Fotozoektocht Sint-Jan-ter-Biezen
Routebeschrijving
De zoektocht vertrekt aan café “De Ster” in Sint-Jan-ter-Biezen.
Met “De Ster” in de rugzijde neem je de Kapellestraat naar links tot aan het
kruispunt met de Stoppelweg. Op het kruispunt sla je rechts de Stoppelweg
in.Volg de Stoppelweg en sla daarna linksaf naar de Spaarpotweg. Blijf deze
straat volgen tot op het einde en sla dan rechts af naar de Kapellestraat. Op
het kruispunt met de Palingstraat sla je links af. Je volgt de Palingstraat en
neemt dan de eerste straat links. Dit is de Windweg. In de Windweg heb je
een korte bocht naar rechts onmiddellijk gevolgd door een korte bocht naar
links. Blijf de Windweg volgen tot aan “De Pauw”. Dat is het kruispunt met
de Stoppelweg. Sla links af.Volg de Stoppelweg tot aan de dreef Hazenbilken
aan de rechterkant. Blijf de dreef volgen tot aan het kruispunt met de Karel
Grimminckweg.
Sla links af en volg de Grimminckweg tot aan de bank van Landelijke Gilden.
Hier kan je even verpozen, mijmeren bij het kapelletje en genieten van het
landschap. Maak rechtsomkeer in de Karel Grimminckweg, blijf deze volgen
tot voorbij Hazenbilken en neem de klim tot je links kan afslaan naar de
Duivinnestraat. Volg de Duivinnestraat tot aan de Watouseweg.
Sla links af op de Watouseweg. Je moet de weg niet oversteken en volgt het
afgescheiden fietspad in de richting van Sint-Jan-ter-Biezen.

Vertrek
Café ‘De Ster’ , Kapellestraat 5, 8978
Poperinge

Parking
Parking aan café De Ster

Ter hoogte van restaurant “De Strooyen Hen” sla je linksaf naar de
Kapellestraat en kom je opnieuw bij het startpunt.
De foto’s en het deelnameformulier voor de zoektocht vind je terug op
https://watou.landelijkegilden.be/

Foto’s wandeling

Afstand

10,7 km

Parcours Golvend en verhard
Signalisatie
volg pijlen LG t.e.m. 5 april
Route ook beschikbaar via QR code

Bekijk de route op je
mobiel via Route You

