
Gedragsregels
1 Blijf op de bewegwijzerde wegen of paden. 
2 Respecteer natuur en omgeving: laat geen afval achter, breng geen bescha-

digingen aan en wees niet te luidruchtig.
3 Wees sportief en geef voorrang aan andere recreanten.
4 Sport veilig: • oefen regelmatig en ga niet onvoorbereid tot het uiterste;
   • sporten is slechts gezond als het regelmatig gebeurt.
5 Rij veilig: • respecteer steeds de verkeersregels en -tekens;
   • draag steeds een helm;
   • let op bij gevaarlijke kruispunten;
   • zorg dat je mountainbike in orde is.
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Openingsuren gratis veerdienst
Van 1 april tot en met 30 september:
9.30 u tot 13.00 u en 13.30 u tot 20.00 u 
Van 1 oktober tot en met 31 maart:
9.45 u tot 13.00 u en 13.30 u tot 16.45 u 
Veerdienst Nieuwpoort Linkeroever,
Paul Orban Promenade 5, 8620 Nieuwpoort 
Veerdienst Nieuwpoort Rechteroever,
Oude Zeedijk, 8620 Nieuwpoort

                   Opgelet!
Van 15 juni tot 15 september is het
traject over het strand verboden.
Gelieve dan het alternatief
bewegwijzerd parcours te volgen.
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Provincie West-Vlaanderen € 3

Michel Pollentier

Moeilijkheidsgraad

De sterren geven een aanwijzing van de moeilijkheidsgraad

beginnende mountainbikers beleven hier plezier aan

wat meer ervaring is mooi meegenomen

de sportieve mountainbiker kan hier zijn hart ophalen

Signalisatiesymbolen en afstanden

± 27 km •  49 % off-road

© Bloso 2015 • Nadruk of aanpassing onder gelijk welke vorm verboden • Concept en lay-out: Bloso

Verhuur mountainbikes
Er is geen verhuur van mountainbikes.

GPS-bestanden
Gps-tracks van de verschillende lussen kunnen gedownload worden via  
www.vlaamsemountainbikeroutes.be

Meldpunt
Voor meer informatie, voor eventuele problemen (bv. verdwenen signalisatie),  
voor een mountainbikekaart, contacteer de sportdienst van Nieuwpoort  
(058 23 75 40 • sport@nieuwpoort.be).
Vrijwillige peters en meters controleren de routes regelmatig op onvolko-
menheden m.b.t. de bewegwijzering. Indien u zelf als vrijwilliger op stap 
wilt, dan kunt u met Westtoer contact opnemen. Mocht u zich als biker aan  
gebreken m.b.t. bewegwijzering geërgerd hebben, laat het aub weten, zodat 
we snel kunnen ingrijpen. Dat kan via de website www.routechirurg.be of 
telefonisch op het nummer 050 30 55 00.

Routebeschrijving
Nieuwpoort is zonder twijfel een ideale omgeving voor de beginnende moun-
tainbiker.
Men geniet er van een uitgestrekt mooi landschap, de zee, frisse lucht en een 
omgeving die tot de verbeelding spreekt.
Het is een route met diverse ondergronden en een pittig stuk strand dat een 
echte kuitenbijter is. Er wordt ook door het natuurreservaat gereden. Dit na-
tuurreservaat kan  je bereiken  door ofwel  de Nieuwpoortse veerdienst te 
nemen als die operationeel is , of de havengeul verder te volgen.
De vertrekplaats ligt aan het stedelijk sportpark, Dudenhofenlaan 2B te 
Nieuwpoort,waar je beschikt over ruime parkeermogelijkheden.
Michel Pollentier wordt de officiële peter van de route en de sportdienst zal 
samen met de plaatselijke MTB-clubs zorgen voor een maandelijkse controle 
en opvolging.
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