Provinciaal Streekcentrum Huysmanhoeve
Bus 1 (zijstraat Peperstraat) · 9900 Eeklo
09 327 04 47 (Plattelandscentrum)
09 377 86 00 (Toerisme Meetjesland)
huysmanhoeve@plattelandscentrum.be · www.huysmanhoeve.be
info@toerismemeetjesland.be · www.toerismemeetjesland.be

lang geleden, grote toekomst

De Huysmanhoeve was een landbouwbedrijf dat van 1736 tot
1996 generaties lang gepacht werd door de familie Huysman.
De geschiedenis van de boerderij gaat terug tot in 1241,
wanneer ze beschreven wordt als ‘Groot Goed’ van het Gentse
Rijke Gasthuis. Het is de oudste hoeve van Eeklo. Begin 2010
ging de Provincie Oost-Vlaanderen, eigenaar van de hoeve, een
samenwerking aan met de vzw Plattelandscentrum Meetjesland
als beheerder van het complex. De toekomst van de
Huysmanhoeve is verzekerd!

open
• 1 april–30 september woensdag–zondag & op feestdagen 11–18 uur
• 1 oktober–31 maart woensdag–vrijdag 11–16.30 uur
(alleen het toeristisch infokantoor!)
• gesloten tijdens de kerstperiode
toegang/toegankelijkheid
gratis
voorlopig beperkte toegankelijkheid voor mensen met een beperking
parking
ruime parking aan de achterkant van de hoeve
fietsen
gelegen tussen fietsknooppunten 99 en 87

troeven
Provinciaal Streekcentrum

welkom in de Huysmanhoeve

Op de Huysmanhoeve gonst het van plattelands- en
erfgoedactiviteiten voor jong en oud. In het woonhuis en de
koeienstal ontdek je het erfgoed van het Meetjesland, een
collectie van VVV Eeklo. Het is een draaischijf voor
verenigingen, musea en geïnteresseerden in hun niet aflatende
zorg voor erfgoed. Ben je meer voor actie, neem dan een
krulbol mee naar de bolbaan of leef je uit in de natuurlijke
speeltuin. De smaakpapillen verwennen, gebeurt in de cafetaria
met streekproducten. Op de broodbakdagen kan je een vers
gebakken brood kopen en in de kruidentuin is er heel wat
inspiratie op te doen. Dit en nog zoveel meer in het Provinciaal
Streekcentrum Huysmanhoeve.

van

Huysmanhoeve

v.u.: Eddy Couckuyt · gedeputeerde, p.a. Gouvernementstraat 1 · 9000 Gent, beelden: David Samyn en Ludo Goossens
niet op de openbare weg gooien a.u.b.
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Ooit het statussymbool van het Groot Goed, waarlangs je het erf
binnen kwam: karren langs de grote poort, voetgangers langs de
kleine. Oorspronkelijk, in de 13de eeuw, was dit een dubbele poort,
die al in de 14de eeuw uitgebreid werd naar een poortgebouw met
kelder, voutekamer, verdieping, traptoren, zolder en zelfs een
latrine op de verdieping (een toiletgelegenheid langs de zijgevel,
boven de omwalling). Het enige middeleeuwse gebouw dat Eeklo
nog rest. Dit poortgebouw is samen met het 17de-eeuwse
woonhuis sinds 1993 een beschermd monument. De dreef,
omwalling, dienstgebouwen, boomgaard en het hof zijn
beschermd als dorpsgezicht.

wandelroute Huysmanhoeve

3

Vanuit het toeristisch infokantoor kan je op het domein de
Huysmanhoeve Wandelroute doen, een tocht van 2 km waarbij je
alle intieme hoekjes en kantjes van de hoeve leert kennen, maar
ook de poëziepanelen, de leestafels en de her en der verspreide
rustbanken. Meteen is dit een uitgelezen manier om alle aspecten
van de hoeve te ontdekken.

demonstratieweide
7
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Geen hoeve zonder leven op het erf. De ganzen, de eenden, de schaapjes en
de geiten zorgen voor leven tussen al het rijke erfgoed van de Huysmanhoeve.
Op de demonstratieweide vooraan kom je in contact met de kleine erfdieren
die onze Huysmanhoeve bevolken.

kruidentuin, moestuin & bessentuin
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In de kruidentuin groeien kruiden waarvan de heilzame werking of lekkere
smaak herontdekt wordt. In de moestuin herleven vergeten groentesoorten.
En in de bessentuin staan zowel wilde varianten als gecultiveerde. Vrijwilligers
onderhouden deze tuinen met veel liefde en aandacht en geheel op
biologische wijze.

krulbolbaan & wiglo
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In het woonhuis word je ontvangen in het toeristisch infokantoor
van Toerisme Meetjesland met regionale toeristische informatie en
een vriendelijk woordje uitleg. Verder: tijdelijke tentoonstellingen
en een verrassende winkelopstelling met Meetjeslands erfgoed,
o.a. van de VVV Eeklo. Je snuift er de sfeer op van weleer, maar
ontdekt er ook dat erfgoed heel nauw aansluit bij onze leefwereld.
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In de boomgaard rijpt fruit opnieuw op hoogstammen zoals vroeger heel
gewoon was. Informatie over de oude fruitrassen en het beheer van de weides
vind je op de infotafels ter plekke.
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woonhuis & toeristisch infokantoor
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In de ‘Herbakkersstad’ Eeklo mag een bakoven niet ontbreken. De legende
van de Herbakker vertelt hoe men zijn hoofd kon laten herbakken tot een
exemplaar naar wens. Dit leverde echter niet altijd het verhoopte resultaat op.
In de bakoven van de Huysmanhoeve worden geen hoofden, maar lekkere
broden gebakken. Te koop tijdens de broodbakdagen!

koeienstal
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In de jaren vijftig van de vorige eeuw was dit een ultramoderne koeienstal. Hier beschikte men
over leidingwater, in het woonhuis niet. Vandaag ontpopt de koeienstal zich tot regionaal depot
voor Meetjeslandse ambachtencollecties en landbouwerfgoed. Je vindt er een deel van de
collectie van VVV Eeklo in een museale opstelling. Neem zeker een kijkje!
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Ervaar op de Huysmanhoeve hoe leuk spelend erfgoed wel kan zijn! Ben je
een bolder met jarenlange ervaring of heb je nog nooit een krulbol in je
handen gehad? De staak op de krulbolbaan van de Huysmanhoeve ligt op
jouw krulbol te wachten. Heb je al gehoord van een wiglo? Het is een iglo
gevlochten van levende wilgetenen. Je kan er lekker onder ravotten of
uitrusten. Ontdek de krulbolbaan en de wiglo achter de cafetaria. In de
speelzone wordt ingezet op het échte spelen, het ontdekken van eenvoudige
speelse dingen zoals een modderkeuken.

cafetaria
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Dorst na al dat rondneuzen, krulbollen en spelen? In de vroegere varkensstal
bieden wij u gezonde streekproducten van de coöperatieve Mmm…eetjesland
aan om de dorst te lessen. De vrijwilligers van het Plattelandscentrum leggen
je graag in de watten.

vrijwilligerswerking
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Ze zijn niet aangeduid op het kaartje, maar je komt ze wellicht tegen tijdens je
bezoek aan de Huysmanhoeve: de vrijwilligers. Zij ontplooien hier hun talenten
en tegelijkertijd dragen ze hun steentje bij aan de ontwikkeling en het dagelijks
beheer van de hoeve. Zeker één van de troeven van de Huysmanhoeve!

