Capriusroute
We starten onze route in Kaprijke gelegen in het centrum van het Meetjesland - op de grens
van het Noordelijk Krekengebied en het Zuidelijk Houtland. Kaprijke bestaat uit twee
gemeenten, Kaprijke en Lembeke en een gehucht: Bentille. De naam Kaprijke verwijst naar
het gallo-romeinse 'Capriacum', wat goed van Caprius betekent. Kaprijke zou de laatste
Romeinse nederzetting voor de zeescheldepolders geweest zijn. Toen de Romeinen hier in de
vijfde eeuw verdwenen - op de vlucht voor de invallen van de Germanen - bleef deze streek
eenzaam achter. Deze verlatenheid duurde tot in de 12de eeuw.
Met de regering van de Gravin van Vlaanderen Johanna Van Constantinopel veranderde dat.
Zij vaardigde stadsrechten uit om een bevolking aan te trekken die er de woeste grond in
cultuur moest brengen. Hierdoor kwam een bloeiende lakennijverheid op gang.
Het meest opvallende en typerende van Kaprijke, namelijk het Plein en den Dries, doen nog
steeds terugdenken aan deze bloeiende lakennijverheid. Oorspronkelijk was de dorpsweide
driemaal zo groot als het huidige plein. Hier vond je toen droogramen voor lakens,
waterputten voor de volders of lakenbereiders en werkplaatsen voor de ververs. De
zogenaamde 'dries' is nu de brede Voorstraat. In deze straat vind je nog de kleine doorgangen
tussen de huizen naar de achterliggende weiden Aan de bloeiende lakennijverheid kwam een
einde door de 16de eeuwse godsdienstoorlogen.
We verlaten het prachtige plein richting knooppunt 79 en rijden via leuke, knappe en vlakke
baantjes naar Sint-Laureins dat beschikt over een museum Plattelandscentrum Meetjesland en
het Godshuis als bezienswaardigheid. We rijden over het Leopoldkanaal dat we een beetje
volgen en komen direct terecht in het krekengebied. De volgende vijf kilometer zijn een
aaneenschakeling van mooie kreken in een werkelijk overdonderend natuurschoon. Daar
bevindt zich ook het Provinciaal Domein Sportcentrum De Boerekreek. Eens we de
Oostpolderkreek voorbij zijn gaat het richting Sint-Jan-in-Eremo. Wanneer je daar de
watertoren nadert ben je zowat halfweg en dus hoog tijd om de innerlijke mens te versterken.
Aan knooppunt 43 bevindt zich Restaurant Tea-Room " KREKENPOORT ". Er is een
prachtig terras in de tuin, je kunt trouwens helemaal tot daar fietsen. De pannekoeken met
huisbereide slagroom ( voor één keer mag het ) zijn zeker de moeite waard. De uiterst
vriendelijke bediening krijg je er gratis bij, let wel maandag is sluitingsdag.
We rijden nog een keer langs en nog een paar keer over het Leopoldskanaal, langs Boekhoute
naar Bassevelde en weer naar start.
Met dank aan Michel François

