
Groetjes uit Sint-Pieters  ! Hard labeur in de schaduw van het AZ Sint-Jan 

Wandelen – lopen- fietsen  (15 km langs verkeersluwe wegen) 

We vertrekken vanuit het recreatiedomein Tempelhof. Via het wandel- en fietspad gaan we richting 

Sint-Pietersmolenwijk. We gaan onder de spoorwegbrug door  en zien het WZC Prinsenhof. Eenmaal 

buiten het recreatiedomein nemen we rechts het in kiezels aangelegde wandel- en fietspad.  Recht 

voor U zie je het nieuwe woonzorgcentrum van Mintus in aanbouw. We rijden rechts van de 

volkstuinsite van het buurtwerk richting de Sint-Pietersmolenstraat. Daar slaan we rechts af op het 

fietspad. Op de hoek van de Sint-Pietersmolenstraat met de Blankenbergse Dijk beginnen we aan de 

knooppunten. 

Volg de knooppunten :  

62- 14 – 32 – 58 – 64 – 47 – 62  

 

 

 

 

 

We rijden op de Blankenbergse Dijk en zien links van ons het recreatiedomein Aan de plas. 

Via deze Blankenbergse Dijk kan je in via fietsvriendelijke wegen (slechts 11,5 km) tot aan onze kust 

geraken. Een mooie recente fietserbrug over de Expressweg maakte deze route mogelijk. 

 

 

 

Eenmaal over de brug moet je een haakse bocht naar links nemen (rechtdoor is naar de kust). Nog 

meer dan in het begin zie je links en rechts oude hoeves gezaaid liggen in het landschap. Veel van 

deze hoeves hebben hun oorspronkelijke bestemming verloren, maar zijn nu mooie verblijfplaatsen.  

  



 

 

 

Aan knooppunt 64 komen we aan het  kanaal Brugge-Oostende, waar we uiteraard richting Brugge 

gaan. Je wandelt, loopt, fiets onder de Expressweg én de nieuwe fietsersbrug ‘Jonckheerebrug’ door. 

Deze brug is genoemd naar de man die de overzet per boot verzorgde. Net voorbij de brug, maar 

voor de bebouwing, sla je linksaf een door groen overgoten weg in. Links rij je langs de Expressweg, 

rechts zie je de achterzijde van het complex AZ Sint-Jan. Aan de Oostendse Steenweg  steek je over 

om via een wandel- en fietspad op het recreatiedomein Aan de plas te komen. Aan de Sint-

Pietersmolenstraat sla je linksaf het fietspad op. 300 meter verder: bestemming bereikt !  

 

Een klein lusje om biedt deze variatie op dit traject. Via deze route wandel of fiets je doorheen 

Zuienkerke en rij je langs het mooie Hagebos (tussen knooppunt 77 en 72), enkele mooie kapelletjes 

(knooppunt 58) en een prachtige molen . Deze lus kent veel kiezelpaden. 

Brugse Ommeland 62 0.0  

Brugse Ommeland 14 1.6  

Brugse Ommeland 11 2.9  

Brugse Ommeland 81 4.9  

Brugse Ommeland 86 6.4  

Brugse Ommeland 77 6.5  

Brugse Ommeland 72 8.4  

Brugse Ommeland 52 10.7  

Brugse Ommeland 58 12.3  

Brugse Ommeland 64 14.6  

Brugse Ommeland 47 15.6  

Brugse Ommeland 62 18.2  
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