Damslootruiterroute
Destelbergen

ruiterroutes Oost-Vlaanderen

Onze gemeente Destelbergen huisvest verschillende maneges
en staat bekend in de wijde omtrek voor haar jaarlijkse cross die
steeds plaatsvindt in de maand maart.
Door de aanleg van een gloednieuwe ruiterroute speelt de
gemeente in op de ruiterbehoeftes op haar grondgebied.
Deze ruiterroute kwam tot stand in nauwe samenwerking met
de provincie Oost-Vlaanderen.
Je kan starten aan manege Artevelderuiters en aan manege LLyda
Stables, waar alle faciliteiten voor paard en ruiter aanwezig zijn.
Op de route zijn meerdere rustplaatsen voorzien: de herberg in
het Prullenbos en het cafetaria van de Haagse Tennishoek zijn
alvast twee aangename locaties waar je met je paard van harte
welkom bent.
De ruiters hebben de keuze uit 3 bewegwijzerde lussen van
15, 21 en 32 km, die bestaan uit respectievelijk 53, 60 en 56%
onverharde paden. Als je de grootste lus rijdt, kan je genieten van
de prachtige natuur in Destelbergen, Heusden, Beervelde, Laarne
en Wetteren.
De routes zijn beschikbaar op kaart of je kan ze downloaden via
de website van de gemeente www.destelbergen.be en
de provincie www.oost-vlaanderen.be/ruiterroutes

meer informatie over de routes
Heb je een vraag of opmerking over de routes?
Meld deze dan! Je helpt hiermee namelijk andere ruiters.
Geef het door aan de gemeentelijke sportdienst Destelbergen via
het telefoonnummer 09 218 72 00 of mail sport@destelbergen.be
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spelregels, veiligheid
en gedragscode
- Rijd alleen op aangegeven
paden. Hiermee worden
kwetsbare gedeelten van de
natuur ontzien.
- Op de wegen en paden van
deze ruiterroute zijn ook
andere gebruikers actief.
Respecteer elkaar en
benader andere gebruikers
altijd in stap.
- Neem je afval mee of laat
het achter in de daarvoor
bestemde vuilnisbakken.
- Op de openbare weg wordt
een ruiter net als een
automobilist of een fietser
als een bestuurder aanzien.
Hij moet zich bijgevolg aan
alle voorschriften houden
die van toepassing zijn op
bestuurders.
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meer informatie

www.oost-vlaanderen.be/ruiterroutes
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water
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auto(snel)weg
grens gemeente
rijrichting wijzerzin
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