
B&B – tips 

 

Naast een bezoekje aan onze geiten, kan u in de omgeving terecht voor tal van wandelingen of 

fietstochten. Wij sommen hier onze favorieten op, al zijn er natuurlijk nog heel wat andere 

mogelijkheden in de buurt        

Wandelen 

We stippelden een aantal wandelroutes uit die beginnen aan de boerderij (ongeveer 5 km). 

Deze wandelkaartjes liggen in de kast in de B&B.  

Daarnaast heeft Sint-Lievens-Houtem een “trage wegen” netwerk van maar liefst 110 km, er zijn 

dus tal van mogelijkheden voor rustige wandelingen. Indien u op zoek bent naar een langere 

wandeling in de buurt, dan kunnen wij de cotthemwandeling aanbeveling (bewegwijzerd). Deze 

loopt dwars door het Cotthembos, een ongerept natuurgebied waar je de vinpootsalamander, 

geelgorsen, uilen en spechten tegen het lijf kan lopen. 

Andere favorieten in de buurt? Ongetwijfeld het Jan De Lichte wandelpad (bewegwijzerd) te 

Zottegem of de bunkerroute (bewegwijzerd) te Oosterzele (met tussendoor een stop in 

muziekcafé Zappa).   

Ontdek het heuvellandschap van de Vlaamse Ardennen via de Burreken wandeling. Delen van 

het gebied worden begraasd door gallowayrunderen en exmoorpony’s, die zo hun bijdrage 

leveren aan het ecologisch beheer. Of met een beetje geluk spot je zelf de vuursalamander.  

Iets verder van de boerderij zijn er ook heel wat mooie natuurgebieden met wandelingen. Neem 

hier of hier een kijkje voor meer info. 

Fietsen 

Daarnaast kunnen ook fietsers hun lusten botvieren: de rodelandroute 2 (bewegwijzerd) 

passeert achteraan de boerderij! We hebben hiervan ook een kaartje te leen in onze kast.  

Ook hier of hier vindt u meer inspiratie voor een mooie fietstocht.  

We bevinden ons tussen fietsknooppunt 17 en 91, waardoor je ook zelf een route kan 

uitstippelen.  

U kan eigen fietsen meebrengen, wij hebben een garage waarin u ze veilig kan opbergen. We 

hebben zelf ook een aantal stadsfietsen ter beschikking (deze zijn minder geschikt voor langere 

fietstochten), alsook 2 mountainbikes. We hebben ook een “derde wiel”, waardoor u samen met 

een kindje kan fietsen.  

Elektrische fietsen huren is ook mogelijk. Dit kan via de lokale handelaar 

https://specialebikes.be/. Wij kunnen dit ook zonder meerprijs voor u regelen (de fietsen worden 

https://www.sint-lievens-houtem.be/index.php?m=p2&&page=gemeente&id=83&id2=1515&level=2&id3=0&template=2&pag=1515#loaded
https://www.routen.be/cotthem-wandelroute
https://www.natuurpunthoutem.be/?page_id=41
https://www.routen.be/de-voetsporen-van-jan-de-lichte-wandelroute
https://www.wandeleninvlaamseardennen.be/nl/routes/bunkerroute/195/
https://www.facebook.com/cafezappa
https://www.routen.be/langs-de-bronnen-van-het-burreken-wandelroute
https://www.routen.be/populairste-wandelroutes
https://www.visitvlaamseardennen.be/de-wandelroutes-met-het-mooiste-uitzicht
https://www.vlaanderen-fietsland.be/nl/routes/region/vlaamse-ardennen/routedetail/237
https://www.vlaanderen-fietsland.be/nl/routes/region/vlaamse-ardennen/routedetail/237
https://www.visitvlaamseardennen.be/de-meest-uitdagende-fietsroutes
https://www.fietsnet.be/routeplanner/default.aspx
https://www.fietsnet.be/routeplanner/default.aspx
https://specialebikes.be/


dan geleverd op de boerderij). U vraagt dit best wel op tijd aan wegens de beschikbaarheid. De 

kostprijs bedraagt normaal gezien €30 voor 1 dag, en €50 voor een weekend.  

Kinderen 

Onze kleinste bezoekers amuseren zich te pletter bij de geiten, met onze gocarts, fietsjes, bij de 

konijnen en op schommel. Het hoogtepunt voor de dierenliefhebbers is uiteraard het 

lammerseizoen in het voorjaar.  

Een tip voor een wandeling met kinderen vindt u hier. De wandeling is 5 km en begint/eindigt in 

het speelbos van Oombergen.  

Het dichtstbijzijnde zwembad is dat in Zottegem (De Bevegemse Vijvers). In de omgeving is er 

ook een speeltuin en speelbos.  

Ietsje verder, maar een echte aanrader voor de waterratten, is het domein De Gavers. Bij regen 

kan je er terecht in het binnenzwembad, maar bij mooi weer zijn er ook heel wat andere 

activiteiten (lasershooten, speeltuin, waterpark, strand, …).  

Voor de avonturiers onder ons kunnen we The Outsider in Oudenaarde of Aalst aanbevelen. Wij 

kunnen u hiervoor ook een kortingscode geven van 15%. Boeken kan online op 

www.the7summits.be of www.outsidercablepark.be in Oudenaarde, of op www.outsideraalst.be 

of www.kajakopdedender.be voor de individuele activiteiten & dagtochten met de kajak in Aalst.  

 

Horeca 

Na al dit wandelen of fietsen, hoort natuurlijk een lekkere maaltijd.  

Er zijn heel wat restaurantjes in de buurt, in volgorde van nabijheid: 

- Pizza Santa op woensdag. Wekelijks staan ze met heerlijke pizza's op het marktplein te Sint-

Lievens-Houtem. Probeer gerust eens de pizza met onze geitenkaas!  

- Promenade 18. Een klassieke keuken te Sint-Lievens-Houtem, gebaseerd op het sharing 

principe. Nieuwkomer in G&M (13/20). 

- Volpe. Een Italiaans restaurant met o.a. pizza's en pasta's maar ook lekkere suggestie menu's. 

Levert ook tot aan de deur maar best rekening mee houden dat dit soms langer kan duren.  

- in feestzaal 't Zavelhof in Vliezele kan u ook terecht voor een maaltijd. Er is in de zomer ook 

een pop-up terras. U vindt er onze kaasjes op de menukaart!  

- Two Cooks, Smaakvolle en verzorgde gerechten. Stijlvol restaurant. (14/20 G&M) 

- Parksken. Fijne gastronomische en seizoensgebonden keuken. Met een Franse toets.  

- De Columbus. Informeel bier-/eetcafé in Oosterzele, waar je terecht kan voor een pasta, croque 

of chilli con carne.  

- Sylvester. Een nieuw restaurant in Oosterzele. Geniet er o.a. van enkele klassiekers in een 

modern jasje, en dat in een sfeervol interieur.  

https://wandelfluisteraar.com/2021/06/oombergen-natuurgebied-en-speelbos-in-zottegem/
https://www.zottegem.be/cultuur-sport-en-vrije-tijd/sporten-in-zottegem/stedelijk-zwembad.aspx
https://www.jonginzottegem.be/node/1872
https://oost-vlaanderen.be/ontspannen/recreatiedomeinen/de-gavers/sporten/zwembad/zwembad-het-gaversbad.html
https://oost-vlaanderen.be/ontspannen/recreatiedomeinen/de-gavers/ontspannen.html
https://oost-vlaanderen.be/ontspannen/recreatiedomeinen/de-gavers/ontspannen.html
https://theoutsidervlaamseardennen.be/nl
http://www.the7summits.be/
http://www.outsidercablepark.be/
http://www.outsideraalst.be/
http://www.kajakopdedender.be/
https://pizzasanta.be/
https://www.promenade18.be/
https://www.volpe-zottegem.be/
https://www.tzavelhof.be/
https://twocooks.be/
https://www.parksken.be/
https://eetcafecolumbus.be/
https://www.sylvester-restaurant.be/
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- Resto Marlou. Bij Marlou dragen ze duurzaamheid hoog in het vaandel. Gaande van het 

interieur, kledij tot zelfs de producten. Over elk detail hebben ze nagedacht en staan ze stil bij 

onze planeet. In Oosterzele 

- De Keukentafel. Samen aan een lange tafel. Eenvoudige & pure keuken door 2 zussen. 

- Levi's. Informeel eetcafé te Zottegem. Je kan er terecht voor hamburgers of een spaghetti. TIP: 

probeer zeker eens de Oh My Goat burger met onze geitenkaas!  

- La Casita. Spaanse specialiteiten te Zottegem. U kan er voornamelijk terecht voor heerlijke 

tapas, maar ook een aantal gerechten/salades/paëlla. Werkt ook met onze kaas  

- Zet Ou. Soepbar te Zottegem met belegde boterhammen, salades, gebak, ... 

- De Ké. Sfeervol restaurant te Zottegem. U kan er terecht voor een uitgebreid menu, tapas of à 

la carte. Werkt ook met onze kazen.  

- Margriet te Zottegem, informeel restaurant waar je terecht kan voor een beperkte kaart met 

een aantal suggesties en een aantal klassiekers.  

- Kasteel Breivelde te Zottegem. Hier kan u in een groen decor genieten van een lekkere 

maaltijd, zoals een salade met geitenkaas ;-).  

- Zappa te Oosterzele, een muziekcafé waar je ook terecht kan voor een lekkere pasta. 

- Ook in de Delhaize te Zottegem kan u dagelijks terecht voor huisbereide, verse sushi!  

Iets verder maar ook een bezoekje waard: 

- Les Gitanes. Sfeervol, hip en bourgondisch restaurant te Oudenaarde. Werken vaak met 

biologische producten. 

- Vijf seizoenen. Bereidingen met kwaliteitsproducten, een vakkundige chef. Verfijnd restaurant te 

Brakel! Werkt af en toe met onze kaas op het menu.  

- In de Maeltydt. Een artisanaal eethuis regio Aalst. Werken met onze kaasjes en veel andere 

lokale én biologische producten! 

- Paulette. Informeel en hip restaurant te Oudenaarde met de Belgische keuken op 

grootmoeders wijze. 

Of wie zin heeft in een pannenkoek of stukje appeltaart (of uiteraard een goede jenever), kan 

terecht in de Stokerij Van Damme, op fietsafstand van de boerderij. Dit is de oudste 

jeneverstokerij van de Benelux, een stukje beschermd erfgoed dat nog steeds alles zelf in 

handen heeft (van korrel tot borrel). Elke dag welkom van 14u tot 18u30 (behalve vrijdag).  

 

 

 

 

https://restomarlou.be/
https://www.de-keukentafel.com/
https://www.levisburgers.be/
https://www.la-casita.be/
http://www.zet-ou.be/
https://www.deke.be/
https://www.margrietzottegem.be/
https://www.kasteelvanbreivelde.be/?gclid=Cj0KCQjwkZiFBhD9ARIsAGxFX8DPuUg7Qzy45h3-e8-zcAT_7DWQsZ9EjOZFqH9xA6c6qgFHkOunF34aAk7vEALw_wcB
https://www.facebook.com/cafezappa
https://www.lesgitanes.be/
https://www.lesgitanes.be/
https://indemaeltydt.com/
http://eetcafepaulette.be/
https://stokerijvandamme.be/


Overige 

Wij maakten een doosje in de kast, met tips voor een bezoekje aan Gent (op 20 minuutjes 

rijden) of Brussel (op ongeveer 40 minuutjes rijden). Maar vraag zeker ook naar onze favoriete 

plekjes van het moment!  

Daarnaast vindt u in de kast ook heel wat gezelschapsspelletjes, strips, kinderboeken, Kubb, een 

reuze mikado, …  

Even bekomen van al de inspanningen? Ook dat is geen probleem! U kan terecht bij Les 

Lupines voor een uitgebreide wellness ervaring, al dan niet gepaard met een goede massage.  

  

Heeft u zelf nog een ultieme tip, die niet mag ontbreken op ons lijstje? Laat het ons dan zeker 

weten      .  

 

We wensen u een fijn verblijf! 

 

https://website.leslupines.be/
https://website.leslupines.be/

