Fietsroutes

provinciaal domein Puyenbroeck

in of doorheen het provinciaal domein Puyenbroeck
Gele pijlen-fietsroute uitgestippeld aan de hand van gele pijlen. Gratis
te volgen in het domein. Afstand: +/- 12 km – 1 uur (zonder stops). Een
bijhorende brochure is te koop in het bezoekerscentrum (2 EUR). De
fietsroute brengt je langs de mooiste, de rustigste en de interessantste
plekjes van het provinciaal domein Puyenbroeck. Je verkent de buiten
kanten van het domein waar slechts weinig mensen komen en waar de
eekhoorns de bomen inschieten. Je komt ook langs het Molencentrum en
het Levend Erfgoedpark.

fiets& wandelroutes
Ledebeekroute (42 km): deze bewegwijzerde fietsroute start in het
dorpscentum van Lochristi en voert ons langs landelijke wegen door
de deelgemeenten Beervelde, Zeveneken en Zaffelare. Tevens wordt
even over de gemeentegrens gefietst langs het provinciaal domein
Puyenbroeck in Wachtebeke en het dorpje Mendonk. Route te koop in
bezoekerscentrum tegen 2 EUR. Starten in Puyenbroeck mogelijk.
Het fietsnetwerk ‘Waasland’ passeert ook door het domein. Een kaart is te
koop in het bezoekerscentrum (6 EUR)

fiets& wandelroutes

.

De wandeling ‘Levend Erfgoedpark’ met de bordeauxkleurige pijlen brengt je
doorheen het levend erfgoedpark en laat je van dichtbij kennismaken met een
groot aantal erfgoeddieren. Met de brochure (prijs 2 EUR) start je aan het groot
infobord van het dierenpark, maar je kan eigenlijk overal in het dierenpark de
wandeling aanvatten. De bordeauxkleurige pijlen brengen je veilig terug naar
je vertrekplaats.

Eén van de wandelingen is uitgewerkt onder de vorm van een veelzijdige
zoektocht. In tegenstelling tot haar zusjes, is deze wandeling niet aangeduid
op het terrein. Ook het zelf zoeken van de weg behoort tot de opdrachten bij
deze tocht. Voor wie het allemaal wat sneller mag, is er ook de fietsenverhuur
van Puyenbroeck. Je kan deze zoektocht immers ook afwerken per fiets.
De volledige tocht duurt bijna drie uur te voet. Met de fiets maal je hem af op
minder dan twee uur. En op het einde wacht telkens de confrontatie van de
juiste antwoorden.
Deze zoektocht is te koop in het bezoekerscentrum voor 2 EUR.

in of doorheen het provinciaal domein Puyenbroeck.

De familiewandeling. Deze wandeling van ca 1 uur volgt de rode pijlen en is
ongeveer 3 kilometer lang. Deze wandeling is uitgestippeld langs verharde
paden. Starten kan aan het bezoekerscentrum.
De heemkundige wandeling en de natuurwandeling volgen gedeeltelijk
hetzelfde traject (donkergroene pijlen, 1 uur) maar de natuurwandeling splitst
onderweg af (totale duur 2,5 uur) via de lichtgroene pijlen. De respectievelijke
brochures die voor 2 EUR te koop zijn in het bezoekerscentrum bekijken het
parcours door een geschiedkundige- dan wel een natuurliefhebbersbril. De
start is aan het bezoekerscentrum.
Siesmeers wandelroute (7 km): voert ons bijna uitsluitend langs minder
bekende maar zeer natuurlijke plekjes in het domein. De wandeling start bij
de hoofdingang (parking 1).
Zuidlederoute: start aan de westelijke ingang 2 van het domein. Het eerste
deel (4,5 km) van de wandeling brengt ons in het domein zelf, langs mooie
atuurhoekjes rondom de Zuidlede en doorheen het Levend Erfgoed Park. Het
tweede deel (8 km) laat ons kennis maken met het landschap tussen Moervaart
en Zuidlede. Een brochure Siesmeersroute en Zuidlederoute (2 EUR) is te koop
in het bezoekerscentrum.
10 000 stappenwandeling: wist je dat 10 000 stappen op een dag voldoende
zijn om je gezondheid te verbeteren? Je hoeft dus niet intensief te sporten,
gewoon wat meer bewegen volstaat. Een gemiddelde Vlaming zet ongeveer
6 000 stappen per dag, dit is iets te weinig. Daarom dat we je nu willen
stimuleren om meer stappen te zetten. Volg de 10 000 stappen wandeling
of één van de andere wandelingen in het domein en je weet direct hoeveel
stappen je ongeveer zette. Iedere stap brengt je dichter bij een betere
gezondheid. Iedere stap telt!
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Wandelroutes

Praktisch

Het domein is het hele jaar dagelijks gratis toegankelijk van
9 uur tot zonsondergang, behalve op maandagvoormiddag
van oktober t.e.m. maart.

Provinciaal Domein Puyenbroeck
parking 1
Puyenbrug 1a
9185 Wachtebeke
tel. 09 342 42 42
fax 09 342 42 59
puyenbroeck@oost-vlaanderen.be
www.puyenbroeck.be

