
Zaffelare (Lochristi) & provinciaal domein Puyenbroeck
Een plek voor sierteelt, landbouw, bos en recreatie

Routegegevens

Aantal kilometer:     9,25 km

Parcours: vlak

verhard en onverhard

Troeven: * Trage, rustige paden en wegen

* Groen landschap, bos

* Provinciaal domein Puyenbroeck en de Zuidlede

* Het provinciaal Molencentrum Mola

* Sierteeltmuseum LoS

Startplaats: Onze-Lieve-Vrouw en Sint-Pieterskerk, Kanunnik Petrus 

Jozef Triestlaan

Parking: Naast de kerk en tegenover de sporthal

Openbare wc: Aan de hoofdingang van het domein Puyenbroeck

Signalisatie: Bijgevoegde wegbeschrijving via QR-code (tot 30 

mei: pijlen LG)

Routebeschrijving
We parkeren ons op de parking naast de kerk. Bij het buitenkomen van de parking slaan we rechtsaf de Kanunnik Petrus Jozef Triestlaan in. We slaan
de 1ste straat linksaf de Simon van Halenlaan in. We slaan de 2de straat rechtsaf de Canadastraat in. Na 20 m gaan we in een pad linksaf. We slaan het
volgende pad terug linksaf en blijven langs een beek wandelen. Aan het einde van dit pad slaan we rechtsaf (Koedreef). We vervolgen onze weg
rechtdoor. De weg maakt enkele bochten. We komen aan de bunker en gaan rechtdoor. Verder volgen we het pad in een rechte hoek naar rechts, en
op het einde van dit pad slaan we opnieuw rechtsaf. We nemen nu het eerste pad links en op het einde van dit pad komen we uit op de grote baan
Zaffelare-Wachtebeke, waar we links gaan. We steken Puyenbrug over en nemen schuin rechts de toegang door een wit hekken tot het provinciaal
domein Puyenbroeck en museum Mola. We houden het museum links van ons en slaan op het einde over een brugje linksaf (Ijskelderdreef). We slaan
het eerste pad schuin rechtsaf in (Verkorting). Op het einde nemen we schuin rechts (Beukendreef). Op het einde, juist voor de speeltuin nemen we
links. Voor de hoofdingang van het domein (wc’s aanwezig) gaan we rechtsaf. We slaan het eerste pad rechtsaf, richting vijver. Aan de vijver gaan we
rechtsaf en blijven de oever van de vijver volgen tot een asfaltweg. Daar slaan we rechtsaf. Op het einde komen we aan de Zuidlede waar we linksaf
gaan (Zuidlededam). We wandelen langs de rivier. We nemen de eerste brug rechts (Hultgrachtdreef). Op het einde van de dreef slaan we linksaf. Op
het einde van dit pad verlaten we het domein en gaan rechtsaf (Bosdam). Op het einde vervolgen we onze weg rechtdoor, Oosteinde. We wandelen
rechtdoor, passeren de kerk en hebben aan de linkerkant het Sierteeltmuseum (Zaffelare-Dorp 83). De tuin is open voor publiek: 12u-19u. We steken
de straat over en nemen de 1ste straat rechts (Pachtgoed). We nemen het 1ste pad rechts (voor huisnr 27). We blijven rechts houden : Pachtgoed,
Berkenstraat, tot we rechts in Ruwaardhof gaan. We slaan de 1ste straat linksaf. De straat gaat over in een pad, en we komen weer aan de parking.

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 Zaffelare

Start
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Enkele hoogtepunten
1. Dorpskern Zaffelare
Zaffelare ontstond in de 12e en 13e eeuw. Het gebied was voordien niet bewoond, maar in
deze eeuwen werd er bos ontgonnen en werd een dorpje gesticht, onder bestuur van de
Gentse Sint-Pietersabdij. Op de foto zien we de Onze-Lieve-Vrouw en Sint-Petruskerk. De
parochie Zaffelare viert in 2021 haar 800-jarig bestaan en is tegenwoordig een deelgemeente
van Lochristi.

2. Bunker
Duitse bunker, tijdens de Eerste Wereldoorlog opgetrokken als onderdeel van de
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 stelling loopt van Knokke
tot Beveren en sluit ter hoogte van Vrasene aan bij de eveneens Duitse Stellung Antwerpen.

3. Zuidlede
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. De vallei van de Zuidlede is
Europees beschermd.

4. MOLA in het kasteel Puyenbrug
Het kasteel Puyenbrug is een kasteel gebouwd in 1881 dat deel uitmaakt van het provinciaal
domein Puyenbroeck. Vanaf 1976 huist in dit gebouw het Molenmuseum, Mola.

5. Puyenbroeck
Puyenbroeck is een provinciaal domein van 510 hectare. Het gebied werd in 1965 door de
provincie aangekocht en werd voor het publiek opengesteld in 1969. Het domein beschikt over
ongeveer 150 hectare bos, met een bijna volledig aaneengesloten bosgebied ten zuiden van de
Zuidlede. Er zijn een grote speeltuin, ligweiden, een landschapspark met 15m hoge speel- en
uitkijkheuvel, een speelbos en een verkeerspark voor kinderen. Er is ook een dierenpark dat
aandacht schenkt aan het 'Levend Erfgoed', oude veerassen. Met een toeristisch treintje kan er
een rondrit gemaakt worden. Er kunnen ook fietsen en bolderkarren gehuurd worden en aan
de vijvers kunnen roeiboten en pedalo's worden gehuurd. In 2017 en 2018 vond Music For Life,
de liefdadigheidsactie van Studio Brussel, plaats op dit domein.

6. Lochristi Sierteeltmuseum (LoS)
Lochristi is het centrum van de Vlaamse sierteelt. Het LoS, gevestigd in de oude pastorie van
Zaffelare, promoot de sierteeltsector en toont het historische en hedendaagse belang ervan
aan voor de streek. Rond de pastorie bevindt zich een prachtige tuin, met talloze planten- en
bloemensoorten en resten van de middeleeuwse omwalling, brug en poorthuis. De tuin vormt
middenin het dorp een groene long van 6.500m² en is toegankelijk tussen 12 en 19u.

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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