
Onze kust binnenstebuiten
De favoriete zeeplekjes van de Belgian Coast Greeters

Wie meer uit zijn kustbezoek wil halen dan zee, strand en het obligatoire ijsje, kan voortaan 

op pad met een Belgian Coast Greeter. Dat is een enthousiaste vrijwilliger die je op 

sleeptouw neemt naar de leukste plekjes en onverwachte pareltjes van zijn geliefde 

badstad. Als extraatje krijg je daar ook nog eens een dubbele portie verhalen en insider-

tips bovenop. Allemaal gratis en voor niks, overigens, want een Greeter heeft maar één 

missie: jou laten kennismaken met de échte couleur locale van onze Belgische kust. Wij 

wilden je alvast een klein voorsmaakje geven en polsten naar de favoriete zeeplekjes van 

enkele Greeters.

Reportage door Rien de Mey

Hoe ‘boek’ je een Greeter?Het concept ‘Greeters’ is niet nieuw. Al sinds 
1992 leiden geëngageerde vrijwilligers gega-

digden rond in hun stad. Sinds maart 2012 volgt 
ook onze Belgische kust deze internationale ten-

dens, en wel met de Belgian Coast Greeters. Of je nu 
in New York of Blankenberge wordt rondgeleid, elke 
Greeterorganisatie werkt volgens dezelfde (voor)
waarden. Zo ontvangen de Greeters geen vergoedin-
gen en krijgen ze ook geen opleiding tot gids. Het 

zijn gewoon enthousiastelingen die je de verbor-
gen plekjes van een stad tonen en daarbij reke-

ning houden met jouw wensen en interesses.
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Greeter?

Op de website www.
belgiancoastgreeters.com 
vind je niet alleen informatie over het 
project, maar ook een boekingsmodule. 
Geef aan welke kustgemeente je voorkeur weg-
draagt en vermeld de gewenste taal, je interesses 
en beschikbaarheid. Daarna stelt het systeem je een 
Greeter voor, die qua profiel zo optimaal mogelijk aan-
sluit bij jouw voorkeuren.

De favoriete zeeplekjes van
André BAert, Belgian Coast Greeter  

in o.a. de Panne & Koksijde

Het leukste aan De Panne vind ik: de fijne mix tussen duinen en 
oude villa’s, de immense promenade op het strand, die tot ver over 
de landgrens reikt. 

3 insidertips over mijn kustgemeenten: 
 Met Beaufort04 heeft het gemeentebestuur van De Panne 

pal voor haar deur een oase van rust gecreëerd. De Maltese kun-
stenaar Norbert Francis Attard plaatste er een sculptuur met ver-
wijzingen naar de gulden snede en de rij van Fibonacci. Het is dé 
plaats om tot rust te komen in de koelte van een perfect evenwich-
tig kunstwerk. 

 Op de rand met Koksijde verzamelen fijnproevers in deelge-
meente Sint-Idesbald. Restaurant De Kokkel maakt er immers al 
jaren het mooie weer met een zeer fijne keuken in een authentiek 
vissershuisje. De chef is een meester in visbereidingen, zijn echt-
genote Isabelle een attente, lieve gastvrouw. 

 Een paar straten verder tref je de statige Cistersiënzerabdij 
Ten Duinen 1138, een zalige rustplaats aan onze vaak drukke 
kust. Bezoek er de unieke archeologische site en het leerrijke ab-
dijmuseum. Ook hier is Beaufort04 present, en wel met de ‘trans-
parante mens’ van de Spaanse 
beeldhouwer Jaume Plensa. Die 
monumentale figuur in zithou-
ding is opgebouwd uit letters en 
lijkt diep verzonken in gedachten. 
Om stil van te worden. 
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De favoriete zeeplekjes van
LindA tiCKet,  

Belgian Coast Greeter in Koksijde

Het leukste aan Koksijde vind ik: de vele sportmanifestaties, 
het uitgebreide cultuuraanbod, de kleine duinenreservaten, 
de charmante inwoners en gezellige eet- en winkelmogelijk-
heden.

3 insidertips over mijn kustgemeente:
 Waan je een echte Noordzeevisser in deelgemeente 

Oostduinkerke. Hoe? Een bezoekje aan het Visserijmuseum 
Navigo op de binnenplaats van het oude kerkplein brengt je 
alvast aardig in de stemming. Blijf daarna nog eventjes han-
gen op het zonovergoten terras van café De Peerdevisser om 
het plaatje compleet te maken.

 Ook Koksijde-dorp heeft plezierige plekjes in de aan-
bieding. Maak een paar uurtjes zoek in de oude dorpskern 
en bezoek het kerkhof met de prachtige waterpartij.

 Nog een onbekend plekje in de buurt is het polder-
dorpje Wulpen. Amper een zakdoek groot, maar aan sfeer 
geen gebrek, hier. Bezoek er zeker het kleine haventje.

De favoriete zeeplekjes van
MiCheL PierArt,  

Belgian Coast Greeter  
in Koksijde & Sint-idesbald

Het leukste aan Koksijde en Sint-Idesbald vind ik: de charmante, cul-
tureel getinte wandelingen die je er kunt maken in de onbekende 
hoekjes van het binnenland.

3 insidertips over mijn kustgemeente:
 De Zuidabdijmolen (1773) stond oorspronkelijk in Houtem, 

bij Veurne, maar werd in 1952 door Koksijde gekocht. Na een gron-
dige restauratie werd de staakmolen opnieuw in dienst genomen en 
vandaag maalt hij nog steeds 150 kilogram graan per uur. Ga zeker 
binnen een kijkje nemen, het loont de moeite.

 In de schaduw van de oude staakmolen liggen de Noorddui-
nen, een schattig lapje grond bezet met vissershuisjes en duinak-
kers. Maar toch is dat niet de reden waarom zo veel toeristen deze 
plek aandoen. Daar zitten vooral de (letterlijk) aaibare ezels en Shet-
landpony’s voor iets tussen.

 Duik de villawijken van Sint-Idesbald in en hou halt bij twee 
wel heel beroemde huizen. Op nummer 21 van de Noordduinen loop je immers binnen in de 
voormalige woonst van Paul Delvaux voor een indrukwekkend museumbezoek. Op nummer 20 
bewonder je het oeuvre van buurman-kunstenaar Pierre Caille.
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De favoriete zeeplekjes van
BernArd StAeLenS,  

Belgian Coast Greeter in de Panne

Het leukste aan De Panne vind ik: de zee met het eeuwig du-
rende spel van eb en vloed, van vlakke zee tot storm, van licht-
blauw tot donkergrijs....

3 insidertips over mijn kustgemeente: 
 Plaatselijke pleziervissers spotten doe je aan de Rampe, 

waar onder veel belangstelling de vangst van de dag aan land 
wordt gebracht.

 Ook leuk: een poosje struinen in de Dumonwijk, waar 
nog nostalgie in de lucht hangt. Je vindt er een petanqueveldje 
en een mooi ingericht speelplein voor de kleintjes. Aan de over-
kant moet je zeker binnenstappen bij ‘Mariaatje’. Zij baat er 
het volkscafé Sea-Side uit: een leuke plek in cottage-stijl, waar 
je het echte hart van De Panne nog voelt bonken. En ze spre-
ken er ook nog het echte ‘Pansdialect’. Charmant.

 Een eerlijk maal voor een eerlijke prijs? Daarvoor moet je 
bij Nautilus zijn. Dit restaurant van de camping Zeepark ligt 
pal aan de duinen en chef Dirk laat zich dan ook graag inspi-
reren door de zee. Denk: vangverse maatjes, bouillabaisse, zee-
vruchten of duinasperges. De eetzaal doet een beetje vooroor-
logs aan, maar er hangt steeds een vakantiesfeer in de lucht. 
Misschien omdat je hier zelfs op je strandslippers mag bin-
nenstappen?

De favoriete zeeplekjes van
ArnoLd MiChieLS,  

Belgian Coast Greeter in nieuwpoort

Het leukste aan Nieuwpoort vind ik: dat het een veelzijdige kustbestem-
ming is. Je vindt er natuurlijk zee en strand, maar ook veel familieplekjes, 
recreatieruimten, natuurgebied én een bruisende winkelstraat. Bovendien 
is Nieuwpoort een uitstekende uitvalsbasis voor wandelaars en fietsers.

3 insidertips over mijn kustgemeente: 
 De Promenade, die van Nieuwpoort-bad naar Nieuwpoort-stad 

loopt langs de havengeul. Start je wandeling aan Nieuwpoort-Bad, bij het 
natuurgebied Ysermonde, en volg het magnifieke wandelpad langs de 
jachthaven (de grootste van Noord-Europa) tot bij de vismijn.

 In de historische binnenstad van Nieuwpoort wacht je een gezellig 
marktplein en fraaie architectuur. Verbazingwekkend, als je weet dat hier 
na Wereldoorlog I niets meer overeind stond. Geniet op het marktplein 
van een streekbiertje, terwijl de beiaard speelt.

 Het Koning Albert I-monument ter herdenking van de Eerste 
Wereldoorlog en het sluizencomplex De Ganzepoot herinneren aan de 
geschiedenis van Nieuwpoort. Toen in 1914 de sluizen werden opengezet 
bij hoog water, kwam de IJzervlakte onder water te staan en werd de 
opmars van het Duitse leger gestuit. Neem de wenteltrap en bekijk van-
af het 30 meter hoge monument Nieuwpoort vanuit vogelperspectief. 
Nog een aanrader: wandel van hieruit naar de kleine gemeenschap Sint-
Joris, bij de IJzer. Een fijne wandeling in een authentiek decor.



De favoriete zeeplekjes van 
ChriS duMon, Belgian Coast Greeter in nieuwpoort

Het leukste aan mijn kustgemeente vind ik: de afwisseling van drukke da-
gen (tijdens het weekend of de vakantietijd) en de periode waarin de 

kust weer tot rust komt. Dat beleef je heel intens.

3 insidertips over mijn kustgemeente: 
 Vrijdag, marktdag! Vrijdag is een hoogdag voor Nieuwpoortenaar 

én toerist, want dan kuieren we allemaal samen tussen de kleurrijke kra-
men op de markt. De geur van rijpe meloenen, dampende pannenkoe-
ken, verse olijven, kaneel of rijpe kazen hangt hier wekelijks in de lucht. 
En verder is de sfeer opperbest: een groet hier, een babbeltje daar en tus-

sendoor genieten je van de rijke klanken van de beiaard!
 Heerlijk in de lente is een wandeling langs de Louisweg. Op de 

grens tussen duin en polder, en beschermd tegen de snijdende zeewind, 
hoor je hier de koeien loeien en zie je elzenbelletjes wiegen in de zonne-

stralen tussen het eerste frisse groen.
 Vogels kijken tijdens je wandeling van de nieuwe Euro-jachthaven 

naar het natuurgebied langs de IJzer. Veel moeite kost het je niet om een 
exemplaar te spotten, want om je heen hoor je steevast het klagend krij-
sen van de zilvermeeuw en de hoge roep van de scholekster en de wulp. 
Niet zo’n vogelfan? Misschien word je op deze route wel begroet door 

een zeehond die speels buikrolletjes maakt in zee.

De favoriete zeeplekjes van
VALère QueStier,  

Belgian Coast Greeter in 
nieuwpoort

Het leukste aan Nieuwpoort vind ik:  
de gemoedelijke sfeer op de vrijdagmarkt.

 Bootjes kijken doe je vanop het terras van 
De Vierboete, het Clubhuis van de Water-
sportkring van de Luchtmacht. Het is de 
leukste rustplek tijdens een wandeling langs 
het Natuurreservaat IJzermonding of richting 
Lombardsijde. Hier kun je ook de overzetboot 
nemen naar Nieuwpoort-bad.

 Ook een leuk terrasplekje: de Konink-
lijke Yacht Club Nieuwpoort. Hier zit je met 
je neus op de jachten en kun je ongestoord de 
schippers observeren.Ga je liever mensen kijken? 
Verover dan een plaatsje op het terras van bras-
serie De Krone. Je ziet honderden mensen voorbij 
komen, kinderen die over de weg scheuren in hun 
go-carts, lachende en bedrukte gezichten. Eigen-
lijk zit je hier op de eerste rij voor een fijne voor-
stelling van ‘De Zeedijk, het leven zoals het is’.
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De favoriete zeeplekjes van
ritA VAnhoVe, Belgian Coast Greeter in oostende

Het leukste aan mijn kustgemeente vind ik: dat Oostende een stad 
is waar je een leuk dagtripje  beleeft, maar dat je er ook gemak-
kelijk een week kunt zoekmaken zonder in herhaling te vallen. Er 
is zo veel te zien, denk maar aan de (jacht)haven, het Maria Hen-
drikapark, de gezellige winkelstraten, het James Ensor museum of 
het Domein Prins Karel... Keuze zat!

3 insidertips over mijn kustgemeente:
 Rust zoeken doe je in Raversijde, in het Domein Prins 

Karel. Bezoek het te voet of met de fiets en vergeet zeker je pick-
nickmand niet. Hier kun je immers gezellig aperitieven of lunchen 
met zicht op zee, midden in de duinen. Neem ook een kijkje bij 
het kerkje van James Ensor, waarlangs de bekende Belgische Sym-
bolist ligt begraven.

 In het Maria Hendrikapark, vlak bij het centrum, is het niet 
alleen leuk wandelen, de speeltuin is ook een topattractie voor de 
kleintjes. Ga er een terrasje doen of luier er in het gras. Een klein 
nadeeltje: zwemmen in de vijver is hier verboden, maar met de zee 
om de hoek is dat natuurlijk niet zo’n ramp.

 Twee eeuwen geschiedenis? Die vind je verzameld in het in-
drukwekkende Fort Napoleon. Het monument werd in 1811 
opgetrokken door de Franse heerser om de haven van Oostende 
te beschermen tegen een mogelijke aanval uit Engeland. Die 
kwam er nooit, waardoor het fort al snel een wapenopslagplaats 
en verblijfplek voor het Franse leger werd. Ook tijdens de twee 
Wereldoorlogen krijgt het fort dezelfde bestemming; alleen is het 
ditmaal het Duitse leger dat hier de intrek neemt. Vandaag tref je 
er een museum waar jong en oud samen het Oostendse oorlogs-
verleden induiken. Je kunt het fort trouwens gemakkelijk bereiken 
met de kusttram of de wagen, maar nog leuker is een retourtje met 
de gratis overzetboot. Die wacht je op langs de kaai in Oostende.



De favoriete zeeplekjes van
AnniCK MontenS,  

Belgian Coast Greeter in oostende

Het leukste aan mijn kustgemeente vind ik: dat 
Oostende haar negatieve bijklank heeft kunnen 
afschudden. Er werd heel wat werk geleverd om 
de stad opnieuw aantrekkelijk te maken, met suc-
ces. Oostende heeft, als grootstad aan de Kust, 
een leuke mix in petto. Cultuur, natuur en winkel-
plezier vind je hier op wandelafstand. Ook het vis-
sersverleden van de stad leeft verder. Is er een 
evenement in Oostende? Dan tref je daar altijd 
wel een groepje nostalgische zielen dat visserslie-
deren aanheft. Die mix van authenticiteit en voor-
uitgang maakt Oostende een leuke, unieke plek 

aan ons Noordzeestrand.

3 insidertips over mijn kustgemeente:
 Maak een wandeling rondom het centrum. 

Zo blijf je weg uit de drukke zones, maar pik je 
toch heel wat Oostendse klassiekers mee. Start je 
tour vlak bij Het Bosje (ook wel: het Maria Hen-
drikapark) en volg onze eigen ‘Rambla’, een nieuw 
aangelegde wandelstrook die je tot bij de Mercator 
brengt. Van daaruit wandel je hoogstens een paar 
minuutjes tot de dijk en de gezellige Vistrap. Zet 
koers richting de Albert I-Promenade, met de zui-
lengang en het Thermae Palace en verpoos even-
tjes in het zonnetje op een bankje met zicht op zee 
in ‘Petit Nice’. Om opnieuw bij Mercator uit te 
komen, volg je tot slot de Alfons Pieterslaan.

 Een niet te onderschatten troef voor onze 
kustgemeenten is dat je er kunt winkelen op zon-
dag. Ben je in Oostende, breng dan het boetiekje 
La Coqueta in de Kaaistraat een bezoekje. Eigena-
res Riet heeft niet alleen (zelfgemaakte) kleurrijke 
goodies in de winkelrekken, hier hangt ook altijd 
een blij sfeertje.

 Terwijl de meeste toeristen verpozen op het 
strand, kiezen de Oostendenaars vaker voor een 
ongestoord luilekkermoment in het Maria Hen-
drikapark. Als mijn stad wordt overspoeld door 
dagjestoeristen, zoek ik hier rust tijdens een wan-
deling in het groen, een kort fietstochtje of een 
poosje pedalovaren of minigolfen. Een verade-
ming.

De favoriete zeeplekjes van
henri VAndeKerCKoVe,  

Belgian Coast Greeter in oostende

Het leukste aan Oostende vind ik: dat er het hele jaar door vele leuke evene-
menten worden georganiseerd voor jong en oud.

3 insidertips over mijn kustgemeente:
 Een niet te missen plekje in Oostende is de Oosteroever, met zijn vis-

mijn, vuurtoren en Fort Napoleon. Nog een trekpleister daar is de ‘Slipway’ 
uit 1931, waar nog steeds kleine vissersvaartuigen en jachten op het droge 
worden gesleept voor herstellings- of schilderwerken.

 Zin in een dampende pot mosselen? Reserveer dan een plekje in restau-
rant De Kombuis, aan de Van Iseghemlaan. Een heus monument in Oost-
ende, met bijhorende mosselreputatie.

 Couleur locale opsnuiven doe je dan weer in het clubhuis van wijkvereni-
ging Hazegras, vlak bij het station. Je maakt er tussen pot en pint kennis met 
de lokale bevolking. Kom wel op vrijdag, tussen 17 en 22 uur, anders sta je 
voor een gesloten deur.

De favoriete zeeplekjes van
YVAn QuinteLier,  

Belgian Coast Greeter in Knokke

Het leukste aan Knokke vind ik: de geschiedenis van de stad. 
Wist je dat Knokke het laatste stukje België was dat werd 
bevrijd in de Tweede Wereldoorlog? De bezetting van Knokke 
wordt vandaag nog herdacht en in kaart gebracht in het For 
Freedom Museum te Ramskapelle. De combinatie van die 
beladen geschiedenis en de ongerepte natuur is voor mij de 
grootste troef van Knokke.

3 insidertips over mijn kustgemeente:
 Bij de Oosthoek vind je de ingang van het Zwin. Niet 

alleen een knappe natuurplek in Knokke, maar ook een 
plaats waar de geschiedenis letterlijk opborrelt. Op het einde 
van de 19de eeuw was daar immers een natuurbron. Die 
werd later kunstmatig drooggelegd, maar als je het Zwin bin-
nenwandelt en de houten passerelle oversteekt, kom je in een 
moeraszone terecht. De bron geeft zich blijkbaar niet zomaar 
gewonnen.

 1900 was het tijdperk van de cruiseschepen. Wie zo’n 
luxueuze bootreis kon betalen, koos soms maandenlang het 
ruime sop in stijl. Vaak wilden cruiseliefhebbers na hun 
thuiskomst nog even vasthouden aan die mooie herinnerin-
gen op zee en daarom lieten ze in Oud-Duinbergen (vlak bij 
de minigolf ) gebouwen neerpoten die ei zo na imitaties wa-
ren van cruiseschepen. De nostalgie hangt er ook vandaag 
nog in de lucht.

 Een knap voorbeeld van cityplanning avant la lettre: de 
villawijk in Duinbergen. Architect van dienst was de Duit-
se Hermann Josef Stübben die begin 1900, in opdracht van 
het Knokse bestuur, de natuur en de duinen ongemoeid liet 
en een knap stratenplan bedacht voor de concessie Duinber-
gen. Een geslaagd resultaat dat nu nog steeds uitnodigt tot 
een fijne wandeling.

De favoriete zeeplekjes van
ritA VAn StALLe,  

Belgian Coast Greeter in Blankenberge

Het leukste aan Blankenberge vind ik: de unieke mix van drukte 
en stilte. Op het strand, de dijk, in de kerkstraat of de jachtha-
ven is het altijd amusant en levendig, maar als je richting Uit-

kerke en het natuurgebied de Uitkerkse Polder wandelt, hoor je 
enkel nog het ruisen van de wind en de blije vogeltjes.

3 insidertips over mijn kustgemeente:
 Nog nooit een authentiek vissershuisje gezien? Zak dan 

af naar de Breydelstraat, waar je niet naast het schattige Huisje 
van Majutte kunt kijken. Niemand weet hoe oud het optrekje 

is, maar dat Pé Majutte (de lapnaam voor visser Pieter De 
Bruyne) er ooit met zijn kroostrijk gezin woonde, staat wél 

vast.
 Waan je een strandbezoeker anno 1900 in het Belle 

Epoque Centrum, waar je de Blankenbergse glorie van weleer 
ervaart. Drie belle époquevilla’s van 1894 werden hier opge-
knapt en getransformeerd tot een interactief tentoonstellings-
complex en dat loont de moeite. Maar vergeet ook niet even 

langs de achterkant van het centrum te wandelen, daar wacht 
je een modern architecturaal hoogstandje van Luc Deleu. Ver-

rassing!
 Binnenkort bestel je in Blankenberge ook een nieuw, plaat-

selijk biertje: de Kokketeute. Weet je niet wat dat betekent? Zak 
dan af naar Blankenberge, we leggen het je met plezier uit.
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De favoriete zeeplekjes van
dirK dePetter, Belgian Coast Greeter in Bredene

Het leukste aan Bredene vind ik: dat je hier zo veel kampeermoge-
lijkheden hebt. Bredene is de ongekroonde kustkoningin van de 
campings en dat is een echt pluspunt voor toeristen die midden 
in de natuur willen logeren.
Koop aan de Oostendse Vistrap een portie garnalen en spring op 
de fiets richting Bredene. Na amper drie kilometer fietsplezier be-
reik je een van de mooiste terrassen van onze Kust: Twins Club. Hier 
kun je met zicht op zee je garnaaltjes pellen én wegspoelen met 
een Rodenbach.

 Zin in een actief vakantiemoment? Dan vind je vast wat je 
zoekt in het Bredense recreatiecentrum Grasduinen. Dit do-
mein heeft sinds 2011 heel wat sport- en spelmogelijkheden in 
petto. Zo kun je er luieren met uitzicht op de vijver, fiets- of wan-
deltochten maken, sporten of ravotten op het speelplein. De toe-
gang tot het domein en de (sport)voorzieningen zijn gratis.

 Duik in het vissersverleden van Bredene en bezoek de au-
thentieke Visserskapel O.L.V. Ter Duinen. Al sinds 1736 is dit 
stenen vissersmonument een bedevaartsoord ter ere van al wie het 
leven liet op zee.

De favoriete zeeplekjes van
JohAn renderS,  

Belgian Coast Greeter in de haan

Het leukste aan Bredene vind ik: Cultuur-, zon- of 
natuurgenieter? De Haan heeft voor iedereen wel 
iets in petto.
Iedereen kent wel de charmante Concessie in De 
Haan, alleen weten weinigen dat deze plek aan de 
oorsprong van het ontstaan van de gemeente ligt. 
Kijk goed rond, want alleen aandachtige wande-
laars spotten er nog de stille getuigen van een luis-
terrijk verleden. Zo vind je er bijvoorbeeld nog de 
restanten van een klein casinootje dat ooit in De 
Haan stond. Op 4 augustus vindt in de pittoreske 
villawijk Trammelant plaats, een feest helemaal in 
het teken van de belle époque.

 Iedereen heeft het nu over Beaufort04, maar 
wist je dat er onder de duinen van De Haan nog 
een restant van de vorige editie verborgen zit? Een 
tunnel, die destijds werd gebruikt om astmapatiën-
ten van het Zeepreventorium naar het strand te 
brengen, werd er tijdens Beaufort03 in een kleur-
rijk kleedje gestopt door een collectief van Zuid-
Amerikaanse kunstenaars. Leuk om met de kids te 
bezoeken, want de tunnel leent zich uitstekend tot 
echo-spelletjes. Kijk uit naar een Beaufort-vlag in 
de duinen als je de ingang van de tunnel wil vin-
den.

 De Haan is een typische badplaats, maar ook 
het achterland mag er zijn. De twee pittoreske pol-
derdorpjes Vlissegem en Klemskerke zijn uitste-
kende bestemmingen voor een rustige fietstocht. 
En vergeet onderweg niet halt te houden voor een 
hapje of een drankje op een van de vele terrasjes.

 De favoriete zeeplekjes van 
BArt VerdonCK, Belgian Coast Greeter in 

Middelkerke-Westende

Het leukste aan Middelkerke-Westende vind ik: het afwisselende 
landschap. Je kunt er zowel een leuke strandvakantie beleven als 
genieten van de rust in de pittoreske polderdorpjes van het hin-
terland. Bovendien is de ligging van Middelkerke ideaal voor wie 

een uitstapje plant: het ligt centraal in de kuststrook en op een 
boogscheut van Brugge, Veurne en Diksmuide.

3 insidertips over mijn kustgemeente: 
 Middelkerke is de gedroomde uitvalsbasis voor fietsers. Zowel de 

recreatieve fietser als de meer fervente wielertoeristen komen er aan hun 
trekken. De toeristische dienst tekende een zestal fietstochten uit langs de 
belangrijkste bezienswaardigheden en lanceert binnenkort zelfs twee ver-

halenfietstochten. Zo kun je kennismaken met de oude volksverhalen 
van de kuststreek. Vijf rasvertellers vertellen oude sagen in het West-
Vlaams, Nederlands, Frans, Duits of Engels. 

 In Westende en op de grens met Oostende vind je nog over-
blijfselen uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Bunkercom-
plexen en gangenstelsels geven je een goed idee van de toenmalige 
oorlogsrealiteit. Sommige bunkers zijn zelfs vrij te bezoeken, al 
moet je ze wel weten te vinden. Maar als je een Greeter inschakelt, 
lukt dat vast en zeker.

 Het strand lijkt voor veel mensen een lege vlakte, terwijl die 
eigenlijk krioelt van het leven. Ik vind het geweldig om geïnteres-

seerde bezoekers te wijzen op al die kleine sporen en herkennings-
punten die ze anders zomaar voorbij zouden lopen. Strandbewoners 

zijn meesters in de camouflage en alleen een geoefend oog kan ze 
ontdekken. Een wandeling met een Greeter langs de waterlijn of bij laag 

water is dan ook altijd een belevenis. 


