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Colofon
Dit project en deze brochure kwam tot stand in opdracht van het
Gemeentebestuur Kruisem – Markt 1 - 9770 Kruishoutem, dankzij
de steun van Leader Vlaamse Ardennen, een Europees initiatief voor
plattelandsontwikkeling.
• Fotografie
Bedrijven: Kris Snoeck
Toerisme: Stefanie Faveere / Carine Anecaert / Kathleen De Ruyck,
Marleen Vandekerkhove / Nancy Weytens / Jan Verzelen
• Copywriting
Bedrijven: Sven De Potter
Toerisme: Afdeling Vrije Tijd Kruisem: Bart Ravelingien / Bart Victor /
Mieke Meire /Kathleen De Ruyck / Lutgart Parmentier
• Vormgeving en druk: Drukkerij Vanderhaegen / Joof Duthoy
• Coördinatie en eindredactie: Afdeling Vrije tijd Kruisem: Bart Victor /
Bart Ravelingien
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Welkom in Ferm Kruisem
Kruisem is een prachtige plattelandsgemeente, en daar zijn we fier op. En wie platteland zegt, zegt ook land- en tuinbouw.
Er zijn steeds minder boeren, maar de land- en tuinbouwbedrijven die in onze gemeente actief zijn, zijn stuk voor stuk uitgegroeid tot interessante en innovatieve bedrijven.
Land- en tuinbouw is helemaal niet meer de traditionele sector, zoals die in de hoofden
van veel mensen nog bestaat.
Met ‘Ferm Kruisem’ willen we de hedendaagse land- en tuinbouw onder de aandacht
brengen. Kruisem heeft op zijn grondgebied een onvoorstelbare diversiteit aan landen tuinbouwbedrijven te bieden. Op één dag kan je dus kennis maken met heel wat
facetten van de moderne land- en tuinbouw.
We hebben speciale bedrijven zoals het provinciaal proefcentrum, waar je kan kennismaken met hoe wetenschappelijk onderzoek zorgt voor gezondere en smakelijker voeding. Of je kan een bezoek brengen aan een ecologische visboerderij, of aan één van
de grootste en meest vernieuwende tomatenbedrijven van het land. Maar even goed
kan je een bezoek brengen aan een azaleakwekerij, een kruidenkwekerij of ontdek je
hoe permacultuur natuur en landbouw verzoent. Maar land- en tuinbouw is meer dan
voedselproductie. Zo is de paardenhouderij ook goed voor heel wat recreatie of hebben we een heel mooi voorbeeld van een gemengd landbouwbedrijf dat zelf heerlijk
roomijs of andere hoeveproducten produceert die je ter plekke kan verorberen.
Er is dus voor elk wat wils in Kruisem! En dan gaat het niet alleen over onze dynamische
land- en tuinbouwbedrijven die je verderop in de brochure terugvindt. Kruisem biedt,
als poort naar de Vlaamse Ardennen, ook heel wat toeristische troeven. Je vindt hier
het Europees Cartoon Centrum, het schoenenmuseum SONS, maar even goed rust en
groen in het Lozerbos of langs de boorden van de Schelde in Zingem. Wandelen en
fietsen doe je op één van de vele aantrekkelijke routes. En ook de horeca heeft heel
wat in petto, met op het menu o.a. de hoeve- en streekproducten die in Kruisem worden geproduceerd!
‘Ferm Kruisem’ biedt een staalkaart van de moderne land- en tuinbouw. Te bezoeken in
één en dezelfde gemeente en perfect te combineren met een vleugje cultuur, natuur,
sport of culinair plezier.
Van harte welkom in Kruisem,

Kris NACHTERGAELE
Algemeen directeur

Joop VERZELE
Burgemeester

Robrecht BOTHUYNE
Schepen van landbouw

Guido MORTIER
Algemeen directeur

Kathleen HUTSEBAUT
Burgemeester

Jurgen HAUSTRAETE
Schepen van landbouw
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OMEGABAARS

Stijn Van Hoestenberghe

Ecologische visboerderij
Europees landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

Goed Ter Corpen

Het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

VOEDERTIJD

Met een verreiker wordt de mengwagen
gevuld met voeder uit verschillende
opslagkuilen.

Met deze vijzel wordt het voer in kleinere stukken
gesneden en gemengd zonder verlies van kwaliteit.

Met een voedermengwagen krijgen de dieren alle
voedingsstoffen, die leiden naar een optimale
melkproductie.

Dit smakelijk rantsoen bestaat vooral uit kuilgras,
maïs, bietenpulp, ... aangevuld met krachtvoer.

Kruiden Claus in Kruishoutem
IN DE KLAS

Het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

Met medewerking van:
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Praktische toelichting “Ferm Kruisem”
Onder het label “Ferm Kruisem” en met de steun van Leader
Vlaamse Ardennen, een Europees initiatief voor plattelandsontwikkeling, willen we 11 unieke lokale land- en tuinbouwbedrijven aan u voorstellen.

of kan zich wenden tot de Kruisemse toeristische dienst om
een bezoek aan Ferm Kruisem op maat te laten samenstellen.
Hierbij bestaat de mogelijkheid dat we voor jou een combinatie maken van 1 of meerdere bedrijfsbezoeken, één of meerdere van onze toeristische en/of culinaire troeven die je ook in
deze brochure kan terugvinden.

Scholen, verenigingen, families, toeristen en de lokale bevolking laten we kennis maken met zowel de hoogtechnologische land- en tuinbouwbedrijven in onze gemeente als met de
authenticiteit, de charme en diversiteit van een aantal klassieke landbouwbedrijven.

Voor meer info verwijzen we u graag door naar www.fermkruisem.be waar u steeds de actuele contactgegevens en een
contactformulier terug kan vinden om uw Kruisems bezoek
vorm te geven.

Dit via bedrijfsbezoeken, een brochure en website en educatieve pakketten.

Onze partner, vzw Plattelandsklassen, voorziet voor sommige
bedrijven naast educatieve borden ook in lespakketten. Deze
zijn gratis te downloaden van onze website en kunnen een bedrijfsbezoek of uw lessen ondersteunen.

Wie graag 1 of meerdere bedrijven uit deze brochure wenst te
bezoeken kan contact opnemen met de betrokken bedrijven
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Provinciaal Proefcentrum
voor de Groenteteelt
Kruiden Claus
Tomato Masters
Aqua4C
Adviesburo Sierteelt
Johan Vanderhaegen
Het Voedselbos vzw
Hof Ter Weeden
Gemengd landbouwbedrijf
Christian Desmet
De Marengo Hoeve
De Valleihoeve
Hof Ter Zevekote
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PCG
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Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt.
Ontdek hier de groenten en groenteteelt van morgen.
PCG. Dat is kort voor Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen. Een mondvol voor een praktijkcentrum dat zich tot doel heeft gesteld om kennis te verzamelen,
te ontwikkelen, te vertalen en die te verspreiden naar iedereen die zich professioneel met groenteteelt bezighoudt. Het
PCG werd opgericht in 1977 en focust sindsdien op vier pijlers: openluchtgroenteteelt, groenteteelt onder beschutting,
smaak- en consumentenonderzoek én innovatie. Het is een
plek waar de groenteteelt van morgen wordt ‘uitgevonden’.
PCG concentreert zich hoofdzakelijk rond de thema’s rassenonderzoek, bodembemesting en -beheer, gewasbescherming, teelttechniek, watermanagement en duurzaamheid, zowel ecologisch, economisch als sociaal. Met andere woorden,
een onderzoekscentrum dat zowat alle uitdagingen aanpakt
waar de huidige groenteteelt mee te maken heeft.

- Beschutte teelten: ook hier concentreert het onderzoek
zich op de thema’s rassenonderzoek, bemesting, gewasbescherming en beperken van energieverbruik. In een deel
van de serres en koepels wordt biologisch geteeld.
- Innovatie: PCG maakt tijd en ruimte vrij om nieuwe ideeën
uit te bouwen en te concretiseren in praktijkwaardige toepassingen. Binnen innovatie zet PCG vooral in op nieuwe
teelten en nieuwe teeltconcepten met een duidelijke meerwaarde: economisch, ecologisch en/of naar inhoudsstoffen.

Bedrijfsbezoek? Doen, want ...

Aandachtig zijn want bij slecht weer neem je best een regenjas en laarzen mee; om hygiënische redenen zijn de serres zelf
niet toegankelijk. Er is wel een corridor.

Bezoekers van het PCG krijgen een unieke inkijk in hoe het
PCG werkt. Na een algemene inleiding over de werking van
het praktijkcentrum ga je dieper in op de verschillende deelonderzoeken: je gaat langs in het smaaklabo, komt te weten
hoe smaaktesten uitgevoerd worden, leert hoe je optimaal
groenten teelt, buiten of in een serre, en komt te weten hoe
je preventief kan optreden tegen bepaalde ziektes of plagen;
verder krijg je inzichten in de nieuwste technieken om groenten te telen en leer je hoe de teelt van minder courante gewassen als bataat, yacon of algen gebeurt.
Op hetzelfde adres is ook het Interprovinciaal Proefcentrum
voor de Aardappelteelt (PCA) gevestigd. Ook bij hen kan je
een kijkje nemen maar dan wel met focus op de teelt en bewaring van aardappelen.

Het PCG is actief op vier vlakken:
- Smaak- en consumentenonderzoek: het PCG is als enige in
Vlaanderen gespecialiseerd in de sensorische analyse van
groenten en fruit. Via een consumentenpanel worden de
lekkerste groenten/fruit geselecteerd d.m.v. proefsessies.
Daarnaast worden er ook marktbevragingen georganiseerd
naar de wenselijke eigenschappen van groenten en fruit.
- Openluchtgroenten: hier verzamelt het PCG per teelt informatie over rassen, bemesting, gewasbescherming … De
focus ligt hier op prei, ui, wortel en bloemkool, innovatieve
teelten, bladgewassen en kruiden.

Voor wie?
Een bezoek aan het PCG is uiterst geschikt voor iedereen die
iets wil bijleren over groenteteelt. Bij voorkeur niet meer dan
20 bezoekers per groep. Een rondleiding duurt tussen de anderhalf en twee uur.

Goed geregeld.
PCG werkt in zijn onderzoek en voorlichting nauw samen met
professionele groentetelers, die ook in de technische comités en de Raad van Bestuur hun inbreng hebben. Daarnaast
fungeert het PCG als een brug tussen het fundamentele onderzoek dat gebeurt aan universiteiten, hogescholen en de
praktijk en vertaalt ze de onderzoeksresultaten naar praktijktoepassingen.

Troef!
PCG is gelegen naast de Stokstormsite in Deinze, een glastuinbouwzone waar het tomatenbedrijf Tomato Masters en de
Omegabaarskwekerij Aqua4C gevestigd zijn. Al geruime tijd
experimenteert PCG met aquaponics, de combinatieteelt van
vis en groenten, waar water tussen beide productiesystemen
worden uitgewisseld. Zo wordt het nutriëntenrijke restwater
van de visteelt gebruikt voor de aanmaak van de voedingsoplossing voor de tomatenteelt. Het onderzoek van PCG heeft
er toe geleid dat er een kringloopsluiting gebeurt tussen Tomato Masters en Aqua4C.

Goed geregeld.
Wanneer?

Kostprijs?

Contact:

Het PCG is te bezoeken op weekdagen; tussen mei en oktober is er
het meest te zien (en te vertellen).

Een bezoek aan het PCG kost 50 euro per groep.
Een consumptie kost 1 euro.
Reserveren? Ja, gelieve minstens een maand vooraf te reserveren.
Rolstoelvriendelijk? Moeilijk, de bedrijfsruimtes buiten en in de serres zijn
toegankelijk, de vergaderzalen en het sanitair zijn niet toegankelijk.
Parkeergelegenheid? Er is parking voor bussen, auto’s en fietsen.

PCG VZW
Karreweg 6
9770 Kruishoutem
www.pcgroenteteelt.be
pcg@pcgroenteteelt.be
T. +32 (0)9 381 86 86
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Kruiden Claus
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Kruiden en zoveel meer …
Een unieke kwekerij, gepassioneerd door kruiden sinds 1900
De wereld van de kruiden. Boeiend. Geurend. Lekker. Al sinds
1900 kweekt de familie Claus kruiden. Vandaag is het bedrijf gespecialiseerd in het telen van kruiden, zowel voor de
groothandel als de particulier. Enkel kruiden? Neen. Je kan
bij de familie Claus ook terecht voor een uniek assortiment
aardbeiplanten, vergeten groenten en eetbare bloemen. Kruiden Claus is een ware ontdekkingsplek, een stille haven waar
kruiden en ander plantgoed voor de eetbare tuin de toon zetten en vertellen over waar ze goed in zijn, welke kwaaltjes ze
kunnen verzachten en hoe makkelijk het is om van je tuin een
culinair feest te maken.

Wie staat aan het hoofd?
Familiebedrijven die al meer dan 100 jaar bestaan, ze liggen
niet dik bezaaid. Kruiden Claus is zo een van die witte merels. Adolf Claus startte de zaak in 1900 en begon met het
kweken van primeurgroenten en groente- en koolplanten;
zoon August voegde kruidenplanten toe aan het assortiment.
Vandaag zetten zijn zoon Christian en kleinzoon Lode de kruidenkwekerij verder.
Christian: “Mijn vader August begon te experimenteren met
plantjes en startte in het centrum van Kruishoutem een groente- en kruidenkwekerij op. Ikzelf had ook groene vingers en
ging naar de tuinbouwschool in Melle. Mijn passie voor kruiden groeide en ik begon me meer en meer te verdiepen in
kruidenteelt. Ik was amper 25 toen ik het bedrijf overnam. Ondertussen zitten we al aan de vierde generatie ‘kruiden Claus’.
Onze productie gaat zowel naar binnen- als buitenland. Daarom zorgen we ervoor dat de planten zoveel mogelijk zijn afgehard in openlucht. We houden ook rekening met de seizoenen, zodat we bijvoorbeeld basilicum, een eenjarig kruid dat
zeer veel warmte nodig heeft, niet kweken in de winter.”

Bedrijfsbezoek? Doen, want ...
Tijm, dille, salie, oregano, laurier ... we kennen de basiskruiden wel allemaal, maar er bestaan er natuurlijk heel wat meer.
Tijdens de rondleiding word je helemaal ondergedompeld in
het verhaal van Kruiden Claus, dat teruggaat tot 1900. Verhalen uit de kruidentuin, verhalen uit de serres, gecombineerd
met de passie van de telers. Je leert hier verschillende bijzondere kruiden kennen, proef ervan en laat je helemaal betoveren door nieuwe smaken: wist je dat er kruiden bestaan

met de smaak van zwarte drop, groene appel of zelfs de zilte
smaak van verse oesters? Naast een bedrijfsbezoek is Kruiden
Claus ook de ideale plek voor het bijwonen of organiseren
van voordrachten, productpresentaties, demo’s of kruidige
workshops. Door de samenwerking met verfijnde cateraars en
gerenommeerde chef-koks kunnen zelfs kruidige lunches en
diners worden aangeboden.

Troef!
Kruiden Claus kweekt tussen de 200 en 300 verschillende soorten kruiden, ook soorten die in een gewone supermarkt niet
te vinden zijn. Iedereen kent groene basilicum, maar Claus
kweekt daarnaast ook de rode en de citroenbasilicum.
Hou je van wandelen? Waarom koppel je er niet meteen een
verkwikkende wandeling doorheen het Kordaalbos aan, verkozen tot het mooiste plekje van Kruishoutem; via de Kordaalroute kom je vlak bij het Voedselbos vzw. Tijdens de wandeling leer je verschillende eetbare kruiden kennen. Ontdekken
en proeven! Ook een leuke en verbazingwekkende plek is
SONS, het schoenenmuseum, waar een bonte collectie van
schoenen van over de hele wereld tentoongesteld staan. Niet
aarzelen. Schoenen aan en gaan!

Voor wie?
Voor iedereen! Kruiden Claus is toegankelijk voor scholen –
kleuter, lager, middelbaar – volwassenverenigingen, belangengroepen, families, bedrijven, chef-koks, liefhebbers van
de eetbare tuin … Een rondleiding duurt anderhalf à twee
uur; groepen zijn bij voorkeur niet groter dan 50 personen en
bestaan minimaal uit 15 bezoekers.
Kruiden Claus biedt ook educatieve arrangementen aan voor
de kinderen. Aan de hand van een aantal infoborden kunnen
bezoekers kennismaken met de verschillende kruiden. Ze werken graag ‘op maat van de aanvrager’: als de klas of de vereniging een thema in het hoofd heeft dan werken ze het uit
op het niveau van de leerlingen en of de interesses van de
vereniging.
Er is voldoende parking voor zowel auto’s als bussen. Let wel:
de ideale aanrijroute voor grote autocars is via de Vandevoordeweg (zo passeer je tevens langs het unieke schoenmuseum
SONS).

Goed geregeld.
Wanneer?

Kostprijs?

Contact:

Geleide bedrijfsbezoeken zijn mogelijk op
volgende momenten:
Maandag: voormiddag + namiddag + avond
Dinsdag: voormiddag
Woensdag: voormiddag + namiddag + avond
Donderdag: voormiddag
Vrijdag: namiddag + avond
Zaterdag: Voormiddag
Zon- en feestdagen: geen bezoek mogelijk

Een standaardbezoek (zonder catering) kost tussen de
6 euro en de 9,5 euro per persoon, afhankelijk van de formule. Bekijk daarvoor de verschillende formules via de website
Reserveren? Ja, gelieve het bezoek bij voorkeur
een maand vooraf aan te vragen.
Parkeergelegenheid? Er is parking voor auto’s,
bussen en fietsen
Rolstoelvriendelijk? Ja, maar er is geen apart sanitair.

Kruiden Claus
Beerstraat 1
9770 Kruishoutem
info@kruidenclaus.be
www.kruidenclaus.be
M. +32 (0)498 10 67 33 (Lode Claus)
M. +32 (0)478 47 17 93 (Christian Claus)
T. +32 (0)9 383 70 96
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Tomato Masters
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Een groot hart voor tomaten.
Wie al eens door Kruishoutem fietst – wie doet dat niet? – is
wellicht al de serres van Tomato Masters gepasseerd. Je kan
er eigenlijk niet naast kijken: de serres vormen als het ware
een glazen dorp en liggen te schitteren in het landschap. Het
zijn kraamkamers voor veel zomers lekkers. En zeg niet zomaar
tomaten: bij Tomato Masters telen ze de beste kwaliteit, onder
het Flandria Elite Label. Met veel respect voor het milieu en
passie voor hun producten: de Flandria Elite, de San Marzano
en de Intense. Stuk voor stuk rassen die rijpen aan de plant en
binnen 24u na de oogst al in de winkelrekken liggen, wat zorgt
voor het behoud van de intense smaak.

Wie staat er aan het hoofd?
Tomato Masters wordt al sinds 1966 gerund voor de familie
Vlaemynck. Dirk, Johan, Tom en Herman runnen het bedrijf
dat Julien meer dan 50 jaar geleden startte. Vader Vlaemynck
bouwde 4000m2 serres, waar hij ’s zomers tomaten kweekte
en in de winter salade. Twee jaar nadat de zonen Dirk, Johan
en Herman mee in bedrijf stapten, schakelde Tomato Masters
over op hydrocultuur, waardoor de impact op het milieu tot
een minimum beperkt werd, maar de opbrengst wel gemaximaliseerd. In 2001 volgt een schaalvergroting en telen de De
Vlaemyncks tomaten op 3ha, en in 2008 installeert Tomato
Masters een warmtekoppelingsmodule. Een prachtig initiatief, want daarmee leveren ze niet enkel warmte en C02 voor
de serres, maar ook elektriciteit voor 15.000 gezinnen, het hele
jaar door. In 2010 stapt Tom mee aan boord (zoon van Dirk)
waarmee de toekomst helemaal verzekerd is.

Bedrijfsbezoek? Doen, want ...
De familie Vlaemynck heeft het ondernemen in het bloed zitten. Ze hebben van hun passie hun beroep gemaakt en stellen
al jaar en dag alles in het werk om hoogkwalitatieve tomaten
te kweken. Die toewijding resulteerde in de bouw van een
aantal hoogtechnologische serres.
Tijdens de rondleiding kom je hier alles te weten over de tomatenteelt, de biologische bestrijding, het intern geautomatiseerd transport, hoe energie opgewekt en bespaard wordt
en krijg je een inzicht in de duurzaamheid van de bedrijfsprocessen.

hemelwater over naar Aqua4C en levert 2% van de elektriciteitsproductie. In een standaard elektrische centrale gaat de
helft van de energie verloren in de vorm van warmte die de
lucht wordt ingeblazen. Tomato Masters gebruikt net deze
warmte om de serres te verwarmen. De rookgassen die vrijkomen tijdens de elektriciteitsopwekking in de warmtekrachtmodule worden gezuiverd en als CO2-bemesting in de serres
gebruikt. Bij Tomato Masters gaat er geen energie verloren en
wordt de CO2-uitstoot maximaal beperkt.
Meer nog, met het PCG (Proefcentrum voor de Groententeelt)
vlakbij kan Tomato Masters nagaan in hoeverre ‘verrijkt viswater’ gebruikt kan worden als bemesting voor tomatenplanten.

Troef!
“Een troef? Smaakvolle, gezonde tomaten duurzaam geteeld
in de Oost-Vlaamse achtertuin en jaarrond verkrijgbaar.” Dat
zegt een enthousiaste Johan Vlaemynck. “Onze tomaten
zijn lokaal geteeld; er is dus geen import meer nodig vanuit
Zuid-Europa.”
Een extra troef zijn de gecombineerde bezoeken met viskwekerij Aqua4C. Bezoekers krijgen bij Tomato Masters uitleg
over hoe de samenwerking met betrekking tot watergebruik
en energie gebeurt, met daarna een boeiende uitleg over het
productieproces op de site van Aqua4C. Ook de combinatie
met het naburige PCG (Proefcentrum voor de Groenteteelt) is
beslist een aanrader.
Voor wie een bedrijfsbezoek wil combineren met een ontspannen wandeling kan 2 km verderop een frisse neus halen
in het Lozerbos.
Brasserie De Zandvlooi in de Passionistenstraat is hiervoor de
geschikte uitvalsbasis.
Vanaf hier kan u ook inpikken op mooie fietsroutes zoals ‘De
Gulden Eiroute” en de “Blinkerroute”.

Voor wie?
Tomato Masters is toegankelijk voor iedereen die interesse
heeft in duurzame tomatenteelt.
Aandachtig zijn, want: je gaat de serres zelf niet in, om hygienische redenen, maar ze zijn wel zichtbaar via een corridor.

Bovendien krijg je een mooi inzicht in hoe Tomato Masters
nauw samenwerkt met Aqua4C: Tomato Masters hevelt zijn

Goed geregeld.
Wanneer?

Kostprijs:

Contact:

Van 1 april tot 30 juni.
Van 1 tot 30 september.
Op dinsdag en donderdag,
tijdens de werkuren.

Een rondleiding kost 5 euro per persoon, consumptie inbegrepen.
Groepen kunnen gebruik maken van de ruime personeelsrefter om
te picknicken.
Toegankelijk voor rolstoelgebruikers?
Ja, er zijn twee rolstoelen beschikbaar en er is aangepast sanitair.
Reserveren? Gelieve een maand vooraf te reserveren.
Parking: Er is parking voorzien voor auto’s, bussen en fietsen.

Tomato Masters
Stokstormestraat 14 A
9800 Deinze
info@tomatomasters.be
www.tomatomasters.be
T. +32 (0)93357701
M. +32 (0)494 84 09 55
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Aqua4c
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“Ontdek deze revolutionaire visboerderij waar duurzame,
gezonde en lekkere vis zwemt.”
Je hebt ongetwijfeld al gehoord van de omegabaars. Aqua4c
was een van de eerste bedrijven in Vlaanderen dat vis kweekt
voor consumptie. Aqua4C is een duurzame visboerderij, gestoeld op ecologische principes. Zaakvoerder Stijn Van Hoestenberge vond zijn omegabaars in Australië: “Onze keuze viel
op een tijgerbaars, een vis die in de Australische ‘billabongs’
leeft. Zijn sterkte is dat hij geen vismeel of visolie nodig heeft
en zich goed thuisvoelt in gesloten systemen. We brachten de
visjes mee uit Australië en kweken met deze visjes Belgische
Omegabaarzen.”
De omegabaars zwemt rond in bassins, gevuld met 100% puur
hemelwater, en krijgt uitsluitend vegetarische voeding.
Aqua4C werkt nauw samen met zijn goede buur, Tomato Masters: het regenwater dat Tomato Masters opvangt via de daken van de serres, de restwarmte en een stukje van de elektriciteitsproductie gaat naar Aqua4C.
In omgekeerde richting wordt het nutriëntenrijke restwater
van de visteelt gebruikt voor de aanmaak van de voedingsoplossing voor de tomatenteelt. Het onderzoek van het naburige Proefcentrum voor de Groenteteelt heeft er toe geleid
dat er een kringloopsluiting gebeurt tussen Tomato Masters
en Aqua4C.
Vandaag stelt Aqua4C alles in het werk om de omegabaars
te commercialiseren. Met succes, want het bedrijf heeft een
mooi contract met warenhuisketen Carrefour, Albert Heijn en
met een aantal vishandels. De vis heeft ook zijn weg gevonden naar (top)restaurants, bistro’s en andere eetgelegenheden. In de buurt van Kruishoutem kan je omegabaars eten in
– onder andere – Vinto, Gasthof De Zwaan, Clementine en
Bistro Marron.

Over Aqua4C?
Aqua4C is het geesteskind van bioloog/visboer Stijn Van
Hoestenberghe. “Ik heb altijd al een grote interesse gehad
in de natuur. Ik spotte vogels, ging duiken, kitesurfen ... Na
tien jaar werken in de aquacultuur ben ik begonnen met een
doctoraatstudie aan de KUL, dankzij een beurs van de landbouwfaculteit. De reden? Ik zag overal ter wereld dat viskweek
een aantal ecologische problemen in de hand werkte. Ik was
ervan overtuigd dat het anders kon en wou een lekkere vis
kweken zonder ons ecosysteem te belasten. Het ontwikkelen
van de omegabaars is het rechtstreekse gevolg van die studie.
De grote troef van de vis is zijn textuur en zijn nootachtige
smaak, waardoor hij intenser smaakt dan vele soorten zeevis.
Vandaar dat ik ook regelmatig proefsessies organiseer. Het is

pas door de vis te proeven dat mensen overtuigd raken van
de kwaliteit.”

Bedrijfsbezoek? Doen want ...
Aqua4C kweekt omegabaars, een ecologische, lekkere en
gezonde vis. Het is in Europa uniek in zijn soort. Een bezoekje brengen? Heel interessant. Naast een korte historiek over
het bedrijf krijg je uitleg over hoe de omegabaars gekweekt
wordt, welk voedsel de vis krijgt, hoe de bassins onderhouden
worden, waar het bassinwater vandaan komt, etc.
Je krijgt een mooie inkijk in het samengaan van duurzaamheid, ecologie, landbouw en lokale economie. En, uiteraard, is
er een link met eten: de omegabaars wordt door verschillende
chefs, waaronder Jeroen Meus, geroemd om zijn smaak en
veelzijdigheid.

Voor wie?
Groepen, vanaf 12 jaar. Aqua4C staat open voor bedrijfsbezoeken voor groepen van maximaal 30 personen. Voor iedereen die interesse heeft in ecologische en duurzame viskweek
en in het bijzonder voor sectorgebonden groeperingen, zoals
koksscholen, horeca-ondernemingen, biologen, voedingsdeskundigen ... Een rondleiding duurt ongeveer een tot anderhalf uur.
Aandachtig zijn, want: tijdens de rondleiding krijgt iedereen
om hygiënische redenen een schoenovertrek en er wordt niet
over de bassins gelopen. Vissen zijn stressgevoelige dieren.
Groepen dienen dan ook te allen tijde samen te blijven. Oh,
binnenin het bedrijf is het 25°C (winter) en 30°C (zomer) – bezoekers hoeven zich dus niet te warm te kleden.

Troef!
Een troef? De gecombineerde bezoeken met de tomatenkwekerij Tomato Master of het PCG (Proefcentrum voor de
Groententeelt), waar je onderzoek, ontwikkeling en praktische
toepassing uitgewisseld ziet tussen 2 naburige bedrijven en
een onderzoekcentrum.
Voor wie een bedrijfsbezoek wil combineren met een ontspannen wandeling kan 2 km verderop een frisse neus halen
in het Lozerbos.
Brasserie De Zandvlooi in de Passionistenstraat is hiervoor de
geschikte uitvalsbasis.
Vanaf hier kan u ook inpikken op mooie fietsroutes zoals ‘De
Gulden Eiroute” en de “Blinkerroute”.

Goed geregeld.
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Wanneer?

Kostprijs:

Contact:

Dinsdag, donderdag, vrijdag:
van 10u tot 17u
Woensdag: tussen 10u en 12u
Zaterdag: tussen 10u en 12u
’s Avonds (behalve zondag en maandag)
ook mogelijk voor sectorgebonden groepen.

5 euro per persoon, met een minimum van
75 euro/groep
Gelieve een bedrijfsbezoek 1 maand vooraf
te reserveren.
Parkeergelegenheid: ja.
Er is plaats voor bussen, auto’s en fietsen.
Rolstoelvriendelijk: ja. Het sanitair is toegankelijk,
maar niet aangepast.

Aqua4C
Stokstormestraat 4
9770 Kruishoutem
www.omegabaars.be
stijn@omegabaars.be
T. +32 (0)9 398 33 45
M. +32 (0)486 393 313
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Johan Vanderhaegen
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Adviesbureau en projectlabo in de sierteelt.
Als je een grote liefde voor azalea’s hebt en dat wil koppelen aan advies en dienstverlening in de
sierteelt, dan krijg je het bedrijf van Johan Vanderhaegen. Vanderhaegen begon zijn bedrijf in
1984, op een moment dat de azalea wereldwijd een van de meest gegeerde Belgische bloemen
was. Ongeveer 30 miljoen van de verhandelde azalea’s, of 1/3 van de wereldwijde productie, komt
uit Vlaanderen. Vandaag werkt het bedrijf voor de volledige tuinbouwsector. Chrysant, rhododendron, containerteelt-boomkwekerij, ziektebestrijding en bemestingsadvies in de tuinaanleg ...
Vanderhaegen en zijn team weten er alles over. En als het niet alles is, dan toch heel veel. In 1987
kwam er een eerste bedrijfsruimte, die nu is uitgegroeid tot 10.000 m2 serres op een totale onderzoeksfaciliteit van een kleine 4 ha.

Wie staat er aan het hoofd?
Dit fijne bedrijf wordt gerund door Johan Vanderhaegen,
bio-ingenieur van opleiding en gepassioneerd door bloemen
en veredeling. Vanderhaegen voert voornamelijk veredelingswerk uit voor de firma Hortibreed. Met mooie resultaten –
letterlijk en figuurlijk. Eén van de planten, de Rhododendron
XXL, werd door prins Filip – nu onze koning – op de Floraliën
gedoopt. Verder vinden de verschillende azaleasoorten van
Vanderhaegen hun weg makkelijk naar de woonkamer, zoals
‘Christine’, en naar de tuin, zoals ‘Rani’. Deze azalea’s zijn niet
enkel een groot exportproduct, maar ook een streekproduct
(Beschermde Geografische Aanduiding) BGA.

Johan: “Ik doe de veredeling van producten die onder het
merk Hortinno op de markt komen en eigendom zijn van de
firma Hortibreed uit Lochristi. Hierbij wordt de ontwikkeling,
productie, distributie … volledig in eigen handen genomen.
Kwekers kunnen zich hier onderscheiden met kwalitatieve en
unieke azalea’s en ook een betere prijs krijgen voor hun producten, via de verkoop in de betere bloemenzaken en tuincentra. Het veredelingswerk wordt voornamelijk hier in Kruishoutem (Kruisem) uitgevoerd. Ieder jaar worden minimaal
50 000 planten gescreend naar hun nieuwwaarde, en dat al
meer dan 30 jaar. Het duurt ongeveer 10 jaar eer een potentiele zaailing een commercieel waardevolle soort kan worden.”

Voor wie?
Bedrijfsbezoek? Doen, want ...
Dit is een ware onderdompeling in de wereld van de sierteelt. Op jaarbasis worden hier om en bij de 250.000 planten
geteeld. Niet allemaal voor de markt, omdat een aanzienlijk
deel sneuvelt als testplanten. Je krijgt te horen en te zien hoe
productiecycli op poten gezet worden, hoe veredeling werkt,
welk onderzoek gevoerd wordt naar nieuw productiemethoden, technieken en producten en hoe een bedrijf als dit zijn
ecologische voetafdruk tot een minimum kan beperken, door
bijvoorbeeld het hergebruik en behandelen van gietwater,
een verantwoord gebruik van pesticiden ... Kortom de ins and
outs van de sierteelt.

Een bedrijfsbezoek kan voor Kruishoutemse scholen, volwassenen en sectorgebonden scholen en bedrijven. Een bezoek
neemt ongeveer 2u in beslag. Bij voorkeur niet meer dan 50
bezoekers per keer.

Troef!
Wie na een bedrijfsbezoek graag nog de streek ontdekt, kan
hier nog prachtige wandelingen of fietstochten maken.
Fietsen langs de Gulden Eiroute, bijvoorbeeld. Je vertrekt op
de Markt in Kruishoutem en laat je 46 km lang betoveren door
mooie vergezichten, wiegende korenvelden en prachtige kastelen. Je passeert ook het schilderachtige Mullem én op een
boogscheut van dit bedrijf passeer je de uitkijktoren, die je
een fenomenaal uitzicht biedt over de streek, waar zowel fietsers als wandelaars kunnen genieten van rust en schoonheid.

Goed geregeld.
Wanneer?

Toegankelijk voor rolstoelgebruikers?

Contact:

Af te spreken met de bedrijfsleider.
Graag 1 week vooraf reserveren.

Gedeeltelijk (smalle paden, beperkte niveauverschillen).
Er is aangepast sanitair.

Adviesbureau en projectlabo in de sierteelt
Hoogmolenstraat 2
9770 Kruishoutem

Parkeermogelijkheid:
Er is plaats voor 20 auto’s, 1 bus en fietsen.

T. +32 (0)9 383 59 61
M. +32 (0)475 25 17 48
info@johanvanderhaegen.com
www.johanvanderhaegen.com
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Het Voedselbos
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Een prachtig huwelijk tussen landbouw en natuur.
‘Een voedselbos is nooit af’
Eten uit het bos? Dat is een beetje kort door de bocht. Het
Voedselbos is meer dan dat: 15 jaar geleden werd de eerste
aanplanting gedaan en vandaag is Het Voedselbos een prachtig voorbeeld van permacultuur: een universeel toepasbare
ontwerpmethodiek waarbij zorgvuldig gebruik van grondstoffen, zorg voor de mensen en een eerlijke verdeling centraal
staan. Dat zorgt voor veerkrachtige, bloeiende, kleinschalige
en vaak heel productieve en creatieve systemen.
Een eetbaar landschap gemodelleerd naar de natuurlijke ecosystemen van het bos. Waar afval als grondstof wordt benut in
een kringloopsysteem en waar polyculturen het ecosysteem
versterken.

Wie staat er aan het hoofd?
Het Voedselbos wordt gerund door Bert Dhondt en is een onderdeel van een grotere vzw waar vrijwilligers uit binnen- en
buitenland mee de richting bepalen. Bert is een zeer gepassioneerd man: een onderwijzer in hart en nieren die mensen
warm maakt voor ecologisch tuinieren en herstellende landbouw. Hij doet dat al jaren als lesgever bij VELT. Sinds 2000
legt hij zich toe op het uitbouwen van een voedselbos, waar
de focus ligt op de educatie via lezingen en workshops in en
buiten het Voedselbos. Daarnaast helpt hij bij het op poten
zetten van stadsmoestuinen in opdracht van steden en gemeenten, welzijnsverenigingen ...

Bedrijfsbezoek? Doen, want ...
Een bezoek aan Het Voedselbos opent je wereld. Je maakt er
kennis met permacultuur en leert de natuur op een andere,
inspirerende manier kennen: hoe alles en iedereen verbonden
is met elkaar, hoe de natuur ons veel teruggeeft als we haar
op een respectvolle, duurzame manier behandelen, met een
langetermijnvisie.

Wie hier rondloopt – en honger heeft – mag zich verwachten
aan een proefronde van zeldzame eetbare planten zoals nashi,
japanse rozijnenboom, persimoen, kiwi, kweepeer, eeuwige
moeskool, brave hendrik, mispel, abrikoos en tientallen rassen kleinfruit.. Kortom, een bezoek aan Het Voedselbos is een
ervaring in geur, kleur en smaak.
Eén die je niet meer vergeet.

Extra troef:
Heel leuk is ook de wandeling via het Kordaalbos naar Kruiden
Claus, die je in één parcours laat kennismaken met kruiden
kweken enerzijds en eetbare planten in het Voedselbos en in
het wild anderzijds. Vaak worden deze twee activiteiten in één
dag geboekt door groepen.
Specifiek voor scholen en/of groepjes kinderen is er ons aanbod Scharrelkids. Spelenderwijs de natuur begrijpen en leren,
hoe te overleven in de natuur.
Er zijn talloze workshops voorhanden, zoals het enten van
zwammen, werken in de moestuin, een bijenhotel maken, een
natuurwandeling over eetbare planten ...
Leuk aan een bezoek aan Het Voedselbos is dat je het kan
combineren met een korte-keten-picknick. Wij verzorgen een
lokale biologische maaltijd en vullen jouw picknickmand. Zo
steun je tijdens jouw bezoek ook lokale ecologische korte-keten-bedrijven. Uiteraard kan dit enkel na afspraak.

Voor wie?
Het Voedselbos is toegankelijk voor iedereen, gaande van
kleuters en lagereschoolkinderen tot families, jongvolwassenen, volwassenen en groepen en bedrijven. Een rondleiding
in Het Voedselbos duurt 2,5u. Groepen bestaan maximaal uit
25 personen.
De beste periode om Het Voedselbos te bezoeken is tussen
april en mei omdat de bosflora zich dan in al haar pracht ontvouwt.
Maar eigenlijk is elk seizoen interessant. Hou er wel rekening
mee dat de activiteiten ook bij slecht weer buiten plaatsvinden en je dus aangepaste kledij en schoeisel nodig hebt.

Goed geregeld.
Wanneer?

Kostprijs

Contact:

Elke woensdag van 10-17u is onze
educatieve tuin geopend tijdens de
open werkdagen.
Dan werken we in de tuin samen
met vrijwilligers en toevallige
bezoekers.
Voor alle andere dagen:
het Voedselbos is enkel toegankelijk op afspraak.

Afhankelijk van de grootte van de groep en het aantal workshops.
Reken op ongeveer €150 voor een halve dag, per groep.
Een picknickarrangement kost €20 per persoon.
Parkeermogelijkheid? Ja. Langsheen de Waregemsestraat ter
hoogte van het voetbalplein. Er is plaats voor auto’s, bussen en/of
fietsen.
Rolstoelvriendelijk? Helaas niet of heel moeilijk toegankelijk voor
rolstoelgebruikers.

Het Voedselbos
Waregemstraat 29
9771 Nokere
www.hetvoedselbos.be
info@hetvoedselbos.be
www.facebook.com/voedselbos
T. +32 (0)9 280 00 01
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Hof ter Weeden
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“Ik hou van het idee dat mijn buren, ook landbouwers net zoals ik,
soms tot ’s avonds laat in de weer zijn. Dat schept een band.”
Terug de tijd in. Hof ter Weeden is het gemengde landbouwbedrijf van familie De Paepe dat zowat alle facetten van de
rijke geschiedenis van Kruishoutem bundelt. Los van het feit
dat de familie De Paepe een groot en modern akkerbouwbedrijf runt in combinatie met 35000 braadkippen, heeft Hof ter
Weeden als één van de – zo niet dé – oudste boerderijen een
mooi verhaal te vertellen.
Hof ter Weeden is – naar men vermoedt - een Oud-Frankische vierkantshoeve die teruggaat tot de 9de eeuw, kortom
de vroege middeleeuwen. Het is een historisch pareltje. De
zogenaamde ‘Wedekensdries’ ligt op het grondgebied Kruishoutem, een bewijs dat de site ouder is dan de parochiegrenzen onder Lodewijk de Vrome. ‘Hof ter Weeden’ was in de
9de eeuw eigendom van de Gentse Sint Pietersabdij. Volgens
overlevering zou H. Adelardus van Huise, neef van Karel De
Grote, geboren zijn op de hoeve. Deze schonk zijn bezittingen, waaronder de hoeve, aan de abdij van Corbie (tegen
Amiens).
Na opeenvolgende Vlaamse en Franse adellijke leenheren
wordt de boerderij in 1870 verkocht aan de pachters, de
familie Vijvens, die er sinds 1865 een stokerij hadden. Ondertussen is de boerderij al 130 jaar in de handen van de familie
De Paepe.
Wie Hof ter Weeden bezoekt, leert de hoeve kennen in al zijn
facetten. De hoeve is wat je noemt ‘actief erfgoed’, op een
domein van maar liefst 120 hectare, in een adembenemende
streek.

Wie baat het bedrijf uit?
De boerderij wordt geleid door Raf De Paepe en zijn vrouw
Erna Vercruysse en wordt uitgebaat samen met hun 3 dochters, losse medewerkers en/of aannemers. Sociaal ondernemen, de kunst om op lange termijn de akkers uit te baten en
winst te maken, zijn al lang een hoevetraditie, nog voor de
drie P’s - people, planet and profit – in zwang geraakten.

Vandaag trekt De Paepe de kaart van duurzame landbouw en
duurzaam ondernemen.
Zo gebruikt hij bijvoorbeeld eigen teelten om zijn 35.000
braadkippen te voederen, legt hij erosiestroken aan en verwarmt hij de stallen voor zijn kippen met droog en onbehandeld snoei- en hakhout van eigen kweek of van korte omloop.
Dit zorgt voor een energiezuinig bedrijf dat streeft naar een
CO-neutrale bedrijfsvoering. Ook zonnepanelen en eigen waterbekkens voor irrigatie dragen daartoe stevig bij.
In cijfers krijg je dan dit: Hof ter Weeden is voor 30% zelfvoorzienend in houtsnippers, elektriciteit 25%, kippenvoer 30% en
water 100%.
Daarnaast ook veel aandacht voor wisselteelt, rasselectie, bodemstructuur en bodemvitaliteit. Alle akkers zijn gedraineerd
en voorzien van een uitgebreid irrigatienetwerk. Het jaar rond
wordt er 30 ha tarwe (280 ton) en 35 ha bewaaraardappelen
(1700 ton) bewaard.
Wie Hof ter Weeden bezoekt, komt er als een rijker mens buiten. De geschiedenis is één ding, de manier waarop je een
boerderij vandaag rendabel houdt een ander. Je krijgt hier
inzichten in de relatie tussen landbouw en milieu (een heet
hangijzer), landbouw en duurzaamheid en hoe landbouwers
spaarzaam en duurzaam omgaan met bodem, energie, bemesting, water, mechanisatie, gebouwen en meer ...
Zeker de moeite is hoe ook de landbouw een belangrijke erfgoedbewaker kan zijn: Hof ter Weeden heeft een prachtige
oude bakoven, oude schuur en bijgebouwen.

Voor wie?
Iedereen kan een bezoek brengen aan Hof ter Weede, maar
wel in groep van maximum 100 bezoekers.

Troef?

Bedrijfsbezoek? Doen, want ...
Alleen al om de historische waarde en de geschiedenis die
aan deze plek hangt, is de boerderij meer dan een bezoekje
waard. Raf De Paepe kent de geschiedenis van zijn boerderij
als geen ander. Los van een boeiend bedrijfsbezoek kom je
hier ook veel te weten over de evolutie van de landbouw in
de streek. Dat er bijvoorbeeld altijd een nauwe band is geweest tussen de adel, de clerus en de pachters. Maar, tijden
veranderen.

Een uitstap naar Hof ter Weeden is voor scholen bijvoorbeeld
een prachtige les streekgeschiedenis. Ook toeristen vinden
makkelijk hun weg naar deze prachtige site. Maar waarom
maak je er niet meteen een daguitstap van? De streek leent
zich perfect tot een trage ontdekkingstocht, te voet of met
de fiets. De Rooigemsebeekroute, de Gulden Ei-route met
de fiets, de verschillende dorpjes, zoals Mullem en Lede ...
en uiteraard koppel je daar een culinaire stop aan vast, want
je kan hier erg lekker tafelen. Den Overkant, De Zwaan, De
Hermelijn ... keuze te over!
Ook de omliggende landelijke wegen lenen zich perfect voor
een tochtje met een lokale huifkar. Meer hierover verder in
de brochure.

Goed geregeld.
Wanneer?

Kostprijs:

Contact:

Wie graag het bedrijf zou bezoeken,
neemt vooraf – liefst een maand
voor de gewenste bezoekdatum –
contact op.

Een bezoek kost 6€ per persoon met een minimum van 80€ per groep.
Max. 100 personen. Een consumptie is inbegrepen in de prijs.
Een kennismaking met het bedrijf duurt 2 u.
Bij mooi weer grote wandeling op het domein.
Parking: er is plaats voor auto’s, bussen en fietsen.
Toegankelijk voor rolstoelen? Ja ( aangepast sanitair in 2019.

Raf De Paepe
Appelhoekstraat 1
9770 Kruishoutem
depaepe.raf@telenet.be
T. +32 (0)9 383 50 37
M. +32 (0)478 33 84 34
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Landbouwbedrijf Ter Corpen
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Een hart voor melkvee.
Dat de landbouw niet stilstaat, ontdek je op dit gemengde landbouwbedrijf. Al
twee generaties lang houdt de familie Desmet melkvee, met liefde voor het vak,
gecombineerd met duurzaamheid en geloof in de toekomst. Daarom investeerden ze recent in een nieuwe loods, waar ze hun melkvee in de beste omstandigheden kunnen stallen én melken. Meteen tekende het bedrijf ook voor een
schaalvergroting en een semi-automatische melkinstallatie waar de koeien 2 keer
per dag worden gemolken. De productie van eigen ruwvoer en de CO2-neutrale
energiehuishouding maken de ecologische cirkel mooi rond.

Wie staat aan het hoofd?

Troef?

27 september 1959. Het is een dag die in de annalen van de
familie Desmet geboekstaafd zal staan als ‘de geboortedag
van Christian’. De jonge Christian groeide op in Ardooie, op
het gemengde landbouwbedrijf van zijn ouders, die er zowel
groenten teelden als runderen hielden. Christian studeerde
af als industrieel ingenieur landbouw in Gent en trad in de
voetsporen van zijn ouders, maar wel op het bedrijf van zijn
schoonouders, in Kruishoutem. Christian heeft verschillende
jaren bestuurservaring via verschillende mandaten. Tot juni
2016 was hij ook lid van de raad van bestuur van Milcobel.

Op een boogscheut van Ter Corpen bevindt zich Hof ter Zevekote. Eveneens een gemengd landbouwbedrijf met een
publiekswerking, maar waar paarden i.p.v. koeien de stallen
en weiden bevolken.

Bedrijfsbezoek? Doen, want ...

Voor wie liever onverhard de streek verkend kan aan democratische prijzen een mountainbike huren in de gemeentelijke sporthal. Halt houden langs deze route is ook mogelijk bij
landbouwbedrijf Ter Corpen.

Wie maakt niet graag kennis met de boerenstiel anno 2018?
Dit gemengd landbouwbedrijf is wat je noemt futureproof en
helemaal in regel met de strenge eisen en voorwaarden. Bezoekers leren hier niet enkel het rundvee kennen, maar krijgen
ook info over de opfok van kalf naar vaars naar melkkoe. Verder
krijg je een gedetailleerd overzicht van hoe de menginstallatie
werkt voor het krachtvoer, hoe de melkmachine functioneert,
hoe de warmterecuperatie van de koeltank bijdraagt aan de
CO2-neutrale energiehuishouding …. Maar omdat het boerenbedrijf verschillende ecologische systemen samenbrengt is
er meer: hoe komt het dat er zwaluwen op de boerderij zijn?
En hoe wekt het bedrijf zelf energie op? En hoe zit het met het
korte-keten-gegeven? Waar gaat de restfractie naartoe?

Langs beide landbouwbedrijven passeert de Gulden Ei-route.
Een fietsroute van 46km in een glooiend landschap die het
moois in Kruishoutem met elkaar verbindt. Kastelen, bos, vergezichten, een uitkijktoren, een molen, beschermde dorpsgezichten … passeren allen de revue.

Voor wie?
Een bezoek aan een boerderij met koeien? Daar kan vrijwel
iedereen wel langs, van scholen (kleuter en lager onderwijs)
tot belangengroepen en families. Een bedrijfsbezoek duurt
ongeveer anderhalf uur, bij voorkeur voor een groep van maximaal 20 bezoekers.
Aandachtig zijn want: een schoenovertrek is noodzakelijk,
maar die krijg je ter plekke wel.

Goed geregeld.
Wanneer?

Kostprijs?

Contact:

De boerderij is elke dag van de
week te bezoeken.
Graag twee weken voordien
reserveren.

25 – 50 euro voor respectievelijk 10 of 20 personen. Wie de boerderij
bezoekt, krijgt een glas gekoelde (choco)melk te proeven.
Rolstoelvriendelijk? Moeilijk, al is het melkhuis wel toegankelijk. Er is
geen apart sanitair.
Parkeergelegenheid? Er is parking voor bussen, auto’s en fietsen.

Christian Desmet
Sint-Elooiskeer 45
9770 Kruishoutem
christian.desmet@skynet.be
M. +32 (0)474 41 66 91
T. +32 (0)9 383 51 83
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De Marengo Hoeve
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“Dit is altijd al mijn droom geweest.” (Emmy Ballegeer)

Mooi verscholen in de glooiingen van de Vlaamse Ardennen
ligt De Marengo Hoeve, een paardenpension, -fokkerij, én privélessen waar elke paardenliefhebber – maar vooral de paarden zelf – blij van worden.

Wie staat er aan het hoofd?
De Marengo Hoeve wordt met veel toewijding en zorg geleid
door Emmy Ballegeer en haar man Frederik Haeck. “Volgens
mijn ouders was het eerste woordje dat ik kende ‘paardje’” aldus Emmy. “Ik ben op mijn zevende beginnen paardrijden. Of
beter gezegd: ik heb leren vallen, want tijdens het galopperen
viel ik steeds van mijn paard. (lacht). Rond mijn twaalfde kwam
ik in manege Den Ast terecht, waar ik beter heb leren zitten en
vooral heb leren blijven zitten. Op mijn zestiende kocht ik met
al mijn spaarcenten mijn eerste paard, Dream. Ik betaalde alles zelf, van stalgeld, veearts tot het materiaal. Ik deed toen al
mee aan jumpings in de wijde omtrek. Na twee jaar begon ik
lessen ‘dressuur privétrainer’ te volgen. Ik stopte met springen
en dook in een nieuwe passie: dressuur. De Marengo Hoeve
ben ik gestart toen ik 21 was. Dream ging uiteraard mee en
werd een van mijn eerste lespaarden voor de betere ruiters.
Er volgden nog een aantal paarden. Een ervan, Victoria, werd
later mijn wedstrijdpaard en moeder van 6 andere veulens.
Vandaag rijd ik met Hermine, een paard waarmee ik ondertussen talloze kampioenstitels mee behaald heb.”

Bedrijfsbezoek? Doen want ...
Hier kom je te weten wat er allemaal bij paardenzorg komt
kijken. Emmy en Frederik zijn allebei gepassioneerde paardenliefhebbers en beschouwen hun paarden als hun kinderen. Al sinds 2000 timmeren ze hard aan de weg om hun paardenpension met trainingsstal en fokkerij uit te bouwen. Een
droom die vandaag resulteert in een prachtig bedrijf, in een
adembenemende setting. Het “De Marengo Hoeve”-domein
heeft 3 ha weides, beschikt over een binnen- en buitenpiste,
een galoppiste, een solarium, een poets- en opzadelruimte,
2 wasplaatsen, met hout afgezette weides en comfortabele

boxen. Met andere woorden: alles waar paarden – en hun eigenaars – tuk op zijn.
Tijdens een bedrijfsbezoek word je ingewijd in de wereld van
het paard: je krijgt uitleg over de accommodatie, krijgt te horen waar een paardenbox moet aan voldoen, over de vereisten van een binnenpiste en het verschil met een buitenpiste.
Verder kom je te weten hoe je een paard best benadert, wat
paarden schrik aanjaagt en wat hen op hun gemak stelt. Ook
over het voederen van paarden, het onderhoud (zoals roskammen ...) en tuigage krijg je deskundige uitleg. Achteraf mag je
onder begeleiding van ervaren paardenmeesters zelf je paard
optuigen en even op stap. Wandelen met paarden kan evenwel enkel op de hoeve zelf, in groepjes van 4 personen, met
begeleider.

Voor wie?
In principe kan iedereen terecht op De Marengo Hoeve, van
kleuters tot volwassenen, van families tot belangengroepen.
Een rondleiding duurt tussen 1 en 4u, en is groepsafhankelijk.
Aandachtig zijn, want: wie graag wil paardrijden, draagt best
gemakkelijke kledij; een niet al te strakke broek en comfortabele schoenen zijn daarvoor het best geschikt.
En omdat veiligheid op de eerste plaats komt, moeten er bij
grote groepen kinderen voldoende begeleiders aanwezig zijn.

Troef!
Vlakbij de Marengo Hoeve vind je SONS, het schoenenmuseum, een wonderbaarlijke plek waar je een verzameling schoenen vindt van over heel de wereld. Een bezoekje meer dan
waard. Schoenen? Trek je stapschoenen aan en ontdek de
streek al stappend, want in de buurt van de Marengo Hoeve
liggen tal van prachtige wandelroutes. Die brengen je onder
andere bij het nabijgelegen kasteel van Herlegem de uitkijktoren of Bistro Het Berghuys.

Goed geregeld.
Wanneer?

Kostprijs:

Contact:

Maandag, dinsdag, donderdag,
feestdagen en schoolvakanties.
Gelieve een bedrijfsbezoek 1 week
vooraf te reserveren.

Paardrijlessen:
- privéles: 35 euro/u
- 2 personen: 20 euro/u
- 3 personen: 19 euro/u
- 4 personen: 18 euro/u
Groepsbezoek : 35 euro/u
Bij groepen met kinderen dien je bij een bezoek zelf een
eigen begeleider te voorzien per 10 kinderen.
Parking: ja – geschikt voor auto’s, bussen en fietsen.
Toegankelijk voor rolstoelen: ja (geen aangepast sanitair).

De Marengo Hoeve
Emmy BALLEGEER
Stokstraat 5
9770 Kruishoutem
www.marengohoeve.be
info@marengohoeve.be
M. +32 (0) 477 502 7 98
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De Valleihoeve
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DE

A l l E i HO E V E

beleefboerderij

-

ijshoeve

-

landelijke zaal

“Eenvoud en puurheid van en op de boerderij.”
Niets zo lekker als terroirproducten: melk, witloof, prei, rode kool, knolselder, aardbeien ... Wie
rechtstreeks bij de producent koopt, weet wat er in het boodschappenmandje terechtkomt. Pure,
eerlijke handelswaar, met liefde bereid. Dat is niet anders in De Valleihoeve, een gemengd landbouwbedrijf, dat met beide voeten in de Vlaamse Ardennen ligt. Een prachtige plek, zo een die
historie ademt. Je kan er op het terras van het gerenoveerde 18de-eeuwse koetshuis genieten van
het beste wat de boerderij te bieden heeft. Of je vraagt om een heus picknick- of barbecue-arrangement met een lekker stukje vlees van het zelfgekweekt witblauw-ras.
En als kers op de taart speel je er een partijtje Valleigolf. Het ideale tijdverblijf voor familie, vrienden, verenigingen.

Wie staat er aan het hoofd?

Troef!

De familie Devaere-Van Caester stopt hart en ziel in haar bedrijf. De boerderij wordt met veel zorg geleid door vader Herman, moeder Annick en de dochters Emma en Astrid. En zorg,
dat mag je wel letterlijk nemen want De Valleihoeve is naast
een plek waar het aangenaam toeven is, ook een zorgboerderij. De Valleihoeve heeft ruime ervaring met mensen met autisme, jongeren met leerproblemen, ADHD, GES (Gedrags- en
Emotionele problematieken). Annick is naast gepassioneerd
boerin ook leerkracht in het buitengewoon onderwijs en is de
ideale persoon om rondleidingen te geven.

Op de hoeve kan je genieten van een heerlijke barbecue, hiervoor worden vleesproducten van eigen bodem gebruikt. Ook
een broodmaaltijd met onder andere lekkere Rooigempaté,
boerenhesp …. is ook een ware lekkernij. Dit kan al dan niet
in combinatie met Valleigolf. Een echte plattelandsactiviteit
midden op de weide tussen de koeien. Plezier gegarandeerd!

Bedrijfsbezoek? Doen, want ...
Een hoeve die zelf melk produceert en hiervan roomijs maakt,
dat levert een erg boeiend verhaal. Wat komt er zoal bij kijken? Wat zijn de voorwaarden om zelf te mogen produceren?
Een rondleiding duurt ongeveer 1 uur.
De rondleiding kan al dan niet in combinatie met:
• Valleigolf
• Huifkartocht
• Fotozoektocht (natuurwandeling in de streek)
• Bewegwijzerde fietstocht
• Huisbereid dessert op het buitenterras of binnen in ons
koetshuis
• Picknick in de weide
• Barbecue-arrangementen

Bij goed weer kan alles doorgaan op het buitenterras tussen
de notenlaars, bij minder goed weer is het prachtig 18de
eeuw koetshuis een bijzonder fijne locatie om te vertoeven. Er
is plaats voor een 65-tal personen.
De valleihoeve is ook een uitstekende uitvalsbasis (of rustpunt)
om de schilderachtige dorpjes van Mullem, Wannegem-Lede en Huise te verkennen. Hiervoor kan je inpikken op de
Rooigemsebeek wandelroute (13km) die je via eeuwenoude
voetwegen langs 2 kasteeldomeinen, windmolens en mooie
dorpspleintjes brengt.

Voor wie?
De Valleihoeve is voor iedereen toegankelijk. Hoevebezoeken zijn een ideaal half-dagje uit voor scholen (enkel voormiddag) – kleuters en lagere schoolkinderen – volwassenen,
belangengroepen en families. Scholen kunnen aanspraak maken op een financiële tussenkomst, zie hiervoor de website
www.pierlepein.be.

Goed geregeld.
Wanneer?

Kostprijs?

Contact:

De Valleihoeve bezoeken als
groep kan elke dag, behalve op
donderdag en vrijdag,
zon- en feestdagen.

Voor (klas)groepen kost een bedrijfsbezoek 4 euro per deelnemer.
Een partijtje boerengolfen kost 4 euro per deelnemer.
Picknick/barbecue-arrangementen: op maat van de groep.
Reserveren? Gelieve een bedrijfsbezoek 1 maand vooraf te reserveren.
Rolstoelvriendelijk? Ja, er is ook aangepast sanitair.
Parkeergelegenheid? Er is plaats voor bussen, auto’s en fietsen.

De Valleihoeve
Rooigemstraat 15
9750 Zingem
T. +32 (0)9 383 63 43
M. +32 (0)472 741 404
valleihoeve@edpnet.be
www.valleihoeve.be
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Hof Ter Zevekote
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Twee zussen en hun liefde voor paarden.
Wat krijg je als twee zussen hun liefde voor paarden koppelen aan een gemengd
landbouwbedrijf? Een plek waar zowel de liefde voor de boerenstiel als voor
paarden door waart. Mieke en Sofie introduceerden paarden en pony’s in het
bestaande landbouwbedrijf van hun ouders en baten dit op één van de fijnste
plekken van Kruishoutem uit. Hun ingreep maakte de boerenstiel aantrekkelijk
en toegankelijk voor kinderen uit het hele land die er tijdens een dag of meerdaags kamp vol paardenplezier openbloeien.

Wie leidt het bedrijf?

Aandachtig zijn, want:

Mieke en Sofie De Poortere. Sofie studeerde af als onderwijzer en is net als haar zus een gediplomeerd paardrij-initiator, Mieke is verpleegkundige. Als ze niet op de boerderij is,
werkt ze op de spoedgevallendienst. Ze groeiden samen op
op de boerderij. Mieke en Sofie maakten van hun hobby hun
beroep: paardrijden en deelnemen aan jumpings. Beide zussen stellen toch tot doel om het landbouwbedrijf duurzaam
en met respect voor het dier uit te baten; daarbij willen ze
zoveel mogelijk grondstoffen voor de paardenhouderij en het
landbouwbedrijf zelf produceren. Hun voornaamste doel? De
passie voor dieren, paarden en het boerderijgebeuren zoveel
mogelijk doorgeven aan kinderen en kinderen dichter bij de
boerenstiel brengen.

Je moet weten hoe je dieren mag benaderen. Sommige handelingen zijn goed, andere helemaal niet. Bovendien moet je
hier erg opletten als je de straat oversteekt. Hof Ter Zevekote
ligt dan wel aan een landelijke weg met weinig verkeer, soms
durft er al eens iemand veel te snel voorbijrijden. Een derde
aandachtspunt: er is een huishoudelijk reglement. Er zijn enkele belangrijke aandachtspunten/afspraken die bij de aanvang van de dag doorlopen worden.
Je draagt best makkelijk zittende kleren (die vuil mogen worden …) en stevige schoenen of rubberen laarzen. Geen rokjes
en geen sandalen.

Troef!

Bedrijfsbezoek? Doen, want ...
Wie heeft het niet voor paarden? Hier leer je paarden kennen
op het tempo van het paard zelf: wanneer moet je de paarden
voederen? Hoe verzorg je een paard? En vooral, hoe berijd je
je ros volgens de regels van de kunst? Op één dag tijd krijg
je de beginselen van het paardrijden aangeleerd en leer je de
andere geneugten van het platteland kennen en appreciëren.
Naast paardrijlessen krijg je veel info over paardenaccommodatie, over hoe je een paard moet benaderen, wat je beter
niet doet en ga je aan de slag met je paard: optuigen, wandelen, voederen.

Een paardrijkamp. Dat op zich is al een grote troef, maar voor
wie graag de streek wil ontdekken, is er veel te doen. Je zit
hier tenslotte aan het voorportaal van de Vlaamse Ardennen
en Wannegem-Lede staat bekend om zijn lekkere restaurants,
fijne wandel- en fietsroutes en bezienswaardigheden.
En waarom blijf je niet in het thema en ontdek je de streek
via een huifkarrentocht? Je vindt hiervoor informatie verder in
deze brochure of de begeleidende website.
Of liever wat kunst? Dan koppel je je paardrijdag toch aan een
bezoekje aan de nabijgelegen kunstgalerij ‘t Leeghoek?

Voor wie?
Een dag op Hof Ter Zevekote is zeer geschikt voor kleuters
(tot 20 kinderen), lagere schoolgroepen tot 30 kinderen en
opvang-initiatieven. De dag wordt volgens de wensen van de
scholen opgesteld.
Een rondleiding duurt tussen de 2u en de 4u.

Goed geregeld.
Wanneer?

Kostprijs?

Contact

Alle dagen van de week,
schoolvakanties en zon- en
feestdagen, van april tot oktober.
Of na afspraak.

Voor een bezoek tussen de 2u en de 4u betaal je per kind 8 euro.
Voor informatie en prijzen van dagarrangementen en paardrijkampen
neem je best contact via onderstaande mogelijkheden.
Parkeergelegenheid? Ja, voor bussen, auto’s en fietsen.
Reserveren? Bij voorkeur minstens één maand vooraf.
Toegankelijk voor rolstoelgebruikers? Moeilijk.

Hof Ter Zevekote
Zevekotstraat 2
9770 Kruishoutem
hofterzevekote@gmail.com
M. +32 (0)479 29 23 80
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TOERISTISCHE TROEVEN KRUISEM

NATUURGEBIEDEN

Het Kordaalbos

Het gemeentelijk natuurreservaat Vuylbroeck is 2,3 ha groot. In het zuidelijk
deel ligt een poel waar amfibieën voor
hun voortplanting kunnen zorgen. Er is
een gevarieerd vogelbestand met o.a.
steenuil en torenvalk.
Enkel te bezoeken tijdens geleide wandelingen. Voor informatie kunt u terecht
bij de conservator Eddy Saveyn, Bellegemstraat 2, Kruishoutem. Tel. 09 380
03 00.

De Grootmeers
Dit 16,5 ha grote natuurreservaat werd
in haar oorspronkelijke meersenkarakter hersteld. Grote grazers helpen
er de natuur een handje mee. Roof-,
waterwatervogels zoals sperwer, torenval, buizerd, slechtvalk, meerkoet,
bergeend, tureluur… worden er regelmatig gespot. Vrij toegankelijk voor
wandelaars.

De Kleiputten-Grooten Bulck
Dit 4,5 ha natuurgebied kent een grote
diversiteit aan fauna en flora. De putten
zelf bevatten zeelt, brasem, blankvoorn
en snoek. De wilgenstronken vormen
de ideale plek voor hen om te paaien.
De wilgenbosjes schonken vroeger de
grondstof aan de bekende mandenvlechters of wannenlappers.

Het Vuylbroeck

Het Kordaalbos, 5 ha groot, is een bodemkundig pareltje dat een schat aan
planten en dieren herbergt. Het bos is
tevens een vogelparadijs. Dit opmerkelijk rijke stukje natuur is via het openbare Kordaelpad al wandelend te bezoeken.

Lozerbos

RECREATIEF TOERISME
Wandelroutes
Rooigemsebeek wandelroute

Bewegwijzerde educatieve route van 13
km (kan ingekort worden).
Starten kan in Wannegem en Mullem.

De Peeter Bulck – Spettekraai

Kordaalroute
Deze bepeilde wandeling start op het
dorpsplein van Nokere en loopt over
een afstand van 6 km. Deze lusvormige wandelroute kan worden ingekort.
Hoogtepunten zijn het het natuurreservaat ‘Kordaalbos’ en de kastelen “de
Bonneval” en Kasteel “Casier”.

Wannenlappersroute

Vochtig open weiland van 3 ha in beheer van het Agentschap voor Natuur
en Bos gelegen langs de Spettekraai.
Voor de avonturiers herbergt de Spettekraai ook een paalcamping. U kan er
onder strikte voorwaarden de tent opslaan. Info: www.natuurenbos.be

De Weiput
Een Vlaams natuurreservaat van ongeveer 7 ha dat voornamelijk bestaat uit
een vijver omrand door een rietkraag
die overgaat in een vochtig wilgenstruweel. In deze vroegere klei- en zandwinningsput kon de natuur er ongestoord
haar gang gaan. De Weiput is te voet
toegankelijk en langsheen de waterplas
is een kijkhut.

Het vrij uitgestrekte Lozerbos is de
groene long van de gemeente. Dit
private en oude loofbos wordt opengesteld met aangepaste paden voor
wandelaars, fietsers, mountainbikers en
ruiters.

De Rooigembeekvallei
Dit langwerpig natuurgebied van 25 ha
bevindt zich op een absolute hotspot
voor de Bourgondische, romantische
en rust zoekende wandelaar. Het heeft
heel wat natuureducatief potentieel en
vormt bovendien de groene kern van
een met kleine landschapselementen
bezaaid open landschap, geprangd
tussen de Bekemolen en de pittoreske
dorpen Mullem en Huise

Bewegwijzerde route van 9,5 km die
start aan het gemeentehuis van Zingem. Ze voert ons langs de molen Meuleken ‘t Dal en naar de natuurgebieden
De Groot- en Kleinmeers en de Weiput.
De naam Wannenlappers verwijst naar
de vroegere wijmenteelt. Wijmen (wilgen) werden o.a. gebruikt voor de mandenmakerij.
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Fietsroutes

Mountainbikeroutes

Gulden Eiroute

Kruishoutem
De route is 31,5 km lang en maakt deel
uit van het mountainbikenetwerk van de
Vlaamse Ardennen, een bewegwijzerd
mountainbiketraject van 406 km. De
route start en eindigt aan de sporthal
van Kruishoutem.

Zingem

Deze route voert ons langs mooie vergezichten in Kruishoutem, wiegende
korenvelden en prachtige kastelen. Er
wordt gestart op de Markt te Kruishoutem. Lengte: 46 km

Blinkerroute
De Blinkerroute is een gezinsvriendelijke fiets- en/of wandelroute van 28 km,
die je leidt langsheen een heleboel lievelingsplekjes van Marc De Bel.

Ruiterroutes
Lozerbos ruiterroute /
Zijldegemkoutermenroute

De mountainbiker heeft keuze uit twee
verschillende routes die verbonden zijn
met elkaar:
Groene route, 18 km, voor de beginnende mountainbiker, startplaats aan
het voetbalterrein van KSK Zingem
in de Sportstraat. Blauwe route Huise-Ouwegem, 29 km, de golvende
wegen vragen een beetje ervaring van
de mountainbiker, startplaats aan het
voetbalterrein van VCE Huise in de Lange Aststraat. De routes zijn verbonden
door een traject van een drietal kilometer dat aangeduid is aan de hand van
de gele pijltjes.

Kasteel De Gerlache Korte Aststraat, Huise

CULTUURTOERISTISCH
Kastelen
Kruisem = Kastelengemeente
De kastelen zijn niet te bezoeken, maar
wel te bewonderen vanaf de openbare
weg.

Kasteel de Ghellinck d’Elseghem –
Huisepontweg, Wannegem-Lede

Dit traject combineert een ruiter- en
menroute. Beide routes starten aan taverne De Zandvlooi, een gekend rustpunt voor vele wandelaars en fietsers
die het Lozerbos als bestemming van
een gezonde uitstap aandoen.
Lengte ruiterroute: 6,5 km - Lengte
menroute: 28 km

Rustplaats paarden /
picknickruimte ruiters

Kasteel Aaishove Kasteelstraat, Kruishoutem
Kasteel della Faille d’Huysse –
Kasteelstraat, Lozer
Kasteel Herlegem Herlegemstraat, Kruishoutem
Kasteel Te Voorde –
Kruishoutemsesteenweg, Zingem
In de Moerasstraat achter het waterzuiveringsstation van Aquafin staat
een rustplaats voor paarden / picknickruimte voor ruiters. Ook wandelaars
en fietsers kunnen gebruik maken van
deze picknickplaats.

Kasteel Ruffo de Bonneval –
Waregemsestraat, Nokere

Kasteel Casier –
Kasteeldreef, Nokere

Kasteel Amelot (oud gemeentehuis van Zingem), Alfred Amelotstraat, Zingem
29
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Uitkijktoren

De uitkijktoren in de Machelsestraat,
waarvan de voet zich zo een 57 m boven
de zeespiegel bevindt, werd in 1963 opgetrokken uit ‘Redwood’. Boven op de
toren kunt u genieten van het uitzicht
waar u duidelijk de overgang tussen
Laag- en Midden-België kan waarnemen.

op afspraak via Mola (tel. 09 342 42 40
of e-mail: mola@oost-vlaanderen.be)
Info: www.toerismevlaamseardennen.
be/nl/meuleken-t-dal

Schietsjampettermolen Huisepontweg,
Wannegem-Lede
Deze gerestaureerde houten staakmolen is afkomstig uit het Westvlaamse
Houthave.

Oriëntatietafel en verrekijker

Shoes or no shoes?
Museum

SONS is een schoenenmuseum waar
een bonte collectie van schoenen van
over de hele wereld tentoongesteld
staan, dit in een verbazende architectuur van de hand van kunstenaar Emiel
Veranneman in een prachtige omgeving en unieke collecties die van dit
project een happening maken met internationale uitstraling.
Vandevoordeweg 2 - tel. 09 277 90 80
www.shoesornoshoes.com info@shoesornoshoes.com

Europees Cartoon Centrum

Molens

Huisekoutermolen –
Molenstraat 1, Huise
Houten hoge staakmolen met minstens
400 jaar molengeschiedenis.
Info: www.huisekoutermolen.be

Kruisem heeft tientallen historische
hoeves (niet te bezichtigen).

Dit unieke kunstencentrum promoot de
cartoon en de karikatuur als kunstvorm
bij het grote publiek. Je vindt hier werk
van (inter-)nationale cartoonisten.
Brugstraat - tel. 0495 76 38 74
www.ecc-kruishoutem.be info@ecc-kruishoutem.be
Open op zondag van 10.00 u. tot 12.00
u. en 14.00 u. tot 17.00 u. Inkom gratis.

Restanten pomp

Huifkar- en koetstochten

In de Driesstraat in Huise bevindt zich
het bewijs van een eeuwenoude legende die berust op een mirakel van de
Heilige Adelardus. Op voorspraak van
deze heilige en na een gebed van de
Huisenaren zou een fontein ontstaan
zijn tijdens een periode van langdurige
droogte.

Wil je onze landelijke gemeente graag
op een ontspannende manier verkennen en daarbij genieten van een dorpse
rust, een pittoreske sfeer en mooie
landschappen, dan is de koets of huifkar het vervoermiddel bij uitstek.
Contact:
• Jos De Seranno - 0476/60 43 07 jdeseranno@skynet.be - Huifkartochten.
• Marc Verbeeck - 0497/575 580 m.verbeeck@skynet.be – Huifkartochten (aangepast voor rolstoelgebruikers) en koetsenritten

Aan de voet van de Schietsjampettermolen. Vanaf deze stek zijn zelfs de torens van Gent zichtbaar!

Historische hoeven

Meuleken ‘t Dal –
Alfred Amelotstraat, Zingem
De kleine, open en maalvaardige staakmolen, op hoge teerlingen van begin de 14° eeuw is ongetwijfeld een
van de oudste en kleinste molens van
Oost-Vlaanderen.
Open elke eerste zaterdag van de
maand van april tot en met september
van 14 u. tot 18 u.
30
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HORECA
CAFÉS
De Welkom

Ouwegemsesteenweg 123

Zingem

09/384.28.58

t Paradijs

Kerkplein 11

Zingem

0478/55.67.98

t Sportpaleis

Kerkplein 6

Zingem

09/384.11.33

Yolo

Kerkplein 10

Zingem

09/391.99.88

Derby

A. Amelotstraat 3

Zingem

Tonneke

Lange Aststraat 11

Zingem

09/383.54.27

De Vaderlander

Huiseplein 2

Zingem

09/338.88.44

Koffiebar Bellevue

Kruishoutemseweg 39

Zingem

0486/84.54.86

’t Optimistje

W. Churchillstraat 49

Kruishoutem

09/278 02 43

Casino

Markt 8

Kruishoutem

09/336 86 98

Hoogstraat 9

Hoogstraat 9

Kruishoutem

0494/76 40 70

Sporthal

Woestijnestraat 13

Kruishoutem

09/383 62 31

De Marolle

Deinsesteenweg 197

Kruishoutem

09/381 92 04

’t Hof van Vlaanderen

Deinsesteenweg 170

Kruishoutem

09/380 32 13

De Vlaamse Leeuw

Lozerstraat 16

Kruishoutem

09/383 62 24

De Manedans

Mantelstraat 2A

Kruishoutem

0476/09 99 99

De Rembrandt

Waregemsesteenweg 32

Kruishoutem

09/280 02 34

Handelshuis

Nokeredorpstraat 45

Kruishoutem

09/383 50 63

Koffiehuis
‘t Hof ter Rode Poorte

Ropoortstraatje 1

Kruishoutem

09/384 40 63

RESTAURANTS
McDonalds

Kruishoutemsesteenweg 269 Zingem

09/384.78.35

www.macdonalds.be

Bistro Siggo

Groenstraat 40

Zingem

09/279.29.30

www.bistrosiggo.be

D’ouwe Smisse

Kloosterstraat 43

Zingem

09/383.66.51

www.douwesmisse.be

Resto Dujardin

Den Bos 36

info@douwesmisse.be

Zingem

09/386.38.44

www.restaurantdujardin.be info@restaurantdujardin.be

Bernard & Benoit Dewitte Beertegemstraat 52

Zingem

09/384.56.52

www.benoitdewitte.be

info@benoitdewitte.be

De Valleihoeve

Rooigemstraat 15

Zingem

09/383.63.43

www.valleihoeve.be

valleihoeve@edpnet.be

Vinto

Hoogstraat 7

Kruishoutem

09/222 95 35

www.vin-to.be

info@vin-to.be

Da Marianna

Hoogstraat 42

Kruishoutem

09/328 57 29

www.damarianna.be

info@damarianna.be

Berghuys

Ijzerbergstraat 1

Kruishoutem

09/245 42 34

www.berghuys.be

info@berghuys.be

Hof van Cleve

Riemegemstraat 1

Kruishoutem

09/383 58 48

www.hofvancleve.com

info@hofvancleve.com

ArtiChaud

Kazerneweg 1A

Kruishoutem

09 220 65 70

www.arti-chaud.be

info@arti-chaud.be

Hof van Vlaanderen

Lozerstraat 14

Kruishoutem

09/383 84 66

www.hofvanvlaanderen.be

info@hofvanvlaanderen.be

’t Raadsel

Mantelstraat 4

Kruishoutem

09/380 87 77

www.traadsel.be

info@traadsel.be

Het Landhuys

Nokeredorpstraat 26

Kruishoutem

09/383 60 76

www.hetlandhuys.be

info@hetlandhuys.be

Tanderus

Nokeredorpstraat 30

Kruishoutem

056/29 50 60

www.tanderus.be

info@tanderus.be

Den Overkant

Lededorp 14

Kruishoutem

09/336 65 11

www.denoverkant.be

info@denoverkant.be

De Hermelijn

Wannegemdorp 7

Kruishoutem

09/383 64 11

www.dehermelijn.be

info@dehermelijn.be

Gasthof De Zwaan

Wannegemdorp 4

Kruishoutem

09/383 69 83

www.gasthofdezwaan.be

info@gasthofdezwaan.be

Benoit en Bernard Dewitte Beertegemstraat 52

Kruishoutem

09/384 56 52

www.benoitdewitte.be

info@benoitdewitte.be

De Zandvlooi

Passionistenstr. 48

Kruishoutem

09/386 35 49

www.dezandvlooi.be

info@zandvlooi.be

Amadeus

Lozerstraat 9

Kruishoutem

0496/26 35 34

Clementine

W. Churchillstraat 34

Kruishoutem

09/324 41 39

www.brasserie-clementine.be
info@brasserie-clementine.be
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Deze brochure kwam tot stand in opdracht van
gemeentebestuur Kruisem dankzij de steun van Leader Vlaamse Ardennen.
WWW.FERMKRUISEM.BE
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