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Dienst Toerisme

Toeristische fietsroute
Vauban Natuur

Ga vanaf de Dienst Toerisme rechtsaf rue Leon Blum in en neem 
vervolgens de voetgangersstraat links.

Steek de Grand Place over richting het Arsenaal. Sla voor de brug rechtsaf 
en neem de rue des Poilus, daarna direct linksaf (rue des Remparts) richting 
de weergang die rechts ligt.

Volg dit pad. Vanaf het uitkijkpunt heb je zicht op de haven, het wachthuis 
en de vaargeul. 

Ga over het kasseienpad naar beneden en ga linksaf, sla vervolgens de 2e 
weg linksaf en volg de vaargeul van de Aa tot aan de vuurtoren. 

Aankomst aan het strand. Een ideale gelegenheid om een wandeling langs 
het strand of over de pier te maken (4km heen en terug)!

Maak rechtsomkeert en neem de 4e straat links.

Steek het plein schuin over en neem rue de l’Église.

Rij links langs de kerk, sla bij het stopteken rechtsaf en sla linksaf bij het 
rondpunt (rue des 3 fermes).

Neem buiten het dorp de route de l’Aquaculture rechts in het Parc du Polder. 
Volg het fietspad dat langs het rugbyterrein door het veld loopt.

Steek de route des Enrochements over en volg het pad door het Parc du 
Polder.

Rij rechtdoor langs het water en volg de chemin du Nord Blanc.

Sla rechtsaf bij de sloot en volg het pad tot aan de grote weg.

Neem het bruggetje links aan de overkant van het rondpunt.  

Sla linksaf het pad in, steek het water over en blijf aan de linkerkant om de 
weg te bereiken.

Sla linksaf en neem vervolgens de kasseienstraat rechts. Rij langs de 
volkstuinen en langs de plantenkwekerij.

Ga bij het eerste kruispunt rechtdoor.

Sla rechtsaf bij de driesprong, steek de sluizen over en sla bij de brug 
rechtsaf. Rij naar de Grand Place via de rue de Calais.
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Variant naar Grand-Fort-Philippe : + 6 km heen en terug.

9 km
+/- 1 uur
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Tél. 03 28 23 98 39 

ZeeMuseuM
Bd Carnot
Grand-Fort-Philippe 
Tél. 03 28 23 98 39

1

2

3

4

Inschrijvingen


