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Beschrijving wedstrijden 11 september 2016 

Wandeltocht (3,5 km) : Toeristische wandelroute van de stad Nieuwpoort 

Eerste en laatste knooppunt moet hetzelfde zijn  

Knooppunten 88-98-01-99-95-94-97-88 

Start knooppunt 88 : Kaaiplein t.h.v. Oostendestraat, via zuidkant van het rond punt Lange 
Brug (98, kruispunt met Pieter Deswartelaan) over de Lange Brug naar ingang 
bezoekerscentrum (1), vervolgens verder kloksgewijs rond de Sluizen tot aan brug over de 
Kanaal Veurne-Duinkerke (99), vervolgens links Pieter Deswartelaan volgen tot aan de oude 
spoorwegbrug (95), vervolgens naar rechts tot aan de Onze Lieve Vrouwstraat (94), 
vervolgens naar rechts de Onze Lieve Vrouwstraat volgen tot aan de Willem De Roolaan, hier 
naar rechts tot aan het Hendrik Geeraertplein, verder onder de boog tot op de markt (97), 
van hieruit via de Marktstraat steeds rechtdoor (via Oostendestraat) tot aan het beginpunt 
op het Kaaiplein (88).    

T.h.v. de brug over de Veurnevaart (Sluizencomplex t.h.v. de Pieter Deswartelaan) staat een 
medewerker die de deelnemers in rolwagen en hun begeleiders over de brug (binnenkant 
Pieter Deswartelaan) stuurt. De andere deelnemers nemen de buitenkant van de Pieter 
Deswartelaan, zoals dit op de wandelroute staat aangegeven (deze grotendeels onverharde 
zijde is niet doenbaar voor rolwagens). 

Jeugdlopen : 

 Beschrijving van de ronde : 

 Start dikke streep met rode tegels t.h.v. hoofdingang zaal Yseland. 

 Richting fonteinenplein en onmiddellijk links de hoek om de lange vismijngang in.   

 De vismijngang doorlopen tot aan de handelskaai en onm. links en links de hoek om 

 Tot aan de aankomstboog (= dezelfde streep van de start) 

Geboortejaren 04-03 = 3 ronden 1.170 m  

Geboortejaren 06-05 = 2 ronden 780 m  

Geboortejaren 07-08-09 = 1 ronde 390 m 

Wedstrijd 3.5 km (3.530 m) 

Beschrijving van de ronde  

 Start dikke streep met rode tegels t.h.v. hoofdingang zaal Yseland. 



 Richting fonteinenplein en onmiddellijk links de hoek om de lange vismijngang in. 

Vismijngang doorlopen tot handelskaai, links en onm. rechts, via Houtboeistraat over 
Kattensas,  tot R. Orlentpromenade. 

 Rechts, voorbij Kromme Hoek, tot 1ste pad links in het Maritiem park. 

 1ste kruising links terug links naar de Dienstweg Havengeul.  

Tot aan parking Storm’s Harbour daar rechts-rechtdoor naar beneden het voetpad op 
naar de Albert I-laan.  

 Naar links, op het voetpad blijvend, richting (handels)kaai. 

 Links Smokkelstr. in, onm. links Koolboeistraat, dan rechts Kattesasstraat.  

Op het einde naar rechts de Houtboeistraat in en rechtdoor tot aan de aankomstboog  (= 
startstreep). 

Wedstrijd 7 km (7.020 m) 

Beschrijving van de ronde  

 Start dikke streep met rode tegels t.h.v. hoofdingang zaal Yseland. 

 Richting fonteinenplein en onmiddellijk links de hoek om de lange vismijngang in. 

Vismijngang doorlopen tot handelskaai, links en onm. rechts, via Houtboeistraat over 
Kattensas,  tot R. Orlentpromenade. 

 Rechts, voorbij Kromme Hoek, tot 1ste pad links in het Maritiem park. 

Aan de 1ste kruising, zigzaggend het pad naar rechts, aan de volgende kruising het pad 
naar links en vervolgens aan de volgende kruising het pad terug naar rechts richting 
Robert Orlentpromenade, daar vervolgen we de promenade naar links. 

 Op de Robert Orlentpromenade slaan we links in t.h.v. de Louisweg. 

80 m verder slaan we het 1ste wandelpad rechts het Prins Mauritspark in en vervolgens 
links rond de tuinen de 2de afslag links naar de Robert Orlentpromenade, vervolgens links 
op de promenade en steeds rechtdoor tot aan de parking van het Loodswezenplein. 

Hier rond de bovengrondse schermen, links, links, naar rechts de Lombardsijdestraat in 
en vervolgens aan de Dienstweg Havengeul terug naar links.  

Vervolgens steeds rechtdoor terug, meerdere kruispunten dwarsend, tot voorbij de 
Louisweg. Hier nemen we voorbij de res. Nautilius het eerste pad links  het Maritiem park 
in. Vervolgens slaan we aan het eerste kruispunt der paden rechts af en daarna aan het 
volgend kruispunt der paden uiterst scherp terug naar rechts om terug op de Dienstweg 



Havengeul uit te komen, waar we verder vervolgen naar links tot aan de parking van 
Storm’s Harbour, daar rechts-rechtdoor naar beneden het voetpad op naar de Albert I-
laan.  

 Naar links, op het voetpad blijvend, richting (handels)kaai. 

 Links Smokkelstr. in, onm. links Koolboeistraat, dan rechts Kattesasstraat  

Op het einde naar rechts de Houtboeistraat in en rechtdoor tot aan de aankomstboog  (= 
startstreep). 

Wedstrijd 10.5 km ( 1 ronde 7,0333 km + 1 ronde 3.5 km) 

Beschrijving  van het parcours 

 Start dikke streep met rode tegels t.h.v. hoofdingang zaal Yseland. 

 Richting fonteinenplein en onmiddellijk links de hoek om de lange vismijngang in. 

Vismijngang doorlopen tot handelskaai, links en onm. rechts, via Houtboeistraat over 
Kattensas,  tot R. Orlentpromenade. 

 Rechts, voorbij Kromme Hoek, tot 1ste pad links in het Maritiem park. 

 1ste kruising links terug links naar de Dienstweg Havengeul.  

Tot aan parking Storm’s Harbour daar rechts-rechtdoor naar beneden het voetpad op 
naar de Albert I-laan.  

 Naar links, op het voetpad blijvend, richting (handels)kaai. 

 Links Smokkelstr. in, onm. links Koolboeistraat, dan rechts Kattesasstraat.  

Op het einde naar rechts de Houtboeistraat in en rechtdoor tot aan het fonteinenplein 
(einde vismijngebouw) en onmiddellijk links de hoek om de lange vismijngang in. 

Vismijngang doorlopen tot handelskaai, links en onm. rechts, via Houtboeistraat over 
Kattensas,  tot R. Orlentpromenade. 

 Rechts, voorbij Kromme Hoek, tot 1ste pad links in het Maritiem park. 

Aan de 1ste kruising, zigzaggend het pad naar rechts, aan de volgende kruising het pad 
naar links en vervolgens aan de volgende kruising het pad terug naar rechts richting 
Robert Orlentpromenade, daar vervolgen we de promenade naar links. 

 Op de Robert Orlentpromenade slaan we links in t.h.v. de Louisweg. 



80 m verder slaan we het 1ste wandelpad rechts het Prins Mauritspark in en vervolgens 
links rond de tuinen de 2de afslag links naar de Robert Orlentpromenade, vervolgens links 
op de promenade en steeds rechtdoor tot aan de parking van het Loodswezenplein. 

Hier naar links de Lombardsijdelaan in en vervolgens aan de Dienstweg Havengeul terug 
naar links.  

Vervolgens steeds rechtdoor terug, meerdere kruispunten dwarsend, tot aan de parking 
van Storm’s Harbour, daar rechts-rechtdoor naar beneden het voetpad op naar de Albert 
I-laan.  

 Naar links, op het voetpad blijvend, richting (handels)kaai. 

 Links Smokkelstr. in, onm. links Koolboeistraat, dan rechts Kattesasstraat.  

Op het einde naar rechts de Houtboeistraat in en rechtdoor tot aan de aankomstboog  (= 
startstreep). 

Wedstrijd 21,1 km (3 ronden van 7.0333 m) 

Beschrijving  van het parcours 

 Start dikke streep met rode tegels t.h.v. hoofdingang zaal Yseland. 

 Richting fonteinenplein en onmiddellijk links de hoek om de lange vismijngang in. 

Vismijngang doorlopen tot handelskaai, links en onm. rechts, via Houtboeistraat over 
Kattensas,  tot R. Orlentpromenade. 

 Rechts, voorbij Kromme Hoek, tot 1ste pad links in het Maritiem park. 

Aan de 1ste kruising, zigzaggend het pad naar rechts, aan de volgende kruising het pad 
naar links en vervolgens aan de volgende kruising het pad terug naar rechts richting 
Robert Orlentpromenade, daar vervolgen we de promenade naar links. 

 Op de Robert Orlentpromenade slaan we links in t.h.v. de Louisweg. 

80 m verder slaan we het 1ste wandelpad rechts het Prins Mauritspark in en vervolgens 
links rond de tuinen de 2de afslag links naar de Robert Orlentpromenade, vervolgens links 
op de promenade en steeds rechtdoor tot aan de parking van het Loodswezenplein. 

Hier naar links de Lombardsijdelaan in en vervolgens aan de Dienstweg Havengeul terug 
naar links.  

Vervolgens steeds rechtdoor terug, meerdere kruispunten dwarsend, tot aan de parking 
van Storm’s Harbour, daar rechts-rechtdoor naar beneden het voetpad op naar de Albert 
I-laan.  



 Naar links, op het voetpad blijvend, richting (handels)kaai. 

 Links Smokkelstr. in, onm. links Koolboeistraat, dan rechts Kattesasstraat  

Op het einde naar rechts de Houtboeistraat in en rechtdoor tot aan het fonteinenplein 
(einde vismijngebouw) en onmiddellijk links de hoek om de lange vismijngang in. 

 Start dikke streep met rode tegels t.h.v. hoofdingang zaal Yseland. 

 Richting fonteinenplein en onmiddellijk links de hoek om de lange vismijngang in. 

Vismijngang doorlopen tot handelskaai, links en onm. rechts, via Houtboeistraat over 
Kattensas,  tot R. Orlentpromenade. 

 Rechts, voorbij Kromme Hoek, tot 1ste pad links in het Maritiem park. 

Aan de 1ste kruising, zigzaggend het pad naar rechts, aan de volgende kruising het pad 
naar links en vervolgens aan de volgende kruising het pad terug naar rechts richting 
Robert Orlentpromenade, daar vervolgen we de promenade naar links. 

 Op de Robert Orlentpromenade slaan we links in t.h.v. de Louisweg. 

80 m verder slaan we het 1ste wandelpad rechts het Prins Mauritspark in en vervolgens 
links rond de tuinen de 2de afslag links naar de Robert Orlentpromenade, vervolgens links 
op de promenade en steeds rechtdoor tot aan de parking van het Loodswezenplein. 

Hier naar links de Lombardsijdelaan in en vervolgens aan de Dienstweg Havengeul terug 
naar links.  

Vervolgens steeds rechtdoor terug, meerdere kruispunten dwarsend, tot aan de parking 
van Storm’s Harbour, daar rechts-rechtdoor naar beneden het voetpad op naar de Albert 
I-laan.  

 Naar links, op het voetpad blijvend, richting (handels)kaai. 

 Links Smokkelstr. in, onm. links Koolboeistraat, dan rechts Kattesasstraat  

Op het einde naar rechts de Houtboeistraat in en rechtdoor tot aan het fonteinenplein 
(einde vismijngebouw) en onmiddellijk links de hoek om de lange vismijngang in. 

 Start dikke streep met rode tegels t.h.v. hoofdingang zaal Yseland. 

 Richting fonteinenplein en onmiddellijk links de hoek om de lange vismijngang in. 

Vismijngang doorlopen tot handelskaai, links en onm. rechts, via Houtboeistraat over 
Kattensas,  tot R. Orlentpromenade. 

 Rechts, voorbij Kromme Hoek, tot 1ste pad links in het Maritiem park. 



Aan de 1ste kruising, zigzaggend het pad naar rechts, aan de volgende kruising het pad 
naar links en vervolgens aan de volgende kruising het pad terug naar rechts richting 
Robert Orlentpromenade, daar vervolgen we de promenade naar links. 

 Op de Robert Orlentpromenade slaan we links in t.h.v. de Louisweg. 

80 m verder slaan we het 1ste wandelpad rechts het Prins Mauritspark in en vervolgens 
links rond de tuinen de 2de afslag links naar de Robert Orlentpromenade, vervolgens links 
op de promenade en steeds rechtdoor tot aan de parking van het Loodswezenplein. 

Hier naar links de Lombardsijdelaan in en vervolgens aan de Dienstweg Havengeul terug 
naar links.  

Vervolgens steeds rechtdoor terug, meerdere kruispunten dwarsend, tot aan de parking 
van Storm’s Harbour, daar rechts-rechtdoor naar beneden het voetpad op naar de Albert 
I-laan.  

 Naar links, op het voetpad blijvend, richting (handels)kaai. 

 Links Smokkelstr. in, onm. links Koolboeistraat, dan rechts Kattesasstraat  

Op het einde naar rechts de Houtboeistraat in en rechtdoor tot aan de aankomstboog  (= 
startstreep). 

 

 


