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Oordeel

Een  adresje  uit  de  duizend,  waar 
goede  smaak  en  opperste  gast
vrijheid  elkaar  de  hand  reiken.

Designadres

b Slechts  zes  Belgische  vakan
tieadresjes  zijn  opgenomen  in  de 
prestigieuze  Duitse  lijst  met  Ur
laubsarchitektur  –  opgesteld 
door  twee  Duitse  architectuur
liefhebbers  die  het  beu  waren 
om  op  vakantie  te  moeten  loge
ren  in  etablissementen  waar  hun 
ogen  zeer  van  gingen  doen. 
Spoor  62  in  Moere  is  een  van  de 
zes.  De  site  looft  de  binnenhuis
inrichting  van  architect  Jacques 
Verbeke  van  VerbekeVerstraete 
Architecten,  en  prijst  de  combi
natie  van  nieuw  en  klassiek 
designmeubilair,  zoals  een 
Eames  calfskin  of  een  Le  Corbu
sier  chaise  longue. 

b Vanaf  140  euro  per  nacht  voor 
twee  personen,  uitgebreid  ontbijt 
inbegrepen,  vanaf  twee  nachten. 
Bij  boeking  voor  één  nacht  20 
euro  extra  per  nacht.  (hvde)

www.spoor62.be
www.urlaubsarchitektur.de

Fietsen langs het spoor

Moere  ligt  in  het  Brugse  Omme
land,  halverwege  Oostende  en 
Torhout.  Het  is  een  streek  van 
kanalen  en  dijken,  kastelen  en 
abdijen,  beschermde  dorpsge
zichten  en  monumenten,  histori
sche  hoeves  en  molens,  groen
domeinen  en  natuurreservaten. 
Fiets,  wandel  en  autoroutes 
knopen  de  bezienswaardigheden 
aan  elkaar. 
Wij  fietsten  op  en  neer  langs  de 
‘Groene  62’,  een  25  kilometer 
lange  route  die  het  traject  volgt 
van  de  oude  spoorweg  die  vroe
ger  tussen  Oostende  en  Torhout 
liep.  Het  pad  is  volledig  autovrij 
en  passeert  onder  meer  bij  een 
van  de  laatste  tabaksboerderijen 
in  WestVlaanderen,  waar  je  de 
rookwaar  in  open  kassen  te  dro
gen  kunt  zien  hangen.  Ook  zijn 
langs  de  voormalige  spoorweg
route  meerdere  baanwachters
huizen  en  stationsgebouwen  uit 
de  tijd  van  de  Pullman  Express 
overgebleven.  De  route  maakt 
deel  uit  van  het  fietsknooppun
tennetwerk  van  de  streek,  zodat 
de  fietstocht  naar  smaak  is  te 
verlengen,  bijvoorbeeld  met  het 
traject  langs  het  schilderachtige 
kanaal  van  Snaaskerke.  (hvde)

De  Pullman  Express  rijdt  niet  meer  langs,  maar  het  station  trekt  nog  steeds  reizigers  uit  alle  windstreken.    ©  rr

worden nieuwe gasten verwacht,
en dus reizen ze door naar Rotter
dam. Bij de croissants geeft Irma
ze nog wat geheimtips mee.
Wij  op onze beurt krijgen goede
raad voor de fietstocht die we wil
len gaan maken, en ook biedt Irma
aan een tafeltje voor ons te reser
veren in een nabijgelegen restau
rant.  Hoewel  oorspronkelijk  van
Maaseik,  is  ze  inmiddels  bijzon
der geworteld in haar hoekje van
WestVlaanderen.  Of  het  nu  om
een scrubbeurt in de wellness, een
klassiek  concert  of  een  sole  op
Oostendse wijze gaat, overal is het
wachtwoord:  ‘Komt u van Irma?
– Wij komen van Irma.’
‘Of we geen kattenjong langs heb
ben zien lopen’, informeert Irma ’s
avonds  als we op het terras zitten,
met een bezorgd oog op de open
staande tuindeur. ‘Hij zou niet in
dit deel van de woning mogen ko
men, maar toch.’ Poes blijkt nieuw
te zijn in huis, vers opgehaald uit
het  asiel.   Hij wordt uiteindelijk
achter  de  radiatorbekisting  van
de  gastenzitkamer  gelokaliseerd,
maar zal de rest van ons verblijf
voortdurend opnieuw kwijtraken,
gevonden worden en weer kwijt
raken.


