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1. Star Stables met binnenpiste
2 Parking Star Stables
2.
3. Parking Koetshuis
4. Koetshuis
4.1. Koetsen
4.2. Opleidingscentrum voor
animal‐assisted therapy e.a.
4.3. Op kot met paard
5 Atelier
5.
6. Ridderpad
7. Therapiepiste (overdekt)
8. Buitenpiste
9. Weide 1
10. Weide 2
11. Woonhuis
12 Winkel Paardenmelkerij
12.
13. Parking winkel
14. Zaal voor activiteiten
15. Paardenmelkerij met
bi
binnenpiste
i
16. Weide 3
17. Paddock
18. Weide 4
Blauw ‐ Vrij toegankelijk voor iedereen
Groen ‐ toegankelijk voor bezoekers van het
d
domein
& de
d paardenmelkerij,
d
lk
h d
huurders
pensionstalling, studenten opleidingscentrum
Rood ‐ Private zone ‐ geen vrije toegang

Wegbeschrijving
Komende vanuit Brussel en Aalst
U neemt de E40 richting Oostende en ter hoogte van Merelbeke neemt u de R4 richting Zelzate / Antwerpen.
U volgt deze snelweg, en u neemt afrit DESTELBERGEN/ZELE (nummer 4).
U komt dan beneden op de Dendermondsesteenweg en daar neemt u links de richting Zele.
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Deze gaat over in de Lagen Heirweg en na 1 km ziet U op de linkerkant de paardenmelkerij
Komende vanuit Antwerpen
U neemt de E17 richting Gent/Kortrijk.
Voor Gent neemt u de R4 richting Gent‐Zeehaven/Zelzate.
Gent Zeehaven/Zelzate Op deze snelweg neemt u de eerste afrit,
afrit DESTELBERGEN/ZELE (nummer 4).
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U komt dan beneden op de Dendermondsesteenweg en daar neemt u links de richting Zele.
Na ongeveer 2 kilometer rijdt U over de brug van de E17 en dan neemt U de tweede straat rechts (Bulstraat).
Deze gaat over in de Lagen Heirweg en na 1 km ziet U op de linkerkant de paardenmelkerij
Komende vanuit Kortrijk
Kortrijk,Oudenaarde
Oudenaarde
U neemt de E17 richting Gent, en vervolgens richting Antwerpen.
Voorbij Gent (ter hoogte van Destelbergen) neemt u de R4 richting ZELZATE. Op deze snelweg neemt u onmiddellijk de eerste afrit,
DESTELBERGEN/ZELE (nummer 4).
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Na ongeveer 2 kilometer rijd U over de brug van de E17 en dan neemt U de tweede straat rechts.
Deze gaat over in de Lagen Heirweg en na 1 km ziet U op de linkerkant de paardenmelkerij Bulstraat).
Komende vanuit Brugge en Oostende
U neemt de E40 richting Gent, en ter hoogte van Gent neemt u de E17 richting Antwerpen.
Voorbij Gent (ter hoogte van Destelbergen) neemt u de R4 richting ZELZATE. Op deze snelweg neemt u onmiddellijk de eerste afrit,
DESTELBERGEN/ZELE (nummer 4).
U komt dan beneden op de Dendermondsesteenweg en daar neemt u links de richting Zele.
Na ongeveer 2 kilometer rijdt U over de brug van de E17 en dan neemt U de tweede straat rechts.
Deze gaat over in de Lagen Heirweg en na 1 km ziet U op de linkerkant de paardenmelkerij
Komende vanuit Zelzate
U neemt de Kennedylaan (R4) richting Gent, en ter hoogte van Euro‐Silo neemt u links de R4 richting Antwerpen/Brussel/Gent.U volgt
deze snelweg, en u neemt afrit DESTELBERGEN/ZELE (nummer 4).
U kkomt d
dan b
beneden
d op d
de Dendermondsesteenweg
D d
d
en daar
d
rijdt
ijd neemt u lilinks
k d
de richting
i h i Zele.
Z l
Na ongeveer 2 kilometer rijdt U over de brug van de E17 en dan neemt U de tweede straat rechts (Bulstraat).
Deze gaat over in de Lagen Heirweg en na 1 km ziet U op de linkerkant de paardenmelkerij

