MTB WACHTEBEKE
GROENE LUS PUYENBROECK

MTB WACHTEBEKE • GROENE LUS PUYENBROECK

Lengte: 8.82 km

Gent, België / Belgique / Belgien

Stijging: 38 m

Gent, België / Belgique / Belgien

Bekijk op mobiel

Moeilijkheidsgraad: 1/10
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RouteYou routegids: MTB Wachtebeke • groene lus Puyenbroeck

Mountainbikeverhuur Provinciaal
sportcentrum Puyenbroeck

Routebeschrijving

Mountainbikeroute De Puidonkroute
Groene lus
Startplaats Puyenbroeck
92 % off-road
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Provinciaal sportcentrum Puyenbroeck
Puidonkdreef 1
9185 Wachtebeke
09 342 42 50
sport.puyenbroeck@oost-vlaanderen.be

Bezienswaardigheden

Startplaats loopomloop Wachtebeke

Zwembad Puyenbroeck
2
1

- Afstand langs route: 0.04 km

- Afstand langs route: 0.0 km

- Afstand langs route: 0.05 km

Provinciaal sportcentrum Puyenbroeck
Puidonkdreef 1
9185 Wachtebeke
Parking
Drankgelegenheid
Douche
Startplaats provinciaal sportcentrum
Puyenbroeck Wachtebeke
2

- Afstand langs route: 0.06 km

Afbeelding 1: Zwembad Puyenbroeck (Bron: Uit in het
Meetjesland)
Provinciaal Sportcentrum Puyenbroeck
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- Afstand langs route: 0.01 km
Afbeelding 2: Startplaats provinciaal sportcentrum
Puyenbroeck Wachtebeke

Sportbar (Drankgelegenheid)
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Provinciaal sportcentrum
Puyenbroeck
Puidonkdreef 1
Wachtebeke
Sporthal
Parking
Drankgelegenheid
Douche
Reinigen ﬁets
Huur MTB (vooraf reserveren)

- Afstand langs route: 0.01 km

https://sportbar-puyenbroeck.be/
Provinciaal Sportcentrum Puyenbroeck
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- Afstand langs route: 0.01 km

Peddelroute Waasland (Zuidlede)
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3

- Afstand langs route: 0.16 km

RouteYou routegids: MTB Wachtebeke • groene lus Puyenbroeck

Splitsing rood - groen
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- Afstand langs route: 0.54 km

Splitsing van rode en groene lus.
Puyenbroeck Provinciaal Domein
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- Afstand langs route: 2.89 km

Afbeelding 5: Puyenbroeck Provinciaal Domein
Het grootste natuurdomein van de provincie OostVlaanderen is het 500 ha grote Provinciedomein
Puyenbroeck, gelegen langs de baan Zelzate-WachtebekeZaffelare-Lochristi. Behalve gelegenheid om te wandelen
en te ﬁetsen telt het domein ook een waaier aan
bezienswaardigheden, zoals het Molenmuseum, het
dierenpark, het bloemenpark, de speeltuinen en de
visvijvers. Verder vind je er mogelijkheid tot golfen,
zwemmen, met een treintje rondrijden, roeien, terrasje
doen aan het cafétaria en vind je er ook een
verkeerspark voor kinderen en kunstwerken in de natuur.
Een dagje Puyenbroeck is altijd een dagje ontspannen,
zeker met de kinderen.

Afbeelding 3: Peddelroute Waasland (Zuidlede)
Kajaks te huur aan Sportcentrum.
Info:
https://www.sport.vlaanderen/waar-sporten/
sporten-in-de-natuur/kajak-en-kanoroutes/route-detail/?
route=6672698
Siesmeers-en Zuidlede wandelroute
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- Afstand langs route: 0.16 km

Grote Speeltuin Puyenbroeck
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- Afstand langs route: 3.23 km

Grote Speeltuin Puyenbroeck
Provinciaal Domein Puyenbroeck

8

- Afstand langs route: 3.23 km

Uitgebreid domein met restaurant, verschillende
speelpleinen naargelang leeftijdcategorie, uitgebereide
wandelmogelijkheden en nog veel meer. Inkom gratis.

Afbeelding 4: Siesmeers-en Zuidlede wandelroute
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Oost-Vlaanderen aangekocht en sinds 1969 is het
toegankelijk voor het publiek.Bloemenpark en levend
erfgoedpark.
Speeldorp met toestellen voor kleuters en voor de
grotere kinderen reuze spinnenwebben, glijbuizen en een
fort.
Minigolfen, petanque- en krulbolterrein.
Fietsenverhuur, toeristisch treintje en roeivijver.
Sportinfrastuctuur met binnen- en buitenzwembad,
golfterrein, tennisterreinen…

Kinderboerderij De Knuffelhoeve
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- Afstand langs route: 3.29 km

Puyenbroeck Provinciaal domein
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- Afstand langs route: 3.72 km

Afbeelding 6: Kinderboerderij De Knuffelhoeve
De 'knuffelhoeve' is een idyllische oude hoeve gelegen in
het provinciaal domein Puyenbroeck. Ervaringsgericht
onderwijs staat centraal bij dit natuur- en
milieueducatief programma. De kinderen krijgen een
rondleiding op de boerderij en komen daarna in nauw
contact met handtamme dieren zoals schapen, konijnen,
geiten, kippen,...Ook wordt er een kijkje genomen in de
stallen, op de hooizolder en in het kippenhok waar
uitleg gegeven wordt over de wol van de schapen, de
eitjes van de kippen en de huisvesting van de dieren.
Voor bijkomende informatie
klik hier
.

Afbeelding 8: Puyenbroeck Provinciaal domein
Rustige
gezinsvriendelijke
camping
met
ruime
kampeerplaatsen (opp 144m²). Gelegen in het provinciaal
domein 'Puyenbroeck'. Dieren zijn NIET toegelaten.
Afstanden: Gent: 20 km - Brugge: 50 km - Antwerpen: 40
km - Brussel: 60 km
Voor bijkomende informatie
klik hier
.

Puyenbroeck
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- Afstand langs route: 3.72 km

Kasteel Puyenbrug
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- Afstand langs route: 3.72 km
Voormalig zogenaamd "Kasteel Puyenbrug", sinds 1965
deel van
het toen opgerichte Provinciaal Domein
Puyenbroeck, deels op Zaffelare en Eksaarde. In 1798
werd een gebied van het bisdom Gent genaamd "ter
licht", gelegen op het toenmalige Mendonk ten oosten
van de "Wabbeekdam" tussen
Zuidlede en Zwarte
Gracht, als nationaal goed te koop aangeboden. De
gronden bestonden uit bossen, meersen en een hofstede
bij de Puibrug die aanvankelijk toebehoorde aan de

Afbeelding 7: Puyenbroeck (Bron: David Samyn (1))
Langs de weg van Wachtebeke naar Zaffelare treffen we
het Provinciaal Domein Puyenbroeck aan (510 ha). In
1965 werd het domein door het provinciebestuur van
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souterrain van hardsteenblokken. Hoofdvolume met
symmetrische dubbelhuisopstand, met twee bouwlagen
onder geknikt zadeldak (pannen, nok parallel met de
straat) en haakse achteruitbouw met drie bouwlagen
onder
zadeldak. Gemarkeerd middenrisaliet met
bekronende verhoogde puntgevel.
Rechthoekige
gekoppelde vensters onder waterlijst en op de
bovenverdieping met versierde borstweringen.
Ten
oosten van het kasteel aan de IJskelderdreef gelegen
ijskelder met
gerestaureerde bakstenen toegang
voorzien van rechthoekige deur.
Afbeelding 9: Kasteel Puyenbrug (Bron: Vlaamse
Gemeenschap, 07-05-1992, ©Vlaamse Gemeenschap)

Mitrailleurbunker

Gentse Sint-Baafsabdij en evenals de benaming "ter
licht" al vermeld werd in de eerste helft van de 13de
eeuw. Aangekocht door P.J. Van Overloop, een Gents
koopman, van 1808 tot 1845 burgemeester van Mendonk.
Domein circa 1810 door Van Overloop aangepast tot
"campagne" gepaard gaand met de bouw ondermeer
van een buitenhuis bij de hofstede in de zuidoosthoek
van een rechthoekig omgracht kasteelpark met
diagonale serpentinevijver. Ten noorden en ten
noordoosten tot Craenendam, bewaarde bijbehorende
bossen en rechtlijnige
dreven bij het zogenaamde
"Kasteel Puyen" (volgens kaart P. Vander Maelen uit het
tweede kwart van de 19de eeuw), later zogenaamd
"Kasteel Puyenbrug".
Bakstenen brug over de
kasteelgracht met gewit ijzeren toegangshek
aan
vierkante gemetste pijlers in de zuidwesthoek van het
kasteelpark, schuin tegenover de Puibrug. Oude hoeve
met duiventoren in de zuidoosthoek van het park
gesloopt eind de jaren 1970. Oranjerie in het noorden
van het kasteelpark, waarschijnlijk uit het tweede kwart
van de 19de eeuw.
Gelegen achter waaiervormig
ommuurde moestuin; axiale toegang met laag gewit
ijzeren hek aan hoge, gemetste pijlers met arduinen
dekplaat. Geelgekalkte, verankerde bakstenen oranjerie
op rechthoekige plattegrond van vijf traveeën en één
bouwlaag onder schilddak (pannen). Ritmerende hoge
rondboogvensters met behouden roedeverdeling en
booglijst op imposten; twee zittende leeuwebeelden
ﬂankeren de centrale deur. Steigergaten onder
dakoverstek en omlopende houten gootlijst. Vierkante
bovenvensters in achtergevel en lage getoogde deur in
rechter zijgevel. Achter aangebouwde serren. Kasteel
middenin het park met deels bewaarde vijver en
omgrachting; gebouwd in 1881 ter vervanging van het
vroegere buitenhuis door E. Van Overloop (van 1898 tot
1925 hoofdconservator van de Koninklijke Musea voor
Kunst en Geschiedenis te Brussel). Sinds 1976 Provinciaal
Molenmuseum.
Eclectisch getint kasteel met neorenaissance inslag. Aangepast in de
jaren 1920
(vermoedelijk bedaking en houtwerk). Baksteenbouw
verrijkt met natuursteen en lichter gekleurde baksteen
voor speklagen, hoekblokken en vensteromlijstingen, op
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- Afstand langs route: 3.72 km

Afbeelding 10: Mitrailleurbunker (Bron: Mertens, Joeri,
07-03-2013, ©Vlaamse Gemeenschap)
Unieke mitrailleurbunker opgetrokken uit versterkte
betonstenen behorende tot de Duitse Hollandstellung.
De linie werd opgetrokken in de periode 1916-18 door het
Duitse leger daar zij vreesde voor een geallieerde aanval
via het neutrale Nederland. De Stellung loopt van Knokke
tot Beveren en sluit ter hoogte van Vrasene aan bij de
eveneens Duitse Stellung Antwerpen, gebouwd in
dezelfde periode. De linie werd nooit in een
gevechtssituatie gebruikt.
Voorpostbunker
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- Afstand langs route: 4.13 km

Afbeelding 11: Voorpostbunker (Bron: Mertens, Joeri,
07-03-2013, ©Vlaamse Gemeenschap)
6
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Voorpostbunker opgetrokken uit versterkte betonstenen
behorende tot de Duitse Hollandstellung. De linie werd
opgetrokken in de periode 1916-18 door het Duitse leger
daar zij vreesde voor een geallieerde aanval via het
neutrale Nederland. De Stellung loopt van Knokke tot
Beveren en sluit ter hoogte van Vrasene aan bij de
eveneens Duitse Stellung Antwerpen, gebouwd in
dezelfde periode. De linie werd slechts zeer beperkt en
lokaal in een gevechtssituatie gebruikt.
Siesmeersroute
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Afbeelding 13: De Zuidlede

- Afstand langs route: 4.69 km

boot over een dam dragen. In vroegere tijd was de
Zuidlede de natuurlijke middenloop van de Durme, door
uitgraven en kanalisatie van de Moervaart nam deze
vaart haar taak langzaam over.

Afbeelding 12: Siesmeersroute
De Siesmeersroute blijft volledig binnen de omheining
van provinciaal domein Puyenbroeck. Niet dat dit een
beperking is: in het 550 ha grote gebied kun je
dagenlang rondwandelen. We verkennen de groene long
van Puyenbroeck: het Siesmeersbos en het Torregoedbos.
Beide liggen ze onder de Zuidlede. We wandelen
trouwens een heel eind over de dijk van dit riviertje, dat
voorbij de samenvloeiing met de Moervaart naar de
naam Durme luistert.
Voor bijkomende informatie
klik hier
.
De Zuidlede
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- Afstand langs route: 6.08 km
De rivier de Zuidlede vormt vandaag de dag een
verbinding tussen de Durme in Daknam, Lokeren en de
Moervaart in Mendonk. Ze kronkelt voornamelijk door
landbouwgebied en voor een groot deel door het
provinciaal domein Puyenbroeck. Over haar gehele
lengte, een 15-tal kilometer, is ze ontoegankelijk voor
motorvaartuigen, maar ze vormt een pareltje voor een
boottocht per kano of kajak, al moet je enkele keren je
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