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Recreatieve fiets-4-daagse 

Soms zoeken we het te ver… 

Daarom pakken we voor “ Oostrem sponsortocht 2020” uit met een fiets-4-daagse die je 

instant goesting geeft om de contreien vlak achter onze Belgische zeedijk beter te leren 

kennen. 

Vrijdagnamiddag 28 augustus: ong. 30 km 
 
We laten de drukke zeedijk achter ons en fietsen het Brugse Ommeland in. 
 
Al snel hoor je de populieren ruisen en geniet je van de stilte 
langs kabbelende beekjes en eindeloze vlakten. 
De trage wegen langs vele eenzame gerestaureerde hoeven en 
kromgebogen knotwilgen brengen ons naar de lieflijke witte 
polderdorpen Damme en Lissewege. 

In het kunstenaarsdorp Lissewege brengen we een bezoek aan ’t 
Vaartje.  
We kunnen er proeven van speciale “praatbiertjes” want 
communicatie tussen bezoekers en kunstenaars staat er 
centraal!  

 

 Zaterdag 29 augustus: vlakke dagfietstocht ong. 60 km 

We starten richting Zeebrugge, wat 
ondertussen wel eens “de cruisehub” 
van Vlaanderen genoemd wordt. 
Jaarlijks verwelkomt Zeebrugge 
ongeveer 140 luxeschepen of zo’n 
400.000 passagiers. 
We houden zeker even halt op de 
uitkijkplatformen aan het visserskruis 
en de Zweedse kaai als er immense 
containerschepen of cruiseschepen 
onze weg zouden kruisen. 

We fietsen verder langs de schatten van de oude vismijn van Zeebrugge, richting 
“Het Zwin”  en de Nederlandse grens. 
Onze picknick verorberen we in het toeristisch grensstadje Sluis.   
En hier zal het moeilijk kiezen worden : shoppen ? of het leukste terras uitproberen ? 
We keren terug langs de vele beekjes en waterpoelen die deze streek telt. 
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Zondag 30 augustus: vlakke dagfietstocht ong. 60 km 

Deze keer starten we richting Uitkerke.  

We rijgen de vergezichten moeiteloos aan elkaar langs de Spuikom van Oostende-Stene, het 
Maria Hendrikapark, enz.. 
De eindbestemming is de luchthaven van Oostende.  

Misschien zien we wel een 
privéjet landen bij ons dikke pint 
of onze koffie. 
Daarna keren we langs de 
zeedijk, het veerpont en het Fort 
Napoleon  terug naar ons verblijf 
in Blankenberge. 

 

 

Maandagvoormiddag 31 augustus: vlakke tocht ong. 30 km 

Wie er nog zin in heeft, kan deelnemen aan een laatste tochtje in onze mooie kuststreek. 

We gaan richting Zuienkerke en ontdekken de couleur locale van de polders.   
Uiteraard hoort een “vroeg” terrasje en wat keuvelen langs de dorpsmonumenten er ook 
bij.   
We keren terug langs trage polderwegen en het pittoreske dorpje Houtave, waar enkele 
kunstenaars hun talenten tonen. 

 

 

 

 

 

 

Tot slot… 

Wie op zaterdag of zondag een extra tandje wil bijsteken, kan deelnemen aan een 
verrassingsfietstocht van zo’n 80 km !! 


