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ROUTE 1 > KNOKKE-HEIST p. 18
Knokke-Heist is de meest exclusieve badplaats van de 
Belgische kust. Hier vind je chique boetieks, mooie 
kunstgaleries en sterrenrestaurants.

ROUTE 2 > BLANKENBERGE p. 38
In de zomermaanden is Blankenberge een drukbezochte badplaats. De 
stad biedt voor elk wat wils: prachtige belle-époquearchitectuur, lekkere 
visrestaurants en vermaak voor jong en oud.

ROUTE 3 > DE HAAN p. 58
Pittoreske villa’s in de heuvelachtige Concessiewijk, een uitgestrekt 
duinbos en een gezellig strand: deze kleine badplaats trekt veel gezinnen 
aan en mensen die op zoek zijn naar rust.

ROUTE 4 > OOSTENDE p. 78
Oostende heeft vele gezichten, met een rijk maritiem 
verleden, een uitgebreid aanbod aan shops en hippe 
hotspots waar je lekker kunt eten.

ROUTE 5 > NIEUWPOORT p. 98
Nieuwpoort is de perfecte mix van een oud stadsgedeelte met sfeervolle 
straatjes en een mooie badplaats met leuke boetieks en fijne eetplekjes. 

ROUTE 6 > VAN DE PANNE NAAR VEURNE p. 118
De westkust van België ontdek je het beste op de fiets. Je maakt kennis 
met de prachtige natuur, leuke kustplaatsen en een historische stad.

het beste van DE BELGISCHE KUST in 6 routes
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ALGEMEEN

Beach life!

STAD

WERK & BEZIGHEDEN

Manon woont al tien jaar 
in Oostende en test het 
liefst de nieuwste ontbijt- 
en koffiehotspots uit in 

de verschillende plaatsen 
aan de Belgische kust. 
Je vindt haar tijdens het 
weekend vaak in de 
surfclub van Oostende 
of op de Oostendse 
Oosteroever. In de win-
ter gaat ze uitwaaien op 
de boulevard van Nieuw-
poort en in het duinbos 
van De Haan.

LOCAL

Oostende

Historica en 
 erfgoeddeskundige

Manon Dekien

Best local tips!
TIME TO MOMO BELGISCHE KUST

Stap de trein uit en duik direct de nieuwste, hipste koffietent van de stad in. 
Weet waar je het lekkerste visje eet of een lokaal gebrouwen biertje tapt. In 
time to momo delen lokale auteurs uit liefde voor hun regio alleen de échte 
highlights met je. Zo sla je de drukke shopboulevards over en wandel je, terwijl 
je onderweg een must see meepikt, op je gemak naar de leukste conceptstores. 
Geniet van elke seconde en maak van je citytrip een feel good experience. 
100% GOOD TIME!

NAAR DE BELGISCHE KUST! 

Jij gaat de Belgische kust ontdekken! De kustlijn van oost naar west, van het 
mondaine Knokke tot het pittoreske De Panne, van uitwaaien aan zee tot cultuur 
opsnuiven in de musea. Wat wij zo fijn vinden aan de Belgische kust is de diver-
siteit van de verschillende kustgemeenten en badsteden. Allemaal met een eigen 
sfeer, een eigen charme, bezienswaardigheden, winkels en restaurants. Of je 
nu van kunst houdt of van geschiedenis, uit wilt gaan tot in de vroege uurtjes of 
eindeloos wilt shoppen: voor iedereen is er de perfecte badplaats. En lekker eten 
kan echt langs de hele Belgische kust. Wij laten je zien waar.

OVER TIME TO MOMO

time to momo laat je lekker wandelen, in je eigen tempo de stad ontdekken 
en de local lifestyle beleven. Zonder dat je je hoeft voor te bereiden. We leiden 
je met onze routes langs de favoriete restaurants, cafeetjes, musea, galeries, 
winkels en bezienswaardigheden: langs de plekken in onze stad waar we zelf 
graag komen en een leuke tijd hebben. Dus misschien kom je ons wel tegen.

Geen van de adressen die we beschrijven heeft voor vermelding betaald, niet 
voor de tekst en niet voor de foto’s. Alle teksten zijn geschreven door een 
onafhankelijke redactie. En dat geldt niet alleen voor de adressen in deze gids, 
maar ook voor de informatie in onze time to momo app en alle nieuwste tips, 
themaroutes, wijkinformatie, blogs en selectie van de leukste hotels op
www.timetomomo.com.
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charme. De meeste van die plaatsen ontstonden in de belle époque (1870-1914), 
toen het kuurtoerisme uit Engeland overwaaide. Bescheiden vissersdorpjes als 
Oostende en Blankenberge ontpopten zich in deze periode tot drukke, mondaine 
kustplaatsen. In 1885-1886 werd de eerste tramverbinding van Oostende naar 
Blankenberge aangelegd en sindsdien verbindt de iconische kusttram de ver-
schillende badplaatsen met elkaar.

Later, na de Tweede Wereldoorlog, werd een verblijf aan zee ook voor de gewone 
Belg mogelijk. Heel wat chique hotels maakten plaats voor appartementen-
complexen en in veel badplaatsen verschenen grote campings. Sindsdien is een 
weekendje aan zee een begrip geworden en staan de Belgen bij mooi weer met 
plezier enkele uren in de file richting de kust.

TYPISCH BELGISCHE KUST

De Belgische kust ligt volledig in de provincie West-Vlaanderen. Wil je graag 
een woordje West-Vlaams spreken tijdens je verblijf aan de kust? Vervang alle 
g’s door h’s en plak soms -tje achter een woord. Zo bestel je een kop koffie als 

PRAKTISCH

Met de zes routes in deze gids kun je te voet of op de fiets in je eigen tempo de 
leukste wijken van de stad of het kustdorpje ontdekken. De routes leiden je langs 
musea en bezienswaardigheden, maar laten je vooral ook zien waar je lekker kunt 
eten en drinken, shoppen, genieten en leuke dingen kunt doen. Op de overzichts-
kaart voor in de gids kun je zien hoe de routes ten opzichte van elkaar liggen. 

Elke route is duidelijk weergegeven op een gedetailleerde plattegrond aan het 
begin van het betreffende hoofdstuk. Ook alle adressen zijn op deze kaart terug 
te vinden. Aan de kleur van de bolletjes kun je zien om wat voor soort adres het 
gaat (zie de legenda onder aan deze pagina). Verderop in het hoofdstuk wordt 
elk adres steeds uitgebreid beschreven. 

Zonder de genoemde adressen uitgebreid te bezoeken, duurt één route ongeveer 
twee à drie uur. De afstand in kilometers vind je boven de routebeschrijving.

PRIJSINDICATIE

Om je een idee te geven van de prijzen in restaurants, vind je bij hun adres-
gegevens steeds een prijsindicatie. Tenzij anders vermeld, is het bedrag de 
gemiddelde prijs van een hoofdgerecht. De entreeprijzen van bezienswaardig-
heden zijn de reguliere tarieven, eventuele gereduceerde tarieven noemen we 
niet.

GESCHIEDENIS

België grenst langs de kust aan de Noordzee, net als Nederland. De 68 kilometer 
lange Belgische kust telt dertien badplaatsen, elk met hun eigen karakter en 

legenda
 >> BEZIENSWAARDIGHEDEN  >> SHOPPEN

 >> ETEN & DRINKEN  >> LEUK OM TE DOEN

ALGEMEEN
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uptodate naar DE BELGISCHE KUST?
KIJK OP WWW.TIMETOMOMO.COM VOOR DE LAATSTE TIPS

NIEUWE ADRESSEN + OPKOMENDE WIJKEN + POP-UPSTORES 

+ CONCERTEN + FESTIVALS + NOG VEEL MEER

volgt: Voe mien e kaffietje oalsjeblieft. En als je ’s ochtends uit het raam kijkt: 
Ist strangeweer? (‘Is het mooi weer?’) Ton hoan we no ’t zèètje. (‘Dan gaan we 
naar zee!’)

Wist je trouwens dat West-Vlamingen als enigen op aarde het woord ‘ja’ (en 
‘nee’) vervoegen? Dat gaat zo: joak, joaj, joaie, joam, joag, joans. Als iemand je 
dus vraagt of je je goed geamuseerd hebt aan de Belgische kust, zeg je vanaf 
nu volmondig: Joak!

De gemiddelde West-Vlaming werkt hard en houdt altijd zijn of haar voetjes op 
de grond. Verwacht dus niet veel woorden, maar eerder daden.

GOED OM TE WETEN

De Belgische kust is een veelzijdige reisbestemming. Elk seizoen heeft zijn 
eigen charme en het hele jaar door zijn er heel wat activiteiten en evenementen, 
van theater- en muziekfestivals in de zomer tot gezellige kerstmarkten in de 
winter (check www.dekust.be voor de actuele agenda). Zowel op het vlak van 
natuur, cultuur, lekker eten, shoppen als sport heeft de kust veel te bieden. Denk 
aan een bezoek aan natuurgebied Het Zwin in Knokke, een strandzeiltochtje in 
De Panne of een stadswandeling langs de mooie belle-époque gebouwen in De 
Haan, Oostende en Blankenberge. 

Shopfans moeten zeker een bezoek brengen aan Knokke, Oostende of Nieuw-
poort. Hier vind je veel leuke boetieks, hippe conceptstores en flagshipstores 
van grote merken. De meeste winkels zijn open van 10.00 tot 18.00 uur. Aan 
de kust zijn de meeste winkels trouwens ook op zondag open.

Enjoy the beautiful 

Belgian horizons!
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In alle seizoenen zorgt de zee voor veel lekkers. Of je nu gaat voor culinaire vis-
hoogstandjes in een sterrenrestaurant of een simpel garnalenkroketje met brood 
in een eenvoudige brasserie: langs de Belgische kust proef je letterlijk de zee.

In heel België geldt een algemeen rookverbod in openbare gebouwen, cafés en 
restaurants. Het verbod wordt strikt nageleefd. Rook dus alleen buiten of in 
speciaal daarvoor bestemde rookkamers.

NATIONALE FEESTDAGEN

Naast de variabele feestdagen Pasen, Hemelvaartsdag en Pinksteren kent 
België de volgende officiële vrije dagen:

1 januari > Nieuwjaar
1 mei > Dag van de Arbeid
21 juli > Nationale Feestdag
15 augustus > Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart
1 november > Allerheiligen
11 november > Wapenstilstand
25 december > Kerstmis
Houd op deze dagen rekening met gesloten winkels en gewijzigde 
openingstijden van bezienswaardigheden. Op de feestdag van de Vlaamse 
Gemeenschap (11 juli) zijn Vlaamse overheidsinstanties en banken gesloten.

HEB JE NOG TIPS? 

We hebben deze gids zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Het aanbod van 
winkels en restaurants wisselt aan de Belgische kust echter regelmatig. We 
houden de routes en adresgegevens zo veel mogelijk up-to-date en in onze 
digitale producten zie je dat meteen terug. Ook deze gedrukte gids proberen 
we zo vaak mogelijk te herzien. Mocht je desondanks een adres niet meer 
kunnen vinden of heb je andere opmerkingen of tips voor deze gids, laat het 
ons dan weten. Mailen kan naar info@momedia.nl, maar je kunt ook een reactie 
achterlaten op www.timetomomo.com, in de time to momo app of op onze 
Facebookpagina.
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