GrooteOorlogfietsroute Wachtebeke – 38km
Start en aankomst: Cultuurhuis Safarken, Dr. Jules Persijnplein 6, Wachtebeke
Volg de routebeschrijving:

1) We fietsen eerst naar de kerk toe, waar we inpikken op het
fietsroutenetwerk
2) Volg de knooppunten naar

89 en dan richting 83

3) Aan het Overledebrugje over de Moervaart fietsen we de brug over,
maar fietsen dan RD langs de grote baan tot aan de inrit naar het
Provinciaal domein Puyenbroeck (is aangeduid met borden)
4) Fiets naar L naar het domein toe en volg de knooppunten verder:

72

– 71 – 94 – richting 98
5) Waar het fietsnetwerk naar rechts gaat de “Smalleveldstraat” in – fietsen
wij RD verder langs de grote baan

6) 300 meter verderop fietsen we naar R het nieuwe fietspad op richting
Lochristi
7) Komt uit in de ‘Bosstraat’ – volg Bosstraat
8) Aan kruising van de ‘Hoekskenstraat’ (aan kapelletje) – fiets RD de
‘Dorpsstraat’ in
9) Volg ‘Dorpsstraat’ tot einde – fiets RD en volg eventjes richting
knooppunt

99 in de ‘Bijlokelaan’

10)
Einde ‘Bijlokelaan’ kom je in de bredere “Hijftestraat’ uit –
fietsnetwerk draait naar rechts, maar wij fietsen naar L verder
11)
Aan de rotonde fiets naar R verder in de ‘Smalleheerweg’
12)
Volg ‘Smalleheerweg’ steeds RD tot op het einde
13)
Fiets aan de rotonde terug naar R de ‘Drieselstraat’ in
14)
Na 600 meter kan je naar R fietsen naar het ‘Executieoord’ –
bezoekje waard
15)
Keer terug naar de ‘Drieselstraat’ en fiets naar R verder
16)
Fiets na 500 meter naar R de ‘Kamerrijkstraat’ in
17)
Fiets na 100 meter naar R de ‘Magergoedkouter’ in
18)
Volg ‘Magergoedkouter’ in een weidse links bocht rond de
woonverkaveling
19)
Via een verbindingsfietspad kom je in de ‘Absdalestraat’ uit – fiets
RD verder
20)
Komt op einde uit in de ‘Oude Veldstraat’ – fiets naar R en dan
metéén terug R de ‘Oude Veldstraat’ verder volgend
21)

Volg nu de knooppunten verder:

99 – 95 – 96 – 97

– 89 – richting 70 tot aan de kerk van Wachtebeke terug
22)

Fiets RD tot aan het Dr. Jules Persijnplein – einde fietsroute

Hopelijk heb je genoten. Dank voor je deelname.

Legende: L = links RD = rechtdoor R = rechts

