
Wij zijn trots op onze boerenbedrijven! Breng een 
bezoek aan De Mariahoeve in Emmadorp en 

IJshoeve De Boey in Sint-Gillis-Waas, proef van 
onze specialiteiten en leer er het indrukwekkende 

landschap in de regio kennen. We hebben 
speciaal voor u een uniek arrangement 

‘Van Zoet naar Zilt’ bedacht. 
U bent meer dan welkom!

ZOET NAAR ZILT

Familie Van Wesemael 

Familie De Boey



Rondritten

Er  zijn twee verschillende rondritten. Bij rondrit A 
krijgt u bij de Waaslandhaven een toelichting over 
de havenactiviteiten, de zeesluis etc. Ook brengt u 
een bezoek aan het dorpje Doel, de Prosperpolder 
en krijgt u uitleg over de slikken en schorren van 
Het Verdronken Land van Saeftinghe. Rondrit B is 
een rit door ‘Het Hulster Ambacht’. Onderdelen zijn 
hier o.a. Het Verdronken Land van Saeftinghe, de 
Zeeuwse polders, Project Perkpolder en een tus-
senstop bij Vestingstad Hulst.

Vervoer & parking

Wij kunnen het vervoer voor u regelen. 
Of komt u met een eigen touringcar? 
Dan stapt  de gids op bij het afgesproken startpunt. 
Op de parkings is voldoende parkeerruimte. 

Voorbeeld 
Programma
09.30 uur:  Ontvangst op De Mariahoeve of  IJshoeve de Boey met koffie/thee en iets lekkers
10.30 uur:  Wandeling door Saeftinghe (rustig of actief) of een toeristische rondrit
12.00 uur:  Boer’gondische lunch op De Mariahoeve of een zoete lunch bij IJshoeve de Boey
13.30 uur:  Toeristische rondrit A of B met gids óf een fietstocht* (40 km, met of zonder gids)
17.30 uur:  Diner of barbecue op De Mariahoeve met evt. een dessert bij IJshoeve De Boey
                     * met eigen fietsen

Grenspark 
Groot-Saeftinghe

Op de grens van Zeeland en Vlaanderen ontstaat een robuust en uniek grensoverschrijdend natuur-
gebied: Grenspark Groot-Saeftinghe. Het  Grenspark bestaat uit Het Verdronken Land van Saeftinghe, 
Hedwige- Prosperproject, Prosperpolder-Noord, Oude Doelpolder en de Nieuwe Arenbergse polder. 

Arrangement 
‘Van Zoet naar Zilt’
Nieuw initiatieven ontstaan tussen Vlaan- 
deren en Nederland. Een mooi voorbeeld 
is het grensoverschrijdende arrangement 
‘Van Zoet naar Zilt’. Het zoete roomijs en de 
melkdesserts van De Boey en de zilte pro-
ducten van De Mariahoeve staan centraal. 
Maar vooral ook de regio! Diverse combina-
ties zijn te boeken, zowel een halve als een 
hele dag. In overleg maken we speciaal voor 
uw gezelschap een arrangement op maat. 
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De Mariahoeve

Vlakbij Het Verdronken Land van Saeftinghe, in  het Oosten van Zeeuws-Vlaanderen, ligt De Mariahoeve: 
de thuisbasis van Saeftinghe Zilt, waar binnendijkse teelt van diverse zeegroenten plaatsvindt. 

IJshoeve De Boey

Familie de Boey is al vele generaties actief op de hoeve, gelegen aan de rand van de Wase polders tussen 
de groene dijken met de karakteristieke lange rijen bomen. Enkele jaren geleden is familie de Boey be-
gonnen met het verwerken van hun koemelk tot roomijs in verschillende smaken. Het ijs is overheerlijk! 

Groenendijkstraat 11
9170 Sint-Gillis-Waas

T. +32 3 770 7520

www.ijshoevedeboey.be

Koninginnestraat 2
4568 PT Nieuw Namen (Emmadorp)

T. +31(0)114-635668

www.opdemariahoeve.nl




