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Beste bewoner, 

Op zondag 22 mei 2022 organiseert VZW Tridam een triatlon in samenwerking met stad Damme. Dit brengt met 

zich mee dat tussen 12u00 ‘s middags en 19u00 ‘s avonds meerdere wegen en jaagpaden afgesloten worden. Er 

is ook geen doorgaand verkeer mogelijk ter hoogte van restaurant de Siphon. Hieronder een overzicht. 

• Hoeke: alle verkeer vanuit Hoeke zal omgeleid worden via Oostkerke naar de Koolkerkesteenweg 

richting Damme 

• Damme: alle verkeer vanuit Damme zal omgeleid worden via de Koolkerkesteenweg richting de kust. 

Verkeer van Damme-centrum kan ook naar Vivenkapelle en Sijsele 

• Moerkerke: alle verkeer vanuit Moerkerke zal omgeleid worden via Vivenkapelle/Damme naar de 

Koolkerkesteenweg richting de kust. Verkeer van Moerkerke kan ook weg via Scheewege naar 

Maldegem.  

• Zeebrugge: het verkeer vanuit Zeebrugge kan via de A11 richting Damme of Hoeke of zal omgeleid 

worden via de Koolkerkesteenweg. 

• Den Hoorn: alle verkeer vanuit Den Hoorn zal omgeleid worden via Moerkerke/Jacxensbrug richting 
Damme. Verkeer vanuit Den Hoorn kan ook weg via Waterpolder en Damweg. 

• Lapscheure: alle verkeer vanuit Lapscheure richting Damme zal omgeleid worden via N 49 

richting Westkapelle, en Oostkerkestraat - Koolkerkesteenweg richting Damme. 

Het zwem-, fiets- en loop parcours kan u op de achterzijde van dit blad of op onze website raadplegen. 

Ook kan er op Vrijdag 20 en Zaterdag 21 mei enige hinder zijn in Oostkerke en aan de Siphon tijdens het 

opzetten van onze aankomst- en transitzone. We doen er alles aan om de overlast tot een minimum te 

beperken. Wij vragen om steeds de richtlijnen van medewerkers, seingevers en politie op te volgen. 

Het fietsparcours zal op zondag 22 mei tussen 13 en 16 uur afgesloten zijn voor alle verkeer, ook 

voor bewoners en bezoekers. Gelieve hiermee rekening te houden. 

VZW Tridam dankt u alvast voor uw medewerking.  
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