SINT-JAN-IN-EREMO
een verhaal van paling, stilte en open ruimte
Start

Routegegevens
Aantal kilometer:

8,1 km

Parcours:

vlak
niet voor rolstoelen
niet voor kinderwagens
verhard en onverhard

Troeven:

vele vergezichten
landbouw en natuur
kreken - kanaal
Sportcentrum Boerekreek
Sint-Jan-de-Doperkerk

Startplaats:

Sint-Jansstraat 105
9982 Sint-Laureins

Parking auto’s

Voldoende

Openbaar vervoer

Op werkdagen – beperkt

Signalisatie

Deels via netwerk van
wandelknooppunten - zie
omschrijving

Extra

Speeltuin Boerekreek

Routebeschrijving
Vanuit startplaats naar WKP 53 – langs Provinciaal Sport- en Recreatiecentrum De Boerekreek (1) naar
WKP 83 – volg nadien langs Leopoldkanaal (2) tot WKP 84 en WKP 85 – over de Zonnebrug rechtdoor tot
aan Zonnestraat – daar schuin rechts naar WKP24 – door de Zonnebos (3) tot aan bank van Landelijke
Gilde Sint-Jan-Bentille – daar Brouwersweg links volgen tot einde weg – daar terug volgen naar WKP 25 –
volg nu terug naar WKP 83 – onderweg Bentillekreek (4) – ter hoogte van WKP 83 zoek je aan overzijde
van de weg de Palingbelevingplek (5) – terug naar de brug en rechts richting startplaats – voorbij het
Sport- en Recreatiecentrum de Boerekreek en voor klein bosje rechts langs onverhard pad – bij eerste
dijkdoorsteek links - naar Hogestraat rechtdoor naar WKP 54 – nu richting WKP 53 tot aan startplaats –
Tip: breng ook een bezoekje aan de Sint-Jan-de-Doperkerkje (6)
Legende: WKP: wandelknooppunt

Ontdek de route en win !!!
Neem een foto van jou bij een van volgende herkenningspunten langsheen de route en stuur die digitaal door naar
oostvlaanderen@landelijkegilden.be. Elke maand loten we een winnaar uit voor een pakket hoeve- en streekproducten ter waarde van
25 euro. Eind maart verloten we onder alle ingezonden foto’s een weekendje ‘Logeren in Vlaanderen’ ter waarde van 250 euro.
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wandeling

SINT-JAN-IN-EREMO
een verhaal van paling, stilte en open ruimte
Enkele hoogtepunten
De Boerekreek en het Provinciaal Sport en Recreatiecentrum De Boerekreek

Het Leopoldkanaal

De Palingbelevingsplek

De Bentillekreek

De Sint-Jan-de-Doperkerk

De Zonnebos of de Fleinus
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