
Windlandschap
Eeklo – Maldegem– Kaprijke – Sint-Laureins

Belevingsweekend 
12 en 13 juni

In het weekend van 12 en 13 juni – telkens tussen 13 en 
18 uur – verwelkomen de Provincie Oost-Vlaanderen en de 
vier uitbaters van de windturbines je om van dichtbij kennis 
te maken met het windlandschap Eeklo – Maldegem – 
Kaprijke – Sint-Laureins. 

Spring op de fiets, want op een kleine 13 kilometer rondom 
de Huysmanhoeve in Eeklo valt er heel wat te beleven 
aan de windturbines. Tijdens je tocht kan je antwoorden 
op wedstrijdvragen vinden. Wie weet win jij wel een 
groepsbezoek aan een windturbine, een champagne pakket 
of een heuse unieke Lego-set.

#windlandschap
Deel tijdens het weekend een foto van je beleving van de 
windturbines met #windlandschap via  facebook   
of  instragram, en maak kans op een smulpakket  
Oost-Vlaamse streekproducten.

Locatie en bereikbaarheid
Je start het best met je fietstocht aan de Huysmanhoeve,  
bus 1, 9900 Eeklo.

Aan de hoeve is er de mogelijkheid om je elektrische fiets 
op te laden. Achteraan de Huysmanhoeve is er een ruime 
parking.

COVID
Onze activiteit vindt plaats in een gebied van 10 km²,  
met enkele tussenstops. Gelieve aan deze tussenstops de 
volgende richtlijnen in acht te nemen:
• Zet je mondmasker op
• Ontsmet je handen wanneer mogelijk
• Hou afstand van andere bubbels
• Wacht wat verderop van de activiteit bij grote drukte

1  HUYSMANHOEVE

Pimp je fiets aan de fietsdecoratiestand van Engie. Bij de 
stand van de Provincie Oost-Vlaanderen vlieg je tussen 
de windturbines in de openluchtbioscoop. Pik hier je 
wedstrijdformulier op en klaar voor de start!

Fiets vanuit de Huysmanhoeve met de klok mee richting 
fietsknooppunt 56  en volg daarna richting 57 .

2  ECOPOWER en VOLTERRA

Tussen 56  en 57 , voordat je de brug oversteekt, kom 
je bij de burgerenergiecoöperaties Ecopower en Volterra 
te weten hoe je mee eigenaar kan worden en kan je jouw 
naam of tekening op de windturbine zetten. Neem een 
turbineselfie en posten maar! 

Rij door richting 57 .

3  ELICIO

Wijk vlak na de brug, nog voor 57 , af van de fietsroute en 
fiets scherp naar rechts, richting de windturbines van Elicio. 
Zij verwelkomen je met een gratis ijsje. 

Fiets terug naar de brug en volg de fietsroute richting 57 .  

Van 57  fiets je verder via 80  - 79  - 74  - 83 . Je passeert 
door het centrum van Kaprijke waar je gerust een terrasje kan 
doen bij de lokale horecazaken. 

Van 83  fiets je naar 82 , OPLETTEN hier steek je de drukke 
expresweg over aan de verkeerslichten. Ga vervolgens 
richting 84 .

4  ENGIE

Naast de windturbines van Engie in de Koeistraat kun je aan 
de sapjesbar versgeperste vitamientjes bijtanken, om met 
hernieuwde energie je fietstocht verder te zetten.

Rij verder richting 84  en volg dan 87 .

5  LUMINUS

De jongsten kunnen zich onder de windturbines van Luminus 
helemaal coronaproof van hun creatiefste kant laten zien. 
Teken en kleur als een wervelwind en win één van de prijzen 
speciaal voor de jongsten.

Rij hierna door naar 87 . Volg vervolgens 56  en je komt terug 
aan de Huysmanhoeve. Je kan hier je wedstrijdformulier 
indienen, je elektrische fiets opladen of nog iets drinken 
op het terras. Zo kan je met opgeladen batterijen terug 
richting huis.
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