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De fietszoektocht laat je kennis maken met de natuur van

Nieuwpoort! Alles wat de regio je te bieden heeft, passeert

de revue: het hinterland met Ramskapelle, Sint-Joris, de

onvolprezen fietspromenade langsheen de vissershaven, de

zeedijk, zelfs het militair domein mag je doorfietsen….

Maar ook Nieuwpoort stad met haar middeleeuwse archi-

tectuur komt aan bod. Daar ademen de gebouwen het rijke

verleden uit, kan je even stilstaan bij de tijd. Door haar

strategische ligging aan de monding van de IJzer, werd

Nieuwpoort in de loop van de geschiedenis meerdere malen

verwoest maar ook altijd weer heropgebouwd.

Grote publiekstrekkers in Nieuwpoort zijn de vernieuwde

binnenstad, de havengeulpromenade, de jachthaven, de

parken, Westfront en de vernieuwde zeedijk.

INDRUKWEKKENDE JACHTHAVEN

Een van de grootste jachthavens van Europa vind je in

Nieuwpoort. Tweeduizend plezierboten zorgen voor een in-

drukwekkend zicht vanop de wandel- en fietspromenade. Er

is de Eurojachthaven die je stroomafwaarts van de vissers-

haven vindt met drie jachtclubs die zowat 2000 ligplaatsen

beheren. Naast de Eurojachthaven is er in Nieuwpoort aan

het Spaarbekken ook nog een jachthaven voor motorboten

op de binnenwateren. De capaciteit van om en bij de 200

ligplaatsen en zijn ideale ligging op een knooppunt van

waterwegen die directe ontsluiting in de richting van Veur-

ne, Diksmuide maar ook Gent en Brugge garanderen, zor-

gen ervoor dat deze jachthaven ook toonaangevend is in

zijn soort.

DE GANZEPOOT…

De Ganzepoot is het sluizencomplex in de achterhaven van

Nieuwpoort. In dit complex komen zes waterwegen toe die

via de Ganzepoot en de Ijzermonding met de Noordzee

worden verbonden. Vanop de Langebrug aan de westkant

van het complex ziet men in een halve cirkelvorm zes

waterbouwkundige kunstwerken die afwisselend voor afwa-

tering van de Polders en voor de scheepvaartverbindingen

zorgen. Van hieruit werd bij de Slag om de Ijzer in Wereld-

oorlog I de Ijzervlakte onder water gezet om de oprukken-

de Duiters te stoppen. De hele infrastructuur werd na de

oorlog in licht gewijzigde vorm heropgebouwd. 

DYNAMIEK

Maar Nieuwpoort blijft niet stilstaan bij haar verleden al-

leen. Het zorgt ervoor dat de moderne toerist er alles vindt

wat hij of zij nodig heeft. En er zijn historische evocaties,

muziekoptredens, groen- en bloemsculpturen, vuurwerk

…Kortom voor elk wat wils. Bekijk dus zeker ook de tips

die wij u verder meegeven. 

Kunst en natuur

Vanaf 1 juni verschijnt 11 weken lang een nieuwe

zoektochtopgave in volgende volgorde: Nieuw-

poort - Lochristi - Koekelare - Wervik -Terneuzen -

Izegem - Pays des Collines - Genval - Heuvelland -

Gent - Namen

11 zoektochten

Praktisch

Langs het parcours werden 8 foto’s genomen. Bij

elke foto hoort een vraag. De oplossing is terug te

vinden op de plaats die op de foto staat afgebeeld.

Let wel: de foto’s staan in een willekeurige volgorde

afgedrukt. De antwoorden zijn steeds in de onmid-

dellijke omgeving terug te vinden. Je hoeft dus geen

mensen aan te klampen voor extra informatie. No-

teer telkens het antwoord bij het corresponderende

cijfer op het deelnameformulier.

Fotovragen

Op de volgende pagina vind je een gedetailleerde

routebeschrijving. De gebruikte afkortingen staan

voor L (links), R (rechts) en RD (rechtdoor). Indien

door onvoorziene omstandigheden de uitgestippelde

route wordt afgesloten (lokale wielerwedstrijd, weg-

versperring, …), dan achten wij de deelnemers in staat

de aangeduide weg iets verderop terug te vinden. 

Routebeschrijving

In samenwerking met:

www.nieuwpoort.be

Nieuwpoort is makkelijk te bereiken met het open-

baar vervoer. Neem de trein naar Station Oostende

of De Panne/Adinkerke. Van hieruit is er overstapmo-

gelijkheid op de bus of Kusttram. Met de wagen?

Volg de autoweg E40 richting Veurne en Calais, langs

Gent en Brugge, uitrit nr. 3 Nieuwpoort. Wie met de

wagen komt parkeert best aan de Vismijn aan de

overkant van de Kaai. Daar kan u voldoende gratis

parking vinden en kan je bij Wheels Bikestore, Kaai 1,

(0497 74 51 41/ info@wheelsnieuwpoort.be) zowel

gewone als elektrische fietsen huren.

Hoe te bereiken?

Nieuwpoort is uitgegroeid tot een trendy badplaats. De stad investeert dan ook voortdurend in infra-

structuur, groen en activiteiten. Deze zomer omarmt Nieuwpoort ook met volle goesting kunst. Er is

natuurlijk de Kunsttriënnale aan zee, Beaufort, die Nieuwpoort aandoet maar er zijn nog andere klei-

noden te ontdekken. Deze fietszoektocht laat je van Nieuwpoort en omgeving genieten. Het is een

mooie rit vol afwisseling en ideaal voor gezinnen. Op de huid geschreven van recreatieve fietsers die

graag af en toe eens stoppen voor een mooie bezienswaardigheid of een leuk terrasje…
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Route

We vertrekken aan knooppunt 8 van het Fietsnet-

werk Westhoek, netwerk waarop deze fietszoek-

tocht hoofdzakelijk gebaseerd is.

Goed opletten want er wordt heel wat gewerkt in

en rond Nieuwpoort. Dat is de reden waarom er

soms een zelfde stukje weg heen en terug moet

worden afgelegd!

Knooppunt 8 bevindt zich aan de Veurnesluis in de

Pieter Deswartelaan. Wie parkeert aan de vismijn

of de Kaai moet richting Ganzepoot/ Albert I-Mo-

nument fietsen. Onderweg kom je dan, borden te-

gen van het Fietsnetwerk (grote en kleine). Wie op

de parking van de Kaai staat, vindt daar borden

van het Fietsknoopnetwerk. Je volgt de bordjes

naar knooppunt 8.

Wie een fiets huurt bij Weels Bikestore (Kaai 1)

moet gewoon op het nabij gelegen rondpunt de

Pieter Deswartelaan indraaien.

Opgepast!

Van knooppunt 67 naar knooppunt 7 moet je even-

tueel even door werkzaamheden. Dat doe je best te

voet. Aan knooppunt 67 draai je immers links in

richting 7 en moet je onmiddellijk weer links

(eventueel werkzaamheden).

Van knooppunt 64 naar 96 moet je op de Zeedijk

even rond de wegwerkzaamheden rijden en zo te-

rug naar de Zeedijk fietsen. Je vindt er een oranje/

bruin bordje 96 met Omlegging op. Verder volg je

dan weer de groene bordjes 96 op de dijk.

Parcours

Het parcours is uiteraard hoofdzakelijk vlak al

moet je in Nieuwpoort Bad wat duinenhoogtes

overwinnen. We starten in Nieuwpoort Stad en ma-

ken even een lus rond de stad. Verrassend!

Na die lus trekken we het hinterland van Nieuw-

poort in, we passeren het grondgebied van de

twee deelgemeenten van Nieuwpoort Ramskapelle

en Sint-Joris. Dit is echt ambachtelijk hoor!

Terug in Nieuwpoort Stad trekken we langs het

natuurreservaat ‘De Ijzermonding’ en doorheen het

militair domein van Lombardsijde via een veerpont

naar Nieuwpoort Bad. Daar genieten we uiteraard

van de zee en de duinen. Hemels!

We eindigen met een tripje doorheen Nieuwpoort

Stad. (zie uitgeschreven parcours)

Bij het terugkeren!!! (tussen 67 en 8) moet je

op de Kaai net voorbij het rondpunt aan de vismijn

R de Havenstraat nemen, 1L Langestraat, 1R Hoge-

straat, 2L Kerkstraat, Marktplein, R Sint-Sebasti-

aanstraat, 1L Willem de Roolaan, 1L Arsenaal-

straat, RD Ieperstraat, R rondpunt Kaaistraat en zo

naar knooppunt 8.

Veerpont

Vaart op zaterdagen, zondagen en wettelijke

feestdagen. Elke dag tijdens schoolvakanties en

ook op weekdagen in september. Van 1 april tot 30

september: start om 9.30 uur, pauze van 13 tot

13.30 uur, laatste vaart 19.40 of 19.50 uur.

Knooppuntenroute (ca 40 km)

8 67 7 8 70 10 57 89

55 95 46 10 70 61 73

64 96 24 82 67 !!! 8

Nieuwpoort en omgeving…

Het zou van alles kunnen zijn…Dit kleurrijk ding kom je

onderweg ook tegen. Het is uiteraard een in het oog

springend geheel. Het heeft niet direct iets te maken

met de oorlog en is op dit ogenblik zelf niet meer dien-

stig. Dat was het wel tot begin de jaren negentig. Ver-

tellen we er nog bij dat het geheel een lengte heeft van

17,8 meter en een doorsnede van 3,10 meter. Goed

voor een totaal gewicht van 10.000 kilogram. Wij willen

gewoon de naam van dit voorwerp weten?

WAT IS DE NAAM
VAN DIT VOORWERP?

Vraag 1

Dit is een werk van de Nieuwpoortse kunstenaar Roland

Patyn. Dit mocht uiteraard niet ontbreken in het open-

baar domein van de stad. Het werk van beeldhouwer

Roland Patyn wordt gekenmerkt door monumentaliteit,

diversiteit aan materialen en een typische beeldentaal.

Roland Patyn schrijft de inspiratie voor zijn beelden toe

aan de eindeloze aanwezigheid van uniforme oorlogs-

graven in zijn streek. De woordeloze symboliek die

getuigt van het oorlogsverleden en de geschiedenis,

weerklinkt in zijn werken. 

NAAST WELKE VAART 
STAAT DIT BEELD?

Vraag 5

STAD, POLDERS,

Afstand: 40 km

Parkeren: Vismijn of de Kaai, je kan ook op

de Markt gratis parkeren maar dan moet je

wel even fietsen naar de startplaats.

Start: knooppunt 8

Kaart: Fietsnetwerk Westhoek

Info: www.nieuwpoort.be

Parcours: Het parcours is uiteraard hoofd-

zakelijk vlak al moet je in Nieuwpoort Bad

wat duinenhoogtes overwinnen.

Aard van de weg: heel wat autovrije wegen

en paden, onverhard soms, zelfs over het

water (met de veerboot). 

Fietsfiche Nieuwpoort
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 POLDERS, ZEE, RUST…

Wij zijn op zoek naar de naam van het gebouw waarop

dit beeldje prijkt? Dit gebouw werd gebouwd in 1879

maar vernield in 1914. Het sluit perfect aan bij de rest

van de gebouwen op deze plaats waarvan Inventaris

Onroerend Erfgoed de volgende beschrijving geeft:

homogene gevelwanden van twee bouwlagen met

afwisselende traveeën breedte (twee à tien traveeën),

onder pannen zadeldaken, geknikt bij nummers 3 en 4.

Wederopbouwarchitectuur grosso modo uit de jaren

1921-1924…

Dit gebouw werd herbouwd in 1922. 

NAAM VAN HET GEBOUW?

Vraag 2

Dit is uiteraard geen beeld maar in de onmiddellijke

nabijheid van wat je op deze foto ziet, staat een leuk

beeld. Wij zijn op zoek naar de naam van het beeld en

van de maker ervan. Het heeft uiteraard iets te maken

met WO I die je hier overal in het landschap tegenkomt.

Zeker in het hinterland van Nieuwpoort. De muur die je

op de foto ziet, dateert van oktober 1914. 

WAT IS DE NAAM VAN HET BEELD
EN DE NAAM VAN DE MAKER?

Vraag 3

Op 28 juli 1944 om 16.04 uur steeg de Halifaxbom-

menwerper EY-X MZ340 van het N° 78 Squadron op

vanuit Breigthon in Engeland met als doel de V1-lan-

ceerinstallaties en opslagplaatsen van Forêt de Nieppe

in Frankrijk te bombarderen. Op 8 mijl voor de Belgi-

sche kust werd het vliegtuig geraakt. De piloot kon

Nieuwpoort-Stad nog ontwijken en dropte zijn zestien

bommen van 225 kilogram tussen Sint-Joris en Rams-

kapelle. Hierbij werden twee inwoners van Sint-Joris

gedood. De antwoorden vind je bij dit vliegtuig…

WAT ZIJN DE NAMEN VAN
DE TWEE INWONERS DIE 
OM HET LEVEN KWAMEN?

Vraag 7

Naast het gebouw waarop dit bord hangt waarop staat

‘Diachromatische beiaard- 67 klokken-1952-klokken-

gieterij: Marcel Michiels jr. Doornik- Beiaardtechniek:

Clock-o-Matic Holsbeek’ kan je niet alleen kunst en

toeristische borden ontdekken maar ook dit beeld. Wij

zijn op zoek naar de naam van de man die hier uitge-

beeld wordt, wie het beeld gemaakt heeft en wanneer

de uitgebeelde man begraven werd. En het heeft inder-

daad alweer iets te maken met geschiedenis…

WIE, VAN WIE EN 
WANNEER BEGRAVEN? 

Vraag 6

Vlakbij dit beeld staat een bord dat verwijst naar en

wandelnetwerk. Wij zijn op zoek naar de naam van het

wandelnetwerk en het aantal kilometers.

Het ontsluit strand, duinen, bossen en polders en brengt

je naar bruisende badplaatsen, charmante dorpen en

een historische stad. Een gezonde mix van natuur en

cultuur aan zee. De Panne, Koksijde en Nieuwpoort zijn

via wandelpaden zo verbonden tot een wandelnetwerk.

Je kan je eigen wandeling samenstellen aan de hand

van genummerde knooppunten, je kan je eigen start-

plaats kiezen en net zolang wandelen als je wil. 

WAT IS DE NAAM VAN HET
WANDELNETWERK EN HOEVEEL
KILOMETER BEDRAAGT HET RUIM?

Vraag 4

Wereldoorlog I kreeg in Nieuwpoort en omgeving een

extra betekenis. In het sluizencomplex de Ganzepoot

werd letterlijk en figuurlijk geschiedenis geschreven.

Het was daar dat de beslissing om de Ijzervlakte onder

water te zetten tot uitvoering werd gebracht. Dat stopte

uiteindelijk de opomars van de Duitsers maar zorgde er

ook voor dat de troepen vast kwamen te zitten. De hele

regio rond Nieuwpoort werd trouwens zwaar getroffen

door de oorlog. Overal vindt men dan ook nog gedenk-

tekens die verwijzen naar WO I. 

NAAR WELKE SCHUILPLAATS
REFEREERT DEZE HELM?

Vraag 8
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Deelnemen is gratis en kan elke dag tot en met 28

september 2018. Enkel originele deelnameformu-

lieren komen in aanmerking. Het volledige regle-

ment kunt u nalezen op www.kw.be/zomerzoek-

tochten.

Deelnameformulieren moeten ons tegen uiterlijk

28 september 2018 bereiken op volgend adres: 

KW, Zomerzoektochten 2018, Postbus 320, 8800

Roeselare. De correcte antwoorden vind je terug

in KW van 12 oktober 2018. De winnaars maken

we bekend in de krant van 19 oktober 2018.

Reglement

Als lezer kan je uiteraard aan alle elf de zoektoch-

ten deelnemen, telkens met meerdere inzendin-

gen. Zo verhoog je je winstkansen. Met je deelna-

me maak je kans op een prijzenpot van meer dan

€ 6.500 die wordt verdeeld onder 55 winnaars.

Per zoektocht verloten wij onder de correcte

inzendingen volgende prijzen:

1 waardebon van € 300 bij Gaverzicht,

1 kledingcheque van € 150 bij Deleye,

1 waardebon van € 100 bij Multi-Bazar

1 waardebon van € 50 bij Gaverzicht,

1 waardebon van € 25 bij Multi-Bazar

De prijzen

Merk je als deelnemer tijdens het afleggen van de

zoektocht onregelmatigheden op of ondervind je

problemen? Meld het ons via promotie@kw.be

Vragen?

De stad investeerde de laatste jaren veel

middelen om Nieuwpoort te profileren als

een groene stad. De laatste jaren werden

onder andere verschillende nieuwe speelter-

reinen aangelegd in de vele groenzones.

Om al de inspanningen van de stad rond

groen en natuur nog extra in de verf te

zetten, wordt gedurende de komende zo-

mermaanden een groen- en bloemen spek-

takel aangelegd op het Fonteinenplein langs

de Kaai. Dit ‘Groensculptuur-festival’ belooft

een kleurrijke variatie te zijn van bloemen,

water, plant-mozaïeken en beeldsculpturen

verwerkt tot één bloemenzee. ‘s Avonds

zorgt een lichtspektakel nog voor sfeerrijke

beelden. De officiële opening is voorzien op

6 juli en het duurt tot eind september. 

Groensculptuur-festival

1. REDDENDE HANDEN

In opdracht van het stadsbestuur

kapte Willem Vermandere uit een

blok arduin een kunstwerk als he-

dendaags antwoord op David Bom-

berg’s memoriaal. In zijn kunstwerk

‘Reddende handen’ gedenkt hij niet

alleen onze eigen bevrijding, maar

draagt hij het werk ook op aan alle

verdrukten en vluchtelingen ter

wereld.

Willem Vermandere: “In het begin

was het wazig. Ik begon aan het

ruwe rotsblok en ging wel zien

waar mijn beitel me ging brengen.

Ik heb precies hetzelfde als ik

muziek speel. Al improviseren be-

reik ik mijn beste resultaten. Ik

wist gewoon dat ik iets wou maken

dat de tijd doorstaat. Iets dat

bovendien herkenbaar is en dat

iedereen begrijpt.” 

2. KLINKT!

Op 21 en 22 juli wordt het Markt-

plein in Nieuwpoort het trefpunt

voor iedereen die iets heeft met

muziek, met dans, met zang en

zelfs met eten en drinken. 

Zowel op zaterdag als op zondag

zijn er in de namiddag dansinitia-

ties, kinderanimatie, en veel optre-

dens. Zo staan op zaterdag Coco Jr

met live bigband en de steengoede

Royal Funk Force op het podium.

Op zondag is er de Ketnet Band en

is er als afsluiter een editie van

het super gezellige mee-zing-eve-

nement Vlaanderen Zingt.

Rond het centrale plein zullen

lokale handelaars terrassen uitbou-

wen en zorgen voor een evenwich-

tig aanbod aan drankjes en hapjes. 

Info en het volledige programma

bij Toerisme Nieuwpoort of op

www.nieuwpoort.be.

3. WESTFRONT

Westfront Nieuwpoort toont u het

volledige verhaal van de onderwa-

terzetting van de poldervlakte,

waardoor de Duitse invasie voor

Nieuwpoort tot staan werd ge-

bracht. Een verhaal over de kracht

van het zeewater en het slim diri-

geren van sluizen en sassen. 

De uitgelezen plaats om het ver-

haal van de onderwaterzetting te

vertellen is het Koning Albert I-

monument aan de rand van het

Sluizencomplex “De Ganzepoot”. 

Onder het monument heeft Nieuw-

poort een eigentijds en interactief

bezoekerscentrum ingericht. Een

hoogtepunt van het bezoek is zeker

de projectie van het tot leven

gewekte IJzerpanorama, oorspron-

kelijk een schilderij van 115 m.

lang bij 15 m. hoog. 

Vergeet ook niet de lift te nemen

naar de top van het Koning Albert

I-monument zelf om er te genieten

van het panorama over de kust en

de polders van de Westhoek

www.westfrontnieuwpoort.be

4. HISTORISCHE EVOCATIE

JEANNE PANNE

Op 5,6,7 en 8 juli trekt Nieuwpoort

vier dagen lang zijn 17de eeuwse

pak aan voor een wandeling door

de tijd. Op donderdagavond, vrij-

dagavond en zaterdagmiddag

en -avond kan je in het Bommen-

vrij aanschuiven voor een middel-

eeuws banket met alles erop en

eraan. Terwijl je de spijzen naar

binnen werkt, scheren roofvogels

rakelings over je hoofd,

laten vingervlugge tafelgoochelaars

hun kunsten zien en zorgen mid-

deleeuwse muzikanten voor een

stemmige sfeer. Geoefende ijzervre-

ters kruisen de zwaarden en acro-

baten geven het beste

van zichzelf. Wie, voor een kleine

meerprijs, een plaatsje aan de

VIP-tafel wenst, krijgt een schitte-

rend kostuum aangemeten en kan

alles vanuit de hoogte gadeslaan

terwijl hofmeesters en lakeien de

lekkernijen aan tafel brengen.

www.jeannepanne.be

T I P S

NIEUWPOORT

*Je gegevens worden in het bestand van Roularta Media Group, Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare, opgenomen om je op de hoogte te houden van onze activiteiten. Je kunt je gegevens steeds raadplegen, verbeteren of laten schrappen.

Indien je dit niet wenst, kruis dit hokje aan ¨.


