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1. KlasCement wandel- & fietsdag. 
 

Ontspanning, leuke ontmoetingen, samen met het ganse gezin, … Het zijn maar enkele van de 
kernwoorden voor de KlasCement gezinsdag. Een dag vol plezier voor jong en oud. Na het succes van 
de KlasCement gezinsdag in het Boudewijn Seapark te Brugge vorig jaar, organiseren wij dit jaar een 
‘gezonde’ & ‘ sportieve’ gezinsdag: de KlasCement wandel- & fietsdag. Het provinciaal domein 
Puyenbroeck te Wachtebeke zal voor het prachtig decor zorgen.  
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2. Provinciaal domein Puyenbroek. 
 

Dit jaar kozen we voor de groene omgeving van het 
provinciaal domein Puyenbroek te Wachtebeke. Het 
domein biedt tal van recreatiemogelijkheden voor jong 
en oud:  

- speelterreinen, een unieke verzameling uitdagende speelmogelijkheden met onder andere 
glijbuizen, klautertoestellen, een kabelbaan, een fort, klimnetten en een waterspeeltuin. 

- Een toeristisch treintje 
- Een roeivijver 
- Een minigolf 
- Een verkeerspark 
- Een levend erfgoed park 
- Een bloemenpark 
- Meerdere wandel- & fietsroutes 

Kortom, de geschikte locatie voor een KlasCement Gezinsdag. 

Plan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adres: Provinciaal Domein Puyenbroeck, Puyenbrug 1a te 9185 Wachtebeke – tel 09 342 42 42 
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3. Praktische informatie. 
 

a. Wanneer? 

Zondag 17 mei 2009 vanaf 9u.00 tot en met zonsondergang. 

b. Hoe deelnemen? 
 
Schrijf je voor 10 mei 2009 in voor één van de vele wandel- en/of fietstochten via ons online 
formulier op KlasCement (klik hier). Na inschrijving krijg je van ons een bevestigingsmail met 
praktische informatie.  
 

c. De wandeltochten: 
 

Binnen het domein 
 

Door middel van pijlen op palen zijn er verschillende routes 
bewegwijzerd in het domein: 

(De wandelingen zijn 
uitgewerkt in een bro-
chure die u kan kopen 
voor de prijs van 2,00 
euro) 

1. De familiewandeling (± 1 uur) 
Een actieve uitstap voor het hele gezin! Volg de rode 
pijlen. 

2. De kleine natuurwandeling (± 1 uur) 
Hossen door de bossen, een groene kennismaking met 
het provinciaal domein Puyenbroeck. Volg de 
donkergroene pijlen. 

3. De grote natuurwandeling (± 2,5 uur) 
Volg de donkergroene + lichtgroene pijlen. 

 4. Leven erfgoed wandeling (± 1 uur) 
Struinen langs historische hoevedieren in het levend 
erfgoed park van het provinciaal domein Puyenbroeck. 
Volg de bordeaux pijlen. 
 

Binnen & buiten het 
domein. 

5. De Siesmeers wandelroute (7 km) 
Een wandeling langs minder bekende maar zeer 
natuurlijke plekjes in het provinciaal domein 
Puyenbroeck.  

(De brochures kan u  
kopen voor de prijs van 
1,25 euro) 

6. De Zuidlederroute (12,5 km) 
Het eerste deel van deze wandeling brengt ons in het 
domein zelf, langs mooie natuurhoekjes rondom de 
Zuidlede en doorheen het Levend Erfgoed Park. Het 
Tweede deel laat ons kennis maken met het landschap 
tussen Moervaart en Zuidlede. 
 

 

  

http://www.klascement.net/nieuws/12560/�
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d. De fietsroutes: 
 

Binnen het domein 
 

Door middel van pijlen op palen zijn er verschillende routes 
bewegwijzerd in het domein: 

1. De fietsroute “Rondje gezond” (12km - ±2 uur) 
Een verrassende fietsverkenning volledig binnen het 
domein. Volg de gele pijlen. 

(De wandelingen zijn 
uitgewerkt in een bro-
chure die u kan kopen 
voor de prijs van 2,00 
euro) 
 
Binnen & buiten het 
domein. 

2. De Isegrimroute (38 km) 
Deze route biedt de gelegenheid het noordwesten van 
het Land van Waas te verkennen. Het is een bijzonder 
landelijk gebied waar bossen, polders, waterlopen en 
kleine dorpskernen elkaar afwisselen. Starten in Domein 
Puyenbroeck is mogelijk. 

(De brochures kan u  
kopen voor de prijs van 
1,25 euro) 

3. De Ledebeekroute (42 km) 
Deze bewegwijzerde route voert ons langs de landelijke 
wegen door de deelgemeenten Beervelde, Zeveneken en 
Zaffelare. Tevens wordt even over de gemeentegrens 
gefietst langs het provinciaal domein Puyenbroeck in 
Wachtebeke zodat starten in Puyenbroeck mogelijk is. 

 4. De natuurfietstocht “Tussen Zandrug en 
Moervaartvallei” (32 km) 
Deze fietstocht doorkruist de verschillende landschappen 
en natuurgebieden die in Wachtebeke en Moerbeke bij 
elkaar komen. Vertrekken doe je aan parking 1 van het 
domein. 

 
 

e. Meer informatie? 

Heb je nog vragen, mail dan naar info@klascement.net. 

Inschrijven kan je door hier te klikken.  

mailto:info@klascement.net�
http://www.klascement.net/nieuws/12560/�
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Werklast voor KlasCement: 
 
1. Opstellen uitnodiging/KC-pagina/formulier 

a. Communicatie begin april (voor de paasvakantie aankondigen) 
2. Organisatie ter plaatse: 

a. 7u.30 – 9u.00 : opstellen tent (8 op 4) aan hoofdingang domein 
b. 9u.00 – 17u.00 : onthaal van deelnemers / verkoop van brochures 
c. 17u.00 – 18u.00 : opruimen stand en afbouw tent 
d. 18u.00  : einde. 

Kosten voor KlasCement: 

1. 50 euro standplaats voor de tent 
2. Receptie? 
3. Bekostigen van de brochures voor de deelnemers? 
4. Standplaatsen voor sponsors? 

Ik ben voorstander van ‘keep it simpel’… 
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