Fietsroute Oostende (26 kilometer)
Routebeschrijving
We vertrekken aan het parkeerterrein van het Maria-Hendrikapark (1) en rijden naar
Zandvoorde, waar we een afspraak hebben met de grote en kleine Keignaert (2). In dit gebied
krijgen we een idee over hoe het landschap eruit zag voor de verlanding en de inpoldering van
de overstroomde gebieden vanaf de 17de eeuw. Dit gebeurde ondermeer door dijken waarvan
de Groenedijk die in het Noorden van de dorpskom van Zandvoorde gebouwd werd, een
voorbeeld is.
We rijden verder tot aan de vaart of het kanaal Passendale-Nieuwpoort (3). Dit kanaal werd
in 1623 opengesteld door de aartshertogen Albrecht en Isabella.
We volgen de vaart tot in Snaaskerke. Deze naam werd ontleend aan de leenman Snelgar die
wellicht de eerste bewoner was van de Snelgarhoeve (4) in het jaar 1000. De bergschuur (5)
in Snaaskerke is 17de eeuws en valt op door de ingenieuze dakconstructie.
We vervolgen onze weg via de Groene ’62, de oude spoorwegbedding van de lijn OostendeTorhout, langsheen het Oostendse krekengebied (6). Dit gebied beslaat 630 ha en is sinds
1985 als landschap beschermd.
Vooraleer we Oostende terug binnenrijden, komen we nog voorbij twee boerderijen:
boerderij de lange Schuur (7), een hoeve van het langgeveltype uit de 18de eeuw en de
Clarahoeve, die gebouwd werd op één van de bastions van het fort Sint-Clara (8).
Wegwijzer
Vertrek: parkeerterrein Maria-hendrikapark - richting Blankenberge - rechts- Konterdamkaailinks- Zandvoordestraat- rechtdoor tot grote gele bakens- rechtsZandvoordeschorredijkstraat- over brug- links- Karperstraat- links- Grintweg- rechtdoorZwanenlaan- rechts- Kapittelstraat- rechtdoor tot aan Grote Keignaert- terugkeren tot aan
Zwanenlaan- rechts- fietspad Groenedijkstraat- rechtdoor tot aan vaart(Uitbreiding route: links - Sas Plassendale- 6 km terug langs vaart) - vaart volgen Gistelbrug- voetgangersbrug- rechts- links- Snaaskerke- rechts- dorpstraat- rechtdoor tot
huisnummer 157- links- fietspad- kerk - rechts- links- hoeve- rechts- Vrijheidstraat- rechtsBergschuurstraat- rechtdoor tot huisnummer 5- terugkeren langs Bergschuurstraat- linksVrijheidsstraat- rechts- Dorpstraat- links meedraaien- voetgangersbrug over de vaartrechtdoorGroene’62:oude spoorwegbedding- brug over Gistelsteenweg- rechts- Gistelsteenweg richting
Oostende- links- Polderdijk- rechtdoor- rechts- Klemskerkestraat- links-Stuiverstraat(uitbreiding route : links- Zilverlaan- fort Sint-Clara- Stuiverstraat)- SeringenstraatVogelzangdreef- rechts aanhouden- Parklaan- rechtdoor- Boogschuttersstraat- rechtsRavelijnstraat- links- Mercatorlaan- rechts- Kazernelaan- rechts- Zinnialaan- linksIependreef- aankomst in Maria Hendrikapark.
Deze fietsroute werd uitgewerkt naar aanleiding van de actie Fietsen tegen Kanker op 30 mei
2004. De actie vond plaats naar aanleiding van de Dag van het Park en is een samenwerking
van Kom op tegen Kanker en de afdeling Bos en Groen van het ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap. Met dank aan het NGI voor de kaart.

