
Fietsknooppuntenroute 'Spoorlijn 64' ( 45 km.) 
 

Via historische bezienswaardigheden en prachtige natuurlandschappen fietsen we 

ongeveer 45 km met start en aankomst aan Spoorlijn 64 : 
 (81-80-18-72-42-44-46-47-48-98-17-66-35-39-89-69-38-40-63-33-65-85-55-56-84) 

 

* Met de rug naar Spoorlijn 64 vertrekken we naar links en volgen we  

   knooppunt 81. 

* Langs het 'polygon wood' rijden we naar knooppunt 80. 

* Aan knooppunt 18, black watch corner, rijden we rechts naar knooppunt 72. 

* Om vervolgens via de Gasthuisbossen naar knooppunt 42 te fietsen. 

* We dalen af via knooppunt 44, door provinciedomein De Palingbeek, naar 

knooppunt 46 (opgelet voor rondvliegende golfballetjes!). 

* Knooppunten 47, 48, 98 en 17 brengen ons via het kanaal Ieper – Komen 

naar de historische, vredesstad Ieper. 

* Van knooppunt 66 rijden we via het sluispad naar knooppunt 35. 

* Knooppunt 39 verlaten we om zo het centrum binnen te rijden naar knooppunt 

89 op de grote markt van Ieper. Hier bewonderen we de Lakenhalle met 

belfort. (een omweg van 200 m. naar links brengt ons bij de Menenpoort) 

* Langs de gevangenis van Ieper fietsen we naar knooppunt 69. 

* Links van ons bewonderen we de Ieperse vestingen om hier aan knooppunt 38 

rechts af te slaan via natuurdomein Zillebekevijver naar knooppunt 40. 

* Knooppunten 63, 33, 65 doen ons nogmaals de natuurpracht bewonderen van 

De Palingbeek. 

* We rijden via Hill 60 naar knooppunt 85, slaan links af naar knooppunt 55 

langs Canadian Hill 62 Memorial Grounds. 

* Rechts van ons zien we het Hoge Krater kerkhof liggen. 

* Knooppunt 56 brengt ons tot aan het kasteeldomein van Zonnebeke, we volgen 

knooppunt 84 tot aan Spoorlijn 64. (opgelet, onderweg komen we het bordje 

tegen met knooppunt 80 naar rechts, dit negeren we en rijden altijd 

rechtdoor tot aan het kasteeldomein !!) 

* Knoopunt 84 en 36 brengt ons nog tot bij Tine Cot Cemetery. 

 

Veel fietsgenot, 

Annemie & Kristof 
 

  


