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Dienst Toerisme

Toeristische fietsroute
Stad, haven en strand

12 km

+/- 2 uur

Neem rue Clémenceau, tussen het Belfort en de kerk. Rij voor 
het stadhuis langs en ga bij de stoplichten linksaf. Rij langs het 
vertrekpunt van de rondvaartboot (le Texel) en volg het fietspad langs de 
kade. 
Sla bij het stoplicht rechtsaf en ga langs boven naar de overkant (niet 
fietsen op het plein boven het viaduct). 
Neem de weg over de kade. Je rijdt langs het havenmuseum en de 
museumschepen. 
Op het einde van de weg rechtsaf slaan in de richting van de Leughenaer-
Toren (place du Minck).
Ga bij de Leughenaer linksaf en volg het fietspad langs het water.
Bij het stoplicht oversteken en het fietspad volgen langs de quai des Anglais, 
vervolgens tot aan het FRAC. Neem de fietsbrug over het kanaal naar het 
strand. Ga direct na de brug rechtsaf. 
Je kunt de zeedijk nemen en helemaal tot aan Leffrinckoucke fietsen 
(4,5 km). Op het eerste stuk van de zeedijk is fietsen in het seizoen 
verboden tussen 11u en 19u. Fiets rechtdoor langs het kanaal. Als je het 
Oorlogsmuseum van Duinkerke of het kunstmuseum LAAC wilt bezoeken, 
dan moet je de Lefol brug oversteken (geen fietspad!).
Ga aan het eind van het fietspad de brug rechts over (Avenue des Bains) 
en neem direct na de brug het fietspad langs het kanaal links. Volg het 
fietspad langs het kanaal gedurende 2 kilometer, tot aan “les 4 Ecluses”. 
Het is mogelijk om rechtdoor te rijden naar Coudekerque Branche en 
Bergues via het Bois des Forts (9km).
Steek bij het stoplicht na les 4 Ecluses de weg over en neem de Quai des 
Jardins (fiets tegen de rijrichting in). Aan het einde van rue Alfred Dumont ga 
je linksaf en daarna rechtdoor. Volg het kanaal langs Quai de la Concorde en 
Quai au Bois tot aan het voormalige Badhuis (Bains Dunkerquois).
Ga rechtdoor tegenover de Bains Dunkerquois en rij langs de “jardin du 
souvenir”, volg het fietspad en neem bij “Pôle Marine” het fietspad rechts 
langs het gebouw. Optie : fiets naar de Halle aux Sucres (2km heen en terug)
Blijf op het fietspad en ga bij het stoplicht rechtsaf (rue de l’Amiral 
Ronarc’h), naar het belfort (let op, geen fietspad).
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Le Petit Loca Plage ...........Dunkerque  ...................................................Tel. +33(0)6 20 43 53 13
La Station du vélo 59........Dunkerque  Tel. +33(0)6 32 42 07 63 - www.station-velo-59.fr
L’Atelier 53x13 ......................Saint-Pol-sur-Mer  ....................................Tel. +33(0)6 87 30 15 46
Peps Trike ..............................Coudekerque-Br.  ........Tel. +33(0)6 01 23 92 05 - peps-trike.fr

Havenmuseum en museumscHepen 
9 quai de la Citadelle Tél. +33(0)3 28 63 33 39

FRac Regional Fonds Hedendaagse Kunst
503 avenue des Bancs de Flandre Tél. +33(0)3 28 65 84 20

ooRlogsmuseum duinKeRKe
Rue des Chantiers de France Tél. +33(0)3 74 06 02 81

laac museum vooR modeRne Kunst 
302 avenue des Bordées Tél. +33(0)3 28 29 56 00

Gare de Dunkerque
place de la Gareplace de la Gare
BIB bibliothèque Dunkerque
place du G. de Gaulleplace du G. de Gaulle
Piscine à Malo-les-Bains
place P. Assemanplace P. Asseman

Fietsverhuur

Duinkerke - Centrum Duinkerke - Centrum Le Beffroi - Rue de l’Amiral Ronac’h +33(0)3 28 66 79 21
Malo-les-Bains Malo-les-Bains Place du Centenaire - Kursaal - strandzijde +33(0)3 28 58 10 10

belfort
rue Clemenceau
bij stoplicht linksaf

fietspad langs de kade

rij langs het water

brug van de CUD
rij langs het dok
kruispunt 
place du Minck
leughenaer toren

quai des anglais
naar het oorlogsmuseum
pont lefol
volg het kanaal richting 
Avenue des Bains
naar het FRAC
helling naar de brug
direct na de brug
strand
brug av. des bains
Neem de andere oever
2 km langs het kanaal
stoplicht bij 4 Écluses 
rue Alfred Dumont
naar het kanaal
quai de la concorde
quai aux bois
bij het stoplicht voor de brug

tegenover het badhuis
na het parkje 
tegenover «pôle marine»
tegenover «pôle marine»
écluse darse 1
halle aux sucres
rij over de kade
bij stoplicht richting belfort

rue de l’Amiral Ronac’h
Aankomst belfort

vers Leffrinckoucke

vers Bergues

vers Rosendaël
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Inschrijvingen


