
Wandelen met je 
striphelden in Middelkerke

Wie tijdens een leuke strandwandeling echt wil genieten van 
een frisse neus, een mooi zicht op zee en ook nog eens op 
pad wil gaan met de kinderen of de eigen kinderjaren terug wil 
beleven moet zeker deze wandelroute eens proberen.

De ideale wandeling voor kinderen

Deze (strand)wandeling van 8KM is ideaal om met kinderen te 
doen. Een doorsnee wandelaar zou 1.5 a 2u over deze route 
doen, maar in combinatie met een terrasje en wat gespeel mag je 
toch rekenen op 3u wandelplezier. Sommige wandelaars blijven 
misschien liever op de dijk, maar de echte speelvogels wisselen 
misschien liever tussen dijk en strand.

De stripstandbeelden op de dijk zijn leuke fotomomenten voor je 
wandelplezier aan zee vast te leggen. Neem gerust enkele selfies!
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De wandelroute

Deze wandelroute is ongeveer 8km lang, grotendeels verhard en is eventueel in beide richtingen te doen. 
Maar voor optimaal plezier zouden we de voorgestelde route aanhouden. 

 ● Knooppunt 72 – start wandeling  
Knooppunt 72! Meer dan alleen een nummer. We nemen je direct mee naar één van de 
belangrijkste hotspots van Middelkerke. In de nabije omgeving van dit knooppunt komt het 
nieuwe casino van Middelkerke. Begin 2018 maakte het oude casino plaats en is men gestart 
met de bouw van het nieuwe.  
 
Wandel vanaf knooppunt 72 richting knooppunt 74, dat is via de dijk richting Nieuwpoort. Al 
blijven we natuurlijk tijdens deze hele wandeling in Middelkerke en Westende-Bad. 
 
TIP: wandel zeker niet altijd op de dijk, maar geniet ook van het leuke strand van Middelkerke. 

 ● Knooppunt 74 – bijna halfweg 
Ter hoogte van knooppunt 74 zijn we bijna in de helft van deze wandelroute. Misschien het 
ideale moment om even een kleine pauze in te lassen. Een verfrissend drankje of een lekker 
ijsje ? In de nabijheid van knooppunt 74 ga je zeker voldoende mogelijkheden vinden.  
 
Vraagje: hoeveel striphelden heb je tijdens je wandeling tot nu toe gespot ? En kende je ze 
nog allemaal? 

 ● Knooppunt 73 – van richting veranderen 
Terug klaar om de wandeling te hervatten? We gaan richting binnenland, wandel van 
knooppunt 74 naar knooppunt 73 (+- 100 meter). Van hieruit wandelen we verder het 
binnenland in richting  de kruising van de Duinenlaan en de Badenlaan. Op de hoek kan je 
restaurant The Piper’s vinden.  
 
Van hier wandel je de Graaf Jansstraat. Ter hoogte van de camping op de Duineweg kan je 
het wandelpad inslaan richting knooppunt 71. 
 
TIP: Wil je ontdekken hoe een familie uit de jaren 1930 een zomervakantie doorbracht aan de 
Belgische kust? Bezoek dan Villa Les Zéphyrs – Henri Jasparlaan 173, Middelkerke 

 ● Knooppunt 71 – Normandpark 
Je bent er bijna, na een mooie wandeling door de Warandeduinen kom je nu aan knooppunt 
71. Wie rustig wil genieten kan dat nog in het Normandpark, het “Central Park” van 
Middelkerke. Een mooie oase van groen en rust, maar ook het grootste en meest populaire 
speelplein voor kinderen. 

 ● Knooppunt 72 – aankomst 
Genoeg plezier gemaakt in het Normandpark ? Wandel dan de laatste 400 meter terug 
richting knooppunt 72 en kom terug aan op de zeedijk van Middelkerke. 

Wat vond je van deze wandeling? 
Deel jullie foto’s en ervaringen met ons!

hallo@strandverblijf.be
Facebook  INSTAGRAM strandverblijf


