
De route 
Start in het Baron Ruzettepark, zie foto hieronder. Wil je liever vertrekken aan Scheepsdalebrug, 

bekijk dan zeker de filmpjes op onze website. 

 

  



 

Start waar je dit 
bord ziet, richting 
de Krakelebrug. 

   

Steek de brug en 
nadien de straat 

over. Volg het 
fietspad, maar let 

op aan de 
oversteek van het 
vrachtwagens van 

Horeca Totaal. 
Groen Brugge 

klaagde eerder al 
deze vreemde 
situatie aan. 

 

Vervolgens wijst 
Karin je verder de 
weg. Dankzij de 

fietsersbond is dit 
fietspad 3 meter 
breed geworden. 
Wat verplicht is 

voor een 
fietssnelweg. 



   

Op het einde van 
het fietspad ga je 

langs de 
eindhalte van 

deze bus verder. 
Deze eindhalte 
verdwijnt in het 
nieuw plan voor 

het openbaar 
vervoer. Meer 
info over het 

plan? Mail ons 
gerust! 

 

Volg dit mooie 
fietspad verder 

en steek 
halverwege het 

water over. 
Je volgt nu ook 
fietsknooppunt 

69. 
Vind je het 

verstopte bord in 
het begin in de 

struiken? 

  

Steek vervolgens 
de Kolvestraat 

over. Op de grond 
staat de route 

naar Zeebrugge 
gemarkeerd (in 

het geel). 
Wijk hier dus af 

van het fiets-
routenetwerk! 



  

Steek op tijd het 
bruggetje over, 
merk je ook hier 

de gele 
markeringen? Je 
komt terecht in 

het mooiste 
vergeten fietspad 

van Brugge! 
 

Als je het 
bruggetje niet 
neemt, kom je 
aan B-park uit, 

misschien handig 
om te weten. 

  

Dit stukje natuur 
heet de spie 
(tussen de 2 

spoorlijnen en de 
A11) en probeert 

groen te 
beschermen 

tegen komende 
industrie. 

 

Gelukkig staan er 
hier terug bordjes 

die de route 
correct aangeven. 
Volg dus gewoon 

de bordjes, 
simpel toch? 



 

Volg 
“Zeebrugge”, je 

bent bijna aan de 
helft van de 

route. 

  

Nu volgen we dit 
fietspad even, 

aangelegd samen 
met de 

vernieuwde A11. 
Je fietst ook 

richting 
knooppunt 78. 

 

Sla rechts af 
richting 

knooppunt 88, ga 
rechtdoor 

richting 
knooppunt 30. 

 
Bron: inventaris.onroerenderfgoed.be en knooppunter.com 

Onderweg, langs 
de Patentestraat 

kom je deze 
bunkers tegen. 

Tijdens de 
Tweede 

Wereldoorlog 
maakt Lissewege, 

tussen 1942 en 
1944, deel uit van 
Groot-Brugge. De 
Duitse bezetter 
bouwde enkele 
bunkers aan de 
Patentestraat. 



 

Blijf hier 
rechtdoor gaan 

richting 
knooppunt 30 en 

sla hier niet af 
richting 

knooppunt 96. 
 
 

 

Op het einde ga 
je aan de 

Zeebruggelaan 
naar rechts en 

wijk je af van het  
fiets-

routenetwerk. 

  

Je volgt de 
Zeebruggelaan, 
tot in Zeebrugge 
en fietst verder 

tot de N31 (of de 
grote baan, in de 

volksmond). 
 

OPGELET, steek 
niet over en rij 

tegen richting, er 
is geen fietspad 

aan de overkant. 
 

Gevaarlijke baan! 



 

Een beetje verder 
vind je dit nieuwe 
fietspad, die langs 

de 
hoogspannings-

installatie van Elia 
loopt. Volg deze 
en je komt uit op 
de Kustlaan (en 
de tramsporen). 

Voor de zone aan 
de surfclub zoek 
je het dichtste 
zebrapad links. 

Voor het centrum 
van de strandwijk 

zoek je een 
zebrapad links. 

 

Geniet van je 
strandbezoek! 

 

 


