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Proficiat, je hebt DE WANDeling in handen.
Deze kaart brengt je op WANDel rondom het
Provinciaal Streekcentrum Huysmanhoeve. Je maakt
10 000 stappen in de benen en door de wandeling
krijg je met deze kaart meer informatie over
de Huysmanhoeve en de renovatie- en
restauratiewerken die er uitgevoerd worden.
DE WAND is de connectie tussen de werkzaamheden
en de werking op de Huysmanhoeve. Het is een actieve
scheidingslijn, die je uitnodigt om mee vorm te geven
aan de Huysmanhoeve en de toekomstige werking
die er verder wordt uitgebouwd.

Provinciaal Streekcentrum Huysmanhoeve
Bus 1, 9900 Eeklo
Geopend van 1 april tot 30 september
van woensdag tot zondag – ook op feestdagen
van 11u tot 18u

www.plattelandscentrum.be
Meer info vind je in DE WANDkiosk.

V.U.: Luc Feusels, Leemweg 24, 9980 Sint-Laureins / Grafische vormgeving: Jos Notteboom

kennis met de directe omgeving, je hebt na afloop
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Het laatste rund verliet de hoeve pas in 2005 en de koestal
is sindsdien herbestemd tot een bezoekersruimte. Na de
verbouwingen zullen enkele klaslokalen, een volwaardige
leskeuken, een atelier- en een tentoonstellingsruimte deel
uitmaken van de vernieuwde koestal.

WIST JE DAT…
de koestal van de Huysmanhoeve gebouwd werd in
1958? Het was toen een heel vooruitstrevende stal
waar tot 50 koeien en 150 jong vee geherbergd werden. Landbouwers
uit de omgeving kwamen massaal het ‘moderne’ gebouw bezoeken.

WIST JE DAT…
er op de Huysmanhoeve tweewekelijks op
maandag het wolatelier samenkomt? Met de wol
van de schapen die grazen in de boomgaard van de hoeve
worden oude wolverwerkende technieken toegepast. Zin om deel
te nemen? Op www.plattelandscentrum.be vind je meer info.

Ook op de Huysmanhoeve wordt geïnvesteerd in hernieuwbare
energie. Momenteel wordt er een biomassacentrale
gebouwd, die houtsnippers afkomstig van houtkanten uit
de omgeving, zal verbranden. Hierop wordt een warmtenet
voor de Huysmanhoeve aangesloten. Met deze keuze wordt
er actief ingezet op het ondersteunen van een betaalbaar
landschapsbeheer.
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WIST JE DAT…
er in de cafetaria van de Huysmanhoeve enkel
streekproducten worden aangeboden
waaronder de ijsjes van de Bushoeve?
Daarnaast kan je er ook genieten van frisse streekbieren,
wijnen, appelsap geperst uit de appels van de boomgaard en
ander lekkers. Momenteel kan je hiervoor in de oude
varkensstal, nu de cafetaria terecht. Na de verbouwingen
verhuist de cafetaria naar de grote schuur, waar er een grotere
capaciteit en keuken voorzien wordt.

WIST JE DAT…
je voorbij het vliegplein van de Koninklijke
Eeklose modelluchtvaart wandelt? Recht
tegenover de dreef van het poortgebouw lag een
vliegplein waar oorlogsvliegtuigen aan het einde van de Eerste
Wereldoorlog landden. Een stuk van die verharde landingsbaan
ligt nu op de hoeve en vormt het wandelpad dat start aan de
grote schuur en doorloopt tot aan het poortgebouw. Het was
Bernard Huysman IV die grote stukken van de landingsbaan
gerecupereerd heeft op de pachthoeve. Oerdegelijk, maar ook dit
materiaal heeft zijn beste tijd gehad… Tijdens de verbouwingen
krijgt het erf een nieuw kleedje, maar er zullen nog sporen te
zien zijn van deze oude betonnen platen.

Tijdens grote activiteiten op de Huysmanhoeve bakken
vrijwillige bakkers op ambachtelijke wijze speltbrood in
het bakhuis. Wil je eens komen proeven? Meer info over
de broodbakdemonstraties is terug te vinden op www.
plattelandscentrum.be.
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WIST JE DAT…
het woonhuis uit de 17de eeuw dateert en een
mooi voorbeeld is van een Meetjeslandse
hoevewoning. Het werd om zijn historische
waarde opgenomen als beschermd dorpsgezicht. Het
poortgebouw en de 5 zomerknoteiken zijn dan weer beschermd
als monument op de hoeve.

WIST JE DAT…
op de voormalige paardenstal van de hoeve een
arduinen gedenksteen aangebracht is met het
opschrift ‘Hospices de Gand 1852’? Het verwijst
naar de oorspronkelijke eigenaar van het Groot Goed, namelijk
het Rijkegasthuis beter gekend als het huidige OCMW, van wie
de familie Huysman pachtte. De grote hoeveelheid paarden die
er gestald konden worden, verwijzen naar de vele te bewerken
gronden. De Huysmanhoeve was een rijke pachtboerderij.

WIST JE DAT…
de kruidentuintjes aangelegd zijn in de
voormalige voederputten van het vee? Waar tot
enkele decennia geleden voederbieten
opgeslagen werden, zijn nu thematische kruidenputten
aangeplant met o.a. theekruiden die je kan plukken om er in de
cafetaria je eigen thee mee te bereiden.

WIST JE DAT…
kleine landschapselementen belangrijk zijn
voor de biodiversiteit? Het zijn kleine elementen
in het landschap, zoals een heg, een drinkpoel, een knotwilg,…
die als stapsteen dienen voor zoogdieren, insecten en andere
organismen. Deze elementen geven de soorten de mogelijkheid
zich doorheen de velden te bewegen, zich voor te planten,
nesten te bouwen en zich in veiligheid te brengen.
Ook op de Huysmanhoeve wordt met de biodiversiteit rekening
gehouden en zijn er enkele kleine ingrepen gebeurd om
ecosystemen zo weinig mogelijk te verstoren. Zo zijn er
takkenwallen aangelegd en zijn de oevers verbreed met
kruidachtigen.

WIST JE DAT…
er een hoogstamboomgaard met lokale en oude
fruitrassen aangelegd is op de hoeve? Je vindt
er appelen, peren, pruimen, kersen, krieken,
kweeappels en noten. De oogst wordt jaarlijks verwerkt door
het oogstatelier van de Huysmanhoeve.
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WIST JE DAT…
het Meetjesland één van de meest windrijke
gebieden van België is? Windenergie is bij uitstek
een duurzame energiebron. De windmolens zijn
100 meter hoog en de wieken 44 meter lang. Eén windmolen
levert genoeg energie om 3000 huishoudens een jaar lang van
groene stroom te voorzien. Een windturbine begint te draaien bij
een windsnelheid van 12 kilometer per uur en stopt, uit
veiligheid, bij zo’n 90 kilometer per uur. Wil je weten vanwaar de
wind komt? Dankzij de windvaan boven op de molen draait de
windmolen steeds naar de richting van de wind.

WIST JE DAT…
het meest voorkomende graangewas in het
Meetjesland korrelmaïs (54 %) is? Ook tarwe
(35%) en gerst (6%) wordt veel geteeld. In
mindere mate vind je triticale (combinatie van tarwe en rogge),
spelt en rogge.

WIST JE DAT…
de muren van deze bunker 2 meter dik zijn? De
achtermuur is 1 meter dik. Het Meetjesland was
ten tijde van de Eerste Wereldoorlog bezaaid met
bunkers. Ze maakten deel uit van de Duitse Hollandstellung en
stonden op een lijn; de verdedigingslinie liep van Maldegem tot
Rieme.
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WIST JE DAT…
het monumentale poortgebouw van de
Huysmanhoeve ooit het statussymbool van het
toenmalige Groot Goed was en het enige
resterende middeleeuwse gebouw van Eeklo is? Het werd
gebouwd in 1253 en diende onder andere als opslagplaats van
graan. In de zomermaanden kregen de seizoensknechten er
een slaapplaats.
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