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Als ruiter of menner heb je de keuze uit 4 bewegwijzerde lussen van
15, 22, 32 en 35 km, die bestaan uit respectievelijk 59, 64, 62 en 74%
onverharde paden. Je kan zelf naar hartelust combinaties maken en zo
het rustige grensgebied en zijn polder- en krekengebied ontdekken.
Tijdens je tocht maak je kennis met de prachtige natuurlandschappen
in de deelgemeenten Sint-Laureins, Watervliet, Waterland-Oudeman,
Sint-Margriete en Sint-Jan-in-Eremo. Op de twee lange lussen geniet
je in het noorden zelfs even van het uitgestrekte landschap in ZeeuwsVlaanderen. Meer dan honderd kilometer ruiter- en menplezier ligt op
jou te wachten.
Je kunt starten aan het sportcentrum De Boerekreek, waar alle
faciliteiten voor paard en ruiter aanwezig zijn. Op de route zijn meerdere
rustplaatsen voorzien. Op de routekaart vind je alvast enkele tips
voor een aangename stop tijdens je tocht: de Roste Muis aan de
Oudemanskreek en Fred’s Café langs het Leopoldkanaal zijn alvast twee
aangename locaties waar je met je paard van harte welkom bent.
Door de aanleg van een gloednieuwe ruiterroute speelt de gemeente
Sint-Laureins in op de ruiterbehoeftes op haar grondgebied. De
gemeente huisvest verschillende maneges en staat bekend in de wijde
omtrek voor haar eventing die jaarlijks plaatsvindt in de maand maart.
Ook het Provinciaal Sportcentrum De Boerekreek heeft al tientallen jaren
een paardentraditie en biedt met haar overdekte manege en outdoor
terreinen heel wat mogelijkheden voor het beoefenen van deze sporttak
binnen onze gemeente.
Deze ruiterroute die integraal zowel voor ruiters als menners
toegankelijk is, kwam tot stand in nauwe samenwerking met de provincie
Oost-Vlaanderen en de lokale ruitervereniging de Sint-Jansruiters.
De routes zijn beschikbaar op kaart of je kan ze downloaden via de
website van de gemeente www.sint-laureins.be en de provincie
www.oost-vlaanderen.be/ruiterroutes

meer informatie over de routes
Heb je opmerkingen, vragen of klachten over de routes? Meld deze
dan! Je helpt hiermee namelijk andere ruiters. Geef het door aan de
gemeentelijke sportdienst Sint-Laureins via het telefoonnummer
09 218 76 45 of mail dienstvrijetijd@sint-laureins.be.
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spelregels, veiligheid en gedragscode
- Rijd alleen op aangegeven paden. Hiermee worden kwetsbare
gedeelten van de natuur ontzien.
- Op de wegen en paden van deze ruiterroute zijn ook andere
gebruikers actief. Respecteer elkaar en benader andere
gebruikers altijd in stap.
- Neem je afval mee of laat het achter in de daarvoor bestemde
vuilnisbakken.
- Op de openbare weg wordt een ruiter net als een automobilist of
een fietser als een bestuurder aanzien. Hij moet zich bijgevolg
aan alle voorschriften houden die van toepassing zijn op
bestuurders.
V.U. Hilde Bruggeman, gedeputeerde, p.a. gouvernementstraat 1, 9000 Gent

startpunt
route 15 km
route 22 km
route 32 km
route 35 km
onverharde weg
natuurgebied
bebouwing
water
manege en/of pensionstal
drank- en/of eetgelegenheid
B&B en/of vakantiewoning
rijrichting tegenwijzerzin

meer informatie
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