knip de
stippellijn
voorzichtig in,
dan kun je de
plattegrond er
insteken
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>> BEZIENSWAARDIGHEDEN

>> ETEN & DRINKEN

>> SHOPPEN

>> LEUK OM TE DOEN

Surfclub Outside
Koninklijke Gaanderijen
Jilles Beer & Burgers
Andromeda
Histoires d'O
Strekdam
Rock Strangers
Caruso
Passe-Vite
Madam Kroket
Vistrap
Overzetboot Visserskaai-Oosteroever
Fort Napoleon
Hangtime
Kabine
Oosteroever / Lange Nelle
Sint-Petrus- en Sint-Pauluskerk
't Waterhuis
Mercator
Maria Hendrikapark
Mu.ZEE
Dikke Mathille
De Grote Post
Lizette
Sanseveria Oostende
Lolotte
Gelato Maxzim
Lily
Frenchette
Brasserie Du Parc
The Crystal Ship: streetart tour
Copador
Lafayette
Koekoek
James Ensorgalerij
Ferm
Café Botteltje

ROUTE

is. Kunstschilders James Ensor en Leon Spilliaert, zanger Marvin Gaye en cartoonist
Kamagurka lieten zich allemaal inspireren door ‘de stad aan zee’. Kijk maar eens wat jij er zelf
van opsteekt!

oostende

WEINIG TIJD

OVER DE ROUTE

Deze veelzijdige route laat alle gezichten van Oostende zien en voert je langs de imposante
boulevard, naar het maritieme hart van de stad en de groene stadsparken. Daarna duik je de
zijstraten van de winkelstraat in langs hippe hotspots en conceptstores. Foodies en
modeliefhebbers komen zeker aan hun trekken. Eindig in de Langestraat vol gezellige
cafeetjes en uitgaansplekken. De route is vrij lang, maar je kunt hem prima met de fiets
afleggen.

DE WIJKEN

Koningin der badsteden: die mooie titel draagt Oostende met veel trots. De stad dankt haar
koninklijke bijnaam aan Leopold II, de tweede vorst van België, die tijdens de zomermaanden
overwegend in de badplaats verbleef. Het geld dat hij in zijn kolonie Congo verdiende, over de
rug van de Congolezen, investeerde hij in Oostende. Hier liet hij onder meer de Koninklijke
Gaanderijen, de Wellingtonrenbaan en de Koninklijke villa bouwen. In het kielzog van de
koninklijke familie kwamen vele edellieden en rijke families uit binnen- en buitenland naar
Oostende.
Ondanks de bloei van het toerisme bleven de visserij en de havenactiviteiten belangrijk voor
Oostende. Ook op dat gebied bleef de stad vernieuwen en uitbreiden. Die maritieme
roots bepalen nu nog steeds de identiteit van de stad. Dat voel je wanneer je op de
Oosteroever, langs de Visserskaai of op de Amandine rondloopt.
Oostende is een bruisende stad waar ook tijdens de wintermaanden veel te doen en te zien
is. De stad heeft beslist meer te bieden dan het strand. Je kunt er gezellig shoppen in de
Kapellestraat, de Adolf Buylstraat en enkele zijstraten, zoals de Christina- en de Hertstraat.
Er duiken ook geregeld nieuwe hotspots op: conceptstores met hippe kleding en leuke
interieurspullen, koffiebars en moderne lunchzaken. Het hele jaar door vind je in de
stad culturele evenementen, zoals Theater Aan Zee (juli-augustus), Filmfestival Oostende
(september) en Ostend Beach Dance Festival (juli). En met musea als Mu.ZEE, het Ensorhuis,
de Venetiaanse Gaanderijen en het Stadsmuseum heeft Oostende voor kunst- en
cultuurliefhebbers veel te bieden. Ga zeker eens wandelen onder de Nieuwe Gaanderijen op
de boulevard. Je vindt er een verrassende fototentoonstelling die om de zes weken verandert.
Oostende heeft vele gezichten. Zo heeft de stad ook een (g)rauw randje. Het zal je niet
verbazen dat deze plek voor heel wat kunstenaars en schrijvers een muze was en

Maria Hendrikapark + ’t Waterhuis + Strekdam + Passe-Vite + Koninklijke Gaanderijen

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 13.30 km)

de Langestraat in en ga linksaf de Louisalaan in. Eindig je dag met een speciaalbiertje 37 .

Start bij de surfclub 1 . Wandel verder op de boulevard, door de imposante gaanderijen 2 .
Net voor het casino passeer je een burgerzaak 3 en een hotel voor een lekker ontbijt 4
. Volg de boulevard. Hier kun je vanavond een aperitief drinken 5 . Wandel de westelijke
strekdam 6 helemaal uit en zie de boten binnen- en uitvaren. Op het Zeeheldenplein staat
een mooi kunstwerk 7 en herdenkingsmonument voor gestorven zeelieden. Steek de straat
over voor een koffiestop 8 , een gezonde lunch 9 of een kroket uit het vuistje 10 in de
Nieuwstraat. Keer terug naar de Visserskaai 11 . Neem de overzetboot naar het maritieme hart
van Oostende 12 . Ga bij de uitgang van de boot linksaf en volg de weg langs de oude
scheepswerf. Ga linksaf richting de oostelijke strekdam en volg de boulevard tot de trapjes
rechts. Ga deze op en wandel via het pad naar het oude fort 13 . Loop langs de
Vuurtorenweg naar Hangtime 14 . Keer terug langs de dokken en steek de brug over. Ga
meteen links en ga het blokje om voor een conceptstore 15 . Keer terug naar de boot.
Onderweg passeer je Lange Nelle 16 . Neem de boot terug naar het centrum. Volg de
Visserskaai tot aan de mooie kerk 17 . Op de hoek van het plein kun je lekker eten 18 . Volg de
Vindictivelaan tot aan de Mercator 19 . Loop om het water heen, ga bij de brug rechtsaf en
loop rechtdoor naar het Maria Hendrikapark 20 . Volg in het park de Cederdreef en neem het
weggetje linksaf net voor de kruising met de Zinnialaan. Loop op de Ravelijnstraat tot aan de
rotonde. Neem de eerste afslag rechts (Spoorwegstraat) en ga links de Romestraat in. Tijd
voor wat kunst 21 . Steek de Alfons Pieterslaan over en wandel door het Leopoldpark naar een
weelderig vrouwenbeeld 22 . Ga rechtsaf naar het cultuurcentrum 23 . Neem de eerst straat
linksaf voor gezellige lunchplekken 24 25 . Loop door de Christinastraat, met
rechts conceptstores 26 . Sla links de Adolf Buylstraat in en neem de eerste zijstraat rechts.
Stil hier je honger 27 en ga lekker shoppen 28 . Neem het straatje linksaf tot je op een
restaurant met een unieke interieur stuit 29 . Ga linksaf naar het Marie Joséplein 30 en via de
Leopold II-laan naar het toerismebureau 31 . Loop de Langestraat in, een straat vol gezellige
cafés 32 33 en restaurants 34 . Ga rechts in de Christinastraat en ontdek leuke conceptstores
in de James Ensorgalerij 35 . Net buiten de galerij kun je verder shoppen 36 . Wandel opnieuw
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1 SURFCLUB OUTSIDE - LEUK OM TE DOEN

Bij goed weer is het heerlijk om enkele uurtjes te chillen bij Surfclub Outside. De kaart is niet
uitgebreid, maar de zomerse sfeer is er geweldig. Je kunt hier bovendien surfplanken, SUP’s
en surfpakken huren voor weinig geld. Tijdens de zomermaanden organiseert deze surfclub
vaak feestjes met lokale dj’s. Check de facebookpagina voor alle evenementen.
koning boudewijnpromenade, www.inout-oostende.be, +32(0)59-238362, jul-aug dagelijks
11.00-20.00, bier € 2,20, tram 0 renbaan
2 KONINKLIJKE GAANDERIJEN - BEZIENSWAARDIGHEDEN

De Koninklijke Gaanderijen zijn de trots van Oostende. De zuilengangen werden in 1906
voltooid en dienden om de koninklijke familie en hun gasten tijdens hun wandeling van het
Koninklijk Chalet naar de Wellingtonrenbaan te beschermen tegen de zon en de regen. In het
interbellum werd tegen de Gaanderijen het Thermenpaleis gebouwd. Tegenwoordig is dit een
viersterrenhotel. Ondanks de prachtige uitstraling hangt er een schaduw over dit bouwwerk.
Het werd immers door koning Leopold II gefinancierd met de rijkdom die hij in Congo op een
onmenselijke manier had vergaard.
koning boudewijnpromenade, doorgaand vrij toegankelijk, tram 0 koninginnelaan
3 JILLES BEER & BURGERS - ETEN & DRINKEN

Jilles Beer & Burgers is anders dan de meeste restaurants op de boulevard. De hoge
industriële plafonds, grote krijtborden en houten vloer geven het interieur een stoer karakter,
met een knipoog naar het Oostendse zeemansleven. Op de kaart vind je geen klassieke
kustgerechten, maar huisgemaakte gourmet-, veggie- en spitburgers met knapperige frietjes
en een fris slaatje. Biersommelier Sofie Vanrafelghem koppelde aan elke burger een passend
biertje. Je kunt er onder meer proeven van de ambachtelijke huisbieren Golfbreker en
Rostekop. Heb je rood haar? Dan krijg je zelfs een gratis Rostekop mee naar huis!
albert i-promenade 60, www.jilles.be, +32(0)59-440055, ma-do 11.45-14.00 & 17.45-21.00, vr
11.30-14.00 & 17.30-22.00, za 11.30-22.00, zo 11.30-21.00, burger met friet vanaf € 18, bus 1,
81 casino-kursaal
4 ANDROMEDA - ETEN & DRINKEN

Begin je dag met een stevig ontbijt met zeezicht. Daarvoor kun je uitstekend terecht in het
viersterrenhotel Andromeda. Het is moeilijk keuzes maken uit het zeer uitgebreide
ontbijtbuffet, maar ach, wat maakt het uit? Neem gewoon even goed de tijd om in
het luxueuze interieur te genieten van het eindeloze uitzicht over de Noordzee.
kursaal-westhelling 5, www.andromedahotel.be, +32(0)59-806611, dagelijks 7.00-11.00,
ontbijtbuffet € 22, bus 1, 81 casino-kursaal
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5 HISTOIRES D'O - ETEN & DRINKEN

Zin in een aperitiefje? Drink een heerlijke cocktail met een fantastisch uitzicht op zee op het
terras van Histoires d’O. Gin & Tonic-liefhebbers vinden hier zeker iets lekkers. Deze hippe
brasserie au bord du mer organiseert bovendien regelmatig leuke avonden voor foodies in
samenwerking met bekende chefs of cateringzaken. Bekijk hun facebookpagina en pik

een snelle lunch! Tip: reserveer tijdens een warme zomerdag een plek op het gezellige
binnenterras.
nieuwstraat 10, www.passeviteoostende.be, +32(0)59-513913, za-do 9.00-18.00, vr
9.00-22.00, salade € 13, pasta € 9,50, bus 1, 81 kapucijnenkerk

bijvoorbeeld een sushi-avond, zondagse brunch of een gin-tasting mee.
albert i-promenade 53, www.histoiresdo.be, +32(0)471-454880, ma & vr-zo 12.00-23.30, wodo 15.00-23.30, vanaf € 15, cocktail vanaf € 8,50, bus 1, 81 vlaanderenstraat
6 STREKDAM - LEUK OM TE DOEN

Zowel op een zonnige als stormachtige dag is het heerlijk om op de westelijke strekdam te
wandelen. Hier kun je echt uitwaaien. De dam van 700 meter lang moet golven tot 5 meter
hoog kunnen weerstaan en is daarom opgebouwd uit grote betonblokken en stortstenen. De
zonsondergang is er prachtig: de ideale afsluiter van een dagje in de stad.
strekdam, bus 1, 81 van iseghemlaan
7 ROCK STRANGERS - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Kunst zorgt vaak voor controverse. Zo ook de Rock Strangers of 'de rode blokken', zoals de
Oostendenaren ze noemen. De beeldengroep van kunstenaar Arne Quinze is erg omstreden
en kent heel wat tegenstanders. Neem zelf eens een kijkje op het Zeeheldenplein en vorm je
eigen mening. Leuk weetje: de bekende Oostendse chocolatier Olivier Willems maakte een
heerlijke praline van de veelbesproken 'rode blokken'. Ze zijn te koop in zijn winkel op de
Alfons Pieterslaan.
zeeheldenplein, bus 1, 81 van iseghemlaan
8 CARUSO - ETEN & DRINKEN

In de gezellige patisserie Caruso kun je heerlijk en uitgebreid ontbijten. De koffiekoeken zijn
een echte aanrader. Je kunt in hier bovendien terecht voor fijne patisserie en gebakjes.
Probeer zeker eens een frambozentaartje of romige miserables, of bestel bij je koffie of thee
lekker krokante pannenkoeken.
nieuwstraat 29, www.caruso.be, +32(0)59-512177, wo-zo 7.00-19.00, kan thee € 4, ontbijt €
14, bus 1, 81 kapucijnenkerk
9 PASSE-VITE - ETEN & DRINKEN

De deur openen van eethuis Passe-Vite is als binnenkomen in je eigen keuken. En dat mag je
vrij letterlijk nemen: je bestelling wordt voor je neus klaargemaakt, in de open keuken
achteraan. Op de steeds wisselende kaart vind je frisse salades, huisgemaakte soepen en
eenvoudige pastagerechten. De gerechten zijn er eerlijk, vers en erg smaakvol. Ideaal voor
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PRINT DEZE PDF EN MAAK JE
EIGEN REISGIDS
colofon
Deze gids is met de grootst
mogelijke zorg samengesteld. Voor
eventuele onjuistheden in de tekst is
mo’media bv niet aansprakelijk.
Eventuele op en/ of aanmerkingen
kun je richten aan: mo’media,
postbus 359, 3000 AJ Rotterdam,
info@momedia.
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Alle rechten voorbehouden. Niets van
deze uitgave mag worden
verveelvoudigd, opgeslagen in een
geauto matiseerd gegevensbestand
en/ of openbaar gemaakt in enige
vorm of op enige wijze, hetzij
elektronisch, mechanisch, of op enig
andere manier zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de
uitgever.
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