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Onthaasten in

Charmante dorpjes en het rustgevende polderlandschap 

maken van De Westhoek de ideale plek voor een 

ontspannende uitstap op het water. Langs de 133 km 

lange route kom je ook heel wat historische monumenten 

en gebouwen tegen. Sommige roepen de sfeer van 

de middeleeuwen op, andere vertellen boeiende verhalen 

over ‘den grooten oorlog’.

de Westhoek

Route en 
vaaruren
Oostende of Brugge  Nieuwpoort 

 Diksmuide: Kanaal Gent–Brugge 

– Oostende, Kanaal Plassendale–

Nieuwpoort, Verbindingskanaal, 

IJzer, ± 7.30 vaaruren.

Diksmuide  Fintele  Veurne:  

IJzer, Lokanaal, ± 5 vaaruren. 

Optioneel: uitstapje naar Ieper 

(30 km) via Kanaal Ieper–IJzer  

(Kanaal van de Ieperlee).

Veurne  Nieuwpoort: Kanaal 

Nieuwpoort–Duinkerken,  

1.15 vaaruren.

Nieuwpoort  Brugge of Oostende: 

Kanaal Plassendale–Nieuwpoort, 

Kanaal Gent–Brugge–Oostende, 

± 5.30 vaaruren.

Optioneel: Veurne  Adinkerke 

(16 km) en dan Adinkerke   

Nieuwpoort, ± 2.30 vaaruren.

Optioneel: IJzer  Ieper (15,2 km)

 In Oostende ligt de Mercator voor anker, een 

zeilboot die van 1932 tot 1960 dienst deed 

als opleidingsschip voor de officieren van de 

Belgische koopvaardij. Vandaag is de drie-

master een museum vol nautische schatten. 

 Verscholen in de duinen van de Oostendse 

Oosteroever ligt Fort Napoleon. Het mili-

taire gebouw uit de tijd van Napoleon werd 

volledig gerestaureerd en biedt nu onder-

dak aan een museum en een restaurant. 

Vanop het terras heb je een prachtig uit-

zicht over de duinen.

 De sluis van Plassendale stamt nog uit de 

17de eeuw. Het kunstwerk vormde toen een 

belangrijke schakel in de verbinding tussen 

de kust en het achterland. Vandaag is het 

een beschermd monument. 

 In de Dronkenput in Middelkerke heb je 

het gevoel je evenwicht te verliezen. De 

waterput werd eind 19de eeuw plotseling 

schuin omhoog opgestuwd. Je krijgt hier de 

neiging om je evenwijdig te houden met de 

pijlers, die in een hoek van 12° hellen. 

 Wie zin heeft in ribbetjes, kan aan de Rat-

tevallebrug in Middelkerke terecht.

 Het Grand Hotel Bellevue in Westende 

is een opmerkelijk gebouw in belle-

époquestijl van architect Octave Van Rys-

selberghe. Dankzij de opvallende, ronde 

uitbouw kreeg het gebouw de bijnaam ‘De 

Rotonde’ mee. In 2009 fungeerde het als 

decor voor het VT4-programma ‘Het Hotel: 

Westende’.

 Nieuwpoort was ooit een van de belang-

rijkste vissershavens van de kust. Nu nog 

speelt de visvangst een belangrijke rol. 

Breng zeker eens een bezoek aan de le-

vendige vismijn en de jachthavens, die niet 

minder dan 2000 ligplaatsen bieden. Lief-

hebbers van de watersport kunnen terecht 

op de verschillende domeinen van Bloso. 

 In Diksmuide herinneren talrijke monu-

menten aan de Eerste Wereldoorlog. In-

drukwekkend zijn in elk geval de IJzertoren 

en de Dodengang, een loopgravenstelling 

van het Belgische leger aan de IJzer. 
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 Het Kanaal Gent-Brugge-Oostende kent 

een matige tot drukke scheepvaart. Tus-

sen Oostende en Brugge is de waterweg 

afgezoomd met bomenrijen. Alle bruggen 

van Nieuwegebrug tot Moerbruggebrug 

worden bediend door de centrale Kruis-

poort via VHF 18 (T 050 35 35 59). De bedie-

ning van de Stalhillebrug loopt via VHF 20 

(T 059 26 60 62). Aanleggen en overnach-

ten kan aan de steiger van Plassendale, 

de steigers van Stalhille en de steiger van 

Scheepsdalebrug. Let op voor de zwakke 

waterweggebruiker tussen Brugge en 

Nieuwege en pas uw snelheid aan.

 Het Kanaal Plassendale-Nieuwpoort is 

een mooie, rustige waterweg met weinig 

beroepsvaart. De vijf beweegbare brug-

gen worden bediend door mobiele ploe-

gen. Vraag bediening aan via VHF 20, via 

de sluis in Plassendale (T 059 26 60 62) of 

via de sluis in Nieuwpoort (T 058 23 30 50). 

Mogelijkheden om aan te meren en te 

overnachten vind je bij de steiger in Plas-

sendale, de ligplaats in Oudenburg, de 

steiger in Oudenburg, de ligplaatsen in 

Snaaskerke, de ligplaats in Leffinge en de 

steiger aan de Gravensluis.

 De bediening van de Sint-Jorissluis op het 

Verbindingskanaal tussen het Kanaal Plas-

sendale-Nieuwpoort en de IJzer verloopt via 

VHF 20 (buiten vaarseizoen: T 058 23 30 50). 

 De IJzer, een rustige rivier met weinig 

beroepsvaart, kronkelt door een mooi 

polderlandschap. Het waterpeil tus-

sen Nieuwpoort en Diksmuide kan sterk 

schommelen. Neem altijd de holle bocht: 

de bolle bochten zijn soms aangeslibd. Let 

vooral op in Diksmuide ter hoogte van de 

zwaaikom en de Dodengang (een netwerk 

van loopgraven en bunkers). De bediening 

van de Tervatebrug verloopt via VHF 20 

(T 058 23 30 50), die van de Knokkebrug via 

VHF 18 (T 057 42 21 65). Aanleggen en over-

nachten kan in de jachthaven VVW West-

hoek in Nieuwpoort, bij de steiger van de 

Uniebrug, in de jachthaven van Diksmuide 

en bij de – heel rustige – steiger in Fintele. 

De steiger in Roesbrugge is alleen in het 

vaarseizoen bereikbaar, na aanvraag bij de 

sluis in Fintele (enkel toegelaten voor sche-

pen met een maximumlengte van 12 m).

 Het Kanaal Ieper-IJzer (Kanaal van Ie-

perlee) is een heel rustige waterweg met 

weinig beroepsvaart. Je kunt hier volop 

genieten van het polderlandschap en de 

mooie stukken natuur tussen de twee slui-

zen. Aan de steiger in Steenstrate en de 

 Absoluut niet te missen is de Grote Markt van 

Ieper met onder meer de beroemde Laken-

halle, het belfort, het gerechtsgebouw en het 

Oud Kasselrijgebouw, vandaag de Recht-

bank van Koophandel. Op de eerste verdie-

ping van de Lakenhalle huist het In Flanders 

Field Museum dat je terugvoert naar ’14–’18, 

de periode van WO I. Ook een bezoek aan de 

Menenpoort is indrukwekkend.

 Vanuit Ieper kun je langs het kanaal naar 

Komen fietsen langs de Kanaaldijkenroute. 

 In Fintele bevinden zich enkele uitstekende 

palingrestaurants. Vlak bij de sluis situeren 

zich ook de restanten van de oude Hooi-

pietebrug. 

 Het pittoreske dorpje Lo-Reninge kreeg in 

1985 officieel de titel van Luilekkerstad. De 

kazen zijn hier wereldberoemd, en ook de 

koekjes van Jules Destrooper werden hier 

oorspronkelijk geproduceerd. In de kelder 

van Lauka, het mooie kantoor voor toeristi-

sche info, snuif je nog de sfeer van de oude 

koekjesfabriek op.

 Veurne is zowat een openluchtmuseum met 

het Stadhuis en het Landhuis in respectieve-

lijk Vlaamse en Italiaanse renaissancestijl, 

het Spaans Paviljoen en de Sint-Walburga-

kerk. Veurne heeft ook heel wat lekkers te 

bieden, zoals de streekspecialiteiten witte 

worst, potjesvlees en kletskoppen.

 In Adinkerke kunnen de jongsten en de 

minder jongen zich uitleven in Plopsaland.

i  Meer mooie plekjes, bezienswaardig-

heden, fiets- en wandelroutes of andere 

praktische gegevens vind je op  

www.westtoer.be

Voor een veilige vaartocht 
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De IJzertoren

jachthaven in Ieper kun je aanmeren en 

overnachten.

 Het landelijke, smalle Lokanaal loopt 

door een mooi polderlandschap en kent 

weinig beroepsvaart. De vijf beweeg-

bare bruggen worden bediend door een 

mobiele ploeg. Bediening kun je aan-

vragen via VHF 20, via de sluis in Fintele 

(T 058 28 80 72) of via de sluis in Veurne 

(T 058 31 10 04). Plaatsen om aan te leg-

gen en te overnachten vind je bij de steiger 

in Lo en de steiger in Alveringem. 

 Het Kanaal Nieuwpoort-Duinkerken: het 

mooiste stukje loopt tussen Veurne en 

Nieuwpoort. De bruggen en de sluis in 

Veurne worden centraal bediend. Aanvra-

gen voor bediening via VHF 20. De Wulpen-

brug moet je zelf bedienen. De badge die je 

daarvoor nodig hebt, is verkrijgbaar bij de 

sluizen in Fintele, Veurne, Nieuwpoort. Om 

van het Kanaal Nieuwpoort-Duinkerken 

naar het Kanaal Plassendale-Nieuwpoort 

te varen, moet je via het sluizencomplex 

Nieuwpoort (Ganzepoot), dat bediend 

wordt van ongeveer 3 uur voor en 3 uur na 

hoogwater (bedieningscentrale VHF 20). 

Aanleg- en overnachtingsplaatsen zijn de 

steiger in Adinkerke, de jachthaven van 

Veurne, de steiger in Wulpen en de jacht-

havens in Nieuwpoort.

i  Via het Kanaal Oostende-Brugge-Gent 

kun je (terug) naar Brugge varen om 

zo aan te sluiten op de vaarlus van de 

Vlaamse kunststeden. 

i  Voor vaarkaarten, bootverhuur en  

achtergrondinfo: zie p. 20 Fintele is bekend om zijn lekkere palingrestaurants


