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Trek de zomer 
in met…

24 uitstappen door Vlaanderen

gratis
Volg ons op facebook  

  Veldverkenners
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Edito

Beste Veldverkenners,

De zomer staat (eindelijk) voor de deur en dat is het ideale moment om het 
Vlaamse platteland te verkennen. Want geloof me, dat platteland is best de 
moeite waard. De afgelopen 3 jaar heb ik voor mijn job alle (uit- en ander) 
hoeken van ons kleine gewest bezocht. En dat heeft me meermaals versteld 
doen staan. In dit handige pocketboek heb ik al mijn tips gebundeld, zodat 
jij samen met mij deze zomer van de ene verwondering in de andere kan 
vallen. Stop het in je (vrouw's) handtas en trek erop uit! Voor één dagje of 
meer. Dat kies je helemaal zelf. 
Had je de tijd van je leven? Viel het toch wat tegen? Of heb je zelf tips? Deel 
ze met mij en je mede-Veldverkenners op onze Facebookpagina. Benieuwd 
wat anderen ervan vonden? Dat lees je eveneens daar. Heb je me nog voor 
iets anders nodig? Je vindt me deze zomer tussen de velden, al fietsend van 
fruitboom tot boerderij of al wandelend in een natuurdomein. Steeds ver-
gezeld van een paar stevige laarzen en een smartphone, om je in realtime 
op de hoogte te houden.

Veel verkenningsplezier!

Nele Jacobs
Hoofdredacteur Veldverkenners
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Tijdens de bloesem- en oogstfeesten van april tot 

november is het romantiek troef in Haspengouw.

Neem je oogappel(s) mee voor een dagje wandelen of fietsen van 
boomgaard tot boomgaard, geniet van bloeiende bloesems of groei-
ende vruchten aan de bomen, en verras hen met een fruitige picknick 
op Haspengouws meest romantische, geheime picknickplek. 

Wat moet je doen? Bestel drie dagen op voorhand een picknick-
rugzak bij Toerisme Sint-Truiden. Daarin vind je lekkers en bestek, een 
fiets-, wandel- en autogids en een tip voor de geheime picknickplek. 
De rest is aan jou…

Meer fruit en picknicken:
Spieken in de bomen. Wie niet genoeg krijgt van de bloesem- en 
oogstgekte in Limburg, kan het fruitseizoen nu ook vanuit de luie zetel 
thuis opvolgen, via de bloesemmeter van Toerisme Limburg.
Zin in een streekbiertje? Kies dan voor een ander picknickarrange-
ment, op het domein van brouwerij en stokerij Wilderen. Wie wil kan 
een rondleiding krijgen.

1.  Romantisch picknicken 
onder de appelboom

Limburg

info
info.toerisme@sint-trui-
den.be, 011 70 18 18

www.veldverkenners.be, 
www.bloesemfeesten-
haspengouw.be, 
www.toerismelimburg.be 
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In het wachtbekken van natuurgebied Cicindria 

in Sint-Truiden kan je op Fruitqueeste met 

de kinderen. 

Tijdens de wandeling tussen de fruitbomen los je samen raadsels 
op en spot je allerlei gekke vogelkastjes. Benieuwd wie zich na het 
avontuur tot koning(in) van de fruitstreek mag kronen… De fruit-
queeste is gewoon gratis te bezoeken, het hele jaar door. 

Nog leuk met de kinderen:
Kasteeldomein ’t Speelhof. Vroeger het buitenverblijf (zeg maar 
speeltuin) van de abten van Sint-Truiden, nu het ideale decor voor 
een avontuurlijk én leerrijk dagje uit. Verken het ‘verborgen moois’ 
van het achterliggende overstromingsgebied langs planken-
paden en spijker je fruitkennis bij tijdens een wandeling door de 
hoogstamboomgaard.

Zonder kinderen op stap? 
En toch liever wat meer kilometers in de benen? Kies dan voor één 
van de vijf fruitlussen ‘Fietsen door het fruitige Haspengouw, 
van bloesem tot oogst’. Elke lus belooft unieke belevenissen, 
smakelijke pitstops en memorabele kiekjes. Vertrek vanuit Alken, 
Bilzen, Borgloon of Sint-Truiden.

2.  Op fruitavontuur 
met de kinderen

Limburg

info
Wandelgebied Straten
Straeten z/n
3800 Sint-Truiden

www.veldverkenners.be, 
www.bloesemfeesten-
haspengouw.be, 
www.toerismelimburg.be 

“De kinderen waren 
gek op de leuke 

vogelkastjes, die we 
spotten tijdens de 

wandeling.”

Isabelle (38),  
over de Fruitqueeste

Kasteeldomein ’t Speelhof. 
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Tijdens de oogstfeesten kan je in Haspengouw 

je mandje vullen met zelf geplukte appels, 

peren en/of kersen. 

Dat ‘harde werken’ wordt nadien beloond met een lekker glaasje 
versgeperst sap op het terras. Sfeer verzekerd! 
Waar? In de boomgaarden van de fruitbedrijven Jacobs (meerdere 
dagen in juni, juli, augustus en september), Jorishoeve (5 oktober), 
Paesmans (13 oktober) en de Tuinbouwschool van Sint-Truiden 
(19 oktober). 

Nog leuk in Haspengouw:
Vuurpottennocturne. Op fruitbedrijf Jacobs kan je op vrijdag 
6 en 13 september bij valavond genieten van een wandeling in de 
boomgaard tussen de vuurpotten, terwijl je luistert naar oude en 
nieuwe fruitverhalen. 
Stroop smeren. Onverzadigde lekkerbekken kunnen nog terecht 
in de stoomstroopfabriek van Borgloon en de ambachtelijke 
stroopstokerij van Vrolingen. 
Oude en nieuwe rassen. Boomliefhebbers kunnen dan weer 
terecht in het provinciaal fructuarium in Borgloon en de Keizel-
boomgaard in Diepenbeek, voor een indrukwekkende verzameling 
oude en nieuwe variëteiten.

Limburg

3.  Zelfplukdagen 
op de boerderij

info
www.veldverkenners.be,  
www.bloesemfeesten- 
haspengouw.be, 
www.toerismelimburg.be

“De zelfplukdagen 
zijn het hoogtepunt 

van onze 
oogstfeesten.”

Bart (42), 
over de zelfplukdagen
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Het Maasland staat bekend om zijn rijke fauna 

en flora, in en rond zijn eigenste regenrivier, 

de Maas.

Tijdens een geruisloze tocht in een fluisterboot op een oude 
Maasarm kan je van die rijkdom het beste genieten. Kies een 
picknickarrangement met verrekijker en geniet nóg meer van 
de vele watervogels, kruiden en planten die zich op en rond het 
water nestelen. 

Nog leuk in het Maasland:
Vogelspotter. Combineer je boottocht met een voettocht in 
natuurgebied Negenoord, één van de kerngebieden van het 
Rivieren Park Maasvallei. Je spot er ganzen, eenden, oeverlopers, 
reigers en kleinere zangvogels, terwijl je het prachtige landschap 
van het rivierbed doorkruist. 

4.  Fluistervaren 
op de Maas

info
Maaspark z/n
3650 Dilsen-Stokkem
089 75 21 71
info@dewissen.be
www.dewissen.be

www.veldverkenners.be, 
www.toerismelimburg.be

Limburg

“We hangen normaal 
niet graag de toerist 
uit, maar voor de 

fluisterbootjes 
maken we graag een 

uitzondering.”

Sabine (37),  
over de fluisterboten
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Limburg telt met Genoels-Elderen het 

enige wijnkasteel van België. Rond het 

imposant staaltje bouwkunst ligt een al even 

imposant park, met 22 hectare wijnranken, 

een eeuwenoude bomenrij, een rozentuin en 

een authentieke kasteelhoeve. 

Al dat moois is van dichtbij te bewonderen, tijdens een rondleiding 
met gids. Na een bezoek aan de wijngaarden, wijnpers, stokerij en 
wijnkelders, kan je de wijnen degusteren. Santé!

Heb je de smaak te pakken? 
Genoels-Elderen is het enige wijnkasteel van België, maar niet het 
enige wijndomein in Limburg:
Schorpion. De wijngaard van Schorpion is een pak kleiner (2 ha), 
en van de druiven wordt uitsluitend mousserende wijn gemaakt. 
Maar het zijn pareltjes…
Aldeneyck. Laat je rondleiden en geniet van een degustatie met 
borrelhapjes, of snuif de sfeer op tijdens het Wijnfeest op zondag 
8 september. 
Pietershof. Plan je bezoek met wijnproeverij rond het middaguur, 
dan kan je er een lunch met huisgemaakte soep en ambachtelijke 
confituur aan koppelen. Smakelijk! 

5.  Aperitieven op 
het wijndomein

info
Kasteelstraat 9
3770 Riemst
012 39 13 49
info@wijnkasteel.com
www.wijnkasteel.com 

www.veldverkenners.be,
www.toerismelimburg.be
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Limburg

Het blotevoetenpad in De Lieteberg

Waterburcht Pietersheim

“Nooit gedacht 
dat lopen op 

blote voeten zo'n 
verademing 
kon zijn!”

Britt (28),  
over het blotevoetenpad
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Bijna 6.000 hectare aaneengesloten 

natuurpracht. Dat vind je in Vlaanderen 

nergens meer, behalve in het Nationaal Park 

Hoge Kempen. 

Je wandelt of fietst er door paarse heidevlakten en groene loofbos-
sen, trotseert er hoge toppen en geniet van zeldzame vergezich-
ten. Schrik niet wanneer een bijenwolf, gladde slang of mieren-
leeuw je pad kruisen, ook zij genieten er van de uitzonderlijke flora 
(en ze zijn onschuldig).

Start je verkenningstocht van het 200 kilometer lange wandelnetwerk 
aan de toegangspoort die het beste bij je past. Onze favorieten:
Mechelse Heide. Voor wie houdt van bloeiende heidevelden (in 
augustus en september), een stevige kuitenbijter op tijd en stond 
en eindeloze vergezichten als beloning… 
Pietersheim. Voor wie houdt van erfgoed en wie op pad is met de 
kinderen. Ontdek het verleden en heden van waterburcht Pieters-
heim via het zwevende looppad, onderneem met de kinderen een 
tocht over het avontuurlijke kabouterpad en breng een bezoek aan 
de kinderboerderij. 
De Lieteberg. Voor wie graag écht de natuur beleeft. Bevrijd je 
voeten van hun sokken en ervaar de sensatie van hout, stenen, 
boomsnippers, gras, leem en water op het blotevoetenpad. 
Fris daarna je lessen biologie op in het insectenmuseum en 
het compostdemopark. 

6.  Eindeloos 
ronddwalen in het park

info
www.veldverkenners.be, 
www.toerismelimburg.be,
www.nationaalpark.be 

Terril Maasmechelen
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Antwerpen

“De aardbeien   route 
is pas vernieuwd. 

Nu kom je ook 
aardbeienautomaten 

tegen onderweg. 
Lekker!”

Carine (51),  
over de aardbeienroute
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In de Antwerpse Kempen fiets je over 

vlakke (vlakke!) paden, van groenteserre tot 

aardbeiserre en van akker tot weiland. Een 

aanrader in de zomer is de aardbeienroute, 

een tocht van 40 kilometer door Hoogstraten, 

hét aardbeiencentrum van Vlaanderen. 

Je fietst er langs velden en serres vol rode vruchten. Uitblazen doe 
je met een bakje verse aardbeien, gekocht in een fruitautomaat.

Tip! Aardbeien met een gezicht. Als je aardbeien koopt van 
Veiling Hoogstraten, kan je gemakkelijk achterhalen wie ze heeft 
geteeld. Geef de code op je plastic bakje in op de website, en je 
krijgt de teler met naam, leeftijd en hobby’s aan jou voorgesteld. 
Je kan zelfs een berichtje achterlaten. 

Nog leuk in de Antwerpse Kempen:
Weilandroute. Deze lus loodst je door Wuustwezel, één van de 
laatste echte plattelandsgemeenten van Vlaanderen. Je fietst door 
een landschap van uitgestrekte akkers en weilanden, langs histori-
sche hoeven, grazende koeien en glanzende serres.
Antitankgracht. Liever wat stoerder? Volg de 33 kilometer lange 
antitankgracht tussen Antwerpen en Ranst. Tijdens WOII moest ze 
dienst doen als extra verdediging van de stad, nu is ze beschermd 
als natuurgebied. 

info
www.veldverkenners.be,  
www.antwerpsekempen.be 

7.  Fietsen langs de 
Kempense aardbeienroute
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Een boerderij is niet meer uitsluitend een 

plaats waar voedsel wordt geproduceerd. 

Verschillende land- en tuinbouwers zetten 

ook graag hun deuren open voor bezoekers, 

verwerken en verkopen hun eigen producten 

in een hoevewinkel en/of organiseren leuke 

teambuilding-activiteiten op het weiland. 

De Bouwhoeve in Wortel combineert dit allemaal. Je kan er loge-
ren, in de stallen kijken, een huisgemaakt ijsje eten en een partijtje 
boerengolf spelen met vrienden of collega’s. 

Leuk in de buurt: 
Landloperskolonies Wortel en Merksplas. Vroeger een 
opvang- en tewerkstellingsterrein voor zwervers en bedelaars, nu 
beschermd erfgoed met fotogenieke dreven, parken, bossen en 
weilanden. Plan zeker een bezoek aan Bootjesven, een natuurlijk 
ven te midden van Wortel kolonie, waar je in de zomer watervleer-
muizen kan spotten. 

Nog actief op de boerderij in Antwerpen:
Sint-Jozefhoeve. In Balen kan je samen koe-knallen, appels van-
gen en kippen op stok zetten. Na de weidespelen kan je genieten 
van een ‘boergondische’ maaltijd in de schuur of je landbouwken-
nis bijschaven op het KOEkeloerepad. 
15-inn. Ook in Olmen kan je terecht voor een originele teambuil-
ding of familiedag. Je krijgt er een demonstratie schapendrijven en 
mag nadien zelf je herderscapaciteiten uittesten.

8.  Actief op de Bouwhoeve

info
Bouwhoef 2
2323 Wortel
03 314 34 20
debouwhoeve@telenet.be
www.debouwhoeve.be

www.veldverkenners.be, 
www.antwerpsekempen.be

Sint-Jozefhoeve

“De koeien als 
toeschouwers in 

de wei maken het 
spel helemaal 

compleet.”

Goedele (36), 
over de boerengolf

Antwerpen
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Boerengolf

Landloperskolonie Wortel
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Antwerpen

info
www.veldverkenners.be, 
www.paalkamperen.be, 
www.bivakzone.be 

Een open plek, een open hemel en een tent. 

Wat heeft een mens meer nodig om gelukkig te 

zijn? Tegenwoordig is het opnieuw toegelaten 

om in het wild te kamperen in Vlaanderen, 

tenminste op de daarvoor voorziene bivakzones. 

De eerste bivakzone werd ingericht in het domeinbos de Hoge 
Vijvers in Averbode, een 500 hectare tellend natuur- en stiltege-
bied met naaldhoutbos en brede bosdreven. 

Wat? Paalkamperen is een fenomeen dat is overgewaaid uit Ne-
derland. In een bivakzone is plaats voor 3 tentjes, in een straal van 
10 meter rond een paal of waterpomp.

Meer bivakzones in Vlaanderen:
Muziekbos. Kamperen op een beboste ‘berg’ in de Vlaamse 
Ardennen.
Oude Schelde Spettekraai. Slapen naast het jaagpad in een 
oude Schelde-meander in Zingem. Leuk voor vogelspotters is 
de nabijgelegen vogelkijkhut De Weiput.
Meerdaalwoud. Bivakkeren in één van de grootste bosgebieden 
van Vlaanderen, op 2,5 kilometer van het Zoet Water, een reeks 
vijvers en een bron met drinkwater. 

9.  Paalkamperen 
in de vrije natuur

“Als je in een 
impulsieve bui bent, 

is dit de ideale 
verrassing voor 

je lief.”

Jens (21), 
over het paalkamperen

Bivakzone met vuurkorf
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De schapen die de Kesselse Heide begrazen, 

worden aan het begin van de zomer 

bevrijd van hun dikke wintervacht. Jong 

en oud kan daarvan getuige zijn, tijdens 

het gezinsvriendelijke event dat eraan 

gekoppeld wordt. 

De hele dag (23 juni 2013) kan je demonstraties bijwonen van 
het scheren, maar ook van het verwerken van de wol, zoals kaar-
den, spinnen en vilten.

Meer schapen en heide in Antwerpen:
Kesselse Heide. Een landschap (43 ha) zoals vroeger typisch was 
in de Kempen: paarse struikheidevlakten (augustus en september), 
naald- en loofbossen, zandvlakten (zandkastelen!) en poelen. Scha-
pen zorgen er voor het natuurbeheer en lopen er vrij rond. 
Kalmthoutse Heide. Een alternatief voor de Kesselse Heide is die 
van Kalmthout (1.000 ha), deel van het grenspark De Zoom-Kalm-
thoutse Heide. Het park telt 13 bewegwijzerde wandelpaden en is 
eveneens te bezoeken met gids. 

10.  Schapen scheren 
op de Kesselse Heide

info
Domeinwachter  
Kesselse Heide
03 489 29 13

www.veldverkenners.be, 
www.antwerpsekempen.be

© Toerisme Provincie 
Antwerpen
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11.  Picknickwandelen 
in prinselijke stijl

Het domein de Merode (1.500 ha) was tot voor 

kort in handen van de gelijknamige prinsen-

familie, en dat voel je nog steeds. Om iedereen 

de kans te geven zich even prins te wanen, 

biedt Toerisme Westerlo het arrangement 

‘prinsheerlijk picknickwandelen’ aan.

Je krijgt een picknickrugzak met verse streekproducten mee, twee 
uitgestippelde wandelparcours en de coördinaten van enkele mooie 
picknickplekjes.

Wat moet je doen? Bestel minstens een dag op voorhand je picknick-
rugzak bij het Torenhof in Tongerlo en pik hem de dag zelf op in de 
Bakkerswinkel. 

Leuk in de buurt:
Klompenbelevingspad. In het klompenmuseum aan domein 
de Merode kom je alles te weten over de klompennijverheid. Een 
klompenmaker demonstreert er zijn kunnen en op het 900 meter 
lange klompenbelevingspad ondervind je zelf hoe het voelt om met 
klompen over verschillende ondergronden te lopen. 
Het sprookjesbos. Gezinnen met kinderen kunnen tijdens de 
zomervakantie op stap met de sprookjesfiguren van het sprookjesbos. 
Ze vertellen verhalen, zingen een liedje of maken een dansje, terwijl je 
samen wandelt (mét kaboutermuts) door hun bos. 

info
014 54 43 91
info@torenhof-tongerlo.be

www.veldverkenners.be, 
www.antwerpsekempen.be

De Merode Abdij ©
 To

er
is

m
e 

Pr
ov

in
ci

e 
A

nt
w

er
pe

n

©
 To

er
is

m
e 

Pr
ov

in
ci

e 
A

nt
w

er
pe

n

Antwerpen



2121

“De meiden  
vonden dit geweldig. 
Sindsdien zagen ze 
me de oren van het 

hoofd voor een eigen 
paar klompen.”

Bernadette (45),  
over het klompenbelevingspad
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West- en Oost-Vlaanderen

Het polderlandschap van het Meetjesland 

wordt gekenmerkt door kleine en grote 

waterplassen, kreken genaamd. Vele jaren 

geleden werden zij uitgespoeld tijdens 

overstromingen van de zee, nu vormen zij 

een prachtig fiets- en wandeldecor.

Kies voor de thematische fietstocht ‘De kreken spreken’ en com-
bineer het natuurschoon van de kreken met de charme van enkele 
polderdorpjes, of stel zelf een wandeling samen in het wandelnet-
werk ‘Meetjeslandse Kreken’. 

Elders in ‘De Vlaanders’:
Oude Leieroute. De vallei die de Oude Leie door West- en Oost-
Vlaanderen trekt, is eveneens de moeite waard. De route leidt je 
langs vlasschuren en –roterijen, over een drietrapssluis en langs het 
kasteel van Ooigem. 
Vlastocht. Nog aan de Leie kan je kiezen voor een fietstocht in het 
teken van de vlasnijverheid, die de economische ontwikkeling van 
Vlaanderen in de 19de eeuw een serieuze boost gaf.

12.  Wandelen en fietsen 
in het krekengebied

info
www.veldverkenners.be, 
www.toerismemeetjesland.be, 
www.toerisme-leiestreek.be
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De Ronde van Vlaanderen bestaat dit jaar 

een eeuw. Om dat te vieren werd een nieuwe 

fietsroute uitgestippeld. Drie fietslussen van 78, 

103 en 114 kilometer, inclusief de belangrijkste 

kasseistroken en hellingen, bezorgen je als 

geoefend fietser de ultieme Flandrienervaring. 

Op de hellingen van de Kruisberg, de Koppenberg en de Muur en 
op de kasseien van de Paddestraat wordt je tijd bovendien automa-
tisch geregistreerd en desgewenst online gepubliceerd. Succes!

Liever wat minder? Opteer dan voor één van de vijf nieuwe 
Ronde-thematochten, speciaal ontwikkeld voor de meer recrea-
tieve fietser. 

Nog leuk in de Vlaamse Ardennen:
Proef de Vlaamse Ardennen. Vier routes voor fietsers en wande-
laars die graag nagenieten bij een natje en een droogje. Verken de 
golvende zwalmstreek met zijn waterbronnen, de bruin bier-tradi-
tie in Oudenaarde, de zoete geneugten van Brakel en Sint-Martens-
Lierde en de picknickplekjes in het Muziekbos. 
Ezeltochten. Helemaal niet in vorm? Ontdek het prachtige land-
schap van de Vlaamse Ardennen dan vanop een ezel. Ook toeren 
met een scooter en een Volkswagen Geit is mogelijk. 

13.  Trappen in het spoor 
van de Flandriens

info
www.veldverkenners.be, 
www.beleefjeeigenronde.be, 
www.toerisme-
vlaamseardennen.be, 
www.toerisme-   
oostvlaanderen.be 

Oost-Vlaanderen

“Ik heb de 
kasseien 

getrotseerd en 
daarna genoten 
van een heerlijke 

Oudenaardse 
bruine.”

Guido (53),  
over zijn Flandrienervaring
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14.  Fietsen in de 
Gentse bloemenregio 

Oost-Vlaanderen

De Gentse rand is de bakermat van de sierteelt 

in Vlaanderen. Vanop de fiets word je dat 

het beste gewaar. 

Je kan kiezen uit drie lussen van de Floraliëntocht (34, 27 of 
44 km), die je van Lochristi of Wetteren langs azalea- en begonia-
velden of boom- en rozenkwekerijen tot het kasteel van Beervelde 
of de Kalkense Meersen brengen. Onderweg kan je verschillende 
sierteeltbedrijven en boomkwekerijen bezoeken.

Ook leuk in de bloemenregio:
Gentse Buitenband. De laatste zondag van de Gentse feesten 
(28 juli 2013) kan je in de groene stadsrand sneukelfietsen van 
boerderij tot boerderij. 
Begeleid Floraliëntoeren. Wie echt álles wil weten over het 
heden en verleden van de sierteelt in Oost-Vlaanderen, kan zich 
ook inschrijven voor een begeleide Floraliëntocht met gids en een 
georganiseerd bezoek aan een modern sierteeltbedrijf.

info
www.veldverkenners.be, 
www.toerismeoostvlaanderen.be,
www.floralientocht.be 
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West-Vlaanderen

Volgend jaar is het alweer een eeuw geleden 

dat de Eerste Wereldoorlog begon, maar de 

herinneringen aan de strijd in de Westhoek 

zijn nog steeds tastbaar. 

De fietstocht ‘Nooit meer oorlog’ (37,8 km) voert je langs enkele me-
morabele herdenkingsmonumenten: de IJzertoren, het loopgraven-
complex de Dodengang, uitkijkpost het Onze-Lieve-Vrouwehoekje en 
een Belgische en Duitse militaire begraafplaats.

Meer Groote Oorlog in de Westhoek:
Vredesroute. Je fietst (45 km) langs Ypres Salient, de boogvormige 
frontlijn rond Ieper. Onderweg passeer je tientallen militaire begraaf-
plaatsen en de strijdheuvels Hill 60 en Hill 62. 
Driegrachtenwandelroute. Je wandelt (6,5 km) langs het IJzerfront 
in Merkem, van het kasteel naar de broeken en vlakke weilanden tot 
de historische site van De Drie Grachten, waar het kanaal Ieper-IJzer, 
de Ieperlee en de Martjesvaart samenkomen.
Kemmelbergwandelroute. Je klimt (9,4 km) langs veldwegen naar 
de Monteberg en daarna naar de top van de Kemmelberg, waar je 
geniet van een uniek panorama. Tijdens de oorlog vormde de berg het 
toneel van een hevige strijd. 

15.  Fietsen en wandelen 
in herinnering van 
de Groote Oorlog

info
www.veldverkenners.be, 
www.westhoek.be,
www.100jaargrooteoorlog.be 

De Dodengang

© Westtoer/Bart Heirweg
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Oost-Vlaanderen

Muisje Pierlepein is de mascotte van 19 Oost-

Vlaamse boerderijen die hun deuren graag 

openzetten voor nieuwsgierige kinderen en 

hun ouders.

Eén van die bedrijven is De Vierhoekhoeve in Gijzenzele. 
Je kinderen maken er spelenderwijs kennis met het boerderijleven 
tijdens een snuffeltocht of een duik in de Pierlepeinschatkist, terwijl 
je zelf geniet van verse hoevekaas en –ijs uit hoevewinkel Bella Boe.

Meer leuke Pierlepein-boerderijen:
’t Eikenhof. Boerderij met een 100-tal melkgeiten en een kaasma-
kerij in Lokeren. De gastvrouw werkt in het onderwijs en weet dus 
perfect hoe ze kinderen een leuk dag bezorgt. 
Bachten ’t Kloosterhof. Gemengd melkveebedrijf in Bellem. Je 
speelt er oude boerderijvolksspelen en leert hoe je verse koemelk 
verwerkt tot heerlijke desserts.
Lindenhoeve. Boerderij met varkens en stieren in Belsele. De boer 
en boerin leiden je rond in de stallen, terwijl ze geanimeerd vertel-
len hoe een big opgroeit tot volwassen vleesvarken.

16.  Spelen met Pierlepein 
in De Vierhoekhoeve

info
Brielstraat 71
9860 Gijzenzele
09 362 57 91
contact@devierhoekhoeve.be
www.vierhoekhoeve.be

www.veldverkenners.be, 
www.pierlepein.be 

’t Eikenhof

©
 M

in
e 

D
al

em
an

s

©
 P

ro
vi

nc
ie

 O
os

t-
Vl

aa
nd

er
en

©
 D

e 
Vi

er
ho

ek
ho

ev
e

De Vierhoekhoeve



“Het zal je 
verbazen hoe 

graag kinderen 
op een boerderij 

rondlopen!”

Juf Kaat (27), 
over het netwerk Pierlepein

't Eikenhof
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West-Vlaanderen

Vroeger situeerde de hopteelt in Vlaanderen 

zich vooral rond Aalst en Asse. Intussen vind 

je de hoge hopranken vooral rond Poperinge, 

waar men graag de tijd neemt om je de rijke 

hopcultuur te laten beleven.

Op boerderij 't Hoppecruyt bijvoorbeeld, maak je kennis met de 
hedendaagse teelttechniek, terwijl gastvrouw Benedikte je rond-
leidt in het hopveld en rond de plukmachine, asten en spiekers. 
Tip! In de zomermaanden staat de hop mooi in bloei en in septem-
ber kan je de pluk van de hopbellen meemaken. 

Ook leuk in de hopstreek:
Brouwerij St. Bernardus. Al sinds 1946 worden er donkere en 
blonde abdijbieren gebrouwen, volgens de originele recepten 
van de trappisten van Westvleteren. Sinds 1992 gebeurt dat echter 
onder een andere merknaam: St. Bernardus. De brouwerij is zowel 
individueel als in groep te bezoeken.
St.-Sixtuswandelroute. Je wandelt (7,1 km) van de bekende 
trappistenabdij van Westvleteren door hopvelden, bossen, akkers 
en weilanden. In café In de Vrede, recht tegenover de abdij, kan je 
genieten van een begeerde Trappist Westvleteren.
Hoppelandfietsroute. Je verkent (43 km) de streek boven Pope-
ringe en fietst daarbij door en langs prachtige kasteeldomeinen, 
bloeiende hopvelden en uitgestrekte bossen.

17.  Sneukeltoeren 
in hoppeland

info
Provenplein 69
8972 Proven (Poperinge)
0494 33 66 46
info@hoppecruyt.be
www.hoppecruyt.be

www.veldverkenners.be, 
www.westtoer.be ,
www.toerismewesthoek.be
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Wie eerder houdt van druif dan van hop, 

komt eveneens goed aan zijn trekken in West-

Vlaanderen. In het meest zuidelijke punt, op 

de grens met Frankrijk, wordt het heuvelige 

landschap en koele klimaat dankbaar omgezet 

in heerlijke Belgische wijnen. 

Beschut tussen Rodeberg en Zwarteberg,  ‘Entre-Deux-Monts’, 
wordt zo'n wijn verbouwd. Het wijndomein (10 ha) won onlangs 
nog een innovatiecampagne, omwille van een onderzoek naar 
de eigen ecologische voetafdruk en enkele maatregelen om die 
afdruk te verkleinen. Je kan het wijndomein bezoeken en nadien 
de wijnen degusteren.

Meer wijndomeinen in Heuvelland:
Monteberg. Op de zuidhelling van de Monteberg en de Kem-
melberg worden maar liefst 10 verschillende soorten druiven 
verbouwd.
Vidaigne. In het natuurreservaat De Broekelzen op de Vidaigne-
berg doen ze het net iets anders. De wijn wordt er volgens het 
biologisch-dynamisch lastenbouw verbouwd. 
Klein Rijselhoek. Ook aan de voet van Rodeberg worden 
‘natuurwijnen’ verbouwd. Door te kiezen voor schimmelresistente 
wijnsoorten en de wijn niet bij te zoeten of te ontzuren, produceert 
Klein Rijselhoek wijnen “zoals Moeder Aarde ze bedacht heeft”. 

18.  Genieten als een god 
in Heuvelland

info
Rodebergstraat 69A
8954 Westouter
0496 99 18 29
info@entre-deux-monts.be
www.entre-deux-monts.be

www.veldverkenners.be,
www.heuvelland.be, 
www.toerismewesthoek.be
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West-Vlaanderen

Op boerderij De Pierlapont in het Brugse 

Ommeland komt het kind in je opnieuw 

naar boven. 

Ga samen met je kinderen op avontuur op het interactieve Pierla-
pad, een speels landbouwleerpad met voeldozen, vraagkasten, 
creatieve doe-opdrachten en een verteldreef. In de zomer kan je 
bovendien ravotten in het maïsdoolhof, verkleed als cowboy of 
indiaan. Na al dat avontuur kan je samen bekomen bij een portie 
vers bereide boerentaart of hoeve-ijs. 

Meer boerderijbezoeken in West- Vlaanderen:
Baliehof. Melkveebedrijf met zuivelverwerking in Zerkegem. 
Je kan een workshop kaasmaken volgen, na een rondleiding 
met proevertjes. 
Het Warandehof. Bijgenaamd  ‘de rabarberhoeve’. Je leert er alles 
over de teelt en verwerking van groenten en kan er proeven van 
de rabarberspecialiteiten. 
Den Overdraght. Gemengd bedrijf met schapen en wolverwer-
king in Poperinge. Naast een rondleiding in de melkvee-, varkens- 
en schapenstallen kan je een workshop wolverwerking volgen. 

19.  Op ontdekking  
op het Pierlapad

info
Zeedijkweg 23
8210 Loppem
0478 76 59 65
els@pierlapont.be
www.pierlapont.be

www.veldverkenners.be, 
www.kijkboerderij.be
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Ontdek het unieke polderlandschap ten 

noorden van het Brugse Ommeland. De 

streek staat bekend als de Zwinstreek en 

de Oudlandpolder, en is ontstaan in een 

eeuwenlange strijd tussen zee en bevolking.

Vandaag is het een rijk en vlak natuur- en akkerlandschap, hier 
en daar onderbroken door rijen populieren en historische 
hoeves. De fietstocht ‘Tussen zoet en zout water’ verkent dat 
oogstrelende landschap, en brengt je langs mooie natuurgebieden, 
idyllische polderdorpjes en historische monumenten.

Nog leuk in de polders:
Ommetoertjes. Elke derde zondag van de maand kan je een Omme-
toertje maken in het Brugse Ommeland. Dat zijn wandel- of fietstoch-
ten begeleid door een streekkenner, waarbij je plaatsen ontdekt waar 
je anders nooit zou komen en tussendoor geniet van streeklekkers. 
Riante Poldertocht. Je fietst (44 km) langs dijken, dreven en ak-
kers naar de Zwinstreek met zijn eeuwenoude populierenrijen en 
de zeepolders tussen Knokke-Heist en Damme. Onderweg ontdek 
je oude zeedijken, pittoreske dorpjes en historische hoeves.
De Schoorbakkefietsroute. Je ontdekt (48 km) het kustpolder-
landschap tussen Middelkerke en Diksmuide, waar vroeger land-
bouwgrond werd teruggewonnen op de zee. Onderweg passeer je 
de prachtige, historische hoeves Spermalie en Schoorbakke, en op 
de terugweg fiets je langs de IJzer.

20.  Fietsen tussen 
zoet en zout water

info
www.veldverkenners.be, 
www.westtoer.be

De Brugse Vesten

“De historische 
hoeves in de polders 
zijn adembenemend 

mooi.”

Nele (26),  
over de Schoorbakkefietsroute
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West-Vlaanderen

Waterburcht Kasteel van Horst
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Vlaams-Brabant

Hagelandse wijn is stilaan een begrip geworden 

in Vlaanderen, maar ook de Vlaams-Brabantse 

tafeldruif is aan een opmars bezig. 

In de druivenserres van Van Camp worden ze biologisch geteeld. 
Vanaf augustus kan je het bedrijf bezoeken. De gastheer vertelt 
je met passie hoe hij de druiventraditie van de streek in leven 
probeert te houden. Zijn geheim? Luisteren naar het advies van 
de oudere generaties… 

Meer Vlaams-Brabantse tafeldruif:
Soniën. In Jezus-Eik worden eveneens biologische tafeldruiven 
geteeld. Ze worden bovendien verwerkt tot druivensap, wijn, 
schuimwijn, aperitieven, borrels en likeur.
Nieuwe Serre. In Huldenberg wordt de druiventeelt gecombi-
neerd met sierteelt en druivenverwerking. Je vind er dus zowel 
tafeldruiven als bloemen en planten als druivenadvocaat, -confi-
tuur, -jenever en -likeur.

Toch liever een glaasje wijn?
Chardonnay Meerdael. Domein met zo’n 60.000 druivenstokken 
in Oud-Heverlee. De eigenaars kregen bij de oprichting hulp van 
specialisten uit de Champagnestreek, en gebruiken voor het ma-
ken van hun schuimwijn de ‘méthode traditionelle’ die ook ginds 
gebruikt wordt.
De Kluisberg. Wijndomein in Bekkevoort waar honderden jaren 
geleden al kluizenaars wijn verbouwden. Je geniet er na een rond-
leiding en degustatie van een zelfbereide maaltijd.
Wijnroute. Je fietst (22,3 of 21,3 km) door weiland en akkers 
en langs verschillende wijngaarden, tussen de heuvels van het 
Hageland. Vertrekpunt is de waterburcht Kasteel van Horst, die je 
misschien herkent uit de avonturen van stripfiguur De Rode Ridder. 

21.  Snoepen van 
tafeldruiven 
in Vlaams-Brabant

info
Joseph Kumpsstraat 33
1560 Hoeilaart
0475 54 64 03
erik.van.camp@skynet.be
www.druiventeelt-vancamp.be

www.veldverkenners.be, 
www.toerismevlaamsbrabant.be, 
www.straffestreek.be
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De provincie Vlaams-Brabant is ervan 

overtuigd dat haar platteland even fiets- of 

wandelvriendelijk is als dat van de andere 

Vlaamse provincies. 

Daarom heeft ze samen met enkele land- en tuinbouwers het 
arrangement ‘Picknick een hoeve’ uitgewerkt. Eén van de 
deelnemende boerderijen is Het Waterhof, een melkvee- en 
akkerbouwbedrijf met zuivelverwerking in de schaduw van het 
kasteel van Gaasbeek. Je proeft er van de heerlijke zuiveldesserts 
op de authentieke binnenkoer, speelt een potje boerenklompgolf 
tussen de koeien en neemt een kijkje in de stallen.

Wat moet je doen? Een picknickmand reserveren bij de boer 
of boerin en op het afgesproken tijdstip oppikken. Zij tonen je 
vervolgens waar je gezellig je dekentje kan uitrollen. Wandel- en 
fietsroutes vind je in de bijhorende brochure. 

Meer Picknick een hoeve in Vlaams-Brabant:
Tip! Picknick een hoeve bestaat 5 jaar. Om dit te vieren geeft de 
provincie hoevebonnen weg. Op www.veldverkenners.be kan je 
zo'n bon winnen. Waag snel je kans! 
De Brabander. Sociaal werkproject met bakkerij, biologische 
tuin en hoevewinkel in Kortenaken. Je kan een dagje meewerken 
op het veld, leert er alles over groenbemesting en composteren, 
bakt zelf ambachtelijk brood en verwerkt biologische groenten tot 
eerlijke maaltijden. 
Hof Ter Vrijlegem. Akkerbouwbedrijf dat koolzaad en miscanthus 
teelt in Asse-Mollem. Je komt er alles te weten over de teelt en 
toepassingen van groene energiebronnen.

22.  Picknickwandelen 
rond het Waterhof

info
Donkerstraat 8
1750 Lennik (Gaasbeek)
02 532 41 08
info@waterhofgaasbeek.be
www.waterhofgaasbeek.be

www.veldverkenners.be, 
www.vlaamsbrabant.be/
picknickeenhoeve,
www.straffestreek.be

Vlaams-Brabant

Kasteel van Gaasbeek

Vlaams-Brabant
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Het Vlaams-Brabantse platteland produceert 

behalve tafeldruif, wijn en geuze typisch nog 

suikerbieten en vollegrondwitloof. 

Op het akkerbouw- en groentebedrijf Abts-Goovaerts worden 
beide teelten gecombineerd. Het bedrijf maakt deel uit van het 
netwerk ‘Boeren met Klasse’ en zet zijn poorten dus graag open 
voor nieuwsgierigen. Tip! De bietencampagne en –oogst start 
begin september, het witloof seizoen eind september. 

Meer suiker en/of witloof in het Hageland:
Hoeve In de Zon. Gemengd akkerbouw- en veeteeltbedrijf. 
Er worden suikerbieten, baktarwe en witblauwe dubbeldoelkoeien 
gekweekt, koeien die zowel vlees als melk leveren. De melk wordt 
verwerkt tot ijs en verkocht in een automaat en de baktarwe wordt 
gemalen en gebakken tot ambachtelijk brood.
Bart Bruyninckx. Witloofbedrijf in Scherpenheuvel-Zichem. Bekend 
om zijn miniwitloof en vers gegaard witloof. Net als Hoeve In de Zon 
en het bedrijf Abts-Goovaerts kan je het bedrijf van Bart bezoeken.
Bieren en Bietenroute. Fietstocht (42,2 km) langs weidse akkers, 
door holle wegen en onder appel- en perenbomen. Je vertrekt aan 
de Tuinen van Hoegaarden en onderweg bezoek je het suikermu-
seum in Tienen.

23.  Genieten van bitter en 
zoet in het Hageland

info
Oude Geldenaaksebaan 31
3360 Bierbeek
016 46 36 68
jos.abts@scarlet.be

www.veldverkenners.be, 
www.vlaamsbrabant.be/
boerenmetklasse, 
www.toerismevlaamsbrabant.be,
www.straffestreek.be 

Vlaams-Brabant

Suikermuseum Tienen
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Vlaams-BrabantVlaams-Brabant
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Het Pajottenland en de Zennevallei staan 

bekend om hun lambiek, geuze en kriek. 

De Geuzeroute (38,2 km) combineert een 

bezoek aan de geuzestekers en -brouwers 

3 Fonteinen, Oud Beersel, Boon en Hanssens 

Artisanaal met een aantal flinke kuitenbijters 

en een prachtig, glooiend natuurlandschap. 

Ook leuk in de Geuzestreek:
Kasteel van Beersel. Een goed bewaarde, middeleeuwse 
waterburcht met diepe slotgrachten, een ophaalbrug, kantelen 
en schietgaten. Destijds opgetrokken ter verdediging van Brus-
sel en nooit omgebouwd tot ‘lustslot’. Tijdens je bezoek (met of 
zonder gids) ervaar je hoe het moet geweest zijn om te leven in de 
middeleeuwen. 
Hoeve Cuvry. Varkensbedrijf met hoevewinkel in Dworp. Je krijgt 
een rondleiding met uitleg over het productieproces, waarna je het 
zelfgekweekte varkensvlees kan degusteren bij een streekbiertje. 

24.  Fietsen in 
de Geuzestreek

info
www.veldverkenners.be, 
www.toerismevlaamsbrabant.be,
www.straffestreek.be

“Tijdens de 
Geuzeroute leer 

je dat geuze past 
in een gezonde 

levensstijl 
(knipoog).”

Rob (30) ,  
over de Geuzeroute
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Weet wat je eet, weet wat je ziet, geniet!

en ontdek het platteland 
van morgen!

www.facebook.com/veldverkenners




