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Hoe gebruik je deze brochure?
Specifiek voor groepen
Deze brochure is specifiek voor groepen die op zoek zijn naar een leuke, ontspannende, 
verrijkende (dag)uitstap. In deze brochure vind je dus een overzicht van alle provinciale 
domeinen en erfgoedsites waar je als vereniging, bedrijf, vriendengroep of familie terecht kan. 

Welke uitstap past bij jouw groep?
Er is voor elk groep wat wils: wandelen in bos en natuur, bootje varen, sportinitiaties, 
teambuildings, ravotten in de speeltuinen, zwemmen, leren over klimaat en natuur, 
rondleidingen in erfgoedsites, doe-opdrachten … We sommen per locatie en met behulp van 
symbolen de belangrijkste voorzieningen op voor groepen en tonen ook met een symbool voor 
welk type activiteit(en) je er terecht kan: erfgoed, natuur & bos, sport & spel en/of (ook) voor 
kinderen.

Wil je graag advies?
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 en domeinen en op www.oost-vlaanderen.be vind je een schat aan informatie. 

Waar zoek je een uitstap? 
Om het je makkelijker te maken, hebben we onze domeinen en erfgoedsites gegroepeerd per 
toeristische regio: Meetjesland, Waasland, Scheldeland, Vlaamse Ardennen, Leiestreek en 
regio Gent. Je kan zo verschillende locaties binnen één regio combineren voor een boeiend, 
dagvullend programma. Wij doen alvast een aantal suggesties voor combinaties.

De Provincie is er niet alleen voor groepen …
De Provincie Oost-Vlaanderen heeft niet enkel een aanbod voor groepen. Ook scholen, gezinnen 
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 de UIT-databank;
· 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.

Colofon
Uitgegeven in opdracht van de deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen. 
Beleidsverantwoordelijke/verantwoordelijke uitgever: gedeputeerde Kurt Moens, bevoegd voor Communicatie

Concept, redactie, vormgeving en drukwerk: dienst Marketing & Communicatie van de Provincie Oost-Vlaanderen
Foto’s: dienst Marketing & Communicatie, Anne Deknock
Drukwerk: Drukkerij De Maertelaere bv, Aalter
Oplage: 500 exemplaren
Publicatie: oktober 2022
Depotnummer: D/2022/5139/5

Activiteiten aanbod voor groepen
· 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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Provinciaal domein  
De Boerekreek
Sint-Jansstraat 132 • Sint-Jan-in-Eremo
tel. 09 218 96 71 • boerekreek@oost-vlaanderen.be • www.boerekreek.be

Openingsuren: elke dag van 8 tot 16 uur.

De Boerekreek is een ideale uitvalsbasis voor een wandeling, fietstocht of een dagje hengelen in 
het prachtige Oost-Vlaamse krekengebied. Of je kan tot rust komen op het yogapad. 

Een greep uit het aanbod voor groepen
· Meerdaags verblijf (op aanvraag en betalend) 
· Wandelen, fietsen en yogapad (gratis)

Ontdek meer op www.boerekreek.be

Voorzieningen

Type activiteiten

MEETJESLAND

beperkt beperkt
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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.

Provinciaal domein Het Leen is een groot bos van 285 ha, in de buurt van Eeklo. Je kan er 
wandelen of fietsen, maar ook met kindvriendelijke bosactiviteiten je kind het bos laten 
ontdekken. Groepen kunnen er terecht voor begeleide wandelingen rond diverse thema’s of 
kunnen het arboretum, met meer dan 8 000 planten, verkennen.

Een greep uit het aanbod voor groepen
· Wandelingenreeks Het Leen… Natuurlijk!, elke maand rond een ander natuurthema 

(na reservering, gratis)
· Begeleide boswandelingen rond verschillende thema’s (op aanvraag & betalend) 
· Begeleide bezoeken aan het arboretum rond verschillende thema’s (op aanvraag & betalend) 
· Uitgestippelde wandelingen met opdrachten voor gezinnen en kinderen (betalend)
· Meerdaagse bosklassen met een ruim aanbod aan educatieve activiteiten 

(na online reserveren en betalend)

Ontdek meer op www.hetleen.be

Voorzieningen

Type activiteiten

MEETJESLAND
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Provinciaal Streekcentrum 
De Huysmanhoeve
Bus 1 • 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 Provinciaal Streekcentrum Huysmanhoeve leer je meer over (het erfgoed van) het 
platteland, de hoeve- en streekproducten van het Meetjesland.

Een greep uit het aanbod voor groepen
· Gidsbeurten, eventueel met streekbier of sneukelhapje (op aanvraag en betalend) 
· Taart met koffie (op aanvraag en betalend) 
· Krulbollen met streekbier en sneukelhapje (op aanvraag en betalend)
· Huysmanhoeve  wandeltocht (gratis)
· Boerengolf (betalend, reservatie aangeraden)
· Collectie volksspelen (gratis, reservatie aangeraden)

Ontdek meer op www.plattelandscentrum.be

Voorzieningen

Type activiteiten

MEETJESLAND

beperkt beperkt
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MEETJESLAND

Voorzieningen

Type activiteiten

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

Openingsuren: begeleide bezoeken 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. Je verneemt er alles over de evolutie naar een duurzame 
wereld, gebaseerd op groene energie. Geniet van het energieke uitzicht over het kanaal 
Gent-Terneuzen, met vele havenbedrijven en tientallen windturbines.

Fabriek Energiek is ontstaan uit een samenwerking tussen de Provincie Oost-Vlaanderen en Zonneberg
CVBA. Bij gidsbeurten voor groepen en verenigingen werken we samen met de Meetjeslandse Gidsen.

Een greep uit het aanbod voor groepen
· Begeleide gidsbeurten voor groepen, verenigingen en scholen
· Je gaat 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. 

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



Het Leen

Combineer je bezoek
Een duik in de tijd en de natuur van het Meetjesland
Geniet van een stevige natuurwandeling in Het Leen, versterk je innerlijke mens tijdens een 
lunch in cafetaria Het Leen en bezoek daarna de Huysmanhoeve waar je het Meetjeslandse 
landbouwerfgoed bewondert en geniet van krulbollen en een streekbiertje. 

Beleef de boerderij
De Provincie zet haar schouders onder www.beleefdeboerderij.be, dat het aanbod bundelt 
van actieve boerderijen en serres die groepen verwelkomen. Er zijn op maat uitgewerkte 
programma’s voor volwassenen en/of kinderen: van actieve rondleiding tot een workshop,  
want het Oost-Vlaamse platteland heeft heel wat te bieden. 

Ontdek meer op www.beleefdeboerderij.be

MEETJESLAND

TIP

Huysmanhoeve

11
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Provinciaal domein Puyenbroeck
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 golfcentrum is elke dag open van 8.30 tot 18 uur. 

Provinciaal domein Puyenbroeck is dé ideale uitvalsbasis voor uitstappen in groep. Je kan er 
genieten van verschillende sport-, natuur- en spelactiviteiten. Zo kan je met een natuurgids 
op stap, die je meer vertelt over een zelfgekozen thema. Met de fiets maak je mooie tochtjes 
op en rond Puyenbroeck. Of je kan de golfsport wat beter leren kennen tijdens een initiatie. 
Ook sporten in groep kan in Puyenbroeck, met een hele brede waaier aan bekende en minder 
bekende sporten. Wil je hier één of meerdere dagen verblijven, dan zijn er ook verschillende  
eet- en slaapmogelijkheden. 

Een greep uit het aanbod voor groepen
· Begeleide wandelingen met keuze uit verschillende thema’s (op aanvraag en betalend)
· Fietsenverhuur (betalend)
· Minigolf (betalend) 
· Kubb, petanque, krulbol (betalend) (gratis met eigen materiaal)
· Zwembad (baantjeszwemmen, glijbaan, peuterbad, whirlpools, stroomversnelling, 

stoomhutten, buitenzwembad) (betalend)
· Groepslessen golf (betalend)
· Verjaardagsfeestjes voor kinderen rond verschillende thema’s (op aanvraag en betalend)
· Sportdagen en teambuilding, met keuze uit meer dan 30 sporten (op aanvraag en betalend)

Ontdek meer op www.puyenbroeck.be

Voorzieningen

Type activiteiten

WAASLAND

beperkt
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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 april tot en met september: woensdag tot en met vrijdag van 9.30 tot 17 uur; 
 zaterdag, zondag en feestdagen van 10.30 tot 18 uur. 
· Van oktober tot en met maart: woensdag tot en met zondag (ook feestdagen) van 9.30 tot 17 uur. 
· Begeleid bezoek met gids ook mogelijk op maandag of dinsdag na afspraak.

Molens zijn pareltjes van technisch vernuft. Wat heeft ‘groene stroom’ met wind- en watermolens 
te maken? Hoe buig je natuurkracht om tot bruikbare energie? Mola is meer dan een 
bezoekerscentrum. Ondergebracht in het 19de-eeuwse kasteel Puyenbrug met unieke Orangerie, 
vind je een boeiende, interactieve tentoonstelling waar kinderen kunnen proberen én doen.  
Er zijn bakworkshops en tijdens schoolvakanties zijn er gratis kinderzoektochten.
Het leukste is om een bezoek aan Mola te combineren met een bezoek aan een echte 
molen. Plan een bezoek in één van onze provinciale water- en windmolens en reserveer een 
maaldemonstratie. Dat kan in de Zwalmmolen (Munkzwalm), Meuleken ’t Dal (Kruisem),  
de Windekemolen (Balegem), de Fauconniersmolen (Oordegem) en de Roomanmolen  
(Sint-Pauwels).

Een greep uit het aanbod voor groepen
· Begeleid bezoek met gids aan het molencentrum in kasteel Puyenbrug  

(op afspraak en betalend)
· Begeleide bakworkshop voor kinderen (op afspraak en betalend) 
· Begeleid molenbezoek met maaldemonstratie (op afspraak en betalend).  

Je krijgt wel het gemalen meel mee naar huis

Praktische info op www.molamolencentrum.be

Voorzieningen

Type activiteiten
beperkt

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: het recreatiedomein is elke dag open van 9 uur tot zonsondergang.

De Ster ligt op een boogscheut van het centrum van Sint-Niklaas. Rond de centrale zwemvijver 
ligt een wandelpad van 3 km. Er is een kinderboerderij en strand. Je kan er vissen, (water-)
sporten, minigolfen of het sportterrein huren. Overnachten in groep kan in het vormingscentrum 
Heywijck, waar 60 slaapplaatsen zijn. 
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.
Voor erkende verenigingen is er de verenigingspas met vast tarief voor toegang gedurende het 
hele jaar voor maximaal 30 personen. Bekijk de voorwaarden voor deze pas op de website. 

Een greep uit het aanbod voor groepen
· Roeien en waterfietsen (betalend)
· Zeilen, windsurfen, kajak en suppen (op afspraak en betalend)
· Zaalsporten (badminton, volleybal, zaalvoetbal, rolschaatsen, baseball, boccia,  

omnisport) (op afspraak en betalend)
· Beachvolley en voetbal (gratis)
· Wandelen
· Yogapad

Ontdek meer op www.domeindester.be

Voorzieningen

Type activiteiten

WAASLAND
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Kloosterbos

Combineer je bezoek
Inspiratiedag over molens
Ontdek allerlei theoretische weetjes over molens op de provinciale erfgoedsite Mola 
Molencentrum in Wachtebeke, en zie daarna een echte molenaar aan het werk in de 
Roomanmolen.

Heerlijk ontspannen in het groen kan ook in …
Provinciaal domein Kloosterbos: 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 zones. De wandelpaden in het bos zijn onverhard. Dit bos is daarom minder 
toegankelijk voor buggy of rolstoel bij regenweer. Tip: Reserveer een natuurgids. 
(Gebroeders Naudtslaan • 9185 Wachtebeke • tel. 09 267 78 02 • natuur@oost-vlaanderen.be)

Provinciaal domein De Roomacker: een waardevol natuurgebied dat zich uitstekend leent 
voor wandelingen. Het domein bestaat uit 3 kleiputten met daarrond wandelpaden. Het domein 
is alleen toegankelijk voor wandelaars. Als je moe bent, kan je even uitrusten op de
verschillende zitbanken in het domein. Tip: Reserveer een natuurgids. 
(Hofstraat • 9140 Tielrode • natuur@oost-vlaanderen.be)

Beleef de boerderij
De Provincie zet haar schouders onder www.beleefdeboerderij.be, dat het aanbod bundelt 
van actieve boerderijen en serres die groepen verwelkomen. Er zijn op maat uitgewerkte 
programma’s voor volwassenen en/of kinderen: van actieve rondleiding tot een workshop,  
want het Oost-Vlaamse platteland heeft heel wat te bieden. 

Ontdek meer op www.beleefdeboerderij.be

De Roomacker

19

WAASLAND

TIP
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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 april tot oktober ook open op zaterdag en zondag van 14 tot 18 uur. 
Gesloten op feestdagen.

Bastion VIII ligt midden in de stad Dendermonde en sluit aan bij het natuurgebied van de 
Brusselse forten, de oude Dender, de site van het Oude Klooster en het stadsbos. 
Je kan op Bastion VIII gratis binnenlopen voor een wandeling in de natuur in deze ecologische 
stadstuin van 5 ha. 
Wens je een begeleid bezoek of een workshop? Dit kan als je vooraf een afspraak maakt.
Je kan ook gratis een 30-tal natuurkabassen ontlenen. In deze kabassen zit al het materiaal om 
leuke natuuropdrachten uit te voeren, zowel in Bastion VIII als op andere plekken.

Een greep uit het aanbod voor groepen
· Begeleide wandeling of workshop (op afspraak)
· Buitententoonstelling Scheldevallei en sigmagebied (gratis) 
· Natuurkabas (gratis)

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

Voorzieningen

Type activiteiten

SCHELDELAND

sanitair
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Provinciaal domein Nieuwdonk
Dendermondse Steenweg 13a  • 9290 Overmere (Berlare)
tel. 09 267 83 75 • nieuwdonk@oost-vlaanderen.be • www.domeinnieuwdonk.be

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

Nieuwdonk is 175 hectare groot en ligt ten midden van het natuurgebied Kalkense Meersen 
vlak naast de Schelde. Rond de vijver van 26,6 hectare ligt een wandelpad van 2,5 km. Er is een 
speeltuin en strand. Vanaf mei tot half september kan je zwemmen in een afgebakend deel van 
de vijver onder toezicht van redders. 
De openingsuren hiervan vind je op de website. De toegang tot het domein is gratis. De toegang 
tot de zwemzone is betalend. Voor groepen is er een speciaal tarief.

Een greep uit het aanbod voor groepen
· Wandelen
· Fietsen
· Petanque (gratis met eigen materiaal)
· Zwemmen
· Begeleide natuurwandeling (via vzw Durme)

Ontdek meer op www.domeinnieuwdonk.be

Voorzieningen

Type activiteiten

SCHELDELAND

beperkt
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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

Groepen zijn welkom van maandag tot zondag, tussen 9 en 18 uur. Gesloten op feestdagen.

De erfgoedsite Scheepswerven Baasrode is één van de mooiste historisch-industriële sites van 
Vlaanderen. Groepen kunnen zich laten rondleiden in de permanente tentoonstelling over het 
noeste ambacht van schepen bouwen. Bezoek het authentieke werkhuis met oude machines en 
neem een kijkje in de School voor Scheepsmodelbouw en de meesterwoning Van Damme.

Een greep uit het aanbod voor groepen
· Begeleide rondleiding permanente tentoonstelling (op aanvraag en betalend)
· Begeleide rondleiding meesterwoning scheepsbouwers Van Damme + bezoek botter in 

aanbouw (op aanvraag en betalend)
· Begeleide rondleiding permanente tentoonstelling + buitenterreinen en werkhuis Van Praet 

(op aanvraag en betalend)
· Begeleide rondleiding School voor Scheepsmodelbouw + permanente tentoonstelling 

 + buitenterreinen en werkhuis Van Praet (op aanvraag en betalend)
· Begeleide wandeling ‘Nijverig Baasrode’ – langs markante plaatsen uit de industriële 

geschiedenis van Baasrode (op aanvraag en betalend)

Ontdek meer op www.scheepswervenbaasrode.be

Voorzieningen

Type activiteiten

SCHELDELAND

beperkt gedeeltelijk
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Scheepswerven Baasrode

Combineer je bezoek
Natuur en techniek in Dendermonde
Laat je onderdompelen in de geheimen van de binnenscheepvaart op de Scheepswerven  
in Baasrode en geniet daarna van natuur en groen in Bastion VIII.

Heerlijk ontspannen in het groen kan ook in …
Provinciaal domein Den Blakken: voor wie houdt van sierteelt, rozen en parkbomen.  
Het domein is een beschermd landschap door de aanwezigheid van waardevolle en unieke 
rivierstuifduinen. Den Blakken is een oase van rust en zeer geliefd bij natuurliefhebbers en 
wandelaars. Tip: Reserveer een natuurgids.
(Wegvoeringstraat 308 • 9230 Wetteren • natuur@oost-vlaanderen.be)

Provinciaal domein Het Gentbos: het bos is 28 hectare groot, waar je aangenaam kan 
wandelen. Je komt volledig tot rust aan de rand van de vijver of langs het uitgestrekte grasland. 
De paden in het Gentbos kunnen er modderig bij liggen. Je trekt dus best aangepaste schoenen 
aan. Sinds 2021 is er een rolstoeltoegankelijk pad: dit brengt mensen met een beperking tot in 
het hart van het Gentbos. Tip: Reserveer een natuurgids.
(Poelstraat – nabij huisnummer 180 • 9820 Merelbeke • natuur@oost-vlaanderen.be)

Beleef de boerderij
De Provincie zet haar schouders onder www.beleefdeboerderij.be, dat het aanbod bundelt 
van actieve boerderijen en serres die groepen verwelkomen. Er zijn op maat uitgewerkte 
programma’s voor volwassenen en/of kinderen: van actieve rondleiding tot een workshop,  
want het Oost-Vlaamse platteland heeft heel wat te bieden. 

Ontdek meer op www.beleefdeboerderij.be

SCHELDELAND

Het Gentbos
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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. 

Het provinciaal domein De Gavers ligt in het hartje van de Vlaamse Ardennen in 
Geraardsbergen. Het is de ideale uitvalsbasis voor uitstappen naar de mooiste steden en 
dorpjes van de Vlaamse Ardennen en omstreken.
Provinciaal domein De Gavers heeft een ruim aanbod voor groepen. Dankzij de jeugdherberg, de 
vakantiewoningen en camping kunnen groepen op het domein overnachten. Overdag zijn zowel 
sportieve als recreatieve programma’s mogelijk. Een greep uit de activiteiten: watersporten, 
speeltuin, overdekt zwembad, zwem- en strandzone, minigolf, rondvaartboot, klimmuur, 
boogschietstand, fietsverhuur, wandelen, evenementenhal, sportzalen ...

Een greep uit het aanbod voor groepen
· Teambuilding (op aanvraag en betalend)
· Rondvaartboot Gaverveer (op aanvraag en betalend)
· (Begeleid) fietsen met klassieke fietsen voor dames, heren, kinderen, tandems, handbike, 

ligfiets, MTB (op aanvraag en betalend)
· Verschillende sporten, zoals tennis, minigolf, muurklimmen, boogschieten en lasershoot 

(betalend)
· Verschillende watersporten, zoals (gezins)pedalo, kajak, waterfiets, surfen, suppen, roeiboot 

of kano (betalend)
· Zwem- en strandzone (zwemmen in de vijver, spelen op strand, airtrampoline en 

waterspeeltuin) (betalend)
· Zwembad Gaversbad (baantjeszwemmen, kreek, glijbaan, buitenzwembad) (betalend)
· WOW Waterpark (april tot september) (betalend)
· Speelbos

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

Voorzieningen

Type activiteiten

VLAAMSE ARDENNEN
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Provinciale erfgoedsite 
Archeocentrum Velzeke
Doolbosweg 2 • 9620 Velzeke
tel. 09 360 67 16 • archeocentrumvelzeke@oost-vlaanderen.be • www.archeocentrumvelzeke.be

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

Het Provinciaal Archeocentrum van Velzeke bewaart en toont een rijke verzameling 
archeologische voorwerpen uit de prehistorie, de Gallo-Romeinse periode en de vroege 
middeleeuwen.
Met leerrijke workshops komt die verre geschiedenis weer tot leven. Je treedt in de voetsporen 
van een jager-verzamelaar, kleedt je naar de (Gallo-)Romeinse mode, of torst de wapens van 
een legionair. Onder begeleiding van een gids kan je ook het archeologisch depot en het 
restauratieatelier bezoeken.

Een greep uit het aanbod voor groepen
Onze rondleidingen. Op aanvraag en betalend. Je kiest voor (een combinatie van):
· Informatieve tentoonstelling met educar
· Tijdelijke tentoonstelling
· Themarondleiding ‘Hatsjoe… gezondheid! 

Over gezondheid, hygiëne en pandemieën in de Romeinse tijd’
· Een bezoek aan het depot en het restauratieatelier
· Wandelen langs de voornaamste vindplaatsen van Romeinse resten in Velzeke. 

Zowel in de informatieve als in de tijdelijke tentoonstelling krijg je op zaterdag- en 
zondagmiddag gratis korte introducties aangeboden

Onze workshops. Op aanvraag en betalend. Je kiest voor (een combinatie van):
· Militaria
· Gallo-Romeinse kledij
· Prehistorische kledij
· De kleine prehistorie voor 6- tot 11-jarigen
Ontdek meer op www.archeocentrumvelzeke.be

Voorzieningen

Type activiteiten

VLAAMSE ARDENNEN
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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 
erfgoedsiteename@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

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.

Een greep uit het aanbod voor groepen
· Rondleidingen op maat, zowel in pam Ename, het Erfgoeddepot, de Sint-Laurentiuskerk, de 

tentoonstellingen en in de gloednieuwe permanente tentoonstelling (na afspraak en betalend)
· Virtuele wandeling in het 13de- en 17de-eeuwse Ename (na afspraak en betalend)
· Begeleide themawandelingen op maat in het Archeopark, het Bos t’Ename, het dorp 

(na afspraak en betalend)
· Educatieve workshops voor scholen, programma’s voor individuele bezoekers en een ruim 

familieaanbod

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

Voorzieningen

Type activiteiten

VLAAMSE ARDENNEN
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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 april tot oktober ook open op zaterdag en zondag van 14 tot 18 uur.

De Kaaihoeve is een provinciaal centrum voor natuur- en milieueducatie. Je kan er terecht 
om de natuur te ontdekken. De Kaaihoeve ligt langs een oude Scheldearm in de vallei van de 
Bovenschelde. Je vindt hier nog veel groen en open ruimte. Dankzij het natuurgericht beheer 
van de Provincie vind je in het natuurreservaat De Kaaimeersen heel wat wilde planten- en 
diersoorten. Wandelroutes en een uitgestippelde fietsroute leiden je langs mooie stukjes natuur. 
In de natuurtuin kan je genieten van de lokale flora en fauna, het compacte blotevoetenpad. 
Je kan picknicken in de tuin en op het binnenplein. Je maakt er ook kennis met verschillende 
vormen van ecologisch moestuinieren.

Een greep uit het aanbod voor groepen
· Bezoek aan de natuurtuin en buitentenstoonstellingen (gratis)
· Blotevoetenpad en speeldernis (gratis)
· Natuurkabas (op afspraak en gratis)
· Begeleide themawandelingen (op afspraak en betalend) 

Ontdek meer op www.dekaaihoeve.be

Voorzieningen

Type activiteiten

VLAAMSE ARDENNEN
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Erfgoedsite Ename

VLAAMSE ARDENNEN

Combineer je bezoek
Een historische dag
Reis eens in de tijd en beweeg je van het Romeinse Velzeke naar het Middeleeuwse Ename.

De pittoreske Zwalmstreek
Laat je betoveren door de mooie natuur van de Zwalmstreek met een bezoek aan de Kaaihoeve 
en de authentieke Zwalmmolen.

Actieve doe-dag
Spring, speel, adem en geniet tijdens een heerlijk gevarieerde en actieve dag in De Gavers.

Beleef de boerderij
De Provincie zet haar schouders onder www.beleefdeboerderij.be, dat het aanbod bundelt 
van actieve boerderijen en serres die groepen verwelkomen. Er zijn op maat uitgewerkte 
programma’s voor volwassenen en/of kinderen: van actieve rondleiding tot een workshop,  
want het Oost-Vlaamse platteland heeft heel wat te bieden. 

Ontdek meer op www.beleefdeboerderij.be

Zwalmmolen
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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).

Op wandelafstand van het centrum van Deinze kan je in provinciaal domein De Brielmeersen 
even de drukte van de stad achter je laten. Je kan er wandelen, fietsen, sporten en spelen. 
Terwijl je kinderen zich uitleven op het grote speelplein, kan je iets drinken op het terras van 
de cafetaria. Groepen kunnen er gegidste wandelingen organiseren of de Brielmeersenbijtjes 
bezoeken.

Een greep uit het aanbod voor groepen
· Begeleid bezoek aan de Brielmeersenbijtjes (op afspraak en betalend)
· Wandelingenreeks De Brielmeersen… Natuurlijk!, elke maand rond een ander natuurthema 

(gratis) 
· De Brielmeersen… Hemels!  

ewonder de sterren samen met volkssterrenwacht Leo (na reservering, gratis)
· Natuurwandeling met gids (op afspraak en betalend)

Ontdek meer op www.debrielmeersen.be

Voorzieningen

Type activiteiten

LEIESTREEK & GENT

beperkt
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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, het Promotiecentrum voor Oost-Vlaamse streekproducten, 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 …

Een greep uit het aanbod voor groepen
· Ontbijt met Oost-Vlaamse streekproducten (van 9 tot 11 uur) (op aanvraag en betalend)
· Lunch met Oost-Vlaamse streekproducten (van 12 tot 14 uur) (op aanvraag en betalend)
· Oost-Vlaamse koffie met versnaperingen (van 14 tot 18 uur) (op aanvraag en betalend)

Ontdek meer op www.ooost.be

Voorzieningen

Type activiteiten

LEIESTREEK & GENT
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Hospicebossen

Combineer je bezoek
Natuur en culinaire verwennerij
· Begeleide natuurwandeling in De Brielmeersen
· Lunch met Oost-Vlaamse streekproducten in het Groot Vleeshuis

Heerlijk ontspannen in het groen kan ook in …
De Hospicebossen: een groene long van 56 ha groot. Natuurliefhebbers komen hier volop aan 
hun trekken. In het bos vinden steeds meer dieren en planten hun plekje. Er is ook een grote 
speelzone in het bos aanwezig. In het bos zijn er verharde en onverharde paden. 
Tip: Reserveer een natuurgids.
(Klapstraat • 9810 Nazareth • tel. 09 267 78 02 • natuur@oost-vlaanderen.be)

Beleef de boerderij
De Provincie zet haar schouders onder www.beleefdeboerderij.be, dat het aanbod bundelt 
van actieve boerderijen en serres die groepen verwelkomen. Er zijn op maat uitgewerkte 
programma’s voor volwassenen en/of kinderen: van actieve rondleiding tot een workshop,  
want het Oost-Vlaamse platteland heeft heel wat te bieden. 

Ontdek meer op www.beleefdeboerderij.be

Ken je de uitleendienst  
van de Provincie Oost-Vlaanderen?
De Uitleendienst van de Provincie ontleent audiovisueel, spel- en tentoonstellingsmateriaal aan 
Oost-Vlaamse verenigingen. Een kleine greep uit het gamma: allerlei soorten geluidsinstallaties 
en micro’s, belichting en speciale lichteffecten, beamers en projectenschermen, toneeldoeken, 
vitrines, volkse spelen, springkastelen, tentoonstellingspanelen, podiumelementen, camera’s …
De Uitleendienst organiseert in de magazijnen Gent, Sint-Niklaas en Geraardsbergen workshops 
en demodagen om kennis te maken met het aanbod en het gebruik van bepaalde toestellen aan 
te leren.

In Gent, Sint-Niklaas en Geraardsbergen, 
tel. 09 253 40 38 • uitleendienst.provincie@oost-vlaanderen.be  
www.oost-vlaanderen.be/uitleendienst

Ontdek meer op www.oost-vlaanderen.be/uitleendienst
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Beleef de boerderij
De Provincie zet haar schouders onder www.beleefdeboerderij.be, dat het 
aanbod bundelt van actieve boerderijen en serres die groepen verwelkomen.  
Er zijn op maat uitgewerkte programma’s voor volwassenen en/of kinderen:  
van actieve rondleiding tot een workshop, want het Oost-Vlaamse platteland  
heeft heel wat te bieden. 
Wie komt geiten aaien, koeien knuffelen, valleigolf spelen, hoeveijs smullen, 
kruiden proeven, aardbeien plukken, … ?

Ontdek meer op www.beleefdeboerderij.be

TIP
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Blijf op de hoogte van alle activiteiten van de Provincie
· Check regelmatig www.oost-vlaanderen.be en de UIT-databank;
· 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.

#maakhetmee
www.oost-vlaanderen.be


