
 

 

 
De Van Maerlant Route situeert zich in en om het pittoreske 
dorpje Houtave. 

 
We starten in de Kapellestraat 
(centrum) ter hoogte van huis-
nummer 16. Vervolgens gaan 
we zuidwaarts en na enkele 
honderden meter slaan we 
linksaf de Kerkhofstraat in.  
 
 

Net voor de kerk, aan uw rechterzijde bevindt zich herberg ‘De 

Drie Koningen’ ; dit is een oude herberg uit de 17de eeuw.  In 

1785 werd de herberg  

uitgebreid met een smid-

se, stallingen en een boer-

derij. Ongeveer honderd 

jaar later werd tevens nog 

een schuur bijgebouwd.  

Het geheel was nu een 

echte ‘afspanning’.  De herberg deed tot 1953 nog dienst als 

gemeentehuis. 

Tegenover de herberg ziet u de 

St-Bavo en Machutuskerk.  

Aanvankelijk zou hier een  

romaanse bidplaats bestaan 

hebben (9de eeuw).  De kerk 

dateert uit de 13de eeuw maar 

werd door de geuzen groten-

deels verwoest in 1566 en na-

dien heropgebouwd. 

U gaat rechts voorbij de kerk 

en volgt de Kerkhofstraat tot 

aan de Oosternieuwweg Zuid. 

De weidse vlakten bena-

drukken het landelijke 

karakter van dit dorp en 

zijn tevens een trekpleister 

voor de vele ganzen gedu-

rende de wintermaanden. 

 

Ter hoogte van de Oosternieuwweg Zuid slaat u linksaf om 
daarna de 1ste straat aan uw rechterkant te nemen. Dit is de 
Loweg. Ook hier kan u genieten van de vergezichten.  
Op  de T-splitsing van de Loweg gaat u gewoon naar rechts en 

verlaat u de 
Loweg na onge-
veer 200 meter, 
om rechtdoor te 
lopen op de 
t w e e s p o r e n -
weg.  Deze weg 
werd in 2010 
aangelegd als 
‘trage weg’.  

 
Veel grachten doorsnijden de poldervlakte.  Het 

‘Maeregeleed’ is een van de belangrijkste grachten in dit 

wandelgebied. 

Ondertussen wandelt u voorbij de Pottenmaeckershoeve.  

Ter hoogte van de Hoeve ‘t Benedicten  Colaertshof gaat u 

naar rechts de Mareweg in. 

Op het einde van de Mareweg slaat u vervolgens rechtsaf om 

opnieuw de Oosternieuwweg Zuid in te gaan.  Net voor het 

centrum van Houtave slaat u linksaf de Kerkhofstraat in.  Bij 

het binnenkomen van het dorp gaat u linksaf via de Kerkebilk 

en de Kapellestraat terug naar het beginpunt van onze wan-

deling. 

Aan deze stuw begint het gebied van de ‘Meetkerkse Moeren’. 



 

 

1. 167 m – 239 stappen 

2. 244 m – 349 stappen 

3. 851 m – 1 216 stappen 

4. 1055 m – 1 507 stappen 

5. 2888 m – 4 126 stappen 

6. 4018 m – 5 740 stappen  

7. 5550 m – 7 929 stappen 

8. 6101 m – 8 716 stappen 

9. 6608 m – 9 440 stappen 

10. 6714 m – 9 591 stappen 

11. 7000 m – 10 000 stappen 
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Sfeercafé ‘De Travalie’ 
Herberg ‘De Drie Koningen’ 
Restaurant ‘De Roeschaert’ 

 
V.U. VVV Zuienkerke, Gilbert Jonckheere 

Verwerking folder, Lieselore Verstringe 

Houtave is een van de vier deelgemeenten van  
Zuienkerke. 
 
De oudste vermeldingen vinden we terug in 961 als  
Holtawa (hout in vochtige weide). Houtave was  
vroeger tevens een parochie van het Brugse Vrije. 
 
Volgens historici leefde hier in de 13de eeuw  
Jacob De Costere, beter gekend als de schrijver en  
dichter, Jacob Van Maerlant. 


