Toeristische fietsroute
Duinen en geschiedenis
Dienst Toerisme
av. du Général de Gaulle
rue du collège
langs weg en duinem
1.5km
chemin communal
parking Ferme Nord
neem het fietspad
fiets langs de duinem
4km
rue du terminus
2e afslag rechtdoor
avenue du large

12 km
+/- 1 uur

Vertrek vanaf de Dienst Toerisme van Bray-Dunes. Neem daarna de
3e straat links (avenue du Général de Gaulle (fietsstrook van 1km)).

OPTIE : sla linksaf en volg de zeedijk tot aan het strand van Duinkerke/Malo-lesBains (heen en terug in totaal 9 km).

zeedijk

Sla na het tweede stoplicht rechtsaf rue du Collège in en neem de Voie Verte.
Volg het fietspad langs de Dune Marchand tot aan Zuydcoote (1,5km). 12

zeedijk richting
Dunkerque

Maak van de gelegenheid gebruik om de bunkers op het strand te bekijken.
Daarvoor rij je helemaal naar het einde van de promenade. Daar moet je je
boulevard JB Trystram
2ème rue Abbé Bonpain fietsen even met een ketting aan een paal vastmaken, want de bunkers van
rue du Général Janssen de voormalige “Geschutspost van Zuydcoote” zijn alleen te voet te bereiken
Neem de
(150m). 15
einde zeedijk

Sla aan het eind van het fietspad de weg over en neem de Chemin Communal
(geen fietspad maar alleen zacht verkeer). Aan het eind van de weg sla je linksaf.
Neem daarna het fietspad dat rechts voor de « Ferme Nord » begint. A
Volg het fietspad langs het natuurgebied Dune Dewulf en het Musérial Fort
des Dunes in Leffrinckoucke. 14

voetgangersbrug

neem het fietspad
richting Bray-Dunes

Blijf het fietspad volgen tot aan de grens van de gemeente Leffrinckoucke.
Aan het eind van het fietspad, sla je rechtsaf (rue du Terminus).

Op de terugweg volg je dezelfde route. Er is een iets kortere manier om het
fietspad te bereiken: vanaf de Dienst Toerisme Leffrinckoucke neem je de
fietsstrook op Boulevard Jean-Baptiste Trystram.
Neem de eerste straat links (rue de l’abbé Bonpain), vervolgens de eerste
rechts (rue du Général Janssen) en neem de voetgangersbrug om het spoor
over te steken (niet fietsen op de brug).

Gedurende 200 meter is er geen fietspad. Als je met je kinderen de route rijdt, raden
we je aan om dit korte stukje te voet over het trottoir af te leggen.
Bij het rondpunt ga je rechtdoor (Avenue du Large), volg het fietspad naar
het strand.

Aan de andere kant van de brug neem je het fietspad richting Bray-Dunes.

Sla rechtsaf de zeedijk op en rij langs het strand.
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