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DE KUST

Meeuwen voederen is verboden. 
De meeuwen schreeuwen en 
kunnen hun bek niet houden. 

Over heel de wereld zijn  
er 102 soorten.

De amfibieboot is een boot op wielen en vaart al sinds 1948 uit.  
Hij haalt je op het strand op en rijdt met je de zee in. In zee neemt 

het roer het van de vier wielen over. 

De pier van Blankenberge is gebouwd in 1933.  
De pier steekt 350 meter in de Noordzee. Je kunt 
er een expo over stormen bezoeken. Hij was de  
eerste pier op het Europese vasteland.

De vuurtoren van Nieuwpoort staat  
27 meter boven de zeespiegel. Het rode 
licht van de toren spiegelt zich om de  
14 seconden in de IJzermonding (een 
natuurreservaat) en de Noordzee. 

Tussen Zeebrugge en Hull (Noord-Engeland) vaart een ferry.  
De ferry doet er een nacht over om de Noordzee over te steken.

Het Zwin in Knokke is een vogelnatuurreservaat.  
Vogels als tafeleenden, lepelaars, sternen en wulpen  
scharrelen er tussen zeekraal en zilverdoorn naar voer.



De grootste en meest indrukwekkende duinen 
liggen in De Panne. Ze beslaan 340 hectare.  
Ze sluiten aan op de Franse duingordels.  Je  
kunt er bijna niet verdwalen: 11 kilometer  
bewegwijzerde wandel paden  
wijzen je de weg.

De kusttram rijdt van Knokke-Heist naar De Panne  
en terug. Er zijn 68 haltes en je staat nooit in de file.

In Oostduinkerke hangen  
de vissers netten achter  

boerenpaarden. Zo rijden ze 
op hun paarden de zee in om 

garnalen te vangen. Alleen 
in Oostduinkerke wordt met 
paarden op garnalen gevist. 

De Lustige Velodroom in Blankenberge is te gek. Je rijdt op een  
houten piste op fietsen met ovalen wielen, rug aan rug op tandems,  

op een wipzadel of op een fiets die mal plooit. Welke fiets wil jij?

Koning Leopold I en Koning Leopold II  
maakten van Oostende de ‘Koningin van  
de Bad steden’. De Koninklijke Gaanderijen  
stammen uit 1905. Koning Leopold II en zijn 
gasten liepen beschut tegen regen en wind  
van zijn villa naar de paardenrenbaan. 

De Sint-Petrus-
en-Paulus kerk in 
 Oostende werd 
 gebouwd in opdracht 
van koning Leopold II,  
die ervan droomde om 
het bescheiden vissers-
stadje uit te bouwen  
tot de ‘Koningin van 
de Badsteden’. Daarbij 
hoorde een nieuwe 
kerk, zo monumentaal 
als een kathedraal. 

De vismijn van Zeebrugge 
is gesticht in 1924. Ze staat 
bekend om haar garnalen die 
heerlijk van smaak en donker 
van kleur zijn. De Zeebrugse 
vissers slaan er hun netten in 
het diepste en koudste stuk 
van de Noordzee voor uit.
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