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BAVEGEM - 4,8 km
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Vlaanderen
is open ruimte

Gedragsregels
• Respecteer de wegcode
• Blijf op de wegen of paden
• Respecteer natuur en omgeving: laat geen 

afval achter, beschadig niks, wees niet te 
luidruchtig

• Wees sportief naar andere recreanten

         Actuele trage wegen
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Uitgiftedatum: juli 2015
VU: Gemeente Sint-Lievens-Houtem 

Voor meer info, melden problemen, 
extra exemplaren: www.Sint-Lievens-Houtem.be

Kijk ook eens op www.vlm.be voor info over de 
ruilverkaveling Sint-Lievens-Houtem
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Houtem - 5,5 km

Gedragsregels
• Respecteer de wegcode
• Blijf op de wegen of paden
• Respecteer natuur en omgeving: laat geen 

afval achter, beschadig niks, wees niet te 
luidruchtig

• Wees sportief naar andere recreanten

         Actuele trage wegen
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Uitgiftedatum: juli 2015
VU: Gemeente Sint-Lievens-Houtem 

Voor meer info, melden problemen, 
extra exemplaren: www.Sint-Lievens-Houtem.be

Kijk ook eens op www.vlm.be voor info over de 
ruilverkaveling Sint-Lievens-Houtem



Letterhoutem I - 3,8 km

NIET-BEWEGWIJZERDE 
BUGGY- EN ROLSTOELTOEGANKELIJKE ROUTE  

Letterhoutem II - 3,3 km
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NIET-BEWEGWIJZERDE 
BUGGY- EN ROLSTOELTOEGANKELIJKE ROUTE  

Vlaanderen
is open ruimte

Gedragsregels
• Respecteer de wegcode
• Blijf op de wegen of paden
• Respecteer natuur en omgeving: laat geen 

afval achter, beschadig niks, wees niet te 
luidruchtig

• Wees sportief naar andere recreanten

         Actuele trage wegen
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Uitgiftedatum: juli 2015
VU: Gemeente Sint-Lievens-Houtem 

Voor meer info, melden problemen, 
extra exemplaren: www.Sint-Lievens-Houtem.be

Kijk ook eens op www.vlm.be voor info over de 
ruilverkaveling Sint-Lievens-Houtem



© 2012 NGI Topomapviewer 

Vlierzele - 5,7 km
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Vlaanderen
is open ruimte

Gedragsregels
• Respecteer de wegcode
• Blijf op de wegen of paden
• Respecteer natuur en omgeving:  

laat geen afval achter, beschadig niks, 
wees niet te luidruchtig

• Wees sportief naar andere recreanten

         Actuele trage wegen
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 Uitgiftedatum: juli 2015
VU: Gemeente Sint-Lievens-Houtem 

Voor meer info, melden problemen, 
extra exemplaren: www.Sint-Lievens-Houtem.be

Kijk ook eens op www.vlm.be voor info over de 
ruilverkaveling Sint-Lievens-Houtem



Letterhoutem-Vlierzele - 3,6 km
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Gedragsregels
• Respecteer de wegcode
• Blijf op de wegen of paden
• Respecteer natuur en omgeving:  

laat geen afval achter, beschadig niks, 
wees niet te luidruchtig

• Wees sportief naar andere recreanten

         Actuele trage wegen
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 Uitgiftedatum: juli 2015
VU: Gemeente Sint-Lievens-Houtem 

Voor meer info, melden problemen, 
extra exemplaren: www.Sint-Lievens-Houtem.be

Kijk ook eens op www.vlm.be voor info over de 
ruilverkaveling Sint-Lievens-Houtem
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