Fietsen in Sint-Gillis-Waas
In Sint-Gillis-Waas kan je genieten van deze fietsroutes:

Tempusroute
 toeristische fietsroute: 38 km
 vertrek: mogelijk in elke deelgemeente
 doorheen Sint-Gillis-Waas, Meerdonk, De Klinge en Sint-Pauwels
 bewegwijzerd met blauwe zeshoeken
 ontdek onze nieuwe theaterwandeling Het Bloesemt
 gratis
 GPX-bestand

Fruitroute
 wandel- en fietsroute: 9 km
 langs verschillende appel- en peergaarden
 tijdens de bloesemperiode (vermoedelijk eind april tot begin mei) is de fruitroute het knapst
 gratis
 GPX-bestand

Poëziepad Meerdonk
 wandel- en fietsroute: 10,5 km
 vertrek aan Saleghemkring in Meerdonk
 doorheen het dorp en de polder
 borden met gedichten van lokale dichters
 gratis
 Kaart
 GPX-bestand

Rode Ridderroute
 toeristische fietsroute: 39 km
 vertrek aan GC De Route, Sint-Gillis-Waas
 doorheen Sint-Gillis-Waas, Meerdonk, De Klinge en Sint-Pauwels

 niet bewegwijzerd
 gratis
 GPX-bestand

Mountainbikeroute Sint-Gillis-Waas
 55 km aan mountainbikeroutes
 bewegwijzerd
 gekenmerkt door de grote variatie aan natuur en ondergrond
 ook qua bezienswaardigheden een echte aanrader

Isidoruspad
 wandel- en fietsroute: 28 km
 vertrek aan GC De Route

Landbouwleerpad
 gratis

Brochure met twee fietslussen
Vanaf juni tot en met oktober worden elke eerste zondag van de maand de deuren van bovenstaande plaatsen
opengezet voor publiek, telkens tussen 14 en 18 uur. Tijdens je bezoek krijg je meer uitleg over de site of andere
activiteiten:
 Huis van de Evolutie in de Lage Kerkwegel: gidsbeurt van 45 minuten (laatste om 17 uur) aan een
voordeeltarief van 2,5 euro per persoon (niet in september en oktober).
 Sint-Pauluskerk in de Pastorijstraat: gratis folder met uitleg.
 Roomanmolen in de Pastorijwegel: de molenaars begeleiden je tot in de nok van de molen en geven je graag
uitleg.
 KLINSGPOOR in de Buitenstraat: de Vriendenkling zorgt voor deskundige uitleg over de vier thema’s die op de
site aan bod komen (grens, spoorweg, klompennijverheid en de nabijgelegen natuurgebieden).
 Natuurhuis Panneweel op de Krekeldijk: midden in de natuur organiseert Natuurpunt Waasland-Noord hier de
open schuurdagen (niet in oktober).
De fiets is het ideale transportmiddel om deze plaatsen te bezoeken. Daarom werden 2 fietslussen van telkens 15
km op kaart gezet. Een eerste lus in Sint-Gillis-Waas en Sint-Pauwels passeert het Huis van de Evolutie, de SintPauluskerk en de Roomanmolen.Een tweede lus leidt je langs KLINGSPOOR in De Klinge en Natuurhuis Panneweel
in Meerdonk.
 Fietslus 1 GPX-bestand
 Fietslus 2 GPX-bestand
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9170 Sint-Gillis-Waas
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Openingsuren deze week

Vandaag open van 09.00 uur tot 12.30 uur, van 14.00 uur tot 17.00 uur
Morgen open van 09.00 uur tot 12.30 uur, van 14.00 uur tot 17.00 uur
Alle informatie

