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Het rijke verleden en boeiende cultuur in Koksijde-Oostduinkerke werd in de
voorbije jaren beschreven in tal van erfgoedbrochures. In het begin werd telkens
uitgegaan van een persoon of groep mensen ‘door de ogen van’. Zo bemerken
we vanuit de ogen van Paul Delvaux, de Zoeaven, Felix Timmermans, Willem
Elsschot. Nadien kwam ook het funeraire aan bod, de vakantiekolonies, de Eerste
Wereldoorlog, … Dit toont de rijke geschiedenis van onze gemeente op gebied van
erfgoed en cultuur.
In deze brochure vind je alle wandelingen waarvan er een brochure bestaat.
Deze wandelingen kun je dus ook individueel afstappen of fietsen. Deze brochures
worden verkocht bij de dienst Toerisme voor 1,5€.
De wandelingen die gegidst kunnen worden, duiden we hier aan met een
de drie fietsroutes worden met een

voorgesteld.

,

Enkele wandelingen kunnen ook aangepast worden voor kinderen
zowel schoolgroepen als families. Alle wandelingen worden in het Nederlands
aangeboden, sommige ook in het Frans.
Bij enkele rondleidingen wordt vemeld dat deze minder geschikt zijn voor rolstoelen
en kinderwagens. Indien er in uw gezelschap aanwezig zijn, gelieve dit steeds te
melden bij je reservatie, alsook het aantal.
Al deze rondleidingen voor groepen kunnen geboekt worden via de dienst Cultuur
en Erfgoed Koksijde. Kostprijs (max.25 personen) is 60€ per gids.
Info: cultuur@koksijde.be, T 058 53 34 40.
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Koksijde vanuit de
ogen van de zoeaven

Ontdek de indrukwekkende oude villa’s in de ‘Quartier Sénégalais’. De eerste
villa’s in deze wijk werden reeds vanaf 1910 gebouwd en zijn echte pareltjes.
Leer meer over de beeldbepalende architect Gaston Lejeune, wiens œuvre
zijn stempel heeft gedrukt op deze wijk en op de architectuurgeschiedenis
van Koksijde. Maak ook kennis met de Zoeaven die in WO I hun intrek
namen in enkele villa’s die toen leegstonden. Deze Franse soldaten uit Afrika
met hun knalrode pofbroeken en opvallende hoofddeksels lieten een diepe
indruk na op de inwoners van Koksijde.
Deze wandeling is minder geschikt voor rolstoelen en kinderwagens gezien de steile hellingen. Gelieve
dit te melden bij je reservatie zodat wij eventueel een aanpassing in het parcours kunnen aanbrengen.
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Sint-Idesbald door de ogen
van Paul Delvaux

Toen Paul Delvaux in de jaren ’40 zijn vriend George Grard kwam bezoeken
in Sint-Idesbald, deed hij er héél wat fantastische ontdekkingen.
Naast enkele van de oudste vissershuisjes en pittoresk ogende cottages,
zag hij er ook majestueuze modernistische villa’s uit de jaren dertig.
Op deze route kijk je mee door de ogen van Paul Delvaux en leer je de
architectuur van Sint-Idesbald en het leven en werk van Paul Delvaux beter
kennen. Een must voor elke liefhebber!
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Fietsroute Koksijde van nu

Tijdens de fietstocht van 35 km ontdek je de boeiendste architectuur van
Koksijde. Zowel villa’s, appartementsgebouwen als religieuze architectuur
komen aan bod. Opvallend is dat elk gekozen gebouw specifiek ontworpen
werd voor de locatie waarop ze werden ingeplant. De gekozen gebouwen
spelen dus in op hun omgeving; de zee, de duinen en de bestaande
kustvilla’s.
Een bloemlezing aan de prachtige en diverse Koksijdse architectuur!
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Oostduinkerke door de ogen
van Felix Timmermans

Treed in de voetsporen van Felix Timmermans, Vlaamse schrijver van o.a.
‘Pallieter’ en ‘Boerenpsalm’, en ontdek in Oostduinkerke de charmante
villawijk Duinpark, waar de Vlaamse schrijver tijdens het interbellum zijn
vakantie doorbracht in het gezelschap van Jan Cox en familie.
Je maakt kennis met de geschiedenis van Oostduinkerke,
‘van vissersdorp tot badplaats’.
Deze wandeling is minder geschikt voor rolstoelen en kinderwagens gezien de steile hellingen. Gelieve
dit te melden bij je reservatie zodat wij eventueel een aanpassing in het parcours kunnen aanbrengen.
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Willem Elsschot aan zee

Alfons De Ridder, beter bekend met zijn schrijversnaam Willem Elsschot
woonde en werkte in Antwerpen, maar vond in Koksijde een tweede thuis.
Hij bouwde er in de duinen van Sint-Idesbald zijn villa Kerkepanne en sprak
in boeken en brieven vol lof over zijn geliefkoosde badstad.
Kom alles te weten waarom deze bekende auteur zo verliefd was op zijn
tweede thuis.
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Schrijvers te
Sint-Idesbald

Sint-Idesbald was en is nog steeds een zeer inspirerende plaats voor
beeldende kunstenaars. Maar wat minder geweten is, is dat er in deze
pittoreske badplaats ook heel wat schrijvers en dichters verbleven.
Op deze wandeling leer je ze allemaal kennen: Karel Van de Woestijne,
Eddy Van Vliet, Willem Elsschot, Karel Jonckheere, en anderen vonden hun
weg naar Sint-Idesbald.
Ontdek de verscholen literaire rijkdom van Sint-Idesbald!
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Paul Delvaux en Georges Grard:
Uit vriendschap

Deze boeiende wandeling door Sint-Idesbald leidt je doorheen het leven van
beide kunstenaars en is een uitstekende manier om kennis te maken met
het verleden van dit kunstenaarsoord.
Grard en Delvaux waren oorspronkelijk niet afkomstig van de kuststreek,
maar zij kozen er toch voor om hier te verblijven en hun creativiteit te
ontwikkelen. In Sint-Idesbald werden ze vrienden voor het leven.
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Wulpen: een overwinning
op water en vuur

Wist je dat Wulpen de oudste deelgemeente van Koksijde is?
Er zijn vondsten die terug gaan tot de tweede eeuw na Christus.
Maar tijdens deze lange bewogen geschiedenis kwam Wulpen vaak onder
water te staan en werd het dorp geheel of gedeeltelijk vernietigd door brand.
Op deze wandeling herbeleef je de interessante geschiedenis van dit
pittoreske polderdorp.
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Herinneringen aan
een rijk verleden

Op het Sint-Pieterskerkhof staan we even stil bij een reeks graven waarvan
de architecturale schoonheid alsook de levensverhalen van de overledenen je
niet onberoerd zullen laten.
De prachtig gerestaureerde Sint-Pieterskerk, een uniek neogotisch bouwwerk
zal je zeker verbazen.
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Stemmen uit het zand

Op de gemeentelijk begraafplaats van Oostduinkerke, aan de rand van de
duinen leren we aan de hand van graven van bekende en minder bekende
Oostduinkerke de geschiedenis van dit vissersdorp kennen.
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Memorabele mo(nu)menten

Fiets langsheen het rijke militiare en burgerlijke funerair erfgoed in KoksijdeOostduinkerke: de talrijke herdenkingsmonumenten, de zes prachtige kerken
in heel uiteenlopende stijlen, onze kerkhoven en begraafplaatsen.
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We zijn goed aangekomen!
Vakantiekolonies in Koksijde-Oostduinkerke

Ken je ze nog: de vakantiekolonies aan zee? Deze brochure neemt je mee
naar de tijd van toen.
Tijdens de jaren 1950-1960 telde Koksijde-Oostduinkerke het grootste
aantal vakantiekolonies aan de Belgische Kust! Dat waren er wel meer dan
100! Een nostalgische trip met herinneringen aan overvolle eetzalen, grote
slaapruimtes, koude douches en kaartjes met ‘We zijn goed aangekomen’!
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Eerste Wereldoorlog

Meer dan honderd jaar terug woedde hier de Eerste Wereldoorlog:
een straf verhaal waarin Koksijde en de Westhoek een hoofdrol speelden.
Ontdek hoe deze oorlog verliep en waar in Koksijde deze geschiedenis zich
afspeelde.
Deze wandeling is minder geschikt voor rolstoelen en kinderwagens gezien de steile hellingen. Gelieve
dit te melden bij je reservatie zodat wij eventueel een aanpassing in het parcours kunnen aanbrengen.
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Huisje Nys-Vermoote

Laat je door Jommeke en Flip leiden doorheen het familieverhaal van hun
geestelijke vader Jef Nys. Waarom bracht Jef Nys als kind hier zijn vakantie
door? Kom het te weten tijdens deze rondleiding.
TIP: ook ideaal voor schooluitstappen
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Gemeentehuis

De gids leidt je rond in het ultramoderne gemeentehuis en vertelt er meer
over de administratieve diensten waar je terecht kan, de technieken qua
verluchting en verwarming, de kunstwerken, …
In het midden treed je binnen in de enorme ellipsvormige constructie,
die de Kokpit heet.
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Te Gek!
(voor kinderen én gezinnen)

Ontdek samen met de kinderen uit je klas de geschiedenis van Koksijde.
Ga wandelen door de straten van Sint-Idesbald, huiver bij een griezelige
legende uit Wulpen, speel een spel waarbij je alles ontdekt over de visserij in
Oostduinkerke of snuister in het vriendenboekje van enkele Koksijdenaars.
Lees het boek Te Gek! en kom te weten wat je altijd al over je gemeente
wilde weten. (verkrijgbaar 35€ bij dienst Cultuur & Erfgoed)
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Van Zeepanne-Baden tot
Sint-Idesbald

Wil je weten hoe het allemaal begon? Deze gidsbeurt toont dat een goede
eeuw geleden er nog geen sprake was van Sint-Idesbald! Laat je leiden op
een trip door de tijd en leer alles over de groei en bloei van de kustplaats.
Je wandelt langs vakantievilla’s uit diverse periodes en hoort verhalen
over de opkomst van het toerisme. Ook de moeilijke momenten tijdens de
wereldoorlogen komen aan bod.
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Een oase van rust in de duinen:
Brits militair kerkhof

Wist je dat de grootste militaire begraafplaats van de Belgische kust op
Koksijds grondgebied ligt? Er liggen hier 1517 slachtoffers uit WO I en 155
uit WO II. De gids vertelt over de symboliek, de graven, de oorlog,
de gesneuvelden en hun families die nog steeds op bezoek komen.
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Ten Bogaerde

Op de site Ten Bogaerde tref je een onovertroffen mix van natuur, erfgoed
en cultuur! Tijdens de rondleiding op deze rustgevende site, leer je de
geschiedenis kennen van dit uithof van de Duinenabdij. Je vindt er ook
het nieuwe Kunstencentrum in de voormalige monumentale middeleeuwse
schuur. Hier worden naast de collectie van George Grard met ook prachtige
beelden in de tuin, ook toonaangevende tentoonstellingen van hedendaagse
beeldende kunst georganiseerd.
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Info
dienst Cultuur Koksijde, T 058 53 34 40, cultuur@koksijde.be
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Dienst Cultuur en
Erfgoed Koksijde
Casinoplein 11
8670 Koksijde
+058 53 34 40
cultuur@koksijde.be

www.visitkoksijde.be

