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Hoe gebruik je deze brochure?
Voor wie?
Ben je op zoek naar een leuke, ontspannende, verrijkende uitstap met het ganse gezin?  
Dan is deze brochure zeker iets voor jou. Ze geeft een overzicht van alle provinciale domeinen 
en erfgoedsites waar je, samen met je gezin, kan genieten van een rustig of actief moment om je 
batterijen op te laden. 

Welke uitstap past bij jouw gezin?
De provinciale domeinen, erfgoedsites en centra beschikken over een uitgebreid aanbod. Er 
is dus voor elk gezin wat: wandelen in bos en natuur, bootje varen, minigolf, ravotten op de 
speeltuinen, zwemmen, leren over natuur en milieu, rondleidingen op de erfgoedsites, doe-
opdrachten …  
We sommen per locatie en met behulp van symbolen de belangrijkste voorzieningen op en 
tonen ook met een symbool voor welk type activiteit(en) je er terecht kan.

Zoek je een uitstap in jouw buurt?
Om uitstappen in jouw buurt makkelijk te vinden, delen we de provincie Oost-Vlaanderen op in 
6 regio’s: Meetjesland, Waasland, regio Gent, Scheldeland, Vlaamse Ardennen en Leiestreek. 
Je kan zo verschillende locaties binnen één regio combineren voor een boeiend, dagvullend 
programma. 

Wil je meer info?
Deze brochure is er om je nieuwsgierigheid te prikkelen. Heb je gedetailleerd advies nodig 
om je uitstap te plannen? Of wil je meer info over tarieven en mogelijkheden? Neem dan 
zeker telefonisch of via mail contact op met de domeinen en erfgoedsites, onze medewerkers 
staan tot je dienst met meer informatie en praktische tips. Ook op de individuele website van 
de erfgoedsites, domeinen en centra en op www.oost-vlaanderen.be vind je een schat aan 
informatie. 

activiteiten in natuur en bos

activiteiten met sport en spel klimaatactiviteiten

erfgoedactiviteiten
Vrijetijdsaanbod voor gezinnen
· Bak je broodje
· Verkleed je als een Romein
· Wandel in de 17de eeuw
· Luister naar een beuk
· Logeer in de natuur
· Knuffel beestig leuk
 en nog veel meer …
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Heb je een beperkt budget en wil je graag advies?
Bijna alle domeinen, erfgoedsites en centra hebben een groot aanbod aan gratis activiteiten, 
die je per seizoen gebundeld in onze Wegwijzer kan terugvinden op www.oost-vlaanderen.be/ 
gratisaanbod. Betalende activiteiten zijn er tegen democratische prijzen. Voor sommige 
activiteiten zijn er ook individuele kortingen of groepskortingen. 

Heb je een beperkt budget en wil je hulp om je uitstap te plannen? Stap dan eens binnen bij een 
Rap op Stap-kantoor! Zij vragen prijzen voor je op en zoeken naar de eenvoudigste manier om 
je bestemming te bereiken. De gegevens van de Rap op Stap-kantoren kan je vinden via 
www.rapopstap.be 

Heb je een beperking? 
Alle provinciale domeinen, erfgoedsites en natuur- en milieu-educatieve centra erkennen de 
European Disability Card, waardoor je kan genieten van enkele voordelen.

Sommige activiteiten in onze erfgoedsites, centra en domeinen zijn toegankelijk voor mensen 
met een beperking. Deze activiteiten worden verrijkt met toegankelijkheidsinformatie en kan je 
vinden op www.oost-vlaanderen.be/drempelvrij. 

Sinds 2022 zijn er in Oost-Vlaanderen 17 Rap op Stap-kantoren met een plus gelanceerd, 
dit zijn laagdrempelige reisbemiddelingskantoren voor mensen met een beperking. 
Een overzicht van de Rap op Stap-kantoren met een plus kan je vinden via 
https://iedereenverdientvakantie.be/nl/rap-op-stap-plus

Autismevriendelijk aanbod
Bijna alle provinciale domeinen, erfgoedsites en natuur- en educatieve centra 
hebben een autismevriendelijk aanbod. We werkten aan een gepast onthaal 
en visuele stappenplannen om een bezoek rustig voor te bereiden. Ter plekke 
zijn er snoezelrugzakken tegen overprikkeling, die je gratis kan ontlenen 
aan de infobalies van de attracties. In deze snoezelrugzak zit een zonnebril, 
een verzwaringsbeer, een geluidsdempende koptelefoon en zoveel meer. 

Autismevriendelijk aanbod is tot stand gekomen door samen te werken met Toerisme voor 
autisme vzw. 
www.toerismevoorautisme.be

De Provincie is er voor iedereen …
De Provincie Oost-Vlaanderen heeft niet enkel een rijkelijk aanbod voor gezinnen. Ook scholen, 
groepen (*) en individuele bezoekers komen ruim aan hun trekken. 

Blijf op de hoogte van alle activiteiten van de Provincie: 
· Check regelmatig www.oost-vlaanderen.be en UIT in Vlaanderen;
· Schrijf in op één (of meer) van onze digitale nieuwsbrieven via www.oost-vlaanderen.be;
· Neem een gratis abonnement op ons magazine Oost-Vlaanderen Informeel;
· (*) Vraag onze gratis brochure ‘Activiteitenaanbod voor Groepen’ aan of download ze  

via www.oost-vlaanderen.be;
· Volg Provincie Oost-Vlaanderen op Facebook en/of LinkedIn;
· Contacteer ons via info@oost-vlaanderen.be of via 09 267 82 65.
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Provinciaal domein  
De Boerekreek
Sint-Jansstraat 132 • 9982 Sint-Jan-in-Eremo
tel. 09 218 96 71 • boerekreek@oost-vlaanderen.be • www.boerekreek.be

Openingsuren: elke dag van zonsopgang tot zonsondergang (onthaal van 9 tot 16 uur).

De Boerekreek is de ideale uitvalsbasis voor een wandeling, fietstocht of een dagje hengelen 
in het prachtige Oost-Vlaamse krekengebied. Je wandelt of fietst er langs verschillende 
knooppuntroutes, uitgestippeld door Toerisme Oost-Vlaanderen. Of je komt tot rust op het 
yogapad. Wie liever iets actiever doet, kan er ook terecht voor paardrijden.

Ontdek meer op www.boerekreek.be

Niet te missen! 
· Volg de MTB- of ruiterroutes en ontdek zo het mooie krekengebied.
· Kom tot rust op het yogapad of tijdens een mindful wandeling.
· Reserveer één van de vele pony- of avonturenkampen voor kinderen.

Voorzieningen

Type activiteiten

Openbaar vervoer
· Vanuit Eeklo neem je bus 63 richting Sint-Jan-in-Eremo kerk.
· Je schakelt de belbus (09 211 91 91) in tot aan De Boerekreek.

MEETJESLAND

gratis beperkt
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Provinciaal streekcentrum 
De Huysmanhoeve
Bus 1 (zijstraat Peperstraat) • 9900 Eeklo
tel. 09 327 04 47 • huysmanhoeve@plattelandscentrum.be • www.plattelandscentrum.be

Openingsuren: van 1 april tot 30 september, van woensdag tot zondag van 11 tot 18 uur.

In het hart van het Meetjesland ligt het provinciaal streekcentrum De Huysmanhoeve. Je kan 
er gratis wandelen, fietsen, gezelschapsspelen spelen, krulbollen en kennis maken met oude 
ambachten. Bovendien leer je er meer over het erfgoed van het platteland en de hoeve- en 
streekproducten van het Meetjesland. Voor de kinderen is er een ‘wiglo’, modderkeuken, 
volksspelen en een bomenparcours. 

Ontdek meer op www.plattelandscentrum.be

Niet te missen!
· De activiteiten: van een plantenbeurs, een dierendag tot een ambachtenmarkt, 

picknickconcerten …
· Een partijtje boerengolf, de garantie op boerenleute en amusement.
· Kinderzoektochten zoals een nestkastenzoektocht
· In de cafetaria kan je terecht voor een drankje en een taartje. Je eigen picknick 

meebrengen mag ook.
· Bezoek ook het regionaal infokantoor Toerisme Meetjesland.

Voorzieningen

Type activiteiten
gratis beperkt

Openbaar vervoer
· Aan het NMBS station in Eeklo contacteer je de belbus (09 211 91 91) en je stapt uit aan de 

halte ‘Busstraat’ van de Peperstraat (ter hoogte van Nissan garage). Van daar wandel je nog 
100 meter.

· Sportief aangelegd? Huur dan een bluebike aan het station in Eeklo.  
Je fietst ongeveer 3 kilometer tot aan De Huysmanhoeve.

MEETJESLAND
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Provinciaal domein Het Leen
Gentsesteenweg 80 • 9900 Eeklo
tel. 09 376 74 74 • bezoek.hetleen@oost-vlaanderen.be • www.hetleen.be

Openingsuren: alle dagen van 9 uur tot zonsondergang.

Het Leen is één van de grootste bossen van Oost-Vlaanderen. Je kan er wandelen of fietsen, 
maar ook via bosactiviteiten met de kinderen het bos ontdekken. Op de uitkijktoren heb je een 
spectaculair zicht over het domein. Daarnaast is er ook een arboretum en een speelbos. Dé 
ideale plek dus om goed te ravotten of tot rust te komen. Wil je met het gezin op speurtocht in 
de natuur? Ga dan op stap met een materiaaltas. Deze tas bevat uitgestippelde wandelingen 
met opdrachten.

Ontdek meer op www.hetleen.be

Niet te missen!
· Laat je kinderen ravotten in het speelbos en op de uitgestrekte speeltuin.
· Ga met je kinderen op zoektocht door het bos.
· Ontdek de natuurpracht van het domein op de vele wandel-, fiets- en looproutes.

Voorzieningen

Type activiteiten

MEETJESLAND

Openbaar vervoer
· Vanaf het NMBS station in Eeklo, wandel je nog 25 minuutjes tot aan Het Leen.  

Je kan ook een bluebike huren en fietsen tot aan het domein.
· Je neemt de bus lijn 58 Brugge/Gent en je stapt af aan de halte Het Leen. 

gratis
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MEETJESLAND

Huysmanhoeve

Fabriek Energiek 
Educatief doe-centrum voor duurzame 
energie
Achille De Clercqlaan 9 • 9060 Zelzate
tel. 09 267 71 50 • fabriek.energiek@oost-vlaanderen.be • www.fabriekenergiek.be

Openingsuren: Fabriek Energiek is niet vrij toegankelijk, enkel via begeleid bezoek op afspraak. 

Fabriek Energiek is dé plek om alles te ontdekken over hernieuwbare energie en de 
klimaatverandering. Het educatief doe-centrum ligt aan de voet van de Zonneberg: een 
zonnepark met 55 500 panelen. Geniet van een schitterend uitzicht over het kanaal Gent-
Terneuzen, met haar vele havenbedrijven en tientallen windturbines. Je kan bij Fabriek Energiek 
zelf aan het werk in en rondom het centrum. Via experimenten kom je te weten hoe je energie 
opwekt uit zon, wind, biomassa, bodemwarmte, water en waterstofgas. Je ontdekt het nut van 
warmtenetten en het slim aansturen van energieproductie en -verbruik.

Ontdek meer op www.fabriekenergiek.be

Niet te missen!
· Een technologische update over klimaat en energie. 
· Het unieke uitzicht over de Gentse kanaalzone en het Meetjesland.
· De kudde schapen die de Zonneberg begrazen.

Voorzieningen

Type activiteiten

Openbaar vervoer
Neem bus 55 vanuit Gent, Evergem, Ertvelde of Zelzate. Vanaf halte Zelzate Klein Rusland stap je 
in ongeveer vijf minuten tot aan Fabriek Energiek.

gratis
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Provinciaal domein Het Kloosterbos
Gebroeders Naudtslaan • 9185 Wachtebeke
tel. 09 267 78 02 • natuur@oost-vlaanderen.be • www.oost-vlaanderen.be

Openingsuren: elke dag open van zonsopgang tot zonsondergang.

Het Kloosterbos is een ideale locatie om te wandelen, fietsen, joggen, paardrijden of om eens 
goed te ravotten. Er is een speelzone van maar liefst 9 hectare waar kinderen en jongeren 
zich kunnen uitleven in het bos. Ook je hond kan je vrij laten in de hiervoor voorziene 
hondenlosloopzone. 

De wandelpaden in het bos zijn onverhard. Dit bos is daarom minder toegankelijk voor buggy of 
rolstoel bij regenweer.

Ontdek meer op www.oost-vlaanderen.be/domeinen

Niet te missen!
· De kronkelende paadjes in het bos, leuk om te wandelen of joggen.
· De speelzone waar kinderen zich volop kunnen uitleven.
· De hondenlosloopzone voor je trouwe viervoeter.

Voorzieningen

Type activiteiten

WAASLAND

gratis beperkt

Openbaar vervoer
Neem vanuit het NMBS station Lokeren de bus 49 Zelzate/Lokeren.  
De bus stopt vlak bij het Kloosterbos.
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Provinciale erfgoedsite  
Mola Molencentrum
Kasteel Puyenbrug in provinciaal domein Puyenbroeck • Puyenbrug 5 • 9185 Wachtebeke
tel. 09 342 42 40 • mola@oost-vlaanderen.be • www.molamolencentrum.be

Openingsuren: 
· van 1 april tot en met 30 september van woensdag tot en met vrijdag  
 van 9.30 tot 17 uur en op zaterdag, zondag en feestdag van 10.30 tot 18 uur 
· van 1 oktober tot en met 31 maart van woensdag tot en met zondag (en op feestdagen)  
 van 9.30 tot 17 uur

Op de provinciale erfgoedsite Mola Molencentrum ontdek je alles over molens van vroeger 
en nu: van de kleinste spil, tot het grootste rad. Je vindt er een boeiende, interactieve 
tentoonstelling waar kinderen kunnen proberen én doen. Er worden regelmatig bakworkshops 
voor kinderen en volwassenen gegeven en tijdens schoolvakanties zijn er gratis 
kinderzoektochten. Ontdek meer op www.molamolencentrum.be.

Niet te missen!
· De waarheidsgetrouwe schaalmodellen van wind- en watermolens.
· Het historisch interieur en uniek orangeriegebouw.
· De schattenkamer met molenkostbaarheden.
· Maak je bezoek compleet met een bezoek aan één van onze provinciale water- en 

windmolens (www.oost-vlaanderen.be/mola-molens).

Voorzieningen

Type activiteiten

WAASLAND

beperkt

Openbaar vervoer
· Van aan het NMBS station Gent-Dampoort neem je bus 76 richting Lochristi/Wachtebeke.  

Je stapt af aan halte ‘Wachtebeke Craenendam’.
· Van aan het NMBS station Lokeren neem je de belbus (09 211 91 91).  

Je stapt af aan halte ‘Wachtebeke Craenendam’.  
Mola ligt op wandelafstand van de bushalte en parking 1 in Puyenbroeck.

Mola Molencentrum: ja
Zwalmmolen: beperkt
Fauconniersmolen: beperkt
Meuleken ’t Dal: nee
Windekemolen: nee
Roomanmolen: beperkt
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Provinciaal domein Puyenbroeck 
Recreatiedomein
Puyenbrug 1A • 9185 Wachtebeke
tel. 09 342 42 42 • puyenbroeck@oost-vlaanderen.be • www.puyenbroeck.be

Openingsuren: Puyenbroeck is het ganse jaar door open van 9 uur tot zonsondergang.  
Van oktober tot en met maart is het domein gesloten op maandagvoormiddag tot 13 uur. 

Het provinciaal domein Puyenbroeck is een veelzijdig park. Hier kan je met je gezin naar 
hartenlust wandelen, fietsen of gewoon zalig genieten. Breng zeker ook een bezoek aan 
het levend erfgoedpark met Belgische boerderijdieren. Minigolfen, fietsen, petanquen, 
kubben, waterfietsen of roeien op de vijver. Struin door het landschapspark met hangbrug, 
blotevoetenpad en uitkijktoren … het is maar een greep uit het ruime aanbod. Op de ruime 
ligweide geniet je van het zonnetje terwijl de kinderen ravotten op de super grote speeltuin. 
Heb je dorst? Dan kan je terecht in het restaurant of de brasserie op het domein. Breng je liever 
zelf iets mee? Geen probleem! Er zijn tal van picknickplaatsen in Puyenbroeck. 

Ontdek meer op www.puyenbroeck.be

Niet te missen!
· Laat je kinderen ravotten in het speelbos, op de vele speeltuigen en op de waterspeeltuin.
· Verken het domein met de fiets of met het treintje.
· Maak een wandeling doorheen het levend erfgoedpark en landschapspark.

Voorzieningen

Type activiteiten
beperktgratis

Openbaar vervoer
· Je neemt de trein naar Gent-Sint-Pieters of Gent-Dampoort, daar neem je bus 76 richting 

Lochristi/Wachtebeke. 
· Je neemt de trein naar Lokeren en neemt daar de belbus (09 211 91 91).  

Afstappen (voor speeltuin en recreatie aan parking 1) doe je aan de halte ‘Wachtebeke 
Craenendam’(weekdag/schooldag) of halte ‘Domein Puyenbroeck’ (weekends & 
schoolvakantie). Voor het zwembad (parking 2) stap je af aan halte ‘Domein Zwembad’.

WAASLAND
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Provinciaal domein Puyenbroeck 
Sportcentrum
Puidonkdreef 1 • 9185 Wachtebeke
tel. 09 342 42 60 • puyenbroeck.sport@oost-vlaanderen.be • www.puyenbroeck.be

Bekijk de openingsuren van het sportcentrum op de website.

In het sportcentrum kan je zwemmen, fitnessen, tennissen, padellen, basketten, skeeleren en 
skaten. Tijdens de zomermaanden kan je ook buiten zwemmen. Op de ruime ligweide geniet je 
van het zonnetje terwijl de kinderen spelen in het warme water. 

Niet te missen!
· Combineer je zwembeurt of sportactivtiteit met een bezoekje aan het vlakbij gelegen 

domein Puyenbroeck, laat je kinderen ravotten in het speelbos, op de vele speeltuigen en 
op de waterspeeltuin.

Voorzieningen

Type activiteiten
beperktgratis

WAASLAND

Openbaar vervoer
· Je neemt de trein naar Gent-Sint-Pieters of Gent-Dampoort, daar neem je bus 76 richting 

Lochristi/Wachtebeke. 
· Je neemt de trein naar Lokeren en neemt daar de belbus (09 211 91 91).  

Afstappen (voor speeltuin en recreatie aan parking 1) doe je aan de halte ‘Wachtebeke 
Craenendam’(weekdag/schooldag) of halte ‘Domein Puyenbroeck’ (weekends & 
schoolvakantie). Voor het zwembad (parking 2) stap je af aan halte ‘Domein Zwembad’.
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Provinciaal domein Puyenbroeck 
Golfcentrum
Craenendam 5 • 9185 Wachtebeke
tel. 09 342 42 76 • golf.puyenbroeck@oost-vlaanderen.be • www.puyenbroeck.be

Openingsuren: elke dag van 8.30 tot 18 uur. 

In deze openbare golfclub kan je gewoon binnenwandelen met je gezin en een dagpas kopen 
voor de driving range, putting green en oefenholes. Groepslessen of privélessen (op aanvraag) 
bij één de van de golfprofessionals zijn ook mogelijk. Er is een mooi 9 holes golfterrein en 
uitgebreide activiteiten voor de meer geoefende golfer.

Voorzieningen

Type activiteiten
beperktgratis

WAASLAND

Openbaar vervoer
· Je neemt de trein naar Gent-Sint-Pieters of Gent-Dampoort, daar neem je bus 76 richting 

Lochristi/Wachtebeke. 
· Je neemt de trein naar Lokeren en neemt daar de belbus (09 211 91 91).  

Afstappen (voor speeltuin en recreatie aan parking 1) doe je aan de halte ‘Wachtebeke 
Craenendam’(weekdag/schooldag) of halte ‘Domein Puyenbroeck’ (weekends & 
schoolvakantie). Voor het zwembad (parking 2) stap je af aan halte ‘Domein Zwembad’.
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Provinciaal natuurdomein Het Maaibos
Stenenbrug (recht tegenover de uitgang van parking 2 van provinciaal domein Puyenbroeck)  
9180 Moerbeke
tel. 09 267 78 02 • natuur@oost-vlaanderen.be

Openingsuren: elke dag open van zonsopgang tot zonsondergang.

Het Maaibos in Moerbeke maakt deel uit van de Moervaartvallei, een uitgestrekt gebied tussen 
Gent en Stekene. Je wandelt er in 23 ha open grasland. Het Maaibos is dus een bos zonder 
bomen. Het woordje bos verwijst hier naar bundel, zoals een bos bloemen. In het Maaibos zijn 
er bewust geen fiets-of wandelpaden. Zo blijven de natte graslanden met de kenmerkende 
planten en dieren beschermd. Rondom het gebied kan je wel wandelen: er loopt een prachtige 
route van 4 km voor fietsers en wandelaars.
Opgelet: het eerste deel aan de Zuidlede kan zeer modderig zijn bij nat weer. Vergeet dus geen 
laarzen aan te trekken!

Ontdek meer op www.oost-vlaanderen.be/domeinen

Niet te missen!
· Ontdek ’s zomers de luchtacrobatie van de boerenzwaluw. 

Met wat geluk spot je een ree in het gebied.
· Combineer je wandeling of fietstocht met een bezoekje aan het vlakbij gelegen domein 

Puyenbroeck, waar je ook iets kan eten en drinken.

Voorzieningen

Type activiteiten
gratis

Openbaar vervoer
· Bereikbaar met de bus. De ingang van Het Maaibos bevindt zich rechtover parking 2 van 

recreatiedomein Puyenbroeck. Stippel je route uit op de routeplanner van De Lijn.

WAASLAND
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Provinciaal domein De Ster
Brokkelingenstraat 12 • 9100 Sint-Niklaas
tel. 03 777 69 50 • ster@oost-vlaanderen.be • www.domeindester.be

Openingsuren: elke dag van 9 uur tot zonsondergang.

Het provinciaal domein De Ster is een prachtig natuurgebied aan de rand van Sint-Niklaas. 
Je kan er wandelen in het bos of langs de vijvers en tussendoor een bezoekje brengen aan 
de kinderboerderij. Er is een zandstrand en een grote speeltuin. Je kinderen kunnen zich ook 
uitleven op de airtrampoline, de minigolf, de waterglijbaan of de bootjes. 
Sportievelingen vinden hun gading in de buitenfitness, de fit-o-meter en het loopparcours.
In en rond de Aquarena is mogelijkheid tot suppen, zeilen en kajak met eigen materiaal. 
Het park is voor iedereen toegankelijk, behalve voor huisdieren en fietsers. Domein De Ster 
is tijdens het seizoen van begin april tot half september betalend op woensdagnamiddag, 
weekends, feestdagen en tijdens schoolvakanties. Van 16 juni tot en met 31 augustus is het 
domein elke dag betalend.

Ontdek meer op www.domeindester.be

Niet te missen!
· Bezoek de kinderboerderij met alpaca’s, wallaby’s, geitjes, pauwen …
· Leef je uit op de airtrampoline met groot en veilig luchtspringkussen  

en uitgebreide speeltuinen.
· Kom helemaal tot rust op het yogapad.
· Relax en zoek verkoeling aan het 400 m lange zandstrand en de grote zwemvijver  

met waterglijbaan.

Voorzieningen

Type activiteiten

Openbaar vervoer
· Je neemt de trein naar Sint-Niklaas en fietst met je eigen fiets of een gehuurde fiets tot aan het domein. 
· Je neemt de trein naar Sint-Niklaas en neemt daar de bus, lijn 82,  

naar het domein (halte Sint-Niklaas domein).
· Je neemt de trein naar Nieuwkerken-Waas en neemt daar de bus, lijn 4,  

tot halte Nieuwkerken Heihoekstraat. Dan nog een klein stukje te voet tot aan het domein.

gratis

WAASLAND
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Provinciaal natuurdomein 
Bosmanshoeckbos
Sint-Jacobsdreef  • 9100 Sint-Niklaas
tel. 09 267 78 02 • natuur@oost-vlaanderen.be

Openingsuren: elke dag toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang.

In Sint-Niklaas geniet je in het Bosmanshoeckbos van 11 ha groen. Het is een bos in 
omvorming: het dennenbos wordt geleidelijk omgevormd tot een gevarieerd bos met inheemse 
loofboomsoorten. Zo wordt het bos sterker en beter bestand tegen plagen, ziektes of langdurige 
periodes van droogte. Zin in een hapje of een drankje na al dat wandelen? Het provinciaal 
recreatiedomein De Ster ligt vlakbij. Daar kan je even tot rust komen of lekker ravotten in de 
speelzones.

Ontdek meer op www.oost-vlaanderen.be/domeinen

Niet te missen!
· Ontdek hoe de Provincie Oost-Vlaanderen dit bos geleidelijk omvormt tot een gevarieerd 

bos dat beter bestand is tegen klimaatverandering..
· Combineer je wandeling of fietstocht met een bezoekje aan het vlakbij gelegen domein 

De Ster, waar je ook iets kan eten en drinken.

Voorzieningen

Type activiteiten

Openbaar vervoer
· Je neemt de trein naar Sint-Niklaas en fietst met je eigen fiets of een gehuurde fiets tot aan het domein.
· Je neemt de trein naar Sint-Niklaas en neemt daar de bus, lijn 82 (halte Sint-Niklaas domein).
· Je neemt de trein naar Nieuwkerken-Waas en neemt daar de bus, lijn 4, tot halte Nieuwkerken 

Heihoekstraat. Dan nog een klein stukje te voet.

gratis

WAASLAND
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Provinciaal domein De Roomacker
Hofstraat • 9140 Tielrode
natuur@oost-vlaanderen.be • www.oost-vlaanderen.be

Openingsuren: toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang.

De Roomacker is een waardevol natuurgebied dat zich uitstekend leent voor wandelingen. Het 
domein bestaat uit 3 kleiputten met daarrond wandelpaden. In het domein ligt het hoogste punt 
van het Waasland. Bij helder weer zie je het Atomium staan. Het domein is alleen toegankelijk 
voor wandelaars. Wanneer je moe bent, kan je even uitrusten op de verschillende zitbanken in 
het domein.

Ontdek meer op www.oost-vlaanderen.be/domeinen

Niet te missen!
· Gooi je vishengel uit op de noordelijke oever van de noordelijke kleiput.
· Ontdek de waardevolle fauna en flora.
· Doe een verkwikkende wandeling in dit mooie natuurgebied.

Voorzieningen

Type activiteiten

Openbaar vervoer
Je neemt de trein naar Sint-Niklaas en vandaar neem je bus 97, 99 of 95. 
Je stapt af bij de halte Hofstraat Tielrode. 

WAASLAND
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Provinciaal Natuureducatief Centrum 
Bastion VIII
Begijnhoflaan 45 • 9200 Dendermonde
tel. 052 21 08 74 • bastion8@oost-vlaanderen.be • www.oost-vlaanderen.be/bastion8

Openingsuren: van maandag tot vrijdag van 9 tot 16 uur.  
Van 1 april tot 15 oktober ook open op zaterdag en zondag van 14 tot 18 uur.

Het provinciaal natuureducatief centrum Bastion VIII is een natuurgebied met een 
bezoekerscentrum en ligt aan de rand van Dendermonde. Iedereen kan er gewoon langskomen 
voor een mooie natuurwandeling. Je kan ook gratis een Natuurkabas uitlenen. In de Natuurkabas 
zitten 25 leuke opdrachten die je samen met het gezin tot een goed einde brengt. Er zijn ook 
regelmatig activiteiten waaraan je gratis kan deelnemen. Je vindt ze in de Uit-kalender.

Ontdek meer op www.oost-vlaanderen.be/bastion8

Niet te missen!
· Bezoek onder begeleiding onze bijenhal, vol zoemende bedrijvigheid.
· Vertoef en geniet aan de natuurlijke vijver.
· Nestel je in de kleurrijke zitkuil om even bij te praten of te picknicken.

Voorzieningen

Type activiteiten

SCHELDELAND

sanitair

Openbaar vervoer
Je neemt de trein naar Dendermonde en van daaruit wandel je ongeveer 10 minuten  
tot Bastion VIII. De dichtstbijzijnde bushalte is aan het rondpunt Geldroplaan.  
Van daaruit is het nog 8 minuten wandelen.
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Provinciaal domein Nieuwdonk
Dendermondsesteenweg 13A • 9290 Overmere
tel. 09 267 83 75 • nieuwdonk@oost-vlaanderen.be • www.domeinnieuwdonk.be 

Openingsuren: 
· domein: elke dag open van 10 tot 20 uur 
· strandzone: van 1 juli tot 15 september, elke dag van 10 tot 20 uur 
· afgebakende zwemzone: enkel met geldig ticket

Nieuwdonk is een uitgestrekt park en recreatiedomein waar je ganse gezin zich het hele jaar 
door kan ontspannen. Er is een grote speelweide en een speeltuin met verschillende speel-, 
klim- en behendigheidstoestellen. Zonnen op het strand, een mooie wandeling maken of liever 
gezellig wat eten en drinken in de cafetaria, alles is beschikbaar voor een leuk dagje uit.

Ontdek meer op www.domeinnieuwdonk.be

Niet te missen!
· Beleef dolle waterpret aan de zwemvijver met strandzone tijdens de zomer.
· Voel de zachtheid van dieren op de aaidierenweide.

Voorzieningen

Type activiteiten

SCHELDELAND

Openbaar vervoer
· Je neemt bus 36 (Zele/Gent/Latem/De Pinte) of bus 54 (Gent Zuid/Evergem)  

en je stapt af aan halte Overmere Mosseveldstraat.
· Je neemt aan het NMBS station Lokeren bus 54 (Gent Zuid/Evergem)  

en je stapt af aan halte Overmere Mosseveldstraat. 

gratis
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Provinciaal domein Den Blakken
Wegvoeringstraat 308 • 9230 Wetteren
natuur@oost-vlaanderen.be • www.oost-vlaanderen.be

Openingsuren: toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang.

Den Blakken ligt vlakbij het centrum van Wetteren. De tuin is een pareltje voor wie houdt 
van sierteelt, rozen en parkbomen. Den Blakken is een oase van rust en zeer geliefd bij 
natuurliefhebbers en wandelaars. Het Vlaams Natuurreservaat Warandeduinen met oude  
bomen en open zandpartijen ligt vlakbij. Een gratis wandelfolder kan je aanvragen via  
natuur@oost-vlaanderen.be.

Niet te missen!
· Ontdek alles over de Oost-Vlaamse sierteelt.
· Wandel heerlijk tussen de rozen en parkbomen.

Voorzieningen

Type activiteiten

SCHELDELAND

Openbaar vervoer
Je neemt bus 27 of 28 (Wetteren/Dendermonde) en je stapt af aan de halte ziekenhuis ASZ  
of de halte Warandestraat.

gratis
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Provinciaal domein Het Gentbos
Poelstraat (nabij huisnummer 180) • 9820 Merelbeke
natuur@oost-vlaanderen.be • www.oost-vlaanderen.be 

Openingsuren: toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang.

Het Gentbos ligt net ten zuiden van Merelbeke centrum. Het bos is 28 hectare groot en je 
kan er aangenaam wandelen. Je komt volledig tot rust aan de rand van de vijver of langs het 
uitgestrekte grasland. Het Gentbos is van oorsprong moerasbos. In natte perioden kan het bos 
er modderig bij liggen. Vanaf de hoofdingang aan de Poelstraat investeerde het provinciebestuur 
in een verhoogd rolstoeltoegankelijk pad. Zo is het hart van het bos voor iedereen toegankelijk. 
In het bos zijn ook de meest drassige stukken overbrugd door een vlonderpad. 
Een gratis wandelfolder kan je aanvragen via natuur@oost-vlaanderen.be

Niet te missen!
· Ontdek de typische etagestructuur met kruiden-, struiken- en bomenlaag  

in dit natuurlijk beheerd bos.
· Zoek of luister naar de meer dan 50 vogelsoorten die in het Gentbos vertoeven.
· De vernieuwde waterdoorlatende parking is een voorbeeld hoe je droogte kan 

helpen tegengaan.
· de houtsculpturen komen tot leven in de podcast ‘Het Gentbos in gevaar’. 

Juffrouw Sprinkhaan neemt je via 6 luisterfragmenten mee op pad door het Gentbos. 
Je hebt een smartphone nodig om de 6 QR-codes langs het parcours te scannen.

Voorzieningen

Type activiteiten

SCHELDELAND

Openbaar vervoer
Je neemt bus 49 Gent/Herzele/Geraardsbergen en je stapt af  
aan de halte Merelbeke/Poelstraat.

gratis

deels
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Provinciale erfgoedsite 
Scheepswerven Baasrode
Sint-Ursmarusstraat 137 • 9200 Dendermonde-Baasrode
tel. 052 33 35 00 • scheepswervenbaasrode@oost-vlaanderen.be
www.scheepswervenbaasrode.be

Openingsuren: zaterdag en zondag van 14 tot 18 uur. 
In juli, augustus en september bijkomend van maandag t/m vrijdag: 
- buitenterreinen en tentoonstelling houten loods van 9.30 tot 16.30 uur

De provinciale erfgoedsite Scheepswerven Baasrode in Dendermonde is één van de mooiste 
historisch-industriële sites van Vlaanderen. Kom en bezoek deze unieke site, krijg uitleg over 
de geschiedenis van de lokale scheepsbouw, over oude ambachten en technieken en over 
binnenschepen en de families aan boord. Bewonder het werkhuis met authentieke machines, 
zie hoe een authentieke palingbotter gebouwd wordt en bezoek de modelbouwers.

Ontdek meer op www.scheepswervenbaasrode.be

Niet te missen!
· De authentieke werkhuizen met machines uit de 19de en vroege 20ste eeuw.
· Twee droogdokken met twee historische binnenschepen Lauranda en Alyv gebouwd op 

deze werf.
· Nieuwe vaste tentoonstelling in een voormalig werkhuis en een nostalgische beleving in 

de meesterwoning.
· Schatten van Vlieg tijdens de zomermaanden.
· Speciale programma’s op Erfgoeddag, Open Monumentendag en Archeologiedagen.
· Scheepsmodellen gemaakt door de School voor Scheepsmodelbouw.

Voorzieningen

Type activiteiten

SCHELDELAND

Openbaar vervoer
Scheepswerven Baasrode wordt bediend door lijnen 245, 252, 253, 254 en 257 van De Lijn.

gratis beperkt deels
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Provinciaal natuurdomein 
Brugskeswieë
Schoolstraat (de onverharde weg rechts volgen op het einde van de Schoolstraat tot aan de 
beek) • 9270 Laarne
tel. 09 267 78 02 • natuur@oost-vlaanderen.be

Openingsuren: elke dag toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang.

Brugskeswieë is een klein maar ecologisch waardevol gebied van 2 ha aan de waterloop 
Maanbeek in Laarne. Voor wie het lokale dialect nog niet zo goed beheerst: Brugskeswieë is 
dialect voor ‘brug in de wei’ en verwijst naar de trage weg die door het gebied loopt en er met 
een brug de verbinding maakt over de beek. De Provincie werkt aan natuurverbinding in dit nat 
gebied: door er houtkanten, knotrijen, poelen, bosjes … aan te leggen, ontstaat een gevarieerd 
leefgebied met meer overlevingskansen voor planten en dieren.

Ontdek meer op www.oost-vlaanderen.be/domeinen

Niet te missen!
· Op zoek naar rust of romantiek? Ontdek het brugje en het bankje vlakbij de Maanbeek. 

Dankzij de verhoogde biodiversiteit ontdek je heel wat inheemse vogels en amfibieën.
· In de zomer en vroege herfst maak je kans om prachtige libellen te spotten.

Voorzieningen
· Bereikbaar op 5 minuten wandelen vanaf centrum Laarne

Type activiteiten

SCHELDELAND

Openbaar vervoer
· Schoolstraat in Laarne 
· Volg de onverharde weg rechts op het einde van de Schoolstraat tot aan de beek. 

en je stapt af aan halte Overmere Mosseveldstraat.
· Met de fiets? Stippel de meest veilige en comfortabele fietsroute via www.fietsrouteplanner.org.
· Met de bus? Stippel je route uit op de routeplanner van De Lijn.
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Provinciaal natuurdomein Melsenbeek 
Pontweg, Brandegemse Ham, Langeweide  • 9820 Merelbeke
tel. 09 267 78 02 • natuur@oost-vlaanderen.be

Openingsuren: elke dag toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang.

Dit natuurgebied is perfect voor fietsers en mountainbikers: er zijn permanent bewegwijzerde 
routes die het gebied dwarsen en omgeven. Die fiets- en mountainbikeroutes maken deel uit 
van een groter geheel in de vorm van lussen of netwerken die tot ver buiten het gebied lopen. 
Ook als wandelaar kan je de routes voor fietsers volgen.

Ontdek meer op www.oost-vlaanderen.be/domeinen

Niet te missen!
· Laat  je zintuigen los in dit weidse landschap. Kijk! Ruik! Hoor!
· Zeldzame vogels zoals Cetti’s zanger, rietgors of blauwborst toeven hier graag. Jij ook?

Type activiteiten

SCHELDELAND

Openbaar vervoer
Fietsknooppunt: tussen knooppunten 99–98–97-41 van fietsnetwerk Scheldeland.

gratis

Voorzieningen
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Provinciale erfgoedsite Ename
Lijnwaadmarkt 20 • 9700 Oudenaarde-Ename • tel. 055 30 90 40 
Lotharingenstraat 1 • 9700 Oudenaarde-Ename • tel. 055 30 03 44 
erfgoedsite.ename@oost-vlaanderen.be • www.oost-vlaanderen.be/ename

Openingsuren: dinsdag tot en met vrijdag van 9 tot 17 uur,  op zaterdag en zondag van 13 tot 17 uur

Voorzieningen

Type activiteiten

VLAAMSE ARDENNEN

gratis

Openbaar vervoer
· Vanaf het NMBS station in Oudenaarde neem je bus 41 (Oudenaarde/Zottegem)  

en je stapt af aan de halte Ename Dorp. 
· Je reserveert belbus 445 (belbusgebied Horebeke – Oudenaarde, tel: 09 211 91 91) en je stapt 

af aan halte Ename Dorp of Lijnwaadmarkt.

In Ename schuilt achter elke hoek een verrassend verhaal. Er is het Archeopark met de restanten 
van de benedictijnenabdij, de prachtige Sint-Laurentiuskerk met middeleeuwse muurschilderingen, 
het historische Bos t’Ename en natuurlijk het dorp zelf. Wie pam Ename bezoekt, ontdekt de vele 
boeiende verhalen. Een virtuele sprong in de tijd of een rondleiding langs de abdijmuren en de 
plaats in de Scheldebocht waar meer dan duizend jaar geleden een burcht het Duitse Rijk moest 
verdedigen, het kan! In het Erfgoedcentrum huist het erkende Erfgoeddepot Ename. Hier lopen 
tijdelijke tentoonstellingen over archeologie, erfgoedzorg en landschap. Je maakt er kennis met de 
technieken om erfgoed te conserveren en te onderzoeken en met het baanbrekende entenproject, 
dat oude bomen weer tot leven wekt.

Ontdek meer op www.oost-vlaanderen.be/ename

Niet te missen!
· Ontrafel Mysterieuze Sporen, een familiezoektocht voor tieners.
· Wandel virtueel door het 13de en 17de-eeuwse Ename.
· Archeologiedagen, Schatten van Vlieg, Open Monumentendag, familieactiviteiten in 

schoolvakanties.
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Provinciale erfgoedsite 
Archeocentrum Velzeke
Doolbosweg 2 • 9620 Velzeke (Zottegem)
tel. 09 360 67 16 • archeocentrumvelzeke@oost-vlaanderen.be • www.archeocentrumvelzeke.be 

Openingsuren: dinsdag tot en met vrijdag van 9 tot 17 uur – 
zaterdag, zondag en feestdagen van 13 tot 17 uur.

In het Archeocentrum Velzeke ontdek je het dagelijkse leven van onze prehistorische en 
Gallo-Romeinse voorouders aan de hand van archeologische vondsten uit de streek. Laat je 
tijdens het weekend gratis rondleiden door een gids. Met hem/haar kan je ook het Archeodepot 
bezoeken om te zien hoe die vondsten worden behandeld en bewaard. Zin in een make-over 
voor het ganse gezin? Treed dan in de voetsporen van de jager-verzamelaar, kleed je naar 
de (Gallo-)Romeinse mode of vecht als een legionair tijdens onze jaarlijkse evenementen en 
workshops. Jong, oud, een zwak voor archeologie of gewoon op zoek naar een leuke uitstap, wij 
regelen voor jou een bezoek op maat.

Ontdek meer op www.archeocentrumvelzeke.be

Niet te missen!
· Combineer je bezoek aan het Archeocentrum met een verkenning van de Paddestraat  

en z’n omgeving.
· Weg met die vitrines! In het weekend treed jij met replica’s in de hand in de voetsporen  

van de archeoloog.
· Archeologie telkens anders? Mis dan onze tijdelijke tentoonstellingen niet.

Voorzieningen

Type activiteiten

VLAAMSE ARDENNEN

gratis

Openbaar vervoer
Van aan het NMBS station in Zottegem neem je bus 81 Zottegem/Gavere/Deinze tot het 
Archeocentrum Velzeke of je huurt een fiets bij het Fietspunt Zottegem (enkel tijdens de week). 
Aan het Archeocentrum is een fietsenstalling met oplaadpunt.
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Provinciaal natuureducatief centrum 
De Kaaihoeve
Oude Scheldestraat 16 • 9630 Meilegem (Zwalm)
tel. 055 49 67 96 • dekaaihoeve@oost-vlaanderen.be • www.dekaaihoeve.be 

Openingsuren: maandag tot vrijdag van 9 tot 16.30 uur – 
van 11 april tot 13 oktober ook op zaterdag en zondag van 14 tot 18 uur.

De Kaaihoeve is een natuureducatief centrum waar heel wat te beleven valt. Je kan er terecht 
om de natuur te ontdekken. Zo is er een natuurtuin met natuurlijke speeltuigen, wilgenhutten en 
klimbomen. Er is ook een blotevoetenpad, dat onder begeleiding geschikt is voor kinderen en 
volwassenen met een beperking. Ook picknicken in de tuin of op het binnenplein is mogelijk.

Ontdek meer op www.dekaaihoeve.be

Niet te missen!
· Bewonder de watervogels vanuit de vogelobservatiehut in natuurgebied De Kaaimeersen.
· De natuurtuin is de moeite waard in alle seizoenen.
· Ontdek de 8 varianten van ecologisch moestuinieren met o.a. voedselbos en 

permacultuurtuin.

Voorzieningen

Type activiteiten

VLAAMSE ARDENNEN

gratis beperktbeperkt

Openbaar vervoer
De Kaaihoeve is bereikbaar met de belbus. Reserveer via de belbuscentrale Oost-Vlaanderen  
op 09 211 91 91.
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Provinciaal domein De Gavers
Onkerzelestraat 280 • 9500 Geraardsbergen
tel. 054 41 63 24 • gavers@oost-vlaanderen.be • www.degavers.be • www.campingdegavers.be

Openingsuren: het domein is elke dag open van zonsopgang tot zonsondergang.

Provinciaal domein De Gavers is de ideale bestemming voor een dagje uit. Je kan er heerlijk 
ravotten in de speeltuin of op de trampolines. Op en rond de Gaverplas kan je watersporten 
met kano’s, pedalo’s en waterfietsen en luieren op het strand. Een verfrissende duik neem 
je in het zwembad. Natuurlijk kan je ook genieten van de rust op de wandel- en fietspaden. 
Meer actie? Waag je dan aan een potje lasershoot of aan een rondje op het WOW waterpark. 
Wil je langer dan één dag genieten? Dat kan op onze 4-sterrencamping, in de jeugdherberg, 
trekkershutten, comfortabele bungalows. Kamperen zonder je eigen tent te moeten meesleuren, 
kan in de safari- of tipitent, de bell tent of de coco sweet caravan. Heb je dorst of honger? In de 
cafetaria is er een buffetrestaurant met terras. Als je een drankje bestelt, mag je je eigen picknick 
meenemen op het terras van het buffetrestaurant. In het domein zijn ook een aantal banken 
waar je kan picknicken.

Ontdek meer op www.degavers.be • www.campingdegavers.be

Niet te missen!
· Leef je uit op het WOW Waterpark of tijdens een spelletje lasershoot.
· Vaar mee met de boot op het Gaverveer.
· Geniet van een wandeling of fietstocht in het groen en langs het water.

Voorzieningen

Type activiteiten

VLAAMSE ARDENNEN

Openbaar vervoer
· Vanuit het NMBS station Schendelbeke wandel je langs een wandelroute naar het domein. 
· Vanuit Geraardsbergen neem je de bus: lijn 76 (halte Onkerzelestraat) of lijn 87 (halte 

Kampstraat).
· Je reserveert de belbus op het telefoonnummer 09 211 91 91.

gratis
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Provinciaal natuurdomein Drooghout
Tussen Moortselestraat, Kasteelstraat en Drooghout • 9860 Oosterzele 
(parkeren aan station Moortsele of aan de ingang Kasteelstraat)
tel. 09 267 78 02 • natuur@oost-vlaanderen.be

Openingsuren: elke dag toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang.

Houd je van een rustige natuurwandeling? Dan is dit valleigebied van 33 hectare zeker iets voor 
jou. Het bestaat voor de ene helft uit bloemenrijk grasland en ruigte, de andere helft is bos. Je 
vindt hier dus niet alleen rust en bos. Je wandelt door het grasland waarop ook zomers paarden 
en koeien grazen. Het gebied is door Europa beschermd vanwege uitzonderlijke flora zoals 
dotterbloem en bosanemoon. Het gebied heeft ook een waterbufferende functie in geval van 
overvloedige regen. Voorzie dus laarzen als je in een natte periode komt.

Ontdek meer op www.oost-vlaanderen.be/domeinen

Niet te missen!
· Ontdek in de lente uitbundige voorjaarsbloeiers (zoals dotterbloem, bosanemoon, 

slanke sleutelbloem).
· Maak kennis met de paarden en koeien die zomers het gebied begrazen.
· Het domein is gemakkelijk bereikbaar met de trein of fietspad langs de spoorlijn.

Voorzieningen

Type activiteiten

VLAAMSE ARDENNEN

Openbaar vervoer
· Het NMBS-station Moortsele (lijn Gent St Pieters -Geraardsbergen) ligt vlakbij de ingang van 

het gebied.
· Raadpleeg De LIJN voor het actueel busaanbod aan NMBS-halte Moortsele
· Fietsknooppunten in de buurt: knooppunten 83 en 97 van het fietsnetwerk Vlaamse Ardennen.

gratis
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Provinciaal domein De Brielmeersen
Stadionlaan 1 • 9800 Deinze
tel. 09 380 87 37 • debrielmeersen@oost-vlaanderen.be • www.debrielmeersen.be 

Openingsuren: elke dag open van 8 tot 22 uur (april tot oktober)  
en van 8 tot 18 uur (van november tot en met maart).

In De Brielmeersen geniet je van een uitstap met de kinderen of van een wandeling in de natuur.  
Er is een speeltuin met meer dan 40 speeltuigen voor alle leeftijden! Kinderen leven zich uit op 
de vele glijbanen, klautertoestellen en schommels of zoeken verkoeling in de waterspeeltuin. 
Even de benen strekken in de natuur? Er zijn verschillende wandelpaden, onder andere rond de 
siervijver. Daar bewonder je ieder seizoen verschillende bloemen en geniet je van de gezellige 
hoekjes. Onderweg ontmoet je heel wat dieren. Wil je na dat ravotten en wandelen even 
uitblazen, dan kan je terecht op het gezellige terras van de cafetaria.

Ontdek meer op www.debrielmeersen.be

Niet te missen!
· Bezoek het dierenpark met paarden, pony’s, kippen, schapen, geiten, herten, ooievaars en 

pauwen.
· Speel en ravot eindeloos op de uitgestrekte speeltuin.

Voorzieningen

Type activiteiten

LEIESTREEK 

gratis

Openbaar vervoer
Aan het NMBS station van Deinze neem je de bus tot halte Gentpoortstraat Grammat via lijnen  
14, 16, 73, 75, 77, 81, 83, 84, 86, 87 en 450; aan de halte stoppen meerdere bussen per uur.
Daarna wandel je nog 10 minuten tot aan De Brielmeersen.
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Hospicebossen
Klapstraat (dicht bij kruising met Langedreef) • 9810 Nazareth
tel. 09 267 78 02 • natuur@oost-vlaanderen.be • www.oost-vlaanderen.be 

Openingsuren: toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang.

Deze Nazarethse bossen zijn maar liefst 61 hectare groot. Eind 2019 werd het bos met 3 ha, 
zo’n 5 600 jonge bomen, uitgebreid. In dit bos vinden steeds meer dieren en planten hun 
plekje. Natuurliefhebbers komen hier dan ook echt aan hun trekken. Op de wandelpaden kun je 
wandelen of joggen. Een bewegwijzerde fietsroute loopt langs en door het bos. Mountainbikers 
en ruiters kunnen terecht op paden met een pictogram. Er is ook een speelzone naast de 
parking. Daar mogen ze onder begeleiding de paden verlaten en in de bossen spelen. In het 
bos zijn verharde en onverharde wandelpaden. De onverharde wandelpaden zijn minder 
toegankelijk voor buggy of rolstoel bij regenweer.

Niet te missen!
· Wandelen, fietsen, joggen, spelen en paardrijden doe je hier naar hartenlust.
· Ontdek het geboortebos van de inwoners van Nazareth.

Voorzieningen

Type activiteiten

LEIESTREEK 

gratis beperkt

Openbaar vervoer
Het Hospicebos is moeilijk bereikbaar met het openbaar vervoer.  
Er zijn mogelijkheden vanuit Gent. Zie www.delijn.be
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OOOST
Goudenleeuwplein 3 • 9000 Gent
tel. 09 223 23 24  • info@ooost.be • www.ooost.be 

Openingsuren: elke dag van 10 tot 18 uur, behalve op maandag.

OOOST is hét promotiecentrum voor Oost-Vlaamse streekproducten en vormt het
unieke decor om te genieten van al het lekkers uit Oost-Vlaanderen. Ontdek onze typische
producten zoals bier, jenever, ham, kaas, mosterd, cuberdons, mattentaarten... 

Je kan er heerlijk lunchen met Oost-Vlaamse streekproducten en in de namiddag genieten 
van Oost-Vlaamse koffie met versnaperingen. In de streekproductenwinkel vind je talloze 
geschenkpakketten met lokale producten. Je kan ook zelf een pakket samenstellen. 
Een ideaal geschenk om te geven of te krijgen.

Ontdek meer op www.ooost.be

Niet te missen!
· In OOOST proef je de streekproducten van 52 Oost-Vlaamse streek- en hoeveproducenten.
· OOOST is door de stad Gent erkend als kindvriendelijk restaurant.

Voorzieningen

Type activiteiten

GENT

Openbaar vervoer
Met de trein naar het station Gent-Sint-Pieters, daarna tram 1 tot aan de Korenmarkt. Of met de 
trein naar Gent-Dampoort, nadien een rustige wandeling van 15 minuten, of je neemt de bus 
richting de Korenmarkt.
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Beleef de boerderij in Oost-Vlaanderen
De Provincie zet haar schouders onder www.beleefdeboerderij.be, een netwerk van actieve 
boerderijen en serres. Groepen volwassenen en/of kinderen zijn er welkom voor een rondleiding 
of workshops. Trommel je vrienden bijeen en maak het beestig leuk en lekker. Nieuwsgierig 
naar wat het Oost-Vlaamse platteland te bieden heeft? Kies je favoriete plekje dichtbij of veraf.

Ontdek meer op www.beleefdeboerderij.be

BELEEF DE BOERDERIJ
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Heb je een beperkt budget en wil 
je hulp om je uitstap te plannen?
Een Rap op Stap-kantoor helpt mensen met een beperkt budget aan een leuke uitstap of 
activiteit. De Rap op Stap-kantoren zoeken met je uit wat het best bij jouw wensen past. Je krijgt 
er gratis advies over goedkope vakanties, daguitstappen en diverse activiteiten. Je hoeft geen lid 
te zijn of een afspraak te maken. Je kan er gewoon binnenstappen tijdens de openingsuren. 
De kantoren bekijken ook of je in aanmerking komt voor bepaalde voordelen of kortingen.

Bijna alle provinciale domeinen, erfgoedsites en centra geven individuele kortingen voor 
mensen met een beperkt budget. Het kantoor helpt bovendien om jouw uitstap praktisch 
te plannen: het budget samenstellen en geschikt vervoer uitzoeken. Van trein tot verblijf, 
ze helpen jou op weg.

Surf naar www.rapopstap.be om jouw dichtsbijzijnde kantoor te vinden. Er zijn nu ook 
17 kantoren die - naast mensen met een beperkt budget - ook mensen met een beperking 
helpen aan een leuke uitstap. Ze worden vermeld met een plusteken.

RAP OP STAP



#maakhetmee
www.oost-vlaanderen.be

Blijf op de hoogte van alle activiteiten van de Provincie
· Check regelmatig www.oost-vlaanderen.be en UIT in Vlaanderen;
· Neem via www.oost-vlaanderen.be een gratis abonnement op één van  

onze vele digitale nieuwsbrieven;
· Neem een gratis abonnement op ons magazine Oost-Vlaanderen Informeel;
· Volg Provincie Oost-Vlaanderen op Facebook en/of LinkedIn;
· Contacteer ons via info@oost-vlaanderen.be.


