knip de
stippellijn
voorzichtig in,
dan kun je de
plattegrond er
insteken
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Hotel Astel
Bleu Chaud
Louis
Paname
Guapa
Moment!
Beachclub Windhaan
Duinbossen
Standbeeld Albert Einstein
La Potinière
IJs René
Fietshuis Cattrysse
Astoria
Concessiewijk
Villa de Torre
Spazio Weekend
Grand Hotel Belle Vue
Villa Julia
Beaufort
Tramhuisje
Eethuis Edwart
De Coqotte
Markt XI
Point du Jour
Bakkerij Bruut
't Stil Genot
Gin & Wine Store
Pizzeria Piano Piano
Cinema Rio
Ipanema

ROUTE
de haan
OVER DE ROUTE

Tijdens deze wandeling leer je het badplaatsje De Haan helemaal kennen. Via het centrum vol
winkeltjes en restaurants wandel je de boulevard en het strand op. Via het duinbos duik je de
heuvelachtige Concessiewijk in met zijn pittoreske witte villa’s met rode daken. In deze route
ligt de nadruk op architectuur en natuur, afgewisseld met unieke winkels en adresjes waar je
lekker kunt eten. Na de wandeling ben je helemaal tot rust gekomen.

DE WIJKEN

De Haan is een van de pareltjes van de Vlaamse kust. Het heuvelachtige centrum, vol
authentieke villa’s met rode daken, balkonnetjes en witte gevels zorgt direct voor een
vakantiegevoel. Badplaats De Haan is ontstaan in de belle époque, toen in 1886 de
stoomtramlijn werd aangelegd die Oostende met Blankenberge verbond. In 1910 drukte de
Duitse stedenbouwkundige Joseph Stübben zijn stempel op De Haan. Geïnspireerd op de
Franse badplaats Arcachon bouwde hij er een Anglo-Normandische villawijk met respect voor
het groen en het niveau van de duinen.
Dankzij strenge bouwvoorschriften én de bescherming tot dorpsgezicht in 1995 heeft de
badplaats vandaag nog steeds het uitzicht van weleer. Zo vind je in De Haan geen hoge
appartementsgebouwen, een zeldzaamheid aan de Vlaamse kust.
In de zomer is het gezellig druk in De Haan, maar toch hangt er altijd een bepaalde rust. Je
vindt er weinig dagjestoeristen. Hier komen vooral gezinnen op vakantie die enkele weken in
de badplaats verblijven. Een groot deel van de vakantiegangers komt uit de buurlanden van
België, zoals Duitsland en Luxemburg. Dat was honderd jaar geleden al zo en nu nog steeds.
De bekendste Duitse 'toerist' die De Haan ooit gekend heeft, is ongetwijfeld Albert Einstein.
Voor hij voorgoed naar de Verenigde Staten vertrok, verbleef hij in de jaren dertig enkele
maanden in De Haan.
Tijdens verschillende jaarlijkse feesten, komt de belle époque in De Haan echt tot leven. Het
hoogtepunt waar alle Haanse liefhebbers naar uitkijken is Trammelant, een groot belleépoquefeest dat jaarlijks begin augustus plaatsvindt. Theater, oude volkssporten, koetsen,
oldtimers en een grootse modeshow met meer dan 200 figuranten in historische
kledij dompelen je onder in de sfeer van het begin van de twintigste eeuw.

Trek je graag de natuur in? De weidse polders rondom De Haan lenen zich perfect voor
ontspannende wandelingen of fietstochten. Bovendien loopt er tussen De Haan en Wenduine
een prachtig duinenbos dat je te voet, met de fiets of te paard kunt ontdekken.

WEINIG TIJD

Concessiewijk + Moment! + Duinbossen + IJs René + Tramhuisje

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 7.70 km)
Start in de Leopoldlaan bij een leuk ontbijtadresje 1 en een boetiek 2 . Sla aan de
verkeerslichten linksaf. Pik een ontbijtje mee in het hotel 3 of reserveer alvast voor vanavond
4 . Ga rechts de Dürerhelling op richting zee. Op het strand valt heel wat te beleven en kun je

lekkere dingen eten 5 . Ga de boulevard op en wandel in oostelijke richting 6 . Ga rechts de
helling af naar het Leopoldplein 7 . Sla linksaf op de Koninklijke Baan en neem een korte
lunchbreak 8 . Ga op de Goethehelling opnieuw de boulevard op en wandel naar een
beachclub 9 . Ga iets terug en sla links de Pr. Josephinelaan in. Steek de Koninklijke Baan
over en neem dan de eerste straat links. Aan het einde van de Marie Josélaan liggen de
Duinbossen 10 . Wandel rechtdoor op de Zwarte Dennendreef. Ga links de Eglantierdreef in.
Steek de Koninklijk Baan weer over, beklim de duinen tot op het strand. Wandel op het strand
richting Wenduine, in oostelijke richting. Na zo'n 500 meter bereik je Zwarte Kiezel, waar ook
een tramstation is. Ga rechtsaf het Zwarte Kiezel-pad in. Sla rechts het geasfalteerde Grote
Routepad in. Ga bij de volgende splitsing rechtsaf en blijf het Grote Routepad volgen tot je het
bos uit bent. Sla rechtsaf de Waterkasteellaan in en neem de derde straat links. Via de Pr.
Astridlaan kom je bij het standbeeld van Albert Einstein 11 . Volg de brede Normandiëlaan die
uitmondt in het park La Potinière 12 . Loop het park door en koop een ijsje voor onderweg 13.
Ga linksaf en huur een skelter of fiets 14 . Links ligt het imposante hotel Astoria 15 . Ga via de
Montaignelaan de Concessiewijk in 16 . Via de Van Maerlantlaan bereik je de Camôeslaan. Sla
op het einde van de straat linksaf. Reserveer een tafeltje voor vanavond 17 . Je komt uit op
het Koninklijk plein met een leuke winkels 18 , mooie belle-époquegebouwen 19 en
eetplekjes 20 21 . Voor je zie je het pittoreske tramhuisje 22 . Loop er voorbij en steek de
Koninklijke Baan over naar de Driftweg, met leuke winkels en restaurants 23 24 25 26 27 .
Loop terug, steek de straat over en ga rechts de Stationstraat in. Neem de derde straat links
voor thee of koffie met gebak 28 . Ga verder op de Stationstraat, langs de Gin & Wine Store
29 . Sla links de Kapellestraat in 30 en ga bij de kerk linksaf voor movie night in een oude

cinema 31 . Eindig je dag op het gezellige terras van cocktailbar Ipanema 32 .
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1 JEANNINE - ETEN & DRINKEN

5 LOUIS - ETEN & DRINKEN

Brunch- en lunchbar Jeannine is een eerbetoon aan de grootmoeder van Silke, de vrouw
achter deze gezellige plek op de Leopoldlaan. Silke serveert enkel verse en zelfgemaakte
gerechtjes. Grote honger? Kies dan voor het 'Jeannine de luxe'-ontbijt. Na een latte, een vers
stuk cheesecake en een homemade granola met yoghurt en fruit, zet je je dag goed in. Als
lunchgerecht is de toast met avocado, zalm en spek een aanrader!
leopoldlaan 26, jeannine-dehaan.be, +32(0)474-205442, ma & do-vr 9.00-17.00, za-zo
9.00-18.00, ontbijt vanaf € 14, tram 0 de haan aan zee

'Verse bollen, boules de Berlin!' Deze lokroep zul je tijdens de zomervakantie vaak op het
strand van De Haan horen. Het is een van de weinige badplaatsen waar je 's zomers nog
echte, zelfgemaakte boules de Berlins kunt eten. Koop zelf zo'n oliebol aan een van de Louiskarretjes en proef dit lekkere stukje erfgoed.
strand de haan, jul-aug bij mooi weer, boule de berlin € 1,20, tram 0 de haan aan zee
6 PANAME - ETEN & DRINKEN

Paname is een koosnaampje voor Parijs en de lichtstad vormde dan ook de inspiratie voor het
2 DUE - SHOPPEN

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 een jonge generatie
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, +32(0)59-236969, ma-vr 10.00-12.30 & 14.00-18.00, zazo 10.30-13.00 & 14.00-18.30, tram 0 de haan aan zee

interieur van deze brasserie. Op de uitgebreide kaart vind je snacks, vis- en vleesgerechten.
Bovendien biedt Paname heel wat soorten bier aan, waaronder enkele trappisten. Dit is de
ideale plek om bij zonsondergang van je avondeten te genieten. Ook in de winter, want er is
een verwarmd terras.
zeedijk-de haan 13, www.paname.be, +32(0)59-410601, ma-di & do-zo 10.00-22.00, vanaf €
15, tram 0 de haan aan zee
7 GUAPA - SHOPPEN

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.

3 HOTEL ASTEL - ETEN & DRINKEN

Hotel Astel heeft naast enkele mooie kamers ook een brasserie die open staat voor het
publiek. Je kunt er terecht voor enkele eenvoudige lunch- en dinergerechten zoals
verschillende pasta's en burgers, een lekkere koffie of gebak. Op reservering kun je
bovendien mee aanschuiven aan het uitgebreide ontbijtbuffet.
koninklijke baan 17, www.hotel-astel.be, +32(0)59-234333, brasserie ma-di 11.00-21.00, do-zo
11.00-21.00, ontbijt dagelijks 8.00-10.00, vanaf € 12, ontbijtbuffet € 20, tram 0 de haan aan
zee
4 BLEU CHAUD - ETEN & DRINKEN

Hét grillrestaurant van De Haan is Bleu Chaud. Het restaurant staat bekend om zijn op de grill
bereid rundvlees van het Belfurnras, dat in de vrije natuur in de Westhoek rondloopt. Probeer
zeker eens de Belfurnfilet of de Vlaamse stoverij, bereid met Belfurnrundsvlees. Bij je gegrilde
stukje vlees krijg je altijd huisgemaakte garnituren en sauzen. Ook wie liever vis lust, vindt op
de kaart van Bleu Chaud iets lekkers. Op de wijnkaart staan vooral biologische of
biodynamische wijnen van over de hele wereld.
koninklijke baan 15, www.bleuchaud.be, +32(0)59-323835, nov-mrt vr 18.00-21.30, za-zo
12.00-14.15 & 18.00-21.30, apr-jun & sep-okt wo-vr 18.00-21.30, za-zo 12.00-14.15 &
18.00-21.30, jul-aug ma & wo-zo 12.00-14.15 & 18.00-21.30, hoofdgerecht vanaf € 20, menu
bleuchaud € 45, tram 0 de haan aan zee
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koninklijke baan 27, www.guapa-dehaan.be, +32(0)59-237760, ma-zo 10.00-18.00, tram 0 de
haan aan zee
8 MOMENT! - ETEN & DRINKEN

Moment! is een superadres voor ontbijt en lunch. 's Ochtends heb je de keuze tussen een
klein Kuikenontbijt, een klassiek Kippenontbijt, een gezond Kipfitontbijt of een uitgebreid
Haantje-de-voorste-ontbijt. Op de wisselende lunchkaart staan telkens lekkere, gezonde
gerechten. Mag het wat minder gezond zijn? Probeer zeker eens het verwenbord vol
zoetigheden. Je zult er geen spijt van hebben. In de naastgelegen bakkerij kun je bovendien
heel wat lekkers vinden om mee te nemen.
koninklijke baan 29, www.decoqisserie.be, +32(0)59-430043, jan-apr & okt-dec ma-wo & za-zo
8.00-18.00, mei-sep ma-wo & vr-zo 8.00-18.00, ontbijt vanaf € 8,50, lunchgerecht vanaf €
9,50, tram 0 de haan aan zee
9 BEACHCLUB WINDHAAN - LEUK OM TE DOEN

In Beachclub Windhaan hangt die typische 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 spelen of strandzeilen. Of huur een
sup, surfplank, kayak of catamaran en ga de Noordzee verkennen.

6

zeedijk 50, www.windhaan.be, +32(0)59-441624, apr-okt dagelijks 10.00-19.00, nov-mrt vr-zo
10.00-19.00, prijs per uur surfplank € 8, sup € 8, kayak € 8-10, catamaran € 40-50, tram 0 de
haan aan zee
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