
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: • volg 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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                   Opgelet!
Van 15 juni tot 15 september is het
traject over het strand verboden.
Gelieve dan het alternatief
bewegwijzerd parcours langs 
de Zeedijk te volgen.

                   Opgelet!
Gelieve tijdens de schoolvakanties
het alternatief bewegwijzerd 
parcours rond Calidris te volgen.

Fragment uit de topografische kaart nr 12 met toelatingsnummer A3301 van het Nationaal Geografisch Instituut - www.ngi.be

30 km
€ 3

34

Provincie West-Vlaanderen

© Sport Vlaanderen april 2016 • Nadruk of aanpassing onder gelijk welke vorm verboden

Norbert Dedeckere
Mountainbikeroute

Middelkerke

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

± 29,5 km • 54 % offroad

Verbindingstraject

Verhuur mountainbikes
Verhuringen Casino 
Leopoldlaan 60, 8430 Middelkerke, 059 30 07 68, 
info@dejonghe-rommel.be, www.dejonghe-rommel.be

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

Meldpunten
Voor meer informatie, voor eventuele problemen (bv. verdwenen signalisa-
tie), voor een mountainbikekaart, contacteer de sportdienst van Middelkerke  
(059 31 99 50, sportdienst@middelkerke.be).

Routebeschrijving
De Norbert Dedeckereroute loopt ten oosten van Middelkerke nagenoeg vol-
ledig door de duinengordels tot aan het natuurreservaat Schapenweide. 
Daar maakt ze rechtsomkeer en gaat ze door de Warandeduinen en een stuk 
strand (15 september tot 15 juni) of Zeedijk richting Westende. Na een pas-
sage aan de zuidzijde van de Sint-Laureinsduinen volgen onverharde stroken 
langs het kanaal Nieuwpoort-Plassendale. Pittoreske polderwegen brengen de 
mountainbiker terug naar Middelkerke.
De route zal zowel beginnende als ervaren mountainbikers kunnen bekoren.


