
Parcours

Met een start op het strand voor het Casino heeft 
Knokke-Heist gekozen voor een unieke setting.  

De renners rijden op de Zeedijk richting Nederland tot aan de 
Duindistelstraat. Via een klein stukje Kustlaan wordt de aansluiting 
gemaakt op de Dumortierlaan en vervolgens de oostelijke rijweg 
van de Lippenslaan tot aan het Burgemeester Frans Desmidtplein. 
Via de Elizabetlaan en het Abraham Hansplein gaat het naar 
de Koningslaan om via de ovonde aan de Sint-Margarethakerk 
de Natiënlaan (N49) op te stomen richting Westkapelle. 
Van de Dorpsstraat gaat het naar de Oostkerkestraat om zo 
aansluiting te vinden richting Dudzele en Damme. De verbinding 
tussen Westkapelle en de � nish op ’t Zand in Brugge verschilt 
naargelang de categorie met afstanden tussen 20 en 43,3 km. 

De Dames Junioren leggen op dinsdag morgen het minste 
kilometers af. Na de start verlaten zij reeds de Zeedijk aan 
de Zwaluwenlaan en rijden ze via de J. Sabbelaan, 
de Elizabetlaan en het Abraham Hansplein de Koningslaan in. 

Gemengde landenteams van 3 mannen en 3 vrouwen nemen het 
op woensdag 22 september tegen elkaar op in een ploegentijdrit. 
De mannenteams gaan van start in Knokke-Heist en zullen 
richting Brugge � etsen, over een licht afwijkend parcours t.o.v. de 
individuele tijdritten. Bij aankomst na 22,5 km in Brugge neemt 
het vrouwenteam over, voor een parcours van 22 km met een 
passage via Damme en Dudzele en aankomst op ’t Zand in Brugge.

Bereikbaarheid en mobiliteit

Het WK tijdrijden zal onvermijdelijk een grote impact hebben 
op het verkeer en de bereikbaarheid van delen van onze 
gemeente. Onderstaand vind je al de krachtlijnen. 

• Het parcours splitst Knokke-Heist als het ware in 
twee delen. Wie tijdens de trainingen en wedstrijden 
met de wagen van het oosten (Knokke en het 
Zoute) naar het westen (Duinbergen en Heist) wil of 
omgekeerd, kan dit alleen via de autosnelweg A11. 

• De rode zones worden +/- 1 uur voor de wedstrijd 
tot kort na passage van de laatste renner afgesloten. 
Het parcours en de onmiddellijke omgeving wordt 
2 uur voor de wedstrijd tot +/- 1 uur na passage van 
de laatste renner afgesloten. Uitgezonderd de Zeedijk 
worden voordien alle kruispunten nog open gehouden.

• Langs het volledige parcours zal een parkeerverbod gelden. 

• Verplaats je in Knokke-Heist zo veel mogelijk met de � ets
of te voet. Op deze manier zijn alle handelszaken bereikbaar. 

• Plaatselijk verkeer zal op veel plaatsen mogelijk 
blijven. De inwoners en handelaars krijgen 
daarover nog speci� eke informatie. 

Fanzones

Wil je het WK beleven in een bijzondere ambiance? Kijk dan in één 
van de 4 fanzones in Knokke-Heist. Je kunt er iets eten en drinken 
en de wedstrijd bekijken op groot scherm. Sommige fanzones 
voorzien ook leuke randanimatie met optredens en muziek. 

f1 WK FANZONE STRAND VOOR CASINO

f2 WK FANZONE BURGEMEESTER FRANS DESMIDTPLEIN
(Enkel op zaterdag en zondag)

f3 WK fanzone station Knokke

f4 WK fanzone Westkapelle
(Dorpsstraat)

Teambussen

De echte wielerliefhebbers zullen uiteraard graag eens de 
teambussen bekijken en met een beetje geluk ontmoet 
je er nog één van je wielerhelden. De teambussen staan 
opgesteld langs de Zeedijk vanaf de Wandelaar in 
Duinbergen tot aan de startzone aan het Casino. 

HEIST

RAMSKAPELLE

WESTKAPELLE

KNOKKE

Elizabetlaan

Westkapellestraat

Heistlaan

Heistlaan

Heistlaan

Ram
skapellestraat

Spelemanstra
at

N376

N376

A11

A11

N376

N376

Oo
st

ke
rk

es
tra

at

El
iza

be
tla

an

Elizabetlaan

Kustlaan

Kustlaan

Duindistelstraat

Dumortie
rla

an

Bronlaan

Bronlaan

Zoutelaan

Hazegrasstraat

Hazegrasstraat

Hazegrasstraat

Graaf Jansdijk

Rentra
nchementstra

at

Elizabetlaan

Westkapellestraat

Westkapellestraat

Knokkestraat

Natiënlaan

Dorpsstraat

Oostkerkestraat

Nieu
wst

ra
at

Kragendijk

Kalfstraat

Smedenstraat

Li
pp

en
sl

aa
n

Li
pp

en
sl

aa
n

Zwaluwenlaan

Natiënlaan

Ko
ni

ng
sl

aa
n

F2

F1

F3

F4

DE WANDELAAR

legende

Parcours

Parcours ‘Dames Junioren’

Parcours ‘Mixed Team Trial’

Rode zone

Ziekenhuis

Station

FanzonesF


