Winterwandeling Ichtegem
Routebeschrijving
We starten links van de Sint-Michielskerk richting de Swolstraat tot aan
brouwerij Strubbe om daar links de Mexicostraat te bewandelen. We
laten op een bepaald moment de Mexicostraat links liggen want deze
loopt over in de Panoramastraat.
Op het einde van deze weg gaan we terug naar links de Bergstraat op.
Na ongeveer 400 meter dwarsen we de grote baan (Diksmuidebaan)
om vervolgens verder te wandelen in de Bergstraat. We nemen dan de
2de straat links richting de Ruidenbergstraat (halfweg staat een
melkautomaat voor de dorstigen met een rustbank). Op het einde
gekomen, steken we de weg over naar de Zuster Clara straat. Dan
nemen we de 1ste straat links om de Fonteinstraat af te wandelen.
Hier moeten we terug de Diksmuidebaan dwarsen om dan de
Keibergstraat in te gaan. Dan nemen we de 2de straat rechts waar we
op kletskoppen wandelen en deze straat noemt de Lookhuisstraat. Op
het einde gaan we links de Engelstaat op om vervolgens terug rechts
de Industriestraat en op het einde naar de Vossenbeekstraat te gaan.
Deze straat lopen we 2 maal links af om dan uit te komen in de
Melkerijstraat en daar slaan we rechts af tot aan het rond punt. Daar
gaan we links richting de Hugo Verrieststraat.
Daarna kom je terug uit op de Engelstraat om daar rechts richting de
Markt te gaan en aankomt op de vertrekplaats.
Laat jouw gegevens achter in de BRIEVENBUS aan de start- en stopplek,
zo maak je kans op lekkere prijzen van een lokale landbouwer!

Vertrek
Sint-Michielskerk
Markt Ichtegem

Parking
Er is voldoende parking op het
marktplein

Routegegevens
Afstand 8,5 km
Parcours Vlak en verhard –

Foto’s wandeling

buggyvriendelijk – onverharde wegen

Signalisatie
Volg de LG pijltjes (tot 15 februari)
Route ook beschikbaar via QR code

Bekijk de route op je
mobiel via Route You

