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Microavontuur

DAG 1 
• Etappe • 

De Panne - Nieuwpoort (13 km)  
+ Westende - Oostende (14 km) 

• Kusttram • 
De Panne Station naar De Panne Esplanade 

+ Nieuwpoort-Bad naar Westende-Sint-
Laureins. In Nieuwpoort vaart de veerpont  

over de IJzer in de winter tijdens  
vakanties en weekends.

• Overnachting •
Oostende ligt halfweg en biedt de meeste 

opties buiten het toeristisch seizoen.  
Op weekdagen zijn er altijd kamers vrij.  

We betaalden 46 euro voor een 
overnachting zonder ontbijt.

DAG 2 
• Etappe • 

Oostende - Blankenberge (17 km)  
+ Blankenberge - Knokke (9 km)

• Kusttram • 
Oostende Station naar Oostende  

Duin en Zee + Zeebrugge Strandwijk  
naar Heist Dijk
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MET ONZE REPORTER OP MICROAVONTUUR

Het avontuur is als het paradijs: het ligt gewoon om de hoek. Je kunt het 
er elke avond in de week en elk weekend gaan plukken. Waarom zou 
je het dan opsparen voor verre reizen? Onze reporter gaat dit jaar op 

microavontuur in eigen land en start met de meest Belgische belevenis 
die hij kon verzinnen: de hele kustlijn afwandelen in twee dagen.

DOOR GERT CORREMANS  |   FOTOGRAFIE  S ISKA VANDECASTEELE
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D e Belgische kust telt 67  
kilometer strand tussen de 
Franse en de Nederlandse 
grens, enkel onderbroken 
door de havens van 

Nieuwpoort, Oostende, Blankenberge 
en Zeebrugge. Met de Kusttram, de langste 
tramlijn ter wereld, rijd ik parallel met het 
strand en kan ik de havens makkelijk ont-
wijken. De eerste halte is het station van De 
Panne, de laatste dat van Knokke, en die kan ik 
vanuit mijn woonplaats Leuven allebei recht-
streeks bereiken met de trein. Zo gemakkelijk 
is mijn eerste microavontuur. Ik trek warme 
en waterdichte wandelkleren aan, stop wat re-
servekleren, proviand en een tandenborstel in 
een rugzakje en neem de vroegste trein naar De 
Panne. De volgende avond keer ik terug vanuit 
Knokke. Verder ligt er niets vast, ook mijn 
overnachting niet. Een hotel zoek ik wel in  
de badplaats die ik na mijn eerste dag stappen 
bereik. Waarschijnlijk wordt dat Oostende.

Drempels en dromen
De vroegste trein naar De Panne vertrekt om 
5.09 uur in Leuven. Ik strompel er slaap-
dronken naartoe en word drie uur later 
wakker in de buurt van Veurne. Door het 
raam zie ik pril ochtendblauw en lage wolken 
boven de polders. Opstappende passagiers 
brengen de schrale kou binnen. Het woordje 
‘ja’ stuitert in al zijn West-Vlaamse vervoe-
gingen door de wagon. ‘Jaaj hé!’ ‘Jaok, jaok, 
jaok…’ Al deze positieve mensen zijn op weg 
naar verwarmde kantoren en klaslokalen, 
terwijl ik weer en wind ga trotseren op het 
strand. Ik kijk er tegen op. Maar dat hoort 
erbij. Op een typisch microavontuur krijg 
je twee soorten reacties: ‘Oh, dat wil ik al-
lang doen’ en ‘Jij liever dan ik’. Je kunt in je 
hoofd zulke hoge drempels opwerpen dat je 
dromen uit beeld verdwijnen. Zo verlies je 
het juiste perspectief. Een heldere winter-
nacht is niet zo koud dat je niet buiten kunt 
kamperen. Je hoeft alleen maar wat comfort 
in te leveren om de zoveelste avond voor de 
televisie te ruilen voor een onvergetelijke 
nacht onder de sterren. Fair deal, toch? Voor 
een microavonturier staan tussen droom en 
daad weinig praktische bezwaren in de weg.

Twee dagen uitwaaien
Fotografe Siska en ik hebben twee dagen 
geprikt in functie van de getijden. Op deze 

winterdag heb ik acht uur daglicht om 
Oostende te bereiken, bijna dertig kilometer 
verderop. Zonder een breed, hard strand 
maak ik geen kans. Het is pas vloed geweest 
en de zon is net op wanneer we elkaar treffen 
bij het monument van Leopold I op de zeedijk 
van De Panne. Zijn standbeeld zinkt in het 
niet onder de grote hardstenen poort boven 
zijn hoofd. Op 17 juli 1831 reed de eerste ko-
ning der Belgen zijn nieuwe land te paard 
binnen over het strand. Mijn startpunt heeft 
meer symboliek dan ik vooraf had gedacht ...

De Belgische kust afwandelen op twee 
dagen klinkt heroïsch. Ik geef toe dat ik mijn 
fysieke grenzen wil aftasten, maar ik mag 
falen. Als over het strand stappen zwaarder 

“Voor een microavonturier staan 
tussen droom en daad weinig 

praktische bezwaren in de weg.”

In wijzerzin: Art-nouveau- 
tramstation in De Haan.  

   ‘De Verzoening’ van Willem 
Vermandere in Nieuwpoort.   

  Het Kursaal en de Koninklijke 
galerij in Oostende.



monument, ingeklemd tussen de hoogbouw. 
Op de vloedlijn heeft de zee een parelmoeren 
loper van scheermesjes en andere schelpen 
afgezet. Je zou er de grens tussen natuur en 
bewoonde wereld in kunnen zien. Links rolt 
de zee onverstoorbaar af en aan, rechts zijn 
gebouwen opgerezen die verder weer zullen 
verdwijnen. Het strand is de afwisselend 
smalle en brede strook zand die het gespleten 
landschap van onze kust samenhoudt. Best 
een aparte plek. 

Tussen Koksijde en Oostduinkerke onder-
breken de Schipgatduinen de zeedijk. Achter  
de duinruggen is de bebouwing onzichtbaar.  
De wind luwt, het gedruis van de zee verstomt. 
Je hoort alleen ruisend helmgras.  
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uitvalt dan verwacht, kan de Kusttram me 
redden. Microavonturen zijn geen recordpo-
gingen. Ik kom uitwaaien, zoals iedereen die 
in de winter op het strand wandelt, maar dan 
twee dagen lang. Eén spelregel is heilig: ik 
schuil niet voor slecht weer.

Gespleten landschap
De eerste kilometers wandelen we in de 
schaduw. De opkomende zon zit nog achter 
de appartementen op de zeedijk. Hier en daar 
kleuren de golven al roze, zoals de wolken aan 
de horizon. Kijk ik naar rechts, dan zie ik een 
gat in de betonnen haag. Soms gaat het om 
een oud belle-époquepand, een fier heren-
huis van vroeger dat overleeft als beschermd 
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Alle referenties naar de tijd zijn verdwenen.  
We laten voetsporen in het zand achter, zoals 
vroeger de middeleeuwse monniken van de Abdij 
Ten Duinen, en na een tijdje waaien ze weg.

Strandlopers en golfbrekers
Tegen de middag bereiken we Nieuwpoort. 
Omdat het veerpontje over de IJzer niet vaart, 
nemen we de Kusttram naar Westende. Het is 
stil en koud op de dijk. De postbode bezorgt 
brieven bij residenties met neergelaten rol-
luiken. In de taverne waar we een croque-
monsieur en een groentesoepje bestellen, zijn 
we de enige gasten. Regen tikt tegen het ven-
ster. Het bier komt op flesjes, de melancholie 
is vers getapt. 

In de namiddag wandel ik alleen. Voor de 
dertien kilometer naar Oostende rest me nog 
drie uur daglicht. Het brede strand bij eb is een 

heuse wandelsnelweg. Om de paar honderd 
meter moet ik over een hoge, glibberige golf-
breker klauteren, maar toch schiet ik goed op. 
Vissers hebben hengels opgezet bij de waterlijn. 
Scholeksters pikken naar proteïnerijke wormen 
en bonte strandlopers met bolle buikjes trip-
pelen zo snel door het water dat ze op rollende 
knikkers lijken. Het natte zand weerspiegelt de 
wolken en de hoogbouw langs de dijk is ver-
schrompeld tot een vette lijn aan de horizon. 

Wat me verrast, is dat ik aan niets denk. 
Echt niets. De zee heeft rare krachten. Ze brengt 
gesprekken op gang als je met z’n tweeën wan-
delt en zuigt je hoofd vacuüm als je alleen bent. 
Zou dat aan het onophoudelijke gedruis liggen?

Een eindeloze zeedijk
De bebouwing op de zeedijk stoort me niet. Ze 
hoort bij dit unieke landschap. Elke badstad 

HET MICROAVONTUUR 
WENKT

In 2011 begon de Britse 
avonturier Alastair 
Humphreys zijn volgers 
op Twitter uit te dagen. 
Schrijf je in voor een 
wedstrijd! Kampeer met 
vrienden op een heuvel! 
Slaap bij een meer en 
duik er ’s morgens in, 
wearing nothing but a 
smile! De filosofie van 
het microavontuur was 
geboren: waarom je 
leven afstemmen op je 
9-to-5-job als je hele 
avonden, nachten en 
weekends overhoudt om 
de routine te breken? 
Humphreys ontdekte 
bovendien dat zijn korte 
escapades in eigen 
land niet verbleekten 
bij de grote, exotische 
avonturen die hij had 
beleefd. Zijn trektocht 
langs de M25, de naar 
je zou verwachten oer-
saaie ring van Londen, 
verschilde niet van zijn 
fietstocht om de wereld. 
Hij ontmoette boeiende 
mensen, kwam langs 

prachtige plekken en 
deed nieuwe ervaringen 
op. “Groot-Brittannië 
is een wild land”, zegt 
Humphreys. “Het avon-
tuur ligt er voor het 
oprapen.” 

België is dichter 
bevolkt en meer ge-
reglementeerd, maar 
dat verandert niets. 
Microavonturen vragen 
niet om wildernissen. 
Zin om naar buiten te 
gaan en te improvi-
seren, meer heb je niet 
nodig. In deze reeks 
willen we je het hele 
jaar inspireren met mi-
croavonturen in eigen 
land. Zoals Humphreys 
deed in Groot-
Brittannië dus. In 2014 
bracht hij een boek uit 
over zijn jaar vol micro-
avonturen, wat hem de 
prestigieuze onder-
scheiding Adventurer 
of the Year van National 
Geographic opleverde.
www.alastair-
humphreys.com

“De zee zuigt al je gedachten op, 
zodat je thuis alles met een 

opgefrist hoofd bekijkt.”

In wijzerzin: De Paravang en de 
jachthaven van Blankenberge.    In 

Oostduinkerke de duinen in.    Op een 
van de golfbrekers in Koksijde-Bad.
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die opdoemt, vormt een nieuw doel om op 
af te stappen. In het ideale scenario blijf ik zo 
gemotiveerd dat ik de vermoeidheid pas bij de 
aankomst voel. Maar dat is zonder de laatste 
kilometers gerekend. Doordat Mariakerke 
naadloos aansluit bij Oostende, duurt het een 
eeuwigheid voor de eindstreep in zicht komt. 
Siska, die mijn aankomst komt fotograferen, 
feliciteert me met mijn prestatie. En zelf ben 
ik ook best trots. Zeventwintig kilometer over 
het strand is niet niks!

Omdat je een typisch microavontuur niet 
plant en meestal kampeert, heb ik geen hotel 
geboekt. Gelukkig lokaliseert mijn telefoon 
al snel drie kanshebbers in de Louisastraat, 
plus een café met speciaalbieren dat hartige 
stoofpotjes serveert. Het Walhalla! Check 
me in, nu. Maar dat gaat niet zo snel. Het 
laatste dat de hoteliers verwachten op een 
winterse weekdag, is een gast die ’s avonds 
zonder reservatie aanbelt. De recepties zijn 
onbemand. Na een belletje naar het telefoon-
nummer op de deur moet ik nog tien mi-
nuten geduld oefenen.

Door hagel en wind
Het eenvoudige hotel waar ik slaap, serveert 
in de winter geen ontbijt. Het wordt dus een 

chocoladekoek en een rijsttaartje uit een 
broodjeszaak voor ik de Kusttram door de 
haven neem. Bij Fort Napoleon begin ik aan de 
zeventien kilometer naar Blankenberge, waar 
ik fotografe Siska na de middag tref. De hemel 
is dichtgespijkerd met regenwolken. De bui 
die ik in de verte zie hangen, bereikt me na 
een kwartier en geselt het lege strand en de 
eindeloze duinen van Bredene met scherpe 
hagelbolletjes. Ik bescherm mijn gezicht met 
mijn handen terwijl het landschap wit kleurt. 
Het natte zand lijkt hard, maar geeft mee. 
Doordat ik wegzink, loop ik wat voorover-
gebogen. Onder de loden hemel ploeter ik 
door niemandsland. Hagel wordt regen, maar 
mijn wandelschoenen en -kleding houden me 
droog en warm. In De Haan kruis ik een gezin 
dat rustig in de regen wandelt. Daarna klaart 
de hemel op en krijg ik eindelijk hard zand 
onder de voeten. Op zee licht het windmo-
lenpark van de Thorntonbank op in de zon.  
Na regen komt voor wandelaars euforie.

Dwingende charmes
Mijn motivatie is op de tweede dag even 
wisselvallig geworden als het weer. Ze be-
reikt haar dieptepunt tijdens de twee ki-
lometer lange omweg rond de haven van 
Blankenberge. Wanneer ik Siska ontmoet op 
de zitbanken van de Paravang, een sierlijk 
bouwwerk uit de belle-époqueperiode, heb ik 
een loodzware tocht achter de rug. Ze speelt 
even de coach die de afgepeigerde wandelaar 
aanmoedigt en boterhammetjes toestopt. Ik 
prijs me gelukkig dat ik de laatste negen kilo-
meter niet in mijn eentje tegen de vermoeid-
heid moet vechten. 

Het inmiddels zonovergoten Blankenberge 
roept jeugdherinneringen op. Bij de Paravang 
speelde ik als kind minigolf met mijn groot-
ouders. De achttien holes liggen er nog altijd. 
En hoe vaak zou ik de pier onveilig gemaakt 
hebben met een go-cart? Ik moet honderd 
keer aan de Belgische kust geweest zijn. Maar 
ik heb de zee nog nooit gezien zoals tijdens 
deze tocht. Ze was rozig bij zonsopgang en 
slijmgroen voor het onweer, en weerspiegelde 
elk type wolkenhemel op een andere ma-
nier. Ik begrijp waarom schilders hun halve 
carrière hebben gewijd aan haar dwingende 
charmes. En wat uitwaaien betekent: de zee 
zuigt al je gedachten op, zodat je thuis alles 
met een opgefrist hoofd bekijkt. Nog dagen-
lang. De spierpijn slijt veel sneller.  

PRAKTISCH
Hoe pakten wij 
onze tweedaagse 
strandwandeling aan?

GETIJDEN
Eb valt het best rond 
13 uur. Zo heb je de 
hele dag een breed 
strand met hard zand.
Vloed: voor je vertrek 
rond 7 uur en na je aan-
komst om 19.30 uur.
Doodtij: het strand 
blijft breder bij vloed. 
Bij springtij gebeurt 
het omgekeerde.
Per maand kun je tijdens 
twee periodes van drie 
tot vier dagen op stap. 
Een overzichtelijke ge-
tijdentabel vind je op 
www.depanne.com.

KUSTWANDELROUTE
Een leuk alternatief is  
het Kustwandelroute- 
netwerk: 180 km wandel-
plezier tussen De Panne  
en Knokke-Heist. Stippel  
zelf je eigen wandelroute  
uit via de knooppunten. 
http://bit.ly/AS-kustroute

UITRUSTING
• Water- en winddichte  

broek en regenjas,  
stevige wandel schoenen

• Rugzak met  
regenhoes, water  
en lunchpakket

• Handschoenen
• Voorkom zweten: draag 

een fleece of wollen trui 
onder je ademende jas.

MEER INFO
www.dekust.be
www.delijn.be/nl/kusttram




