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Dag fietsliefhebber, 

Spring je mee op de fiets om ons mooie Oostakker en omstreken te 
ontdekken? 

Onze uitgestippelde ‘zintuigenroute’ (27 km of 9 km) is gebaseerd op 
de bestaande knooppunten (= KP), de wit met groene bordjes die je 
langs het traject makkelijk herkent.  

Op www.routen.be/fietsrouteplanner lees je hoe je gratis een route 
kan samenstellen en downloaden via GPX en/of app.  

Je fietst deze route op eigen tempo en verantwoordelijkheid. Hou dus 
zeker rekening met de verkeersregels en let op voor de andere 
weggebruikers. Voor de liefhebbers geven we enkele leuke tips en 
opdrachten mee. 

Pauzeer even in een van de mooie speelzones en groengebieden 
onderweg. Neem wel steeds je afval mee en respecteer elkaar en onze 
natuur.   

Deel gerust je ervaring op onze facebookpagina @Ouders Edugo Sint-
Vincentius. 

Veel fietsplezier! 

De Ouderraad 

 

 



 

 

 

Start en eindig je zintuigenroute aan KP 30, vlakbij de kerk en niet ver 
van de schoolpoort van Edugo Sint-Vincentius.  

Voor de kortere route van ongeveer 9 km neem je het veer van 
Langerbrugge en fiets je naar KP 50, waar je heel wat speelplezier voor 
de kinderen ontdekt (zie verder in dit boekje). Je keert terug via 
dezelfde route richting KP 30. 

Tip: Voor een verfrissend drankje op een gezellig terras ga je langs bij de 

gastvrije uitbaters van De Spiegel en The Secret, gelegen op Oostakkerdorp. 

Voor een heerlijke lunch of diner kan je terecht bij brasserie Mathise en 

bistro Rekkatsoo. Een lekker frietje ‘stekken’ kan bij frituur ‘t Pleintje. Net 

over de brug vind je nog een aanrader om iets lekkers te eten: De Lage 

Vuurse. 

PROEF: Begin je tocht met een eerste proevertje bij een van bovenstaande 
horeca en laat je zintuigen genieten tijdens deze tocht! 

 

 
 

Tip: Tussen KP 30 en KP 99 ontdek je de toekomstige ingangspoort tot het 

Wonderwoud. Dit natuurreservaat wordt ingericht op het terrein van het 

‘oude vliegveld’ tussen Oostakker en Lochristi. Op dit moment is het gebied 

nog niet toegankelijk, maar hou dit mooi stukje groen zeker in de gaten!  

 
KIJK: Tussen het startpunt KP 30 en KP 99, aan de ingangspoort van het 
Wonderwoud, kom je een infobord tegen. Hoeveel blauwe reigers zie je hier 
op het infobord? 

 



 

 

 

 
KIJK, LUISTER en RUIK: richting KP 99 passeer je aan je linkerzijde een kleine 
boerderij (vlak voorbij De Ark). Hier zie, hoor of ruik je naast onze inheemse 
boerderijdieren een aantal uitheemse diersoorten. Welk dier kan je hier en 
ook uit deze droedel ontdekken? 
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KIJK en RUIK: Vlak voor 
KP 95 fiets je op een 
wegel waarbij je rechts 
een boerderij ziet. Hier 
geeft Boerke ons een 
interessante tip. 

Waarom wil Boerke dat 
je honden aan de lijn 
houdt? (niet omdat ze in 
de billen van een koe 
zouden bijten  ) 

KIJK en VOEL: Foto opdracht in het natuurgebied van Desteldonk vlak voor 
KP 95: doe een gekke pose op de drie betonnen blokken, met de kerk van 
Desteldonk op de achtergrond. Je mag deze (en andere) foto’s steeds posten 
op onze facebookpagina @Ouders Edugo Sint-Vincentius! 

 

 



 

 

 

 

Tip: De Bavohoeve ligt tussen KP 96 en 97. Hier kan je een terrasje doen 

langs de Moervaart, waar je kajakvaarders ziet passeren en kan genieten 

van vele streekgerechten en -dranken. Kinderen kunnen naar hartenlust 

springen op de trampolines en spelen in de aangename tuin.  

 

KIJK en RUIK: Na KP 96 
kom je in Mendonk dorp 
terecht. Bij huisnummer 
37 kan je allerhande 
kruidensoorten spotten en 
ruiken. Hier zie (of hoor?) 
je ook een dier tussen het 
struikgewas. Hoe heet de 
vogel die hier op het 
houten bord wordt 
vernoemd? 

 

KIJK: Over “Mendonkbrug”, vlak na KP 97, kan je even halt houden aan het 
water waar je de eendjes kan tellen. Wat is de officiële naam van deze brug? 

Let goed op voor het (vracht)verkeer als je het industriegebied inrijdt! 

LUISTER, KIJK, RUIK en VOEL: Als je het veer van Terdonk (of later 
Langerbrugge) neemt, zie, hoor, ruik en voel je allerlei bedrijvigheid op het 
kanaal Gent-Terneuzen. Neem je leukste foto of filmpje van op het veer en 
post het op onze facebookpagina @Ouders Edugo Sint-Vincentius. 

 

 



 

 

Tip: Van zodra je het veer Terdonk hebt genomen en je richting KP 50 fietst, 

passeer je het groene centrum van Doornzele Dries. Hier kan je even van de 

route afwijken om de speeltuin of het nieuwe ontbijt/brunch/lunchadresje 

Zelda en Zorro te ontdekken.  

 

Tip: Tussen KP 4 en KP 50 ontdek je de groene speelzones van Doornzele - 

Kerkbrugge - Langerbrugge. De kinderen kunnen ravotten in de nieuw 

aangelegde groenzone langs het kanaal, waar je ook heel wat scheepvaart 

kan spotten. 

 
Tip: Richting KP 50 kan je ook even afwijken om naar het oudste 
voetbalterrein van Doornzele te fietsen. In de recreatiezone Buitenspel, met 
zwemgelegenheid bij mooi weer, vind je kinderanimatie, een speeltuin,… en 

kan je ook iets eten en drinken. 
 
 
VOEL: Nabij KP 50 en Buitenspel ontdek je ook een BMX-parcours. Kan jij hier 
de beste racetijd neerzetten en jezelf timen? Of draai als een tol rond een van 
de houten palen (kunstwerk) en ga dan liggen in het gras: voel jij de opgewekte 
energie al? Of komt deze van de centrale in de buurt? 
 
Tip: Nog tijd voor een laatste tussenstop? Voorbij KP 50 kan je bij De 
Burggrave in de Grovermansdreef nog iets drinken. 
 
 
LUISTER en KIJK: Na KP 50, richting het veer terug naar Oostakker, passeer je 
het parkgebied Langerbrugge-Zuid. Let op het infobord ‘Natte Natuur’ aan het 
vlonderpad over het moerasgebied. Welke 2 amfibieën hoor je hier tussen het 
riet? Kan je ook het geluid nabootsen? 
 
 

 



 
 Dank aan onze sponsors! 

Algemene Werken Franky D'haeseleer, apotheek Oostakkerdorp Pharma, 
Belfius Scheldeland, Bizoet, brasserie Mathise, Carrefour Market 

Oostakkerdorp, Colman Algemene Bouwwerken, Dakwerken Angelo en zoon, 
De Lage Vuurse, De Spiegel, Dierenpension De Ark, Dranken  Geers, Garage-

Carrosserie S.M.C.C, Grondwerken Filip Saey, Instituut Naturel, Jean de 
Bruges, Okay, Pedicure Christel, personal coach Leen Peeters, poetshulp en 

strijkdienst T&Go, Q&P Quality management, Rekkatsoo, ’t Pleintje, The 
Secret, Tilja Bauwens - Mylène, Totaalaannemer Dubecor, Vermassen Raes, 

Zoete GeZondjes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUISTE ANTWOORDEN 
1 - alpaca - parasiet die koeien ziek zou maken - de nachtegaal - Spanjeveerbrug - 
(groene) kikker en (water)salamander 


