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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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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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KNOKKE-HEIST

1  De Traiteur
2  Bel-etage
3  Zushi
4  Moeder Babelutte
5  Il Trionfo
6  Couleur Locale
7  Chocolatier M
8  Brasserie Rubens
9  Chroom
10  Atelier Lucas
11  Café de Paris
12  Barbier Tom
13  Sim’z
14  La Terrasse du Zoute
15  Zut
16  Just Julia
17  Glacier de la Poste
18  Monroe Beach
19  Tomorrow Man Made By 

The Sea
20  De zee, die grote 

beeldhouwer
21  Palace Seafood
22  Absolute Art Gallery
23  Bea Items
24  Blé d’Or
25  Put 19
26  Zoutekerkje
27  Marie Siska
28  Blinckaertduinbos
29  Le Muzée de l'Amuzette
30  Boo Raan
31  Brasa
32  Cuines 33
33  La Broche
34  Lakeside Paradise

weinig tijd? DIT ZIJN DE HOOGTEPUNTEN:
+ TOMORROW MAN MADE BY THE SEA + PUT 19 + MARIE SISKA +

LE MUZÉE DE L’AMUZETTE + LAKESIDE PARADISE

I’m in love 
with cities 
I’ve never 
been to & 
people I’ve 
never met

Time to surf!

TIPS
// Aanrader als je van 
mooie winkels houdt

// Doe deze route liever niet 
op dinsdag, dan zijn veel 

adresjes gesloten
// Heel goed op de

fiets te doen

ROUTE 1
KNOKKE-HEIST

OVER DE ROUTE
Deze route voert je door de meest exclusieve badplaats van de Belgische kust, 
langs bijzondere interieurwinkels, chique flagshipstores van grote modehuizen, 
sterrenrestaurants en prachtige kunstgaleries. Ook wie van groen houdt, komt 
tijdens deze wandeling niets te kort. Je wandelt onder meer dwars door de 
groene villawijken van Het Zoute en door het Blinckaertduinbos.

dE stad
Het uitgestrekte duinengebied tussen Heist en het Zwin werd vanaf het einde 
van de 19e eeuw verkaveld tot een langgerekte strook van badplaatsen. Vandaag 
de dag kennen we deze plaatsen als Heist, Duinbergen, Albertstrand, Knokke 
en Het Zoute; samen vormen zij de gemeente Knokke-Heist. Hoewel de Eerste 
Wereldoorlog net als in de andere badplaatsen roet in het eten gooide, brak na 
de wapenstilstand een nieuwe bloeiperiode aan. Het toerisme zou echter nooit 
meer hetzelfde zijn als voorheen. Vanaf de jaren 30 brak immers stilletjes aan 
het massatoerisme door. Enkel Knokke slaagde erin om zijn imago als 
exclusieve badplaats te behouden.

Elk van de vijf badplaatsen in Knokke-Heist heeft zijn eigen kenmerken en charme. 
Met een lange geschiedenis als vissersdorp is Heist een vrij eenvoudig kust-
plaatsje gebleven. Duinbergen trekt ’s zomers veel gezinnen en kunstenaars 
aan. In Albertstrand draait het leven rond het bruisende casino en kun je prima 
een dagje zonnebaden. De beau monde uit binnen- en buitenland vertoeft graag 
in Knokke en dan vooral in Het Zoute. Schoonheid en luxe zijn er dan ook alom-
tegenwoordig. Je vindt er goede restaurants en chique winkels. Veel grote mer-
ken, zoals Louis Vuitton, Cartier, Hermès en Delvaux, hebben een fl agshipstore 
in de Knokse gouden winkeldriehoek, die gevormd wordt door de Lippenslaan, 
de Dumortierlaan en de Kustlaan. Nu en dan zie je in Het Zoute een golfkarretje 
passeren en in Knokke rijden exclusieve sportauto’s rond. Tijdens het hoogtepunt 

van het jaar, de Zoute Grand Prix (oktober), wordt Het Zoute gevuld met 
auto’s van ’s werelds meest prestigieuze merken. 

Wil je een uitstapje in deze mondaine badplaats combineren met een trip in 
de natuur? Ga op ontdekking in het Zwin, een prachtig natuurgebied op de 
grens met Nederland. Knokke is bovendien een goede uitvalsbasis om de 
pittoreske dorpjes Damme en Sluis te bezoeken.
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 >> BEZIENSWAARDIGHEDEN

 >> ETEN & DRINKEN

 >> SHOPPEN
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spelen of strandzeilen. Of huur een sup, surfplank, kayak of catamaran en ga de 
Noordzee verkennen.
zeedijk 50, www.windhaan.be, telefoon 059441624, open apr-okt dagelijks 10.00-

19.00, nov-mrt vr-zo 10.00-19.00, prijs per uur surfplank € 6, sup € 8, kayak € 8-10, 

catamaran € 40-50, tram 0 de haan aan zee

30  Deze bosstrook tussen de Vosseslag en Wenduine werd in de belle époque 
aangelegd en bevat twee natuurreservaten. De Duinbossen zijn zo’n 157 hectare 
groot. De ideale plek om te wandelen, lopen of paardrijden. Je kunt er boven-
dien enkele Galloway-koeien zien grazen. Door het bos loopt een prachtige 
natuurwandeling van 10 kilometer. De wandeling is bewegwijzerd, maar je kunt 
ook voor 2 euro een route kopen bij de toeristische dienst van De Haan, in het 
tramhuisje.
zwarte kiezel, prijs routekaart € 2, tram 0 de haan aan zee

32  Kom even op adem in het ronde parkje La Potinière, midden in de Concessie-
wijk. Potin betekent letterlijk ‘roddel’: de ideale plek dus om net als vroeger een 
babbeltje te maken. Je kunt in dit park ook tennissen, minigolfen of petanquen 
én er is een tearoom waar je in deze mooie omgeving iets kunt drinken. Recht 
tegenover het park werd in 1899 het Grand Hôtel du Coq-sur-Mer gebouwd, 
dat vandaag de dag dienst doet als het gemeentehuis van De Haan.
la potinière, entree gratis, tram 0 de haan aan zee

ROUTE 3 > DE HAAN
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ROUTE 1 > KNOKKE-HEIST

BEZIENSWAARDIGHEDEN

19  De Belgische beeldhouwster Catherine François wil vaak extremen verenigen 
in haar werken. Ze toont dat geboorte en destructie hand in hand gaan en dat 
alles in beweging is. Het beeld Tomorrow Man Made By The Sea is blootge-
steld aan de natuurelementen; het is de bedoeling van François dat dit beeld 
erodeert en van kleur verandert. Het toont de strijd van de mens tegen de natuur. 
Let op: dit beeld is enkel bij laag water volledig zichtbaar. 
strandhoofd t.h.v. bréarstraat, bus 12, 41 het zoute

20  Beeldhouwer Jean-Michel Folon liet zich voor het werk De zee, die grote 

beeldhouwer inspireren door het werk van René Magritte. Dit beeldhouwwerk 
is geïnstalleerd op een golfbreker en verdwijnt zo twee keer per dag in de zee. 
Wil je meer mooie kunstwerken ontdekken in de openbare ruimte van Knokke-
Heist? Haal de gratis brochure Knokke-Heist Kunststad in het toerismekantoor.
golfbreker t.h.v. albertplein, bus 12, 41 het zoute

26  De Dominicanenkerk, of het Zoutekerkje, is een stille oase midden in Het 
Zoute. De kerk, de pandgang en de pastorie werden in de jaren 20 van de 20e 
eeuw gebouwd in een neoromaanse stijl met elementen van de landelijke 
architectuur. Vooral de witgeschilderde kloostergang met binnentuin is prachtig. 
Er worden regelmatig missen in de openlucht opgedragen. 
sparrendreef 91, www.dominicanenknokke.be, open binnenplaats dagelijks, entree 

gratis, bus 12, 41 sparrendreef

ETEN & DRINKEN

1  Op zoek naar een snelle hap voor onderweg? Bij De Traiteur kun je rijkelijk 
belegde broodjes kopen voor een goede prijs. Probeer zeker eens het broodje 
met brie, walnoten en rucola: heerlijk. Tijdens de zomermaanden is deze winkel 
tot 21 uur open: ideaal om na een dagje strand nog snel wat inkopen te doen. 
lippenslaan 117, www.traiteurvandycke.be, telefoon 050616816, open sep-jun 

dagelijks 9.00-19.30, jul-aug dagelijks 9.00-21.00, prijs belegd broodje vanaf € 3,75, 

bus 12 zoutelaan
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vissershaven omgebouwd tot een moderne jachthaven die zo’n duizend lig-
plaatsen telt. Rondom de jachthaven ligt een verhoogd wandelpad. 
jachthaven, tram 0 blankenberge markt, bus 38 markt

35  Zin om eens écht uit te waaien? Wandel het Westerstaketsel op tot diep in 
de zee. Zo heb je het beste zicht op de binnen- en uitvarende zeilboten en op 
de Noordzee. Het strand aan het Westerstaketsel is trouwens een verborgen 
pareltje: je vindt er geen appartementen of toeristen, alleen maar zand en duinen.
westerstaketsel, tram 0 wenduine harendijke 

ETEN & DRINKEN

2  Zin in een culinair avondje uit? Reserveer dan een plekje in het restaurant 
van Philippe Nuyens. De Michelingids bekroonde deze zaak met een ster. De 
jarenlange ervaring van de chef en zijn keuze voor kwalitatieve en eerlijke 
producten garanderen je een bijzondere culinaire ervaring. De chef dient 
trouwens vaak zelf de gerechten op.
jules de troozlaan 78, www.philippenuyens.weebly.com, telefoon 050413632, open 

ma & do-zo 12.00-13.45 & 19.00-20.45, prijs vanaf € 44, viergangenmenu € 80, tram 

0 blankenberge pier, bus 38 nuytemanslaan

7  Boven beachbar Sun Beach hangt een groot bord met de quote ‘Life's a 
beach’. Wanneer je hier met een cocktail in de hand en je voeten in het warme 
zand over de zee uitkijkt, weet je wat er bedoeld wordt. Deze beachbar nodigt 
regelmatig dj’s uit voor een nog betere zomerse sfeer.
zeedijk 120, fb sunbeachblankenberge, telefoon 0494238579, open jul-aug dagelijks 

9.00-20.00, tram 0 blankenberge station, bus 38 centrum

8  Venitien is zo’n restaurant waar iedereen wel iets naar zijn zin vindt op de 
kaart. Zo kun je er gerechten met verse zeevruchten en vis eten, zoals kreeft, 
gegrilde gamba’s of oesters. Maar je kunt er evengoed terecht voor een lekkere 
pasta of goed gebakken steak.
zeedijk 115, www.venitien.be, telefoon 050411074, open wo-vr 11.30-20.30, za-zo 

11.30-21.30, prijs vanaf € 14, tram 0 blankenberge markt, bus 38 markt

ROUTE 2 > BLANKENBERGE1
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33  Houd je van jazz of soulmuziek? Ga dan zeker iets drinken in muziekbar 
Lafayette. In dit sfeervolle praatcafé waan je je door het interieur even in Parijs. 
Naast een uitgebreid assortiment aan bieren, cocktails, sterke dranken en niet-
alcoholische dranken, staan heel wat tapas op het menu. De ideale plek voor 
een gezellige avond met vrienden. Later op de avond gaat het volume van de 
muziek omhoog en kun je hier dansen.
langestraat 12, fb lafayette, open dagelijks 14.00-2.00, prijs bier € 2,20, bus 1, 81 

casino-kursaal

34  Een kipje gaan eten in de Koekoek is een echte belevenis. Voor 6,50 euro 
eet je er een heerlijke halve kip van ’t spit met brood. Eén ding: bestek is niet 
inbegrepen! Dat zou volgens de uitbaters onrecht doen aan hun mals kieken 
(West-Vlaams voor ‘kip’), gekruid met een mengeling van maar liefst vijftig 
verschillende kruiden. Zelfs Marvin Gaye vond in de jaren 80 regelmatig zijn 
weg naar dit authentieke kippenrestaurant. Dus maak je handen vuil! 
langestraat 38-40, www.koekoekoostende.be, telefoon 059708970, open dagelijks 

10.00-23.15, prijs halve kip met brood € 6,50, bus 1, 81 casino-kursaal

37  Met meer dan 300 soorten bier, 16 bieren op tap, 26 verschillende trappisten-
bieren en 70 soorten jenever is Café Botteltje een paradijs op aarde voor bier-
liefhebbers. Op de uitgebreide kaart vind je bovendien enkele vis- en vlees- 
gerechten, salades en fingerfood dat goed samengaat met een glaasje gerstenat. 
Blijf na een dag citytrippen dus zeker eens plakken in deze gezellige pub.
louisastraat 19, www.cafebotteltje.be, telefoon 059700928, open ma 16.30-1.00, di-

do 11.00-1.00, vr-zo 11.00-2.00, prijs bier vanaf € 2,50, bus 1, 81 vlaanderenstraat

SHOPPEN

25  Op zoek naar een leuk cadeautje? Bij Lolotte kun je eindeloos rondneuzen 
tussen toffe hebbedingetjes voor kinderen én hippe mama’s en papa’s. Je vindt 
er speelgoed en speelse babyspulletjes, maar ook leuke interieuritems en 
verlichting.
christinastraat 44, www.lolotte.be, telefoon 0475558716, open ma-za 10.00-18.00, zo 

13.00-18.00, bus 5, 82, 84, 85, 86 marie-joséplein, tram 0 marie-joséplein

28  Het hechte team verkoopsters van Lily stelt alles in het werk om elke klant 
te doen stralen. Met een persoonlijke en vriendelijke service heeft deze no-
nonsense kledingzaak heel wat fashionista’s overtuigd. Lily staat voor Life’s 
Little Luxuries: je vindt er vrolijke jurkjes, vrouwelijke accessoires en frisse 
basics. Lily kiest voor betaalbare, onder andere Scandinavische merken.
hertstraat 5, www.shoplily.be, telefoon 059413831, open ma-vr 10.00-12.30 & 13.00-

18.00, za 10.00-18.00, zo 14.00-18.00, bus 5, 82, 84, 85, 86 marie-joséplein, tram 0 

marie-joséplein

29  Paco Velghe, de man die jarenlang soulcafé Lafayette runde, opende in 2016 
interieurzaak & café Entrepot Lafayette. Hij verzamelde door de jaren heen 
unieke interieurstukken uit allerlei landen, vaak met een maritiem karakter en 
elk met een uniek verhaal. Je vindt er grote en kleine spullen voor elk budget. 
Bovendien kun je er tussen de vintage meubels en coole interieurspullen een 
goed glas wijn of een lekkere koffie drinken. Een aanrader!
madridstraat 12, fb entrepotlafayette, telefoon 0475658931, open vr 17.00-0.30, za-zo 

15.00-0.30, bus 5, 82, 84, 85, 86 marie-joséplein, tram 0 marie-joséplein

ROUTE 4 > OOSTENDE
28
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van De Haan eens op een andere manier. Cattrysse verhuurt niet alleen fietsen 
en elektrische fietsen, maar verkoopt en herstelt ze ook. Ben je met je eigen 
fiets in De Haan en is er iets defect? Dan kun je hier terecht voor reparatie.
leopoldlaan 16, www.fietsencattryssedehaan.be, telefoon 059234377, open nov-feb 

ma-di & do-zo 9.00-18.00, mrt-jun & sep-okt ma-di & do-zo 9.00-19.00, jul-aug 

dagelijks 9.00-19.00, prijs fietshuur 1 dag € 13, tram 0 de haan aan zee

24  Er is geen leukere plek om een zonnige namiddag aan zee door te brengen 
dan op het strand. Bij Shiva Beach kan dat bovendien in alle comfort. Je kunt 
er een ligbed of parasol huren en aan de bar zijn verschillende soorten wijn, 
bier, cocktails en frisdranken te verkrijgen.
zeedijk-de haan, fb shiva beach, telefoon 0497297216, open apr-sep dagelijks bij mooi 

weer, prijs huur ligbed € 7 per dag, tram 0 de haan aan zee

29  In Beachclub Windhaan hangt een heerlijk relaxte sfeer. Je kunt er gewoon 
iets drinken, maar sportievelingen kunnen hier ook op een actieve manier van 
de zee en het strand genieten. Ga bijvoorbeeld beachvolleyballen, petanque 

15  Een hippe winkel die je in het pittoreske De Haan misschien niet meteen 
zou verwachten. De interieuritems en hebbedingetjes die je bij Spazio Weekend 
vindt, zullen het hart van elke designliefhebber wat sneller doen slaan. Iittala, 
Koziol, Hay, Arper, Muuto en Bloomingville zijn slechts enkele merken die 
eigenares Kaat in haar winkel samenbrengt.
koninklijk plein 3, www.spazioweekend.be, telefoon 0474107888, open ma & do-zo 

10.00-12.30 & 14.00-18.00, tram 0 de haan aan zee

21  Due is een kleine boetiek met kwaliteitsvolle, casual-chic dameskleding en 
sieraden. Met merken als Ba&sh, Suncoo, Swilders, Leo & Harper en Closed 
trekt Due veel jongeren aan. Daarnaast hangen er ook stukken van Max Mara, 
Momoni en Chloé Stora in de rekken en die vallen vooral in de smaak bij de wat 
oudere dames. De verkoopsters geven je graag persoonlijk advies tijdens het 
passen.
leopoldlaan 26, www.duedehaan.be, telefoon 059236969, open okt-mrt ma & wo-vr 

10.00-12.00 & 14.00-18.00, za-zo 10.00-12.30 & 14.00-18.30, apr-sep ma-vr 10.00-

12.30 & 14.00-18.30, za-zo 10.30-18.30, tram 0 de haan aan zee

27  Guapa biedt een mooi aanbod aan dameskleding van onder meer merken als 
Des Petits Hauts, Diesel, Coco Mero, Julia June en Liu Jeans. Je vindt er zowel 
kleding voor een feestje als een goedzittende jeans of een hippe werkoutfit.
koninklijke baan 27, www.guapa-dehaan.be, telefoon 059237760, open ma-di 10.00-

12.00 & 13.30-18.00, wo-zo 10.00-18.00, tram 0 de haan aan zee 

 

LEUK OM TE DOEN

10  Cinema Rio is een kleine, gezellige buurtbioscoop. Er hangt een nostalgische 
sfeer die teruggaat naar de beginjaren van de cinema. Een aanrader op een 
regenachtige namiddag of avond.
monicastraat 11, www.cinemario.be, telefoon 0477262768, open dagelijks 14.00-

22.00, entree € 7, tram 0 de haan aan zee

19  Huur bij Fietshuis Cattrysse een fiets of gocart (skelter) – in West-Vlaanderen 
billenkar genoemd – en ontdek het park de Potinière en de pittoreske straatjes 

ROUTE 3 > DE HAAN
32
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een bloeiperiode. Veel bouwwerken uit dit gouden tijdperk zijn echter 

verdwenen. Wenduine is het kleine broertje van De Haan. Het is de ideale 

verblijfplaats voor een vakantie met kinderen. 

C  Klim tijdens een wandeling door de duinen zeker eens naar de Spioenkop. 
Dit iconische witte paviljoentje met een rood dak dateert uit 1955. Het ligt 31 
meter boven de zeespiegel en biedt een mooi uitzicht over de zee, de duinen 
en het achterliggende polderlandschap.
spioenkop wenduine, tram 0 wenduine centrum, bus 31 wenduine centrum

D  In het gezellige restaurant Pûr kun je genieten van simpele gerechten en 
snacks. Proef zeker de huisgemaakte kroketten als hapje bij je aperitief. In de 
namiddag kun je in de tearoom versgebakken pannenkoeken, reuzewafels en 
poffertjes krijgen. Dit is een ideaal restaurant om met kinderen te gaan eten. 
kerkstraat 50 wenduine, www.restaurantpur.be, telefoon 050417302, open ma & do-

zo 12.00-14.30 & 18.00-21.00, di 12.00-14.30, prijs weeklunch € 16, tram 0 wenduine 

centrum, bus 31 wenduine centrum

MEER ONTDEKKEN? 

Als je de routes uit deze gids volgt, kom je vanzelf langs de belangrijkste high-
lights van de Belgische kust. Natuurlijk zijn er ook buiten de routes nog meer 
plekken en bezienswaardigheden die zeker de moeite waard zijn om te bezoe-
ken. Ze staan hieronder kort toegelicht.

KLEMSKERKE

Wanneer je in badplaats De Haan verblijft, loont het de moeite om eens 

met de fiets naar het kleine dorp Klemskerke te rijden. In het rustige 

polderlandschap liggen verschillende leuke plekjes, zoals geitenboerderij 

’t Reigershof, De Kruidenmolen en de 17e-eeuwse Geersensmolen.

A  In de schaduw van de Geersensmolen ligt bistro De Kruidenmolen. Chef 
Stijn Bauwens en gastvrouw Veerle Quintens slagen erin om vele klanten – ook 
sterrenchefs – naar het pittoreske Klemskerke te laten afzakken voor een etentje 
in hun restaurant. Kwaliteit en gastvrijheid staan hier centraal. Enkele klassiekers 
op de kaart zijn gebakken sliptong met frietjes, steak tartare en garnaalkroketten 
met Oostendse garnalen. Reserveer hier een tafeltje voor een speciale avond!
dorpsstraat 1 klemskerke, www.kruidenmolen.be, telefoon 059235178, open ma-di & 

zo 11.45-13.45 & 18.00-21.00, vr-za 18.00-21.00, prijs vanaf € 23, bus 46 klemskerke dorp

B  In hoeve ’t Reigershof kom je alles te weten over geitenmelk. Op deze 
biologische geitenboerderij worden elke dag driehonderd geiten gemolken. In 
het winkeltje kun je verschillende geitenkazen, yoghurt, melk en ijs op basis 
van geitenmelk kopen. Verder kun je er terecht voor lekkere honing, biologische 
sappen, eitjes... Ideaal om een picknickmand mee te vullen!
polderstraat 4 klemskerke, www.reigershof.be, telefoon 059236381, open wo & vr-za 

9.00-12.00 & 14.00-18.00, bus 46 klemskerke dorp

WENDUINE

Net als in De Haan zorgde de opkomst van het kusttoerisme en de aanleg 

van de tramlijn Blankenberge-Oostende in buurgemeente Wenduine voor 

MEER ONTDEKKEN?
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UITGAAN

Aan de Belgische kust kun je je ook ’s avonds prima vermaken. Een echt 
nachtleven met grote clubs zul je hier niet snel vinden, maar in elke badplaats 
kun je wel terecht bij diverse leuke adresjes om de avond in te luiden. In een 
strandbar bijvoorbeeld, waar je met een cocktail tot zonsondergang kunt 
genieten van het zicht over zee. Genoeg van het strand? Zoek dan een knus 
café op om een van de vele kuststreekbieren te proberen. Of ga dansen tot in 
de vroege uurtjes in een van de sfeervolle muziekcafés in de Langestraat in 
Oostende. In Knokke-Heist zit je goed voor een decadent avondje uit, waar je 
onder meer naar een van de beste cocktailbars van de kust kunt gaan.

De leukste actuele uitgaansadressen hebben we op onze website gezet. Van 
fijne cocktailbarretjes en goede wijnbars tot bruine kroegen en hippe clubs. 
Check www.timetomomo.com en trek je eigen plan voor je avond uit aan de 
Belgische kust 

www.timetomomo.com
WE HEBBEN ONZE FAVORIETE HOTELS AAN DE 
BELGISCHE KUST BIJ ELKAAR  GEZET. KIJK 
ONLINE & BOEK DIRECT.
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HOTELS

Een fijn bed, een lekker ontbijt en een mooi interieur: het zijn allemaal ingrediën-
ten voor een goed hotel. Maar de locatie vinden wij minstens zo belangrijk. Een 
hotel is namelijk pas echt leuk als je vanuit de lobby zo een bruisende wijk in 
stapt. 

Wie wil slapen in een badplaats aan de Belgische kust, heeft voldoende keuze. 
De hotelsector kent er een lange traditie en er zijn hotelkamers in alle prijsklassen. 
De prijs van een kamer hangt soms af van de badplaats waar je je bevindt. De 
laatste jaren verschijnen er steeds meer B&B’s en vakantiewoningen, zowel in 
de kustplaatsen als in het hinterland. Wie graag budgetvriendelijk aan zee ver-
blijft, kan met de tent of camper naar een camping. In de meeste kustgemeenten 
vind je er wel eentje, maar in Bredene en Middelkerke zijn de meeste voorzie-
ningen. Hostels zijn er niet in overvloed, al vind je er hier en daar wel een aan 
de Belgische kust. Kijk op www.timetomomo.com voor onze selectie.

T



En ga voor nog meer informatie, de 
leukste wijken, de fijnste hotels en de 
laatste nieuwe tips over Belgische kust naar 
www.timetomomo.com/belgischekust

stedengids

app

losse ( thema) routes

Geniet elke seconde en 
maak van je citytrip een 

feel good experience

BELGISCHE KUST
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