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Verrassend

assenede! 

Mooi, levendig, kunstig, groen, verhalend,  
actief, volks, divers, eigenwijs,… 
Assenede, Bassevelde, Boekhoute en Oosteeklo 
leggen elk hun typische accenten.  

Het rustgevend karakter van uitgestrekte  
polders en kreken, het bruisend culturele 

leven en de volkse mentaliteit bindt ze 
samen tot een verrassend geheel. 

Centraal gelegen tussen Brugge, Gent,  
Antwerpen en de Kust is Assenede de 

perfecte uitvalsbasis om het vlakke 
land uit de liedjes van Jacques Brel 
te verkennen. 

Aangename kennismaking!

© Toerisme Oost-Vlaanderen // David Samyn

Foto cover: © Toerisme Oost-Vlaanderen // David Samyn

© Toerisme Oost-Vlaanderen // David Samyn



Kreken, polders en dijken  
vormen al eeuwen  
het idyllische gelaat van Assenede.  
Aan romantiek geen gebrek. 

assenede

Assenede ligt al eeuwenlang op de vloedlijn tus-
sen land en zee. Het resultaat is dat de natuur 
hier de mooiste kreken van het Meetjesland 
boetseerde. Wijlen Koning Boudewijn kwam 
hier graag vissen en rockgod Luc De Vos liet 
hier zijn communiefoto’s nemen. 

PoPuLAIre kreken
Assenede is al meer dan 100-jaar de 
carnavalshoofdstad van het Meetjes-
land. Hoogtepunt is de jaarlijkse 
carnavalstoet die ooit dienst deed als 
extramurale activiteit van de wereld-
tentoonstelling in 1958. 

cArnAVALkAsseIBIjTers
Met Pim De Rudder heeft Assenede een echte 
kunstpaus. Hugo Claus, Jef Geeraerts,…alle-
maal vonden ze de muze en een tweede thuis 
in de galerij van Pim. De zomerse traditie van 
kunst- en muziekfestivals als A(rt)ssenede en 
Jazzenede zijn het beste bewijs dat onze kun-
stige traditie springlevend is.

kunsTdorP

Foto Pim © Hans Der Greve
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Kasseien geven status. Over de Assenedenaren 
werd lang geleden smalend gezegd dat ze een 
kassei in twee zouden bijten. Een volkslegende 
die verder leeft dankzij kaasmakerijhoeve ‘Het 
Houtland’ waar je echt een ‘Kasseiken’ in twee 
kan bijten. 



De kiosk, de dorpspomp, de waterput 
en de bomenrij van wilde kastanjes 
bepalen het feeërieke dorpsgezicht van Bassevelde.  

BasseVeLde

De ezel is de mascotte van Bassevelde.  
Een verwijzing naar het vroegere molenaars-
verleden toen de Basseveldenaren met hun 
ezels naar Gent trokken om er graan te verko-
pen. Om de vier jaar vieren ze er Ezelsfeesten 
en stroomt er Ezelsbier uit de dorpspomp. 

ezeLs dIe feesTen
Ronkende voetbalnamen als FC Barcelona, Real 
Madrid, Liverpool FC, Celtic Glasgow en Ajax 
Amsterdam strijden hier jaarlijks om de Cham-
pions Leaguetitel voor U13’s. Jongens als Kevin 
De Bruyne, Romelu Lukaku, Vincent Kompany 
en Dries Mertens speelden hier hun eerste  
internationale matchen. 

WAAr rode duIVeLs ThuIs zIjn
Bassevelde is een echte fiets- en wandelge-
meente. Door de omvorming van de oude 
spoorwegbedding tot fiets-o-strade kan je op 
een comfortabele manier van de ene kant naar 
de andere kant van onze gemeente fietsen.

fIeTsen en WAndeLen



Zowel de Romeinen als Napoleon streken neer  
in dit vissersdorp zonder haven.  
Tientallen stille getuigen herinneren aan de strijd  
voor haven, zee en vaderland. 

BOeKHOUTe

Eeuwenlang was Boekhoute 
via de Braakman met de zee 
verbonden. Er was een haven 
en een grote vissersgemeen-
schap. In 1952 werd de Braak-
man door een 12 kilometer 
lange dijk afgesloten van de 
zee en verdwenen de havens. 
In het bezoekerscentrum 
wordt het rijke vissers- 
verleden levend gehouden. 

VerdWenen hAVens
Gîrnaertfeesten, gîrnaertkroketten, gîrnaert-
bier en Peetje Gîrnaert. Alles 
in Boekhoute staat in het 
teken van de garnaal.   
Boekhoute is ook de thuis 
van de laatste Meetjeslandse 
vissersfamilie. 

GîrnAerT

Foto’s © Gregoire De Poorter

Vrouwen hebben een grote rol gespeeld in de 
geschiedenis van Boekhoute. Tijdens Wereld-
oorlog I telde Boekhoute een groot aantal  
vrouwelijke verzetsheldinnen.  
In het bezoekerscentrum van Boekhoute  
vertellen deze grote vrouwen hun verhaal.  

GroTe VrouWen



Vîrkens, volksaard en de poort tot  
de schoonste bossen van het Meetjesland. 
Oosteeklo in een notendop. 

OOsTeeKLO

Oosteeklonaren worden in de volksmond  
‘vîrkens’ genoemd. Je kan er dankzij de  
 Meetjeslandse Gidsenvereniging zelfs op stap 
met een echt varken. Félicienne loodst je door 
het rijke verleden.

Vîrkens
De bosrijke omgeving die Oosteeklo typeert, 
biedt tal van feeërieke plekjes. Eén daarvan 
is de Antwerpse Heirweg. Het samenspel van 
grijze kasseien, groene bomen en blauwe lucht 
toveren er een fonkelend samenspel van licht 
en schaduw.

AnTWerPse heIrWeG TseuT
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Oosteeklo dat is eten en drinken. Beste 
bewijs zijn de vele lokale streekpro-
ducten. Oosteeklo heeft 
met ‘Den Tseut’ een eigen 
huisbrouwerij waar je 
kan proeven van het 
gelijknamige bier, maar 
ook ‘Bras’, ‘Bellecis’ of  
‘Cister’ kan degusteren. 


