Schipdonkruiterroute
Zomergem

ruiterroutes Oost-Vlaanderen

In de Zomergemse volksmond is het Schipdonkkanaal ‘Den Voirt’. In
1850 werd vanaf Stoktevijver het Schipdonkkanaal in de bedding van
de Lieve gegraven. Het kanaal, gegraven als afleidingskanaal van de
vervuilde wateren van de Leie, ontleent zijn naam aan het gehucht en
leengoed Schipdonk, in het uiterste zuiden van Zomergem.
Jaarlijks worden er kanaalfeesten georganiseerd in Zomergem.
Dit volksfeest is gegroeid uit protest tegen de verbreding van het
Schipdonkkanaal en groeide uit tot een evenement voor en door
Zomergemnaars. Op één van deze kanaalfeesten groeide het idee om
permanente ruiterroutes aan te leggen in de omgeving van het kanaal.
Vandaar de naam ‘Schipdonkroute’.
De manege ‘Den Draver’ is het vertrekpunt van deze ruiter- en menroute
‘Schipdonk’. Ook via manege Equifun – vlak over de grens in Adegem
- heb je een inrijroute naar de Schipdonkroute. Als ruiter of menner heb
je de keuze uit 4 bewegwijzerde lussen van 17, 21, 31en 36 km die
bestaan uit respectievelijk 59, 64, 63 en 57 % onverharde paden. Je kan
zelf naar hartenlust combinaties maken en zo het ‘warmste dorp’
ontdekken!
Beide maneges beschikken over de nodige faciliteiten voor paard en
ruiter. Op de routes zijn meerdere rustplaatsen voorzien. Op de
routekaart vind je enkele tips voor een aangename stop tijdens je tocht.
Deze ruiterroute is integraal toegankelijk voor zowel ruiters als menners.
Ze kwam tot stand in nauwe samenwerking met de provincie
Oost-Vlaanderen, de gemeente Zomergem en een lokale werkgroep
bestaande uit de lokale ruitersector. De routes zijn beschikbaar op
kaart of je kan ze downloaden via de website van de gemeente
www.zomergem.be en de provincie www.oost-vlaanderen.be/ruiterroutes

meer informatie over de routes
Heb je opmerkingen, vragen of klachten over de routes? Meld deze dan!
Je helpt hiermee namelijk andere ruiters. Geef het door aan
de gemeentelijke sportdienst Zomergem via het telefoonnummer
09 370 74 40 of mail sportdienst@zomergem.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.

meer informatie

www.oost-vlaanderen.be/ruiterroutes
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