
WATERVLIET  (Sint-Laureins)
Veerpontenwandeling in de landelijke polders 

Routegegevens

Aantal kilometer:  7,6 km

Parcours: vlak  - goed begaanbaar

Troeven: * Het dorpsplein van Watervliet (STEE)

* de Kathedraal van het noorden met 

vele kunstschatten (o.a. Nood Gods) 

* 2 veerpontjes onderweg 

* wijdse polderlandschappen

* landbouwlandschappen

* leuke popup’s op Stee

Startplaats:           Watervliet, Stee

Parking: Stee, Watervliet

Signalisatie: Bijgevoegde wegbeschrijving of QR-code 

(tot 8 augustus: pijlen LG)

Routebeschrijving
Start en aankomst aan wandelknooppunt 71. Wandelen over de wandelknooppunten 71 => 73 => 26. Leopoldskanaal
oversteken met eerste veerpont. I.p.v. af te slaan naar links (richting wandelknooppunt 27) rechtdoor richting straat
Braamdijk. Daar pas naar links. Tot aan N456 stappen. Deze dwarsen, de straat Bomlozeput in. Bomlozeput doorstappen
tot volgende kruispunt (voorbij gelijknamige B&B). Aan straat Madelijnedijk naar links, richting Leopoldskanaal. Daar
oversteken met tweede veerpont (ter hoogte van wandelknooppunt 27). Eenmaal overgestoken wandelen naar
eindpunt (wandelknooppunt 71).
.

Beter             wandeling

Ontdek de route en win !!!
Neem een foto van jou bij een van volgende herkenningspunten langsheen de route en stuur deze
digitaal door naar oostvlaanderen@landelijkegilden.be. Elke maand loten we een winnaar uit voor
een pakket hoeve- en streekproducten ter waarde van 25 euro. Daarbovenop verloten we onder
alle ingezonden foto’s een weekendje ‘Logeren in Vlaanderen’ ter waarde van 250 euro.

Met dank aan Landelijke Gilde Watervliet en 

Waterland-Oudeman

Start www.meetjesband.be

mailto:oostvlaanderen@landelijkegilden.be
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Enkele hoogtepunten
1. Het Stee
Het Stee (dorpsplein van Watervliet) is één van de mooiste dorpspleinen
van Vlaanderen, met zijn kiosk, waterpomp, boterbank (verwijzing naar
vroegere marktfunctie van het plein), de oude pastorij en het oude
“stadhuis”. En niet te vergeten, de 16de-eeuwse OLV Hemelvaartkerk,
gekend als “de Kathedraal van het Noorden” met zijn buitengewoon rijk
interieur en mooie kunstschatten.
2. Oude Rijkswachtkazerne (Calusstraat)
,Tussen de wandelknooppunten 71 en 74 ziet men de voormalige
rijkswachtkazerne (herinnering aan de aanwezigheid van een
“Rijkswachtbrigade” in dit grensdorp), gebouwd in 1900-1906 door
aannemer Heene uit Eeklo, als dusdanig in gebruik tot 1990. Tevens
huisvesting van rijkswachtgezinnen tot 1976. Gerenoveerd in 2003-2006
en heringericht tot appartementen.
3. Polders en dijken
Een groot deel van de wandeling loopt men langs (en op) velden en
dijken in het mooie polderlandschap van Watervliet. Polders : "land
gewonnen op de zee na de herhaaldelijke zeeaanspoelingen, door
bedijkingen, waaraan ze hun vruchtbaarheid danken en waardoor zij van
nieuwe overstromingen gevrijwaard zijn gebleven".
4. Leopoldskanaal
Het Meetjesland wordt doorsneden door het Leopoldkanaal dat werd
aangelegd voor de afwatering van het gebied, nadat Nederland na het
uitroepen van de Belgische onafhankelijkheid de afvoer van water naar
de Westerschelde (via de Braakman) had afgesloten.
5. Bomloze Put
Deze straat genaamd naar de authentieke 15de eeuwse kolk (overblijfsel
van een dijkdoorbraak). De kolk bevindt zich op het privédomein van de
gelijknamige B&B. U mag gerust een blik werpen op de kolk, mits het
respecteren van het privé-eigendom.
6. Veerpontjes over het Leopoldskanaal
Om de belevingswaarde van toerisme te verhogen werden in Sint-
Laureins drie trekveerponten aangelegd over het Leopoldskanaal. Een
leuke ervaring en afwisseling tijdens elke wandeling.

Zin om ook onze andere Beter Buitenwandelingen in Oost-Vlaanderen te ontdekken? Bezoek onze website
https://www.landelijkegilden.be/beterbuiten of onze Facebookpagina ‘Beter Buitenwandelingen’
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