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Gina’s choice - philosophy

Voor Hofke van Bazel is het een erezaak lekker te koken in naam van de natuur, 
met focus op gezondheid en dit met eindeloos respect voor dieren. ‘Gina’s choice’ 
is al lang het huis-label voor vegetarische gastronomie!
Geweldloos, emotioneel lekker!

Beleef de natuur! Maak een afspraak voor een rondleiding in de moestuin.

We believe in a healthy & green lifestyle.

100% Green
by Hofke van Bazel

Met de waterbus is het een groen, leuk en ontspannen traject via de Schelde.

 Antwerpen Steenplein      Kruibeke 17 min

 Hemiksem      Kruibeke 10 min

Uurregeling op www.dewaterbus.be of download de app.

DE
 WATER  BUS

Xavier de Ree
De mascotte van de
Polders van Kruibeke

PPPHofke Van Bazel
Fine Dining restaurant
Luxury Suites

Trattoria Bazalia
Real Italian Food

Moestuin
cared by Hofke van Bazel
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Le Relais de Bazel
You Private Venue next door
Exclusive & inspiring event location
Luxury Suites and loft with a view

Antwerpen
17 min.

Michelin



Proef onze Take-Home gerechten en 
maak het lekker en gezellig bij u thuis!

Het hele jaar door kan u Take-Home 
gerechten bestellen !

Check onze website voor meer 
info en aanbod.

Hofke bij u thuis
Take-home by Hofke van Bazel

Take-home
by Trattoria Bazalia

Bazel Kruibeke
Bazel - RupelmondeKRUIBEKE - RUPELMONDE

Kasteel Wissekerke

Het sprookjesachtige Kasteel Wisse kerke was in de 10e eeuw slechts 
een waterburcht, maar nu één van de belangrijkste cultureel-toeristische 
trekpleisters van het Waasland. Van de talrijke verbouwingen zijn de kelder uit 
de 15e eeuw en de toren uit de 16e eeuw de oudste restanten. Later werd het 
kasteel eigendom van het oude adellijke geslacht Vilain XIIII. Het kasteel, het 
imposante poortgebouw, de oude duiventoren en de oudste smeedijzeren 
hangbrug van het Europese continent zijn nu beschermd monument.

Sint-Pieterskerk

De preekstoel en biechtstoel in deze 
14e eeuwse kerk zijn van de hand van 
Adriaan en Filip Nijs, twee bekende 
18de-eeuwse beeldhouwers. Verder 
zijn de classicistische lambrisering, de 
neogotische altaren en de koorbanken 
ook een ontdekking waard.

Een bijzondere gemeente waar Natuur, Cultuur en Gastronomie 
elkaar ontmoeten tussen kastelen en prachtige polders.

Hier alvast een overzicht van de bezienswaardigheden van de regio. 
• Bezoek het unieke dorp Bazel: bewonder de Sint-Pieterskerk 

en ontdek het kasteel Wissekerke met de oudste smeedijzeren 
hangbrug van Europa.

• Beleef de Polders van Kruibeke: een 650 hectare groot, prachtig 
natuurgebied op de linkerscheldeoever. Het vormt het grootste 
gecontroleerde overstromingsgebied van Vlaanderen. 

• Wandel in de historische deelgemeente Rupelmonde: verken het 
geboortehuis van Mercator, de pittoreske visserswijk, de unieke 
Getijdenmolen en de Graventoren.

Hier, in dit prachtig stukje België, heb je heel het jaar door een 
ontspannen vakantiegevoel. We heten je van harte welkom!

Dorpsgezicht Bazel

Gehonoreerd als één van 
de mooiste dorpen van 
Vlaanderen, is de dorpskern 
van Bazel zeker een bezoek 
waard. Bazel is een gezellig, 
bijzonder dorp met een rijke 
geschiedenis.

Getijdenmolen 

De Getijdenmolen in Rupelmonde 
is met één van de grootste 
binnenwaterraderen van Europa, 
een echt erfgoedpareltje. Op deze 
plaats stond al een molen in 1187, de 
huidige molen werd in 1517 gebouwd.

Graventoren

De Graventoren in Rupelmonde is 
een overblijfsel van de waterburcht 
uit de 12e eeuw die werd gebouwd 
door de graven van Vlaanderen 
ter verdediging van de Schelde 
en de Rupel. Het kasteel vormde 
de achtergrond van verschillende 
historische terechtstellingen en 
gevangenisstraffen. Ook Mercator zat 
hier gevangen op beschuldiging van 
ketterij. Ontdek het leven van deze 
bekende cartograaf en geniet van het 
prachtig uitzicht over Rupelmonde en 
de Scheldestreek. 

Infopunt Bazel
Kasteel Wissekerke
Kon. Astridplein 17, 9150 Bazel

T: +32 3 740 04 00

toerisme@kruibeke.be

Parkeermogelijkheid op het 
Koningin Astridplein of op de 
parking van sporthal Dulpop.

www.kruibeke.be
www.ontdekhetwaasland.be

Bazel zo mooi, rustig & 
landelijk en toch vlakbij 
Antwerpen.

Nature meets Gastronomy.
Maak er een bijzondere daguitstap of een verwenweekend van. Romantisch 
met twee of gezellig met vrienden. Geniet van culinaire passie en luxueuze 
overnachting in het hart van dit charmant natuurgebied.

Informeer naar de ‘Natuur & Gastronomie’-arrangementen: leuk idee voor een 
origineel en geslaagd teambuilding moment! 
We werken elk event op maat voor u uit (vanaf 2 personen tot ... ). 
T: +32 3 744 11 40

Het Schelleke

Het is gezellig vertoeven in de oudste visserswijk van Rupelmonde met 
smalle straatjes en merkwaardige, soms originele huisnummers. De 
eerste week van augustus is het Schellekeskermis, met de reuzenstoet als 
folkloristisch hoogtepunt. De vijf reuzen van de wijk dansen er door de 
straten, vergezeld door collega’s uit binnen- en buitenland.

Centrum Nautisch  
Rupelmonde

In het Centrum Nautisch 
Rupelmonde ontdek je 
de vroegere Vlaamse en 
Zeeuwse scheepvaart 
en worden historische 
schepen gerestaureerd. 
De scheepshelling van 
de scheepswerf CNR 
die in 1995 teloorging, 
werd in ere hersteld.

17 minuten van Antwerpen
E: info@dewaterbus.be
T: +32 3 808 65 65 
www.dewaterbus.be 
of download de app.

DE
 WATER  BUS

Fine Dining Restaurant
Luxury Suites

Standbeeld Mercator

Getijdenmolen Graventoren

 

Geniet ook thuis van lekkere 
authentieke Italiaanse gerechten. 

Check onze website voor meer 
info en aanbod.

Fine Dining Restaurant 
Luxury Suites

Polders van Kruibeke

Het grootste gecontroleerde 
overstromingsgebied van 
Vlaanderen bestaat uit 600 hectare 
topnatuur met slikken en schorren, 
broekbossen, weidevogels, 
visvijvers, poelen en wandelweiden. 
Het is super aangenaam vertoeven 
in dit gevarieerd landschap.

Kunstwerk Arcade

MEET • WORKSHOP • SHOOTS • EVENTS • LUXURY BUSSINESS 
NETWORK • PRIVATE DINING  • TRAINING • ENJOY • RELAX

by Hofke van Bazel

Luxury Suites

Authentieke Italiaanse keuken 
pure, mediterraanse smaken,
vlotte service, zuiders gevoel.

Koningin Astridplein 11  •  9150 Bazel  • Tel 03 744 11 40  •  ma & di gesloten  •  www.hofkevanbazel.be

Suite & B  •  Koningin Astridplein 10  •  9150 Bazel  • Tel 03 744 11 40  •  www.suite-and-b.be

Koningin Astridplein 11  •  9150 Bazel  •  Tel 03 744 29 40  •  ma & di gesloten  •  www.bazalia.be

BIB GOURMAND

Luxury Suites

Feel at home & enjoy emotions by Hofke van Bazel

Suite & B by Hofke van Bazel  •  Luxury Suites  •  Private Dining
Kon. Astridplein 11  •  9150 Bazel  •  Ma & di gesloten  •  Tel 03 744 11 40

www.suite-and-b.be

Chef Kris De Roy en sous-chef Sylvester 
Schatteman werken hier gedreven aan hun 
ambitieus groen project: ze creëerden hier 
hun eigen moes- en kruidentuin.
Buiten in de natuur, gepassioneerd werken 
aan de ‘geboorte’ van top-ingrediënten,  
dat is hun absolute drijfveer! 

Hier ‘ontkiemt’ onze passie voor het koken...

Because Gastronomy 
starts on the field!

Chefs
Hofke van Bazel

Green
by

Sacha De Koninck

Hofke van Bazel   •   Fine Dining Restaurant & Luxury Suites
Kon. Astridplein 11  •  9150 Bazel  •  Ma & di gesloten  •  Tel 03 744 11 40

www.hofkevanbazel.be

Enjoy delicious moments!

Hotels & Restaurants
Charming by Nature

Le Relais de Bazel  •  Exclusive private venue
Koningin Astridplein 5 - 9150 Bazel • Tel 03 744 11 40

www.lerelaisdebazel.be

• When privacy matters •

Iedere maand zetten we in ons 
menu een andere Italiaanse 
regio in de kijker.

Waar Natuur, Cultuur en Gastronomie 
elkaar ontmoeten tussen Kastelen en Polders. 

We’re Smart Green Guide

Beste Groenterestaurant
We’re Smart Green Guide

Chef Kris De Roy

by Hofke van Bazel

Fine Dining Restaurant 
Luxury Suites

Trattoria met keuze-menu & suggesties
authentieke Italiaanse keuken | pure mediterraanse smaken | 
vlotte service | ongedwongen sfeer | zuiders vakantiegevoel!

Iedere maand zetten we een andere Italiaanse regio in de kijker.

Trattoria ● Bazalia ● Gelateria
Koningin Astridplein 11 • 9150 Bazel • Ma & di gesloten
info@bazalia.be • www.bazalia.be • 03 744 29 40 BIB GOURMAND

Welkom op het zuiders terras van Trattoria Bazalia. 
Geniet van het outdoor Italiaanse vakantiegevoel.
Lekkere drinks & bites | fingerfood | zomerse gerechten

Fine Dining Restaurant 
Luxury Suites Watervallen van Kruibeke

The Mastercooks  
of BelgiumMichelin

Alliance
Gastronomique

Reserveer een mooi verwenmoment, een mini-holiday in eigen land. 
Ontdek Bazel en zijn landelijke rustige omgeving en combineer dit  
met een overnachting of een langer verblijf bij Hofke van Bazel.  
We zorgen voor een gepersonaliseerde invulling van uw verblijf. 

The Mastercooks  
of Belgium

Alliance
Gastronomique

We’re Smart Green GuideWe’re Smart Green GuideWe’re Smart Green GuideWe’re Smart Green GuideWe’re Smart Green Guide

Beste Groenterestaurant
We’re Smart Green Guide

Hotels & Restaurants
Charming by NatureMichelin

We’re Smart Green Guide

Beste Groenterestaurant
We’re Smart Green Guide

We’re Smart Green GuideWe’re Smart Green GuideWe’re Smart Green GuideWe’re Smart Green Guide

Let’s holiday

charming by nature


