
Strandhoppen 
De mooiste badsteden van de Belgische kust

Het gros van de Belgische badsteden is niet meteen het toonvoorbeeld van gezelligheid. 
Gelukkig zijn er uitzonderingen waar je van de ongerepte natuur kunt genieten of 
heerlijk gaat shoppen. Van net over de Franse grens tot vlak aan de Nederlandse, 

brengen wij je doorheen België langs de mooiste badplaatsen.
Tekst: Leen Verstraelen
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Duinkerke 

Onze favOriete adresjes:
1  Comme Vous Voulez: gezellig hedendaags restaurant waar  

 met verse seizoensproducten wordt gekookt zodat je telkens 

 weer iets nieuws ontdekt. www.commevousvoulez.fr
2  LAAC: het centrum voor hedendaagse kunst van duinkerke 

 ligt midden in een beeldentuin en vlak bij het strand. je vindt er 

 werken van Karel appel, andy Warhol en César
3  Aux Doigts de Jean Bart: een patisseriezaak die je moet 

 bezoeken, ze gaat al verschillende generaties mee. de beruchte 

 ‘doigt de jean Bart’ werd in 1958 uitgevonden: een amandeltaart 

 met mokkacrème en overgoten met melkchocolade.  

 www.auxdoigtsdejeanbart.com

in duinkerke vloeien 
de franse en vlaamse 
cultuur in elkaar over

DuInkERkE 
We beginnen de ontdekkingstocht aan de 

Frans-Vlaamse kust, waar beide culturen 

helemaal in elkaar overvloeien. De Vlaamse 

roots van de streek zijn vooral te vinden in 

de kleine dorpjes van de omgeving, terwijl de 

badplaatsen Malo-les-Bains en Bray-Dunes 

in de Franse sfeer van vorige eeuw baden. 

Ook op gastronomisch vlak is hier het beste 

van twee werelden te vinden.

Liefhebbers van geschiedenis 

en cultuur halen hier hun hart 

op. Uiteraard is er de rijke zee-

vaartgeschiedenis die je onder meer kunt 

ontdekken in het havenmuseum. Dit ligt in 

een oud pakhuis uit de negentiende eeuw, 

op zich al een bezoekje waard. Verder be-

horen er maar liefst vier Belforten tot de 

werelderfgoedlijst en dan is er nog de oor-

logsgeschiedenis: in 1940 werd hier de slag 

om Duinkerke gestreden. 
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Nieuwpoort

de jachthaven is 
bekend als de grootste 

plezierjachthaven 
van noord-europa

nIEuwpOORT
Nieuwpoort is één van de meest veelzijdige 

badsteden van onze kust. Langs de ene kant 

heeft ze een rijk oorlogs- en vissersverleden en 

wonen er veel oudere mensen, langs de andere 

kant bruist ze van de leuke activiteiten en wordt 

ze steeds meer gegeerd door jonge gezinnen. 

De monding van de IJzer deelt de stad in twee-

en, in Nieuwpoort-Stad en Nieuwpoort-Bad. 

Hoewel de stad zowel in de Eerste als 

Tweede Wereldoorlog zwaar getrof-

fen werd, kun je nog wel degelijk een 

pittoreske wandeling maken door-

heen Nieuwpoort-Stad. Hier vind je 

een charmant centrum met smalle 

straatjes en historische gebouwen. 

Het Marktplein is de ideale uitvalsbasis 

voor je bezoek. de nieuw aangelegde 

houten wandel- en fietspromenade 

langs de Havengeul loopt van Nieuwpoort-Stad 

tot Nieuwpoort-Bad en biedt uitzicht aan voor-

bijvarende zeilschepen. Om het Natuurreser-

vaat in de IJzermonding te ontdekken, steek je 

deze Havengeul over met de veerdienst.

Wie liever gaat shoppen, zoekt zijn heil in 

Nieuwpoort-Bad. De Albert I-laan en de 

Lombardijestraat lopen parallel met de zee-

dijk en hier vind je tal van kledingzaken en in-

terieurwinkels. De jachthaven hier is trouwens 

tot ver buiten de landsgrenzen bekend als de 

grootste plezierjachthaven van Noord-Euro-

pa. En uiteraard moet je ook voor watersport 

in Nieuwpoort-Bad zijn. 
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Onze favOriete adresjes:
1  Brasserie Nieuwpoort: een origineel interieur en een 

 mooie kaart met heerlijke streekgerechten.  

 www.brasserienieuwpoort.be
2  Loft Living: designzaak met bekende merken zoals 

 B&B italia, flexform, Kartell, Moooi en vitra. 

 www.loftliving.be
3  Botticelli: een trendy trattoria met uitgebreide 

 wijnkaart en eerlijke gerechtjes uit de keuken van  

 ‘la mama’. www.botticelli.be
4  Mi Gusto: koffiezaak met de heerlijkste arabica’s en 

 specialiteiten van chocolatier dominique Persoone. 

 www.migusto.be
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De Haan
Onze favOriete adresjes

1  Due: de collectie van Mer du nord,  

 just in Case, 7for all Mankind en vele andere 

 merken  maken van deze winkel een stijlvol 

 adresje. www.duedehaan.be
2  Akotee: liefhebbers van Gin tonic zijn hier 

 aan het juiste adres. www.cafeakotee.be
3  Guapa: leuke boetiek met bekende merken 

 zoals twin-set, Liu jeans, Michael Kors, roses 

 of antwerp en Malice in Wonderland.  

 www.guapa-dehaan.be

DE Haan
De Haan is ongetwijfeld de badplaats met 

het meest pittoreske uitzicht. Hier maakt de 

gewoonlijke hoogbouw van de Belgische 

kust ruimte voor originele architectuur uit 

de Belle Époque. Wist je trouwens dat Albert 

Einstein hier zijn tweede verblijf had? Ook 

nu is de badplaats nog erg geliefd bij wie op 

zoek is naar een pied-à-terre.

De mooiste villawijk van de kuststreek, De 

Concessie, is te ontdekken via verschillende 

wandelroutes. Zo kun je een uitgestippelde 

route ‘In de voetsporen van Einstein’ volgen, 

te verkrijgen bij de toeristische dienst. 

Deze is trouwens in het oude Tramhuis-

je gelegen, zowat hét toonvoorbeeld 

van de typische architectuur. 

Maar ook de omliggende natuur met 

weidse polders en uitgestrekte duinen is 

de moeite waard. Het beste uitzicht over 

al dat moois krijg je vanaf de Spioenkop 

in deelgemeente Wenduine, op de op één na 

hoogste duin van België. Vanaf het paviljoen-

tje kun je bij helder weer zelfs de stad Brugge 

zien liggen. Tussen De Haan en Wenduine 

strekken zich ook de Duinbossen uit, een bos-

strook met uitgestrekte wandel- en ruiterpaden. 

Paardenliefhebbers kunnen trouwens terecht in 

verschillende maneges in De Haan en de buur-

gemeentes. Velen onder hen organiseren ook 

wandelingen aan zee.

Hier maakt de gewoonlijke 
hoogbouw van de Belgische 
kust ruimte voor architectuur 
uit de Belle Époque

3

1

2

©
 w

w
w

.d
e

ku
st

.b
e

©
 w

w
w

.d
e

ku
st

.b
e

©
 w

w
w

.d
e

ku
st

.b
e

©
 w

w
w

.d
e

ku
st

.b
e

©
 D

o
ri

e
n

 C
e

u
le

m
an

s

Stijlvol Wonen  103102



Stijlvol Wonen  105104

Onze favOriete adresjes:
1  RR Interior Concepts: de zaak heeft tegenwoordig  

 twee filialen waar je terecht kunt voor grote en kleinere 

 designmerken. www.rrinterieur.be
2  Items: een adresje met unieke vintage meubels, kunstobjecten 

 en mooie accessoires. www.items-knokke.com
3  Zalig aan Zee: Kathleen Cassiers verhuurt verschillende 

 charmante vakantiehuisjes met haar bedrijf zalig aan zee.  

 dit huis in de judestraat biedt plaats aan 10 personen, is 

 volledig uitgerust en baadt in een onmiskenbare stijlvol 

 Wonen-sfeer. www.zaligaanzee.be
4  Delicious: een warm-hedendaags interieur waar de heerlijkste 

 broodjes en verse taart op de kaart staan. ideaal voor de lunch. 

 dumortierlaan 79
5  Cuines 33: dit gloednieuwe sterrenrestaurant staat voor 

 Cosmopolitan, Contemporary en Conceptual. je kunt er 

 terecht voor de lunch, tapas of het diner. www.cuines33.be

Knokke

knOkkE
Het is vooral de wijk Het Zoute van de ge-

meente Knokke die tot de verbeelding 

spreekt. Hier strijkt de Belgische en Neder-

landse jet-set ’s zomers neer om te flane-

ren langs de wandeldijk of te shoppen in 

de luxezaken. Velen onder hen hebben hier 

hun eigen pied-à-terre of verblijven er in-

middels permanent.

Shoppen doe je vooral aan de Kustlaan 

en de Zeedijk. Hier vind je de mooie inte-

rieurzaken, kunstgaleries, luxeboetieks en 

flagshipstores van grote Italiaanse merken. 

Fashionistas halen hier hun hartje op. De 

grotere ketens situeren zich aan de Lippen-

slaan. De meeste winkels in Knokke Zoute 

zijn trouwens open op zondag.

Ook natuur- en sportliefhebbers zijn hier 

aan het juiste adres. Surfers Paradise heeft 

een mooi clubhuis in Californian style, waar 

je terecht kunt om watersportmateriaal te 

lenen, surflessen te nemen of gewoon om 

een glas te drinken aan de gezellige bar. Puur 

natuur en stilte vind je in natuurreservaat Het 

Zwin. Wie een bezoekje plant, houdt er best 

rekening mee dat er wordt gewerkt aan een 

nieuw natuurcentrum, waardoor het vogel-

park tot midden 2015 niet toegankelijk is.
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