
GR 5A Kustroute 
Van Wenduine naar De Panne

Einstein in De Haan
De eerste kilometers wandelen we door zande
rige naald en loofbossen, vlak achter de met 
groen helmgras begroeide duinengordel. De 
meiden zijn dolenthousiast en ik moet ze wat 
temperen, er volgen nog heel wat kilometers 
richting De Panne. Na een goed uur komen 
we aan in De Haan-aan-Zee. Even kuieren we 
door het centrum alvorens door een hoger 
gelegen park verder te wandelen richting zee. 
Ooit woonde Einstein hier alvorens hij defini
tief naar Amerika emigreerde. Hier geen lelijke 
hoogbouw maar mooie belle époquevilla’s die 
het dorpje een leuke charme geven. Een verade
ming aan de Belgische kust.
Niet veel later trekken we over de lange wan
delbrug van Vosseslag en zien we de uitgestrekt
heid van de zee. Wanneer we door de opstui
vende duinen het rustige zandstrand bereiken, 
zijn de meiden door het dolle heen. De zee, 
daar kwamen ze voor!

De skyline van Oostende
Even lopen we langs de branding die inbeukt 
op het weidse strand, alvorens terug de duinen 

in te trekken. De enorme zandbak zorgt alweer 
voor spelplezier en vertier. GR 5A wisselt nu 
stukken begroeide duinen en brede kuststroken 
af, terwijl in de verte de skyline van Oostende 
tegen de donkergrijze lucht afsteekt.

Langs een breed aangelegd dijkpad tussen 
zandstrand en duinen wandelen we verder van 
Bredene naar Oostende. Via de Paelsteenpanne en 
een verharde duinlaan kuieren we verder richting 
de witblauwe vuurtoren ‘Lange Nelle‘ in de buurt 
van Fort Napoleon. Aan de brede vaargeul die de 
haven van Oostende verbindt met de open zee, 

wachten we even op de beschilderde voetgan
gersferry die ons zal overzetten. Deze veerdienst 
is gratis. Als het druk is moet je wel even wachten 
voor je aan de beurt bent, want er kunnen maar 
50 personen op de boot. We checken in in onze 
kleine maar luxueuze flat vlakbij de dijk en wan
delen nog wat op het verlaten strand, bekijken 
het kunstwerk van Arne Quinze, eten pizza en 
kruipen op tijd in ons bed.

Koninklijke regen
Het KMI had al gewaarschuwd, er zouden bakken 
regen naar beneden komen en de wind zou in de 
loop van de dag sterker worden. Goed ingeduf
feld en de rugzak vol reservekleding gaan we toch 
op pad. We zetten de eerste voet buiten en dikke 
regendruppels plenzen in ons gezicht. Het rondje 
Oostende slaan we over, we pikken GR 5A terug 
op aan de Koninklijke Gaanderijen.
Al snel moeten we de beschutting van de flink 
gestutte galerij verlaten en terug de regen in. 
Aan de basketbalhal van Oostende doen we 
inkopen en wisselen we een eerste keer van 
kleren. Het gaat nu verder door de duinen 
langs het archeologische openluchtmuseum 

Aangekomen in het station van Oostende spring ik samen met mijn dochters 
snel op de kleurrijke kusttram richting Wenduine. Daar waar GR 5A vanuit het 
binnenland komt, pikken wij de route op.

ÆÆ Tekst en foto’s Bart Caers

Bakken regen op dag twee.    En daar is de zon op dag drie.
De zee, daar kwamen ze voor!

Wanner we door de 
opstuivende duinen het 

zandstrand bereiken, 
zijn de meiden door het 
dolle heen. De zee, daar 

kwamen ze voor!

De enorme zandbak zorgt voor spelplezier.
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Zuid-Abdijmolen Koksijde.
Loslopend wild.

‘Atlantik Wall‘ in Raversijde. We hadden het 
graag bezocht, maar voor nog wat extra kuieren 
in de gietende regen passen we. Doorstappen 
richting Middelkerke dan maar. We stoppen 
aan de eerste taverne die we tegenkomen en de 
vriendelijke waardin zorgt voor heerlijke verse, 
maar vooral warme soep.

Stormweer en chocomelk
Na nog wat duinen met zicht op de verkavelde 
kustlijn, trekken we het binnenland in. De wind 
zwelt aan en de ijskoude regen snijdt in ons 
gezicht. Het is nu hard labeur in de stormach
tige polders. Ik twijfel zelfs of ik dit de meisjes 
wel kan aandoen, zeker wanneer een bezorgde 
kustbewoner stopt om ons mee te nemen in 
zijn warme auto. Na overleg beslissen we om 
toch door te wandelen.
De storm dikt aan, onze jassen flapperen in 
de wind en striemende hagel beukt op ons in. 
Wanneer we aan de Rattevalbrug een drank
gelegenheid tegenkomen, twijfelen we niet. 

Heerlijke verse chocomelk stuwt de moraal snel 
terug omhoog. Helemaal opgewarmd trotseren 
we opnieuw de weergoden.
Langs de 17deeeuwse Brugse Vaart stoten we 
tegen de wind in door richting Nieuwpoort. 
Wanneer we het statige Koning Albert I monu
ment in de verte zien, maken we een vreugde
sprongetje. Aangekomen aan het gedenkteken 
trekken we nog wat foto’s en nemen iets verder 
aan het sluizencomplex ‘De Ganzenpoot’ de 
kusttram richting Oostende. Die stopt echter 
al snel omdat hij niet verder kan. Zand op 
de sporen vanwege de aanhoudende storm. 
Gelukkig brengt een volle bus ons terug naar 
onze flat. Moe maar voldaan genieten we van 
een verkwikkende douche en warme maaltijd 
voor we als een blok in slaap vallen.

Loslopend wild
Het weer is spectaculair gedraaid. De lucht is 
mooi blauw en de zon schijnt in ons verweerde 
gezicht. Na een kort stuk strand verlaten we het 

zilte nat en trekken landinwaarts. Deze etappe 
gaat vooral door de duinen. Na enkele kilo
meters, in natuurreservaat Ter Yde, komen we 
paarden tegen die de duinen begrazen. Eerst is 
er wat vrees bij de meisjes voor dit loslopend 
wild, maar al snel worden ze beste vrienden.
Dag drie is beduidend zwaarder, want het 
mulle zand lijkt de kilometers langer te maken. 
Maar het is wel bijzonder mooi in dit duin
landschap. Door de Plaatsduinen gaat het 
verder langs mooie stuifduinen richting de 
SintNiklaaskerk van Oostduinkerke en het 
fraaie waterwingebied van de Doornpanne. 
De hoogste duin van de kust, de Hoge Blekker 
(33 m), ligt in dit beschermd landschap. Langs 
de ZuidAbdijmolen in Koksijde en de abdij 
van Ter Duinen wandelen we rustig verder 
richting De Panne. Nog een laatste stukje door 
de Oosthoekduinen richting het station en onze 
mooie driedaagse zit erop.

   En daar is de zon op dag drie.

Route en bewegwijzering
Van De Panne tot De Haan volgt de 570 km 
lange GR 5A Wandelronde van Vlaanderen 
gedurende ongeveer 60 km min of meer de 
Belgische kustlijn. Deze ‘kustroute’ zoekt 
waar mogelijk het hinterland op en passeert 
door bossen, duinen en polders. De zee is 
nooit ver weg, maar het is zeker niet zo dat 
je 60 km langs het strand wandelt. 
Onze etappes: dag 1 Wenduine-Oostende 

(16,7 km), dag 2 Oostende-Nieuwpoort 
(22,6 km), dag 3 Nieuwpoort-De Panne 
(16,5 km). Meer info en ook een filmpje vind 
je op www.caersbart.be. 

Kaarten en gidsen
Grote Routepaden heeft van GR 5A Kustroute 
een handige drietalige kaartfolder in pocket-
formaat. Verder is de route goed bewegwij-
zerd en dus makkelijk te volgen.

Info
De route is uitermate geschikt geschikt voor 
daguitstappen en om met kinderen te doen 
omdat de kusttram nooit ver weg is. Je kan 
dus steeds je etappes inkorten of verlengen 
naargelang de beentjes aankunnen. De 
Kusttramhaltes zijn allemaal aangeduid op 
de kaart. 
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