
Europees Landbouwfonds 
voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert
in zijn platteland

MALDEGEM

SINT-LAUREINS

ASSENEDE

ZELZATE

WACHTEBEKE

EVERGEM

KAPRIJKE

EEKLO

KNESSELARE

AALTER

NEVELE

ZOMERGEM

LOVENDEGEM

Bio Boerderij
De Zwaluw

Gemapa BVBA

Zonneberg

Waterproductiecentrum Kluizen

Ter Paddepoele

Windlandschap Maldegem-Eeklo

Kringwinkel

Kringwinkel

Rap op stapkantoor

Rap op stapkantoor

Kringwinkel

Kringwinkel

Blue-bike

Meetjeslandse kreken

Kruiskenshoeve

Meetjeslandse kreken

Bio Boerderij

KAPRIJKE

EEKLO

Kringwinkel

LOVENDEGEM

Bio Boerderij
De Zwaluw

Bio Boerderij

Ter Paddepoele

ZonnebergZonneberg

Ter Paddepoele

Windlandschap Maldegem-Eeklo

Ter Paddepoele

Windlandschap Maldegem-Eeklo KringwinkelWindlandschap Maldegem-Eeklo

SINT-LAUREINS

Kringwinkel

Kruiskenshoeve

KringwinkelKringwinkel

Kruiskenshoeve

Blue-bike

KNESSELARE

Rap op stapkantoorRap op stapkantoor

Landschapspark
Drongengoed

Rap op stapkantoor

Rap op
stapkantoor

Rap op stapkantoor Blue-bike

Windlandschap Maldegem-Eeklo

Kringwinkel

Blue-bike

Windlandschap Maldegem-Eeklo KringwinkelKringwinkelKringwinkel

WAARSCHOOT

Pluktuin
Aveschootshoeve

Kringwinkel

Aarde-nd-werk

Duurzame Energie
---

ENERGIEKE RURALE 
ONDERNEMERS
---
In het Meetjesland maken diverse land- en tuinbouwbedrijven gebruik 

van hernieuwbare energie die zij op het bedrijf zelf opwekken. Zij 

investeerden hiervoor in installaties die zonne-energie of reststromen 

omzetten in elektriciteit of warmte. Bijvoorbeeld: zonnepanelen op 

het dak van de stal, biogasinstallaties waarbij mest omgezet wordt 

in warmte en groene stroom of houtpellet-verbranders waarbij 

warmte voor de stal opgewekt wordt op een CO2-neutrale manier.   

Wil je weten hoe het eraan toegaat op zo’n bedrijf en hoe deze 

installaties werken? De Meetjeslandse Gidsen bieden het educatief 

groepsarrangement ‘Energiek Meetjesland’ aan waarin je 

verschillende rurale ondernemers met zulke installaties bezoekt. 

www.meetjeslandsegidsen.be 

Enkele voorbeelden van land- en 
tuinbouwbedrijven die werk 
maken van duurzame energie:

Bioboerderij De Zwaluw
De Zwaluw in Lovendegem treft verschillende maatregelen om energie 

te besparen. Zij wekken zelf energie op met zonnepanelen op de 

stal. Daarnaast zijn de koeltanken voor de melk voorzien van een 

warmterecuperatie. Deze zet de warmte van de melk om in warm water.

www.biodezwaluw.be

---
Ter Paddepoele
Ter Paddepoele is een modern landbouwbedrijf in Maldegem met 

melkvee, schapen en akkerbouw. Zij wekken zelf energie op met 

zonnepanelen op de stal. Na afspraak kan je deze boerderij in 

groep bezoeken, waarbij je meer uitleg krijgt over hun werking 

én de mogelijkheden van duurzame energie op het bedrijf.

www.pierlepein.be/paddepoele 

 “Met de zonnepanelen op onze stallen voorzien 
we voor een groot deel in onze energiebehoefte.”

Lut D’Hondt, Ter Paddepoele, Maldegem

---
Gemapa BVBA
Bij paprikakwekerij Gemapa BVBA in Nevele verwarmen ze de serres met 

WarmteKrachtKoppeling (WKK). Dit zijn gasmotoren gekoppeld met een 

alternator, welke elektriciteit, warmte en CO2 produceren. CO2 is nodig voor 

het proces van fotosynthese, en laat dus de planten groeien. De motoren 

draaien in de wintermaanden dag en nacht en in zomermaanden enkel 

tijdens de daguren. De warmte die overdag niet nodig is, wordt tijdelijk in 

geïsoleerde buffertanks opgeslagen, om ‘s nachts te kunnen benutten. De 

geproduceerde elektriciteit wordt in het distributienetwerk geïnjecteerd. 

Dit is voldoende om 3000 gezinnen te voorzien van elektriciteit. Door 

op deze manier warmte en elektriciteit te produceren wordt er jaarlijks 

1 500 ton minder CO2 uitgestoten. De serres worden geïsoleerd met 

beweegbare schermen, een ingreep die ongeveer 30% energie bespaart.

Je kan de kwekerij in groep bezoeken vanaf 

februari tot en met juni na afspraak.

www.paprikakwekerijgemapa.be

ENERGIEK MEETJESLAND
---
Zonneberg
De gesaneerde en tot groene landschapsheuvel omgevormde 

voormalige gipsberg van Rieme en Zelzate, de huidige Zonneberg, 

huisvest een groot zonnepanelenpark. 55 000 zonnepanelen 

voorzien meer dan 4000 gezinnen van groene stroom. Het 

consortium Terranova Solar staat in voor de coördinatie en 

financiering van de Zonneberg. Het consortium richtte ook de 

coöperatie Zonneberg op waarin omwonenden en geïnteresseerden 

kunnen participeren. De coöperatie telt nu meer dan 900 

coöperanten. In 2018 opent de provincie Oost-Vlaanderen een 

educatief centrum bij de Zonneberg waar je info krijgt over het 

zonnepanelenpark en andere vormen van hernieuwbare energie.

www.zonneberg.be 

---
Windlandschap Maldegem-Eeklo
In het vlakke noorden van het Meetjesland is de 

zeewind niet ver weg. Dit leent zich uitstekend 

voor de productie van energie uit wind. Hier 

realiseren de provincie Oost-Vlaanderen en Oost-

Vlaanderen Energielandschap een windlandschap met 

grootschalige windturbines. Het windlandschap wordt 

gerealiseerd met een omgevingsfonds voor en rechtstreekse 

participatie met burgers, gemeenten en bedrijven. 

www.oost-vlaanderen.be/wonen-
en-leven/ruimtelijke-planning/
Projecten/overzicht/windlandschap-
eeklo-maldegem.html

---
Energiek gebruik van houtresten
Binnen SVAL (Samenwerking voor Agrarisch Landschap) 

delen landbouwers een hakselaar op hoogtekipper. 

Op een efficiënte wijze kunnen zij zo snoeihout 

van houtkanten en bomen uit het landschap 

versnipperen. Zij brengen de houtsnippers bij elkaar, 

drogen ze en bieden ze aan voor lokale biomassaketels. 

www.sval.be/houtige-biomassa 

---
Waterproductiecentrum Kluizen 
De dijken van de waterspaarbekkens in Kluizen herbergen 

een zonnepark van 7 hectare. 80% van de opgewekte 

zonne-energie gebruikt de Watergroep in het 

waterproductiecentrum, waar zij een groot deel van het 

drinkwater voor het Meetjesland produceren.  

www.watergroep.be

---
Hout = goud
Binnen dit Leaderproject 

werken het Regionaal 

Landschap Meetjesland en 

Agrobeheerscentrum Eco² samen om 

via hakhoutbeheer de houtkanten uit 

het landbouwlandschap in het Meetjesland te 

gebruiken voor de productie van hernieuwbare energie.

www.rlm.be 

Duurzame voeding
---

Coöperatie mmm…eetjesland
Het Meetjesland is een agro-voedingsregio bij uitstek. 

Heel wat hoeve- en streekproducenten verenigen zich in de 

coöperatie mmm…eetjesland. Zij hebben verspreid over het 

Meetjesland verkooppunten waar je een groot deel van hun 

aanbod kan bekomen. Zo houden zij de keten kort.

www.mmm-eetjesland.be

---

Pluktuin Aveschootshoeve
Bij pluktuin Aveschootshoeve in Lembeke oogst je zelf je 

biologisch fruit en groenten. Korter wordt de keten niet! 

www.aveschootshoeve.be

---
CSA
CSA staat voor Community Supported Agriculture, dat zoveel 

betekent als ‘landbouw gedragen door de gemeenschap’. De boer 

teelt de gewassen, de afnemers oogsten zelf. Door jaarlijks 

een oogstaandeel te kopen, beschik je over lokale en 

seizoensgebonden groenten en fruit. Tevens biedt dit 

de boer een gegarandeerd en eerlijk inkomen.

CSA-boerderijen in het Meetjesland: 

De Zwaluw (Lovendegem) en De Moeiakker 

(Eeklo – opent in 2019)

“Duurzame voeding is gezonde voeding, 
milieuvriendelijk geproduceerd, binnen de eigen regio. 

Voor ons is het belangrijk om zorg te dragen voor 
moeder aarde, een ruime biodiversiteit, agriforestery 

en samenwerking met natuurverenigingen. 
Ook een eerlijke prijs die de boer krijgt voor 

het geleverde werk geeft veel voldoening.”
Ria, Boerin van De Zwaluw, Lovendegem

Aarde-nd-werk
Aarde-nd-werk is een biologische kruidencoöperatie in Oostwinkel 

die staat voor lokale grondstoffen en duurzame producten. Dit 

alles komt tot stand in een respectvol evenwicht tussen mens en 

maatschappij mét de intrinsieke creativiteit van de natuur!

www.aardendwerk-cvba-so.weebly.com

---
Restjesredders
Om de voedselverspilling in het Meetjesland terug te dringen, 

organiseren de Restjesredders verschillende acties. Niet alleen 

om restjes te redden, maar ook om restjes te voorkomen.

www.restjesredders.be

Korte Keten 
Meetjesland

Een voedselketen is kort 

wanneer je voeding weinig of 

geen tussenschakels passeert en 

dus via de kortste weg van bij de 

boer op je bord terecht komt. Op de 

website zijn veel korte keteninitiatieven 

uit het Meetjesland terug te vinden.

www.korteketenmeetjesland.be

Duurzaam
toerisme

---
Logeren in het Meetjesland
De groene omgeving, de stilte van het platteland en 

de nabijheid van Gent, Brugge en de kust maken van 

het Meetjesland een vakantieregio bij uitstek.

De ideale regio ook voor een vakantie dicht bij huis. In de 

kleinschalige logies heten ze je persoonlijk welkom en 

krijg je desgewenst tips over attracties en activiteiten op 

fiets- en wandelafstand. Diverse logies bieden een ontbijt 

aan met hoeve- en streekproducten vers van de boer.  

www.toerismemeetjesland.be/slapen 

“Als herborist en 
voedingsconsulent 
is het voor mij 

belangrijk dat alles 
zoveel mogelijk bio en 

’home made’ bij onze gasten komt.
Dit zowel voor brood en confituur als voor 

zeep en shampoo… Veel ingrediënten komen 
dan ook uit onze groenten-en kruidentuin.

Onze groene kijk op vrije tijd gaat ook 
naar fietslussen en wandelingen die we 

aanbieden met een biopicknick.”
Mieke Mesure, B&B De Goudsblomme, Lembeke

Fietsverhuur Viva Velo
Viva Velo is een project van De Kringwinkel Meetjesland 

vzw, dat losstaat van het hergebruikverhaal. De huurfietsen 

zijn helemaal nieuw. De medewerkers van de sociale 

werkplaats van De Kringwinkel Meetjesland monteerden 

ze zelf met de grootste zorg in hun fietsenatelier. Je kan bij 

Viva Velo terecht op verschillende plaatsen voor fietsverhuur 

(op korte en lange termijn) en voor fietsherstel.

www.vivavelo.be

---
Blue-bike
Via een lidmaatschap kan je Blue-bikes ontlenen aan de 

stations van Eeklo en Aalter. Na je verplaatsingen parkeer je er 

de fiets terug. Eenvoudig, flexibel en goed voor het milieu.

www.blue-bike.be

Routes
Voor wie het Meetjesland wil verkennen op een duurzame 

manier heeft Toerisme Meetjesland een ruim aanbod fiets- en 

wandeltochten in de aanbieding. Met weinig voorbereidingswerk 

kom je zo op de meest verrassende plekjes in het Meetjesland.

www.toerismemeetjesland.be

Duurzaam 
groenbeheer

---
Landschapspark Drongengoed
Het Landschapspark Drongengoed werd opgericht om de troeven van 

het ruime Drongengoedgebied uit te spelen: de bos- en natuurgebieden, 

het platteland en de dorpen hebben heel wat te bieden voor de 

eigen inwoners én voor bezoekers van verderaf. Zeven gemeenten, 

twee provincies en de Vlaamse overheid werken er samen met 

middenveldorganisaties en verenigingen uit de streek om het 

landschapspark verder uit te bouwen. Ze zetten acties en projecten 

op rond landbouw, natuur, recreatie, lokaal ondernemerschap enz. 

www.drongengoed.be

“In Vlaanderen zit alles zo 
dicht op elkaar, ook 

op het platteland: 
landbouw naast 
natuurgebied, 

dorpen als deel 
van ons platteland, 

het wandelpad op 
de landbouwweg… . 
Daarom is het logisch 
dat we samenwerken: 
liever een goeie 

buur dan een verre vriend!”
Wouter Deventer, projectcoördinator Landschapspark Drongengoed

---
SVAL
De vzw Samenwerking Voor Agrarisch Landschap stuurt aan 

op duurzaam groenbeheer met een win-win situatie voor het 

landschap, de landbouwer en de plattelandsbewoner. Zij zetten 

onder andere in op het oogsten van hout uit het landschap, 

het beheer van bloeiende bermen en het onderhoud van 

perceelsranden. Om hun doelstellingen te halen, delen zij ervaring, 

informatie en machines en werken ze diverse projecten uit. 

www.sval.be

---
Meetjeslandse kreken
Het Meetjeslands krekengebied beslaat een oppervlakte van 8000ha. 

Het gekendst zijn de kreken van Sint-Laureins, maar ook Assenede 

heeft indrukwekkende kreken. Bijna 100ha van dit gebied wordt 

beheerd door Natuurpunt: zowel dijken, kreken, graslanden als 

bossen. Die natuurgebieden kunnen dienst doen als buffer tegen 

overstromingen, zoals de heruitgegraven Vrouwkenshoekkreek en 

Zonnekreek. Het aanplanten van geboortedreven en -bossen en de 

bescherming van historische graslanden beperkt de uitstoot van 

CO2. Daarnaast wordt het krekengebied ook in stand gehouden door 

landbouwers, overheden en de Vlaamse Polders en Wateringen.

www.NPMeetjesland.be/natuurgebieden
www.vvpw.be

---

Duurzame sociale 
netwerken

---
Kruiskenshoeve
De Kruiskenshoeve in Sint-Laureins is een vzw met als 

hoofddoelstelling zowel jongeren als de aanwezige voorzieningen of 

instanties via een “time-out” dichter bij elkaar te brengen. Bezieler, 

Robert Accoe, biedt via zijn werking een rustpauze aan jongeren, 

weg van alle druk, weg van woordenwisselingen, … door buiten 

op de boerderij en in de moestuin samen aan de slag te gaan.

www.kruiskenshoeve.com

---
De Kringwinkels in het Meetjesland
Het Meetjesland telt vijf kringwinkels, namelijk in Eeklo, Maldegem, 

Aalter, Assenede en Zomergem. De Kringwinkel Meetjesland vzw redt 

spullen van de afvalberg en geeft ze een nieuw leven in betaalbare 

tweedehandswinkels. Op die manier creëert dit maatwerkbedrijf 

werk voor mensen met minder kansen op de gewone arbeidsmarkt.

www.dekringwinkel.be/meetjesland

---
Rap op stapkantoren
Via een Rap op Stapkantoor kunnen mensen met een beperkt 

budget ook eens op vakantie of op uitstap. Je krijgt er gratis 

advies, hulp bij de praktische planning en kortingen. Je 

hoeft geen lid te zijn of een afspraak te maken, stap gewoon 

binnen tijdens de openingsuren. Je vindt deze kantoren 

in Eeklo, Aalter, Zelzate, Maldegem en Waarschoot.

www.iedereenverdientvakantie.be/rap-op-stap 

Duurzame route
---

Wil je enkele van deze duurzame initiatieven 
ontdekken vanop de fiets? Volg dan 

onderstaande route via de fietsknooppunten.
 ---

(Huysmanhoeve) – 99 – 94 – 96 – 95 – 93 – 80 - 79 – 74 

– 64 – 66 – 65 – 56 – 58 – 99 – 97 – 3 – 39 – 42 – 36 – 35 

– 26 – 17 – 78 – 77 – 71 – 84 – 87 – (Huysmanhoeve)

---

56,5 km
---

Vertrekpunt: Provinciaal Streekcentrum  
Huysmanhoeve, Bus 1, Eeklo
Je vertrekt je tocht door Eeklo en Balgerhoeke en steekt daar de 

Expressweg over. Onderweg naar Kaprijke zie je de grote windturbines 

die deel uitmaken van het windlandschap Maldegem-Eeklo. Je tocht 

gaat door de pittoreske dorpskernen van Kaprijke en Bassevelde, richting 

Zelzate. Ter hoogte van knooppunt 97 passeer je de Zonneberg. Vervolg 

je tocht richting Kluizen waar je tussen de knooppunten 42 en 36 het 

Waterspaarbekken passeert. Je fietst door de Lembeekse Bossen – die ook 

deel uitmaken van het Landschapspark Drongengoed – richting Lembeke, 

waar je tussen de knooppunten 77 en 71 langs de Aveschootshoeve komt. 

Vanaf daar vervolg je de route verder richting de Huysmanhoeve. 

Nog honger naar duurzame initiatieven ?
In heel het Meetjesland zijn er heel wat duurzame projecten, 

activiteiten en ondernemers, én er komen er ook steeds nieuwe bij. 

Deze folder biedt niet het volledige overzicht. Misschien zijn er wel 

fijne initiatieven in jouw gemeente? Neem daarvoor contact op met 

de milieudienst van jouw gemeente. Zij helpen je vast verder op weg. 

Daarnaast bieden de volgende websites een overzicht van 

heel wat initiatieven in de regio en de provincie:

www.meetjeslandklimaatgezond.be 
www.oost-vlaanderen.be/wonen-en-leven.html

Duurzaam
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Duurzaam toerisme
Het Plattelandscentrum kiest op de Huysmanhoeve bewust voor duurzame evenementen en activiteiten die het platteland op verschillende manieren belichten. Lokale producten en talenten krijgen een podium tijdens evenementen als de picknickconcerten, ambachtendag en de streekproductenmarkt.

---
De Huysmanhoeve is Velopunt van VivaVelo. Er staan permanent een aantal fietsen ter beschikking voor verhuur. Vraag ernaar bij het infokantoor 

van Toerisme Meetjesland.

Duurzaam groenbeheer

Vierkante metertuintjes tonen je hoe je op beperkte 

ruimte toch kan tuinieren. Het educatief struweel toont 

diverse struiken die dienst kunnen doen als perceelsgrens. 

Dit struweel biedt beschutting, nestgelegenheid en voedsel 

voor vogels, insecten, amfibieën en kleine zoogdieren.

Inspiratie opdoen voor thuis? Neem dan eens een kijkje 

in de demoweide.

---
Om de voedingsstoffen in de bodem te verhogen en dus de 

oogst van de moestuin, kruidentuin, vierkante metertuintjes 

en bessentuin te verhogen, wordt de - op de hoeve gemaakte - 

compost, ingewerkt in de grond.

Tip: Bekijk de kringloopfilmpjes in de broodkelder 

van het woonhuis.

Duurzame sociale netwerken

In de Huysmanhoeve zijn er vele vrijwilligers actief. Zij werken in 

verschillende groepen die elk instaan voor een ander deeltje van de 

werking: bakken in de bakoven, buitenonderhoud, administratie, 

bediening in de cafetaria, begeleiding educatie en inhoudelijk werk. 

Er wordt vertrokken vanuit de bekwaamheden van elke persoon, het 

resultaat is een enthousiaste groep vrijwilligers die met veel initiatief 

en goesting de Huysmanhoeve naar een hoger niveau tilt.

Duurzame voedingHoeve- en streekproducten staan centraal in 
de Huysmanhoeve, zo worden de voedselkilometers 

beperkt. De hapjes en drankjes in de cafetaria, 
zijn geproduceerd in het Meetjesland. Wil je 

wat van dit Meetjeslands lekkers mee voor thuis? 
Dan kan je terecht bij het winkelpunt van Toerisme Meetjesland.

Duurzame voeding

Duurzame energie

Rondom de omwalling staan wilgen, waterminnende 

bomen die het grondwater op peil houden. Het snoeihout 

gebruiken de vrijwillige bakkers voor het opstoken van 

de gerestaureerde bakoven.

Tip:
Bekijk tijdens een broodbakdemonstratie

het filmpje over deze kringloop.

Duurzame energie

Voor kinderen uit de derde graad van het 

basisonderwijs is er het educatief traject ‘Energiek 

Meetjesland’, waarin de nadruk wordt gelegd op 

hernieuwbare energiebronnen, kleine proefjes en 

toepassingen bij landbouwbedrijven. Meer info over 

dit educatief traject is terug te vinden op 

www.plattelandscentrum.be.

Duurzame sociale netwerkenDe atelierwerking op de Huysmanhoeve clustert mensen die een stiel 

of ambacht beheersen of willen leren. Het zijn open groepen die kennis 

met elkaar delen en samen aan de slag gaan om zo elkaar en anderen 
te inspireren om (oude) technieken hedendaags in te zetten.

Duurzame voeding
Voor de workshops en educatie gebruikt het 

Plattelandscentrum groenten en kruiden uit de 
moestuin en kruidentuin van de Huysmanhoeve. 
De nadruk ligt op oude rassen, die in vergetelheid 

geraakt zijn door de veredeling van de zaden. Hierdoor 
is ook een grote variëteit aan smaak verloren gegaan. 

Door de zaden opnieuw in te zaaien en te oogsten, 
worden de oude rassen in leven gehouden.

---
De hoogstamboomgaard bestaat uit oude Meetjeslandse 

rassen. De oogst wordt jaarlijks geperst tot sap.

Tip: Proef dit appelsap in de cafetaria.

Duurzaam groenbeheer
De wandelpaden worden gemulcht, een maaimethode waarbij het maaisel direct wordt versnipperd en verdeeld over het gras. Daarbij dient het versnipperde maaisel als natuurlijke voedingsstof. Vooral gras houdt van een rijke bodem, een zacht wandelpad is het gevolg.

---In de boomgaard worden schapen ingezet voor stootbegrazing. Een vorm van begrazing waarbij de weides gedurende korte tijd intensief begraasd worden.

Duurzaam toerisme
De Huysmanhoeve is eigendom van de provincie Oost-Vlaanderen; Plattelandscentrum Meetjesland staat o.a. in voor het beheer en Toerisme Meetjesland heeft er zijn infokantoor. Samen met Stad Eeklo, V.V.V. Eeklo, andere organisaties en vrijwilligers uit de streek bouwen zij aan een centrum voor zachte recreatie, dat de draagkracht van de locatie en de buurt niet overschrijdt. 

In het infokantoor van Toerisme Meetjesland bekom je o.a. fiets- en wandelroutes en informatie over kleinschalige logies in het Meetjesland, zo kan je de streek op een duurzame manier verkennen!
Tip: Vraag er naar de Huysmanhoeve-wandelroute en ontdek de mooiste plekjes van de hoeve.

Het Plattelandscentrum kiest op de Huysmanhoeve bewust voor duurzame evenementen en activiteiten die het platteland op verschillende manieren belichten. Lokale producten en talenten krijgen een podium 

Duurzaam toerisme

Duurzaam toerisme
De Huysmanhoeve is eigendom van de provincie Oost-

Duurzame sociale netwerken
De werking van de Huysmanhoeve gaat verder dan de perceelsgrenzen. Verschillende 

duurzame partnerschappen worden uitgebouwd, met onder andere overheden en sociale tewerkstellingsplaatsen voor het groenbeheer. Maar ook de gemeenschap, de bewoners van het Meetjesland, worden uitgenodigd deel te nemen aan de werking op de Huysmanhoeve. 
Op deze manier wordt de Huysmanhoeve een plekje voor iedereen.

Tip: 
van het woonhuis.

Europees Landbouwfonds 
voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert
in zijn platteland

Duurzame voedingIn de bakoven gebruiken de vrijwillige bakkers lokaal 

speltmeel voor het speltbrood. Het speltgraan wordt 

geteeld in de polders van Assenede en gemalen in de 
Stenen molen in Ertvelde.

Duurzame sociale netwerken

kleinschalige logies in het Meetjesland, zo kan je de streek op een duurzame manier verkennen!
Vraag er naar de Huysmanhoeve-wandelroute en ontdek de mooiste plekjes van de hoeve.

het Meetjesland, worden uitgenodigd deel te nemen aan de werking op de Huysmanhoeve. 
Op deze manier wordt de Huysmanhoeve een plekje voor iedereen.

Duurzaam groenbeheerHet Plattelandscentrum onderhoudt samen met vrijwilligers de site op een 

duurzame manier, zonder gebruik te maken van chemicaliën. De nadruk ligt op 

samenwerking met de natuur en in het realiseren van natuurlijke kringlopen. 

Het verarmen van de hooilanden door twee maal per jaar het maaisel af te voeren 

waardoor meer bloemen kunnen groeien, het verbreden van de oevers en zo natuur- 

en vlinderplekjes creëren of het gericht laten staan van brandnetels die belangrijke 

waardplanten zijn voor bepaalde insecten, horen bij deze vorm van groenbeheer.

Tip: De trappaal aan het podium geeft je meer info over dit groenbeheer.

Duurzame voeding

De trappaal aan het podium geeft je meer info over dit groenbeheer.

In het Meetjesland ondernemen overheden, organisaties, ondernemers én burgers steeds meer kleine en 
grotere acties rond duurzaamheid en klimaatgezondheid. Samen werken zij aan een regio waar het nu en in 
de toekomst prettig wonen, werken en leven is. Met behulp van deze folder ontdek je een aantal van deze 

initiatieven vertrekkend vanuit het Provinciaal Streekcentrum Huysmanhoeve.

De Huysmanhoeve is een bezoekerscentrum dat evolueert naar een boeiende en leerrijke plek rond 
milieubewustzijn, duurzaam beheer en duurzame kringlopen. Door er te wandelen, spelen en deel te nemen, 

kom je in aanraking met toegankelijke duurzame tips en ideeën.

De folder brengt het Meetjesland en de Huysmanhoeve in kaart aan de hand van vijf thema’s waarin 
duurzaamheid een belangrijke rol speelt: energie, voeding, toerisme, groenbeheer en sociale netwerken. 

We wensen je een inspirerende tocht doorheen de Huysmanhoeve en het Meetjesland.

--- Provinciaal Streekcentrum Huysmanhoeve
1 APRIL – 30 SEPTEMBER: Woe – zo & feestdagen / 11u – 18u

---
 Toeristisch infokantoor en administratie

1 APRIL – 30 SEPTEMBER: Woe – zo & feestdagen / 11u – 17u
1 OKTOBER – 31 MAART: Woe – vr / 11u – 16u30

Gesloten op feestdagen

---
Contact

Provinciaal Streekcentrum Huysmanhoeve, Bus1, 9900 Eeklo, 09 327 04 47
huysmanhoeve@plattelandscentrum.be / www.plattelandscentrum.be

www.oost-vlaanderen.be/huysmanhoeve

Deze folder wordt gratis ter beschikking gesteld door het Pla� elandscentrum Meetjesland en kadert in de projecten ‘Pla� elandsinspiratie: 
De Huysmanhoeve milieu – bewust!’ en ‘Energiek Meetjesland: naar een energielandschap met rurale ondernemers’. In het pla� elandsproject ‘De 

Huysmanhoeve milieu-bewust!’ onderneemt het Pla� elandscentrum Meetjesland diverse acties om van het Provinciaal Streekcentrum Huysmanhoeve een 
‘uithangbord’ te maken inzake milieubewustzijn en duurzaam beheer. Binnen het Leaderproject ‘Energiek Meetjesland’ werken de Provincie Oost-Vlaanderen, 

het Innovatiesteunpunt en Pla� elandscentrum Meetjesland samen om met rurale ondernemers, hun omgeving en de energiesector een duurzaam 
energielandschap te realiseren. De folder werd gerealiseerd met steun van ELFPO.

V.U.: Luc Feusels, Leem
w

eg 24, 9980 Sint-Laureins / Grafi sche vorm
geving: Jos No� eboom

 / Tekeningen: Geert Verscheure

Er staan permanent een aantal fietsen ter beschikking voor verhuur. Vraag ernaar bij het infokantoor 
van Toerisme Meetjesland.

De werking van de Huysmanhoeve gaat verder dan de perceelsgrenzen. Verschillende 
duurzame partnerschappen worden uitgebouwd, met onder andere overheden en sociale tewerkstellingsplaatsen voor het groenbeheer. Maar ook de gemeenschap, de bewoners van het Meetjesland, worden uitgenodigd deel te nemen aan de werking op de Huysmanhoeve. 

In het Meetjesland ondernemen overheden, organisaties, ondernemers én burgers steeds meer kleine en 
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