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De Maagd van Gent-route

58 km

Organiserende Club:
Secretariaat & Info:

TC De Eikelvrienden Oosteeklo
De Coeyer Roland. Oostveldstraat 44. Eeklo ℡ 09/377.25.87
GSM 0472/63.28.13
Rekeningnummer :
892-3200989-75
Begunstigde :
TC De Eikelvrienden Oosteeklo
Start- en controleplaatsen:
Café " De Pluim ", Koning Albertstraat 15, Oosteeklo
℡ 09/373.76.80 Gesloten op: woensdag- en donderdag
Wegmarkering: - gele pijlen tot aan de kerk van Boekhoute. Van dan af de officiële bewegwijzering
" Maagd van Gentroute" volgen. Zeshoekige bordjes in wit en rode letters
Inschrijvingsgeld: € 1,50 – " Maagd van Gentroute "
WEGBESCHRIJVING

Deel 1:
Oosteeklo
Assenede
Boekhoute
Biervliet

Ijzendijke

Koning Albertstraat richting dorp – X RD Ertveldestw. – LA Vlasgaardstraat – LA – Expresweg
oversteken – RD
RA Lindekenstraat – LA – RD – LA Fonteinestraat – LA Weverstraat – X RD Waalpoel –
RD De Maatstraat - TRD Knotwilgenstraat – LA – LA – RA Wildestraat
LA Vliet – RD – RA Boekhoutedorp – X RD Noordstraat - !!! vanaf nu zeshoekige officiële
borden volgen !!! 13 km – X RD Haven – LA – RA Boekhoutweg
LA Dyckmeesterweg – RA Spanjaardweg – RA (geen wagens toegelaten) –RA Spanjaardweg –
LA Middenweg -OPGELET GROTE BAAN - RA Oostzeedijk – Korte Betteweg – LA
Havenweg – LA – RD – RA – X RD – X RA – RA Hoogstraat – LA – RA Achterweg – X LA
Noordstraat – Noorddijk – LA – RD – RA Hoofdplaatseweg
X LA Ijzendijkseweg – RD – RD – RA Middenweg – RA Komsestraat – LA Landbouwstraat –
Waterpoortstraat – LA – RA Beursstraat – LA Markt – 34 km.

Controle: In een handelszaak in de omgeving.
Deel 2:
Ijzendijke
Watervliet
Boekhoute

Bassevelde
Oosteeklo

X RD Koninginnestraat – Trivoli – Opgelet grote baan oversteken X RD
Watervlietseweg – RA Zandstraat – RA Oudemansdijk – RA Kruisken – LA Calusstraat – X
RD Kloosterstraat - Wilhelminastraat – RA Stenenschuur
LA Noorddijk – LA – RA Notelaarstraat - !!! Einde volgen officiële borden !!! – De uitpijling
terug volgen – RA Meuleken – LA Spoorwegstraat – LA – RA Heulken – XL – XL – X RD –
Opgelet gevaarlijke baan – Hasselstraat
RA Kiezelstraat – X RD – LA – RA Bekputstraat – LA – LA Vent – RA Krekelmijt – RA
Hazelarenhoek – RA – LA – Expresweg oversteken
RA Rijkestraat – LA – RD – LA Koning Albertstraat tot aan lokaal café “De Pluim”. Nr 15 –
Einde 58 km.

Nota:
Mogen wij U vragen indien er ook maar één opmerking zou zijn wat markering of borden betreft, ons te willen
contacteren op tel. 09/.77.25.87.
Controlekaart + Deelnemersbedrag mag men bij sluiting van het lokaal deponeren in de brievenbus van het lokaal.
( in briefomslag): Café "De Pluim”, Koning Albertstraat 15, Oosteeklo.
Verklaring gebruikte afkortingen:
RA = rechtsaf

LA = linksaf RD = rechtdoor X = kruispunt
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BESCHRIJVING

Deze route start in Oosteeklo en loopt via binnenwegen naar het polderdorp Boekhoute. Vroeger was de hoofdplaats van het
Boekhouter-ambacht naast Hulst, Axel en Assenede. Boekhoute is niet veel veranderd. Men vindt er bij de kerk de vissersboot
BOU 8, alsook het waterkasteel " Ter Leyen " met zijn twee hoektorens en flankeertorentjes. Boekhoute is een oud vissersdorp.
Tot 1952 konden, via de Braakman, de mosselschepen de havens van Boekhoute en Philippine aandoen. De vissersboot
herinnert aan de teloorgang van het vissersbedrijf. Ook is er een heemkundig museum, met een verzameling " Boekhoute als
vissersdorp ". In september worden er de " garnaalfeesten " gevierd. Na Boekhoute komen we in de " Braakman " terecht. Dit
wordt het groene hart van Zeeuws-Vlaanderen genoemd. De zuidelijke Braakman-bossen zijn een ideale gelegenheid voor
wandelen en fietsen. Centraal in de Braakman ligt het recreatiecentrum, geschikt als familie- en watersportcentrum. In de
noordelijke Braakmanbossen treft U een schat aan flora en fauna aan.
We hernemen onze route en we herkennen Biervliet van ver met zijn molens en Hervormde kerk. Vroeger was het een stadje
aan de rand van de Braakman. Het was een versterkt en strategisch belang in diverse oorlogen. Er zijn diverse
bezienswaardigheden. Zoals de stenen bergmolen "Harmonie " (1842), het standbeeld van " Willem Beukelszoon " en diverse
oude pandjes.
Onze volgende halte is Ijzendijke. In de 15e eeuw verdwenen onder de golven, maar in de 16e eeuw heropgebouwd als vesting
en een garnizoenstad van soldaten.
Daarna is het terug richting België en doen we Waterland-Oudeman aan. Dit Vlaamse landbouw- en woondorp ligt midden
tussen niet geheel dichtgeslibde kreken met typische flora en fauna.
Het volgende dorp is Watervliet met zijn beschermd dorpsgezicht. Het ligt midden de Scheldepolders. Bekend is " Kathedraal
van het Noorden " met een rijk interieur.
Zo komen we aan het Leopoldskanaal, die het overtollige water van de polders naar zee afvoert.
Iets verder komen we aan de " Stenenschuur ". Links in het polderlandschap licht het buurtlandschap Maagd van Gent,
waarnaar deze route is genoemd.
Meteen zijn we in het Meetjesland en dit brengt ons langs vele kronkelende binnenwegen terug naar de plaats van bestemming
nl. Oosteeklo.
Het is een tocht van 60 km. vol afwisseling met typische kasseien, polderlandschappen, watergeulen en prachtige vergezichten,
met aan de einders de kerktorens als wachters uit een ver verleden.

2007

