
Routebeschrijving Bijs Velo 

Vertrek: Jeugdhuis Troelant 

Vertrek richting Dries (volg bordje Fietsknooppunt 97) –  
Steek de Hulstbaan over (Opgelet voor het verkeer !!!) naar de Dries en fiets verder tot de 
Edgard Tinelstraat –  
Sla rechts af  en rij de straat uit tot de splitsing –  
Je volgt het Fietsknooppunt 97 en rijdt links de Hondsneststraat in –  
Je rijdt de straat uit tot de Cadzandstraat –  
Die rijdt je links in tot het bordje van Fietsknooppunt 97 en slaat rechts de Aartdreef in –  
Je fietst tot het pomphuis en de Stekense vaart en draait links de houten brug op die je 
oversteekt –  
Na de brug volg je rechts het bordje Fietsknooppunt 93 en rij je langs de Stekense vaart –  
Bij 93 fiets je kort tot Fietsknooppunt 94 (Tragelstraat) –  
Je volgt dan links het bordje Fietsknooppunt 99 richting Klein Sinaai (spoorwegwegel) – 
Opgelet !!! Dit fietspad kruist enkele wegen dus pas op voor het verkeer –  
Bij 99 aangekomen steek je de Kasteelstraat over en volg je links Fietsknooppunt 2 –  
Je fietst tot de Brugse Heirweg en bij het kruispunt rij je naar rechts (Fietsknooppunt 2) –  
Je fiets tot de Boudelostraat (linkerkant van de Brugse Heirweg) en rijdt die in tot het eind 
Je draait dan links het grindpad op (Fietsknooppunt 2) –  
Je rijdt langs het grindpad tot Fietsknooppunt 2 bij de Koebrug -  
Daar fiets je rechts de brug over (fietspad) en volgt de bordjes met Fietsknooppunt 1 –  
Je rijdt de Weimanstraat uit tot het kruispunt met de Zwaanaardestraat en Fietsknooppunt 
1 –  
Je rijdt links de Zwaanaardestraat in en fietst tot Dolci Belloni –  
1ste Stop !!! –  
Daarna fiets je rechts de Zakstraat in die je uitrijdt tot die kruist met de Hellestraat –  
Je draait links de Hellestraat in tot de Hulstbaan –  
Je fietst kort naar rechts en steekt dan de Hulstbaan over (Opgelet voor het verkeer !!!) 
naar de Luitentuitstraat –  
Je rijdt de Luitentuitstraat uit tot de spoorweg die je oversteekt tot Fietsknooppunt 26 –  
Je volgt dan links het fietspad en de bordjes tot Fietsknooppunt 31 bij het station van 
Sinaai –  
Je steekt opnieuw de spoorweg over richting Fietsknooppunt 30 en rijdt rechts de 
Hooimanstraat in –  
Bij de splitsing hou je links aan en blijft de Hooimanstraat volgen tot nummer 100  
Zomerhof 'De Dry Coninghen' –  
2de Stop !!! – Daarna fiets je verder de Hooimanstraat uit tot de kleine brug over de 
Armentruyenbeek en rij je links het fietspad op tot Jeugdhuis Troelant 


