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Op je verkenning van Gravelines volg je het water. De stadswallen, met zes 
bastions, hebben de karakteristieke stervorm van de vestingwerken van 
Vauban.
De route voert langs de stadswallen en de grachten, en vervolgens langs de 
vaargeul van de Aa tot aan het strand. Je rijdt terug naar Gravelines door de 
polders.
Het kustriviertje de Aa markeerde vroeger de grens tussen Vlaanderen 
(rechteroever) en Frankrijk (linkeroever). Tegenwoordig is een gedeelte van 
de rivier de grens tussen de departementen Nord en Pas de Calais.

De Vélomaritime© is een fietsroute die van 
Roscoff in Bretagne tot aan Bray-Dunes 
loopt, met een totale lengte van bijna 1500 
km. Op de route vind je kliffen, baaien, dui-
nen en werelderfgoedsites. De Vélomari-
time© biedt een unieke fietservaring. Het 

is een ideale route voor fietsers die een sportieve en ontspannende 
uitdaging willen combineren met cultuur en gastronomie.
De Vélomaritime© is het Franse gedeelte van de fietsroute Eurovélo 4, 
die meer dan 4000 km lang is en die tot aan de Oekraïne loopt, via Bel-
gië, Nederland, Duitsland, de Tsjechische republiek en Polen.
www.lavelomaritime.fr

De vissers die zich in de 11e eeuw aan de kust hebben gevestigd staan aan 
de oorsprong van de haven van Duinkerke. In de 14e eeuw kwam de handel 
op gang. De activiteiten van de beruchte “Duinkerker Kapers” in de eeuwen 
daarna bezorgden de stad een geduchte reputatie.
Ontdek de talrijke facetten van Duinkerke, een havenstad en een bad-
plaats met een rijke (militaire) geschiedenis. Fiets van het handelsdok, 
het oudste vlotdok van de haven, naar het strand en de pier, die een be-
langrijke rol heeft gespeeld bij de evacuatie van de geallieerde soldaten 
in 1940. Maak een stop aan het strand van Malo les Bains, het “mooiste 
strand van Noord-Frankrijk”, en laat je verrassen door de architectuur uit 
het einde van de 19e en het begin van de 20e eeuw.

Tussen Leffrinckoucke en Bray Dunes ligt een duingebied van meer 
dan 800 hectare. In het bijzondere landschap van het beschermde 
natuurreservaat kun je heerlijk wandelen.
De Vélomaritime© loopt door een gedeelte van dit gebied, waar je 
ook sporen van de geschiedenis vindt, zoals het Fort des Dunes en de 
scheepswrakken op het strand, die bij laag water droogvallen. 

Fietsroute Vauban Natuur

Vuurtoren Van Petit-Fort-PhiliPPe

haVenmuseum

musérial Fort des dunes  
leFFrinckouckeBd Carnot - Grand-Fort-Philippe 

Tel. +33(0)3 28 23 98 39 Rue des Chantiers de France - Dunkerque
Open van april t/m november
Tel. +33(0)3 74 06 02 81

Strand tussen Bray-Dunes en LeffrinckouckeStrand tussen Bray-Dunes en Leffrinckoucke

Zichtbaar bij laag waterZichtbaar bij laag water

Bd de la République - Grand-Fort-Philippe
Open van april t/m september

Tel. +33(0)3 28 23 98 39
302 avenue des Bordées - Dunkerque
Het hele jaar door geopend

Tel. +33(0)3 28 29 56 00

Route de Calais - Gravelines
Open van april t/m september
Tel. +33(0)3 28 21 22 40

503 avenue des Bancs de Flandre
Het hele jaar door geopend

Tel. +33(0)3 28 65 84 20

gps 51°03’42’’ Nord, 2°26’53’’Est
À Leffrinckoucke

digue de mer
Gesloten voor werken in 2021 9 quai de la Citadelle - Dunkerque

Het hele jaar door geopend

Tel. +33(0)3 28 63 33 39

Rue du 2 juin 1940 - Leffrinckoucke
Open van april t/m september
Tel. +33(0)3 28 29 13 17

museum Van de zee
oorlogsmuseum duinkerke 1940

scheePswrakken uit woii
Bray-dunes, zuydcoote en leFFrinckoucke

museum Van het reddingswerk

laac museum Voor moderne kunst 
scheePswerF tourVille

FRAC Grand Large

geschutsPost Van zuydcoote
 leFFrinckoucke

Fietsroute Stad – Haven – Strand Fietsroute Duinen en geschiedenis
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De Vestingwerken van Gravelines
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Tocht rond het meer van Téteghem
 (4km)
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Wrak van de Devonia - Bray-Dunes

Legenda

Afstanden heen en terug3

Forten Picknickplek

Duinkerke  > Bray-Dunes 25 km
  > Bergues 20 km
 > Gravelines 40 km

Industriële haven

Van de rijweg 
gescheiden fietspad.

Pad voor fietsers en 
voetgangers (voetgangers 
voorrang)

Stedelijk gebied 

Project Grand Site de France Dunes de Flandre
Verbinding met het Belgische knooppuntennetwerk

Stranden
Toeristische diensten • Belangrijke raadgevingen

• Respecteer de verkeersregels en gebruik fietspaden en –stroken.
• Zorg ervoor dat je goed zichtbaar bent en als je van richting verandert, 

geef dat duidelijk aan.
• Haal nooit rechts in, zelfs op het fietspad.
• Respecteer de natuur.

Geen fietspad 

Fietsroute Vélomaritime© EuroVélo4
Fietsroute Frans Vlaanderen

Fietsroute Vauban Natuur

Fiestroute Stad Haven Strand

Fietsroute Duinen en geschiedenis

Mogelijke verbindingen tussen de routes
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Tussen Bray-Dunes en Duinkerke loopt de route langs 
de Dunes de Flandre. 
Geniet van de rust van het uitgestrekte duingebied, 
waar je ook sites met een rijke geschiedenis kunt 
bezoeken en talrijke activiteiten in de open lucht 
kunt beoefenen. Dit goed bewaarde natuurgebied 
zal normaal gesproken binnenkort het prestigieuze 
keurmerk Grand Site de France mogen dragen.

Er bestaan al twee erkende Grands Sites in de regio Hauts de France: de Baai van 
de Somme en de twee kapen: Cap Blanc-Nez en Cap Gris-Nez in de Pas-de-Calais. 
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