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LEGENDE

OP VERKENNING IN GISTEL, 
OUDENBURG EN JABBEKE

AFSTAND
 50 km

START
• Abdij Ten Putte (Abdijstraat 84, 

Gistel). 

• Je kan hier ook parkeren. Volg 
nadien de bordjes tot aan 
knooppunt 76.

• Alternatieve start: Huis van 
Permeke (Gistelsteenweg 341)

INFO
• Volg knooppunten: 76-24-36-49-

34-30-74-84-53-77-16-6-54-71-
81-50-40-47-66-29-60-94-58-
13-63-89-76

• Kaart: de route ligt op het 
fietsnetwerk Brugse Ommeland. 
De netwerkkaart is te koop voor 
€9 via shop.westtoer.be 

Brugse
Ommeland

PRAKTISCH

50 
KM



 1. Abdij Ten Putte met Sint-
Godelievemuseum - OP DE ROUTE

 Sinds jaar en dag staat Gistel 
synoniem voor Godelieve en 
haar onfortuinlij ke lot. Deze 
schilderachtige abdij  bevindt 
zich op de plaats waar Godelieve 
leefde en vermoord werd in 1070 
in opdracht van haar man Bertolf. 
Na haar dood zorgde Godelieve 
voor heel wat mirakels, wat de 
abdij  (nu nog steeds) heel populair 
maakt voor bedevaarders en 
toeristen. Een van de blikvangers 
is de put met het ‘miraculeuze 
water’, die in de fraaie poelkapel 
staat. Wil je alles te weten komen 
over Godelieve, spring dan even 
binnen in het Godelievemuseum. 
Wie een kaarsje wil branden, haalt 
een noveenkaars rechtstreeks uit 
de automaat!

 Abdij  Ten Putte: gratis  -  Godelievemuseum: 
betalend  -  Abdij straat 84, Gistel
www.godelievevangistel.be  

3. Stationsput - OP DE ROUTE

 Wist je dat deze vij ver gegraven werd 
om stoomtreinen van Torhout naar 
Oostende van water te voorzien in 
Oostende? Het is dan ook niet toevallig 
gelegen langs de ‘Groene 62’, een 
voormalig stoomspoorwegtracé 
dat zich uitstrekt van Torhout naar 
Oostende. De ideale plek om even uit te 
rusten en te genieten van de natuur.

 Statiebeekstraat 1, Ichtegem

2. Koffie(branderij) Torenhof 
- NABIJ DE ROUTE

 Al jarenlang een begrip in de streek. 
Het adres voor een pakje vers gebrande 
koffi  ebonen. 

 Oostendesteenweg 251, Eernegem
www.koffi  e-torenhof.be

NIET TE MISSEN STOPS LANGS  DEZE FIETSROUTE

 4. Vloethemveld – OP DE ROUTE

 Wie vandaag aan het Vloethemveld 
passeert, kan het zich amper 
voorstellen, maar deze plek speelde een 
belangrij ke rol in beide wereldoorlogen. 
Dit voormalige militair domein herbergt 
een bij zondere geschiedenis en 
prachtige natuur. Laat je verrassen 
door een prachtig vergezicht over het 
stiltegebied via de robuuste uitkij ktoren. 
Zin om de benen even verder te strekken? 
Ga op verkenning in de prachtige 
bosdreven van het domein of laat de 
kinderen los in de leuke natuurspeelzone. 
Neem je afval terug mee.

 Tip: De natuurspeelzone is de ideale 
picknickplek!

 www.natuurenbos.be/vloethemveld



5. Lauretum – OP DE ROUTE

 Van mei t.e.m. augustus kan je op 
zaterdagvoormiddag even binnen 
springen in het atelier van deze 
laurierkwekerij. Je kunt er allerlei 
laurierproducten op de kop tikken: van 
laurierlikeur tot laurierzeep!

 Zomerweg 20, Jabbeke  -  www.lauretum.be 

A) Cafetaria Abdij Ten Putte  
(Abdijstraat 84, Gistel)

B) De Ratatouille (Zevekotestraat 23, Gistel)

C) Restaurant De Lysse  
(Provincieweg 134, Gistel)

D) De Kallebasse (Torhoutsebaan 170, Gistel)

 ’t Schuttershof (Oostendesteenweg 270, Eernegem)

E) De Buuzestove (Stationsstraat 174, Eernegem)

F) Aardbeienautomaat Matika

G) Centrum Jabbeke  
(diverse eet- en drinkgelegenheden)

H) Estaminet Ter Spinde  
(Stationsstraat 174, Jabbeke)

I) Bar Spaans Tolhuis 
 (Vaartdijk-Zuid 12, Oudenburg)

J) Restaurant Plassendale 
(Oudenburgsesteenweg 123, Oostende)

K) Brasserie ’t Vielootje  
(Zandvoordsestraat 93/95, Oudenburg)

L) De Molenhoeve  
(Warandestraat 29, Gistel)

M) Centrum Gistel (diverse eet- en 
drinkgelegenheden)

LEKKERE ADRESJES ONDERWEG

 6. Huis van Permeke - NABIJ DE ROUTE

 In 1929 ontwierp kunstenaar Constant Permeke zijn huis ‘De Vier Winden’, een erg 
moderne woning voor die tijd. Het huis is perfect op de windrichtingen georiënteerd, 
wat de naam meteen verklaart. Wie het museum binnen stapt, komt alles te weten 
over zijn werken, atelier en levensloop. Er worden regelmatig workshops en 
tentoonstellingen met hedendaagse kunstenaars georganiseerd. In de zomer valt er 
van alles te beleven tijdens Permeke Zomerfestival.

 Permekemuseum: betalend  -  Gistelsteenweg 341, Jabbeke  -  www.muzee.be/nl/permeke 

 7. ’t Spaans Tolhuisje - OP DE 
ROUTE

 Net voor knooppunt 66 kom je tot 
bij ’t Spaans Tolhuisje. Wat ooit 
fungeerde als dé toegangspoort 
van een stevig 17de eeuws fort 
en bewaker van de oude sluis 
van Plassendale, kreeg over de 
jaren heen verschillende functies: 
wachtlokaal voor Spaanse soldaten, 
tolkantoor, herberg en aanleghaven 
voor oude binnenschippers,… een 
piepklein tolhuisje met een groot 
verhaal dus. Momenteel is men 
volop bezig met de restauratie, 
maar van april tot oktober kan je bij 
mooi weer in de grote tuin terecht 
om even uit te rusten. Met een ruim 
assortiment aan dranken, ijsjes en 
lekkers voor de kleine honger!

 Vaartdijk-Zuid 12, Oudenburg  -  Open van april tot 
oktober  -  www.spaanstolhuis.be 

8. Romeins Archeologisch 
Museum  
- NABIJ DE ROUTE

 Dit museum laat je via 
reconstructies, maquettes, 
computersimulaties en 
archeologische vondsten 
grondig kennismaken met dit 
castellum en  zijn bewoners. 
In de landschapstuin kunnen 
kinderen zich wagen aan 
Romeinse spelletjes.

 Tip: Tover je kleine snuit om in een echte 
Romein! In de souvenirshop van het 
museum vind je stoere Romeinse outfits.

 Betalend  
Marktstraat 25, Oudenburg 
www.ram-oudenburg.be

9. Oostmolensite – NABIJ DE ROUTE

 Een gerestaureerde graan- en oliemolen (met roots tot 1301) die een 
bezoekje waard is. Elke zondagnamiddag van april tot midden oktober kan je 
hem in werking zien. Rondom de Oostmolen valt er van alles te beleven: in het 
bezoekerscentrum verneem je alles over de Gistelse molengeschiedenis en 
gezeten op het terras van Bistro de Molenhove – in de oude molenaarswoning – 
geniet je van een hapje of een drankje, met zicht op de speeltuin. Maak je bezoek 
compleet en check ook het Wielermuseum de Gistelse Flandriens op de site.

 Gratis  -  Warandestraat 29, Gistel  -  www.gistelsemolens.be


