
Stekene

Manege 
Ruitershoeve

Wildernis

Tennisclub

10 000 stappen 

in Stekene

Startplaats aan de fontein 
op het dorpsplein van 
Stekene.

Bewegwijzerde route van 
8,4 km (12 000 stappen).
Bos en weidelanden kleuren 
deze wandelroute. 

De route is moeilijk toeganke-
lijk voor rolstoelen en kinder-
wagens omwille van de zande-
rige grond.

Er is drankgelegenheid bij de 
start in de cafetaria van de ge-
meentelijke sporthal, onderweg 
in de cafetaria van de tennisclub 
en in de manege Ruitershoeve 
in de Bergstraat.
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10 000 stappen in 
Stekeneelke 

stap 
telt

Na ongeveer 2 km vanaf de start bereiken we het volgende kruispunt Bosdorp –Spoorzate. 
We steken deze drukke straat over en stappen verder langs de Spoorzate. Verderop staat een 
rustbank, vanwaar we kunnen genieten van de natuur en open ruimte in Stekene. Weideland, 
akkerland en bos wisselen elkaar af.

Na 4 km bereiken we een 
knooppunt met een pick-
nickbank. Hier verlaten we 
de Spoorzate en gaan rechts 
de straat ‘Polken’ in. Na 
300 meter in deze bochtige 
straat, wandelen we rechts 
de Vennegijzenstraat in,  
een aardeweg doorheen 
bosrijk gebied. Er zijn een 
drietal zijwegels, maar wij 
volgen het pad rechtdoor. 
De bijna twee kilometer 
lange Vennegijzenstraat 
eindigt op het knooppunt 
Wildernis-Bergstraat, waar 
de aardeweg overgaat in 
een asfaltbaan. 

We volgen de Bergstraat en slaan na 200 meter rechts het Bergstraatje in. In de manege ‘Rui-
tershoeve’ kunnen we terecht voor een verfrissende tussenstop. Het Bergstraatje brengt ons 
opnieuw naar een aardeweg doorheen het bosrijk gebied.
We laten de Hamerstraat links liggen en volgen rechtdoor de Wildernis en vervolgens de Zes-
hoekstraat. In deze straat stappen we eerst op een groenberm en vervolgens op het voetpad. We 
hebben nu ongeveer 10 000 stappen gewandeld en kunnen even uitrusten aan een kapelletje. 
We naderen nu de dorpskern en meteen ook het einde van deze natuurvriendelijke wandelroute. 
Op het einde van de Zeshoekstraat slaan we links af. Een honderdtal meter verder wandelen we 
rechts de Kaaistraat in. Deze straat brengt ons terug bij de Stekense Vaart en de Spoorzate. Aan 
de brug gaan we linksaf richting Bormtestraat en verder richting Sporthal. Na ongeveer 12 000 
stappen bereiken we opnieuw de fontein in de dorpskern van Stekene, het startpunt van onze 
wandeling.

De fontein op het dorpsplein is het startpunt van deze 
wandelroute doorheen het bosrijke Stekene. We 
nemen even de tijd om het dorpsplein met een oude 
waterpomp en een beeld van Reinaert De Vos te 
verkennen.
Van bij de aanvang van de tocht volgen we een 
wandel- en fietspad. Na 150 meter zien we aan onze 
linkerkant de gemeentelijke sporthal en atletiekpiste 
liggen, met even verderop een Finse piste voor de 
recreatieve loper. Aan de rechterkant is de  
gemeentelijke bibliotheek gevestigd. 
Na 600 meter loopt het pad ten einde. Aan dit 
knooppunt slaan we rechtsaf en volgen de fiets-
route ‘Klein-Sinaai’. Aan dit pad ligt het oude stationsgebouw van Stekene, nu  
omgevormd tot ontmoetingscentrum. 
Na ongeveer één kilometer, verlaten we stilaan de dorpskern. Het wandel- en fietspad kruist 
hier de Bormtestraat, dus we steken voorzichtig over en wandelen het eerste bosgebied in. Na 
ongeveer 600 meter krijgen we aan de rechterkant gelegenheid om iets te drinken bij de plaat-
selijke tennisvereniging. Vroeger bevond zich hier ook het recreatiedomein ‘Het Zomerhuis’. 
We wandelen verder en bewonderen de mooie natuur aan de oever van de Stekense Vaart.
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