
Aansluiting
mountainbikeroute

De Panne

500 m

Aansluiting
mountainbikeroute

Nieuwpoort1,7 km

Zeelaan

Panora
ma

laan

C. 
Fra

nc
k

laa
n

Guldenzandstr.

W
esthinderstr. Weststr. Roelstr.

Toekomstlaan

Ammans

wallestr.

Hof ter

Hillestr.
Farasijnstr.

Karthuizerstr.

Noordzeedreef

Park van

Hannecart

Polderstr.

Kinderlaan

Louisweg

Nieuwe

Ydelaan

Galjoenweg

Hugo Verriestlaan

Witte
Burg

Witte Burg

J. Ensor
laan

Midden

laan

Ranonkel
laan

Strandlaan

Da
ge

ra
ad

str
.

Marie-Joséstr.

M
ou

lin
st

r.

Berglaan

R. Vandammestr.

R. Vandammestr.

Fluithoek
weg

Noord
str.W. Elsschotlaan

Veurnelaan

Sparre

laan

J. Vanlooylaan

Pannelaan

Duinenkrans
laan

Prins van
Luik laan

Leopold III
laan

C. Leys
laan

J. Van
Buggen
houtlaan

Abdijstr.

SteileWeg

STARTPLAATS
Sporthal Koksijde
Zeelaan 48 annex

Koksijde Dorp

STARTPLAATS
Sporthal Hazebeek
Hazebeekstraat 11

Oostduinkerke

Legende

WindmolenKerkBezienswaardigheid

Sporthal Parking Drankge-
legenheid

Douche

Groene lus (±  13 km)

Half- en onverhard traject

Half- en onverhard traject
Verhard traject

Verhard traject

Blauwe lus (± 15,5 km)

Verbindingstraject

0 500m 1km

Heide

Gemengd bos

Naaldbos

Loofbos

Mountainbikeroute
Paul Herygersroute

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

 ± 13 km
 39 % offroad

 ± 15,5 km
 65 % offroad

 verbindingstraject

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

gingen 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.

Info en probleemmelding
Voor meer informatie, melden van problemen 
(bv. verdwenen signalisatie) en aankoop van 

een mountainbikekaart, contacteer de  
sportdienst van Koksijde (058 53 20 01,  

sportdienst@koksijde.be).
Vrijwillige peters en meters controleren de routes 
regelmatig op onvolkomen-heden m.b.t. de beweg-

wijzering. 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

Laatst goedgekeurd

2018

Deze route wordt jaarlijks gekeurd door  
de Vlaamse Stuurgroep Mountainbike.

28 km

Realisatie: 
Sport Vlaanderen, 

Agentschap Natuur en Bos, 
gemeente Koksijde
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