Fietsroute in woorden
De route loopt bijna helemaal over het bestaande fietsroutenetwerk van de
provincie West-Vlaanderen. U dient zich dus te verplaatsen van knooppunt naar
knooppunt zoals hieronder aangegeven.
Echter, op 2 plaatsen wijken we af van het fietsroutenetwerk. Op deze plaatsen
moet u tevens de instructies volgen zoals hier aangegeven.
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Vertek op knooppunt 10. Dit is Start/Stopplaats Dermaux.
Rij naar knooppunt 7.
Rij naar knooppunt 17.
Rij naar knooppunt 16.
Rij richting knooppunt 14. U zal langs de start/stopplaats Preetjesmolen rijden.
Opgepast, ga niet tot aan knooppunt 14.
 Ongeveer 100m nadat u de R8 bent gepasseerd moet u rechts afslaan in de
Groenestraat.
 Blijf deze straat volgen tot helemaal op het einde, waar u uitkomt in de
Izegemstraat.
 Steek de Izegemstraat schuin rechts over tussen de maïsvelden.
 Uitgekomen aan de volgende straat neemt u links en direct terug rechts (aan
het gasstation) ondanks het bordje ‘Private weg’.
 Aan het volgende krijspunt steekt u de straat gewoon over en rijdt u in de
stokerijstraat.
 Na ongeveer 400m kruist u de Sint-Pietersstraat waar u rechts moet inslaan.
U bent nu opnieuw op het fietsnetwerk en volgt de pijltjes naar knooppunt
34.
6. Rij richting knooppunt 35. Opgepast, ga niet tot aan knooppunt 35.
 In de Abelenstraat gaat de route rechts een klein fietswegje in. Neem deze
weg niet maar ga rechtdoor tot aan de rotonde.
 Ga rechts op de rotonde (Bavikhoofsestraat).
 Na 100m slaat u links de Steenovenstraat in.
 Blijf de Steenovenstraat volgen (90° bocht naar links).
 Kort na de bocht verandert de straatnaam in Stedestraat. Hier komt u aan
Start/Stopplaats Naessens.
7. Rij naar knooppunt 43.
8. Zodra u aan de Leie bent volgt u gewoon de Leie tot aan knooppunt 10 door
achtereenvolgens deze knooppunten voorbij te rijden: 43, 35, 28, 18, 19, 10.
Opgepast, ter hoogte van de Leie werken in Kortrijk moet u een omleiding
volgen. We hebben JCI richtingaanwijzers geplaatst. Volg deze aanwijzingen.

