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Voorstel	van	 	Wim	Dhollander	 		 	
zaterdag	22	juni	2019	

	 	
	

		
	 	 	

		

Puyenbroeck	-	Meetjesland	
		

	 	 	
		

rit	 km	 vertrekplaats	 vertrekuur	 		
grA	 90	km	 Puyenbroeck	 13.00u	 		
grB	 70	km	 Puyenbroeck	 13.00u	 		
grC	 50	km	 Puyenbroeck	 13.00u	 		
	

A-rit:		
Vertrekken	doen	we	vanuit	het	mooie	domein	Puyenbroeck,	waar	je	makkelijk,	eventueel	je	auto	kwijt	kan.	
Let	wel,	 niet	 aan	 het	 zwembad	maar	 aan	 de	 hoofdingang!	 Vandaar	 uit	 rijden	we	 langs	 een	 gekende	weg	
richting	Mendonk,	vroeger	een	bedevaartsoord	tegen	de	 'seskens'	en	kinkhoest!	Langs	de	oude	 legerbrug,	
over	 en	 langs	 de	Moervaart!	 Links	 aan	de	overkant	 zie	 je	 nog	 een	manschappenbunker,	 daterend	 van	de	
eerste	 WO,	 onderdeel	 van	 de	 Duitse	 stelling	 van	 Knokke	 tot	
Antwerpen.	 In	Terdonk	 steken	we	met	 het	 veer	 het	 kanaal	 over!	Het	
dorp	zelf	 is	verdwenen	door	de	uitbreiding	van	haven	en	kanaal	Gent-
Terneuzen!	Nu	verder	fietsen	langs	de	mooie	Dries	van	Doornzele	en	in	
Kerkbrugge	 rechtsaf	naar	Wippelgem!	De	molen	en	kasteel	bezoeken	
we	 een	 andere	 keer.	 Opzij	 van	 Sleidinge	 komen	 we	 tegen	 de	 Lieve,	
waarschijnlijk	het	oudste	kanaal	van	Vlaanderen.	Gegraven	in	de	13de	
eeuw	als	verbindingsweg	tussen	Gent	(Leie)	en	Damme,	dat	aan	de	zee	
lag!	In	die	tijd	een	gigantisch	werk	om	alle	wegen,	kanaaltjes,	bruggen,	
rabotten	 (voorloper	van	sluizen,	om	hoogteverschillen	 te	overwinnen)	
en	 tenslotte	 in	 Damme	 een	 'zeesluis'	 te	 bouwen!	 Het	 belang	 van	 de	
Lieve,	werd	 door	 het	 verzanden	 van	 het	 Zwin,	 overgenomen	 door	 de	
Sassevaart,	 1550,	 voorloper	 van	 het	 kanaal	 Gent-Terneuzen!	 In	
Zomergem	 rijden	 we	 over	 het	 Schipdonkkanaal,	 gegraven	 in	 1850,	
vooral	als	afwaterings-	en	transportweg.	 In	die	tijd	was	rond	de	Leie	(en	heel	Vlaanderen)	de	vlasindustrie	
zeer	belangrijk.	Dit	kanaal	werd	gegraven	om	het	stinkende	Leiewater	van	rottend	vlas,	rond	Gent	te	leiden!	

We	 rijden	 door	 de	 mooie	 dorpskern	 van	
Zomergem	 en	 verder	 naar	 Ursel,	 gekend	
van	 zijn	 militair	 vliegveld	 en	 minder	
geweten,	 geboortegrond'	 van	 Pierlala,	
tijdsgenoot	 van	 Tijl	 Uilenspiegel	 en	 nog	
steeds	 goed	bekend	 in	Gent!	Dank	 zij	 het	
militair	verleden	bestaat	het	Drongengoed	
nog	 steeds,	 tot	 groot	 jolijt	 van	 vele	
wandelaars,	 fietsers	en	natuurliefhebbers.	
Het	 Drongengoed,	 hoogste	 punt	 35m,	
verlaten	we	 langs	 het	 restaurant	 Elcerlijc,	
van	 de	 wereldkampioen	 barbeque.	 In	
Oostwinkel	 fietsen	 we	 terug	 het	
Schipdonkkanaal	 over,	 door	 het	
provinciaal	domein,	het	Leen,	en	opzij	van	
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Eeklo	 het	 hart	 van	 het	Meetjesland,	weg!	De	 naam	
Meetjesland	 is	afkomstig	van	de	vele	meetjes	 in	het	
landschap.	 Deze	 ontstonden	 omdat	 het	 turf	 in	
langwerpige	 stroken	 werd	 afgegraven.	 Turf	 is	
gedroogd	 veen	 dat	 gebruikt	 werd	 als	 brandstof!	
Langs	 Oostveld	 bereiken	 we	 Oost-Eeklo	 en	 langs	
Rieme	 naar	 Zelzate.	 Hier	 terug	 het	 kanaal	 over	 en	
juist	 voor	het	 'moderne'	 gemeentehuis	 (1938)	 links.	
Terug	 in	 onze	mooie	 polder,	 langs	meer	 en	minder	
bekende	 weggetjes	 oa	 tegen	 de	 het	 kanaal	
Langelede,	terug	naar	Wachtebeke	en	Puyenbroek!	

	
	
	B-rit:		
De	B-rit	volgt	hetzelfde	parcours	tot	juist	voorbij	het	Hulleken.	Fietsen	langs	de	Lieve	naar	Beke	en	Merlare.	
Ze	blijven	voor	het	schipdonkkanaal,	en	rijden	rond	Waarschoot	om	terug	aan	te	sluiten	op	het	parcours	in	
Oostveld.	

	
C-rit:	
Deze	rit	slaat	iets	voorbij	Wippelgem	af,	richting	Oost-Eeklo	en	verder	op	het	parcours	richting	Zelzate.		
	
	
	

	
	


