MTB parcours Norbert Dedeckere - nieuwe
aansluiting Oostende
1. Situatie vroeger
Wie vanuit Oostende of richting Oostende reed, kon het MTB parcours bereiken of verlaten via de
in- en uitgang ter hoogte van de Schapenweide in de Duinenweg.

2. Situatie vanaf november 2020
De in- en uitgang ter hoogte van de Schapenweide is nu volledig afgesloten met hekwerk. De
aansluiting met het MTB parcours Norbert Dedeckere is aangeduid met de gele MTB pijlen van Sport
Vlaanderen.

Deze in- en uitgang is sinds november met houten hekwerk afgezet en de omleiding werd aangeduid
met tijdelijke borden. Ondertussen heeft West Toer ook nieuwe palen met gele bewegwijzering
geplaatst zoals beschreven op bovenstaande foto.

Reden van deze afsluiting is de vraag van Natuurpunt om de verbreding en verzanding tegen te gaan
die de vroegere aansluiting met zich mee bracht. Op deze manier kan de natuur daar opnieuw zijn
gang gaan en zal de begroeiing zich opnieuw kunnen herstellen.
De trap is ook geen in- en uitgang aangezien deze uitsluitend voor wandelaars bedoeld is.

3. Vaststelling
Momenteel stellen we vast dat sommige gebruikers, ondanks de afsluitingen en omheiningen, via de
trap naast deze uitgangen naar de Duinenweg terugkeren. Terwijl het lusje terug slechts een (leuke)
500 meter singletrails bevat om zo terug de aansluiting naar Oostende te bereiken.
Jammer genoeg worden er daarvoor omheiningen in het gebied van Natuurpunt stuk gemaakt.
Hiervan werd melding gemaakt door getuigen. De bikers werden hierop gewezen, maar reageerden
met verwijten.

4. Conclusie
Met deze campagne willen wij alle bikers sensibiliseren om de uitgetekende routes te volgen zodat
we in de toekomst kunnen blijven uitbreiden (waar mogelijk) en de verstandhoudingen met
Natuurpunt en ANB op een positieve manier kunnen onderhouden worden.
Dit document en de nieuwe gpx’en zullen wij ook verspreiden via onze kanalen en naar de
sportdiensten van de buurgemeenten zodat deze nota verspreid kan worden bij de
mountainbikeclubs.
Ook Sport Vlaanderen heeft deze wijzigingen reeds doorgekregen en deze zullen asap aangepast
worden op de website. Het mountainbikenetwerk dat geraadpleegd kan worden via RouteYou zal
automatisch mee aanpassen.
We zijn ook van plan om overal C3 borden te vernieuwen, verplaatsen en bij te zetten waar
‘bestuurders’ niet mogen rijden. Dus wij dit snel in orde te kunnen brengen, althans van zodra alle
instanties hun fiat gegeven hebben.
Wij rekenen alvast op ieders bereidwillige medewerking en gezond verstand zodat het
mountainbiken langsheen de kust enkel maar mooier kan worden.

