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West-Vlaan de ren is land schap pe lijk de meest onder schei dende pro vin cie. Het
ver schil tus sen de drukke kust en de rust in de West-Vlaamse Heu vels is groot.
Tus sen beide regio’s lig gen Flan ders Fields met zijn indruk wek kend oor logs ver ‐
le den, de toe ris tisch aan trek ke lijke hoofd stad Brugge en het nij vere cen trale
deel van de pro vin cie met Kort rijk als cen trum
 
De plaat sen waar je wan delt illu stre ren de ver schei den heid van de pro vin cie:
het bezige Brugge, het lan de lijke Lis se wege, Ieper met zijn oor logs ver le den, het
inge to gen Veurne, het water ge bon den Diks muide, de kust stad Oos tende beter
bekend als de ‘Konin gin der bad ste den’, het his to ri sche en groene Damme, het
aan ge name kust plaatsje De Haan, Pope ringe met zijn lange groene tra ject, het
ver ras sende Kort rijk.
 
Alle start plaat sen zijn bereik baar per trein behalve De Haan (kust tram) en
Damme (bus). Bijna overal zijn de wan de lin gen toe gan ke lijk voor buggy’s en
rol wa gens, behalve in De Haan, waar je de dui nen aan doet.
De afstan den van de wan de lin gen bedra gen mee stal vijf kilo me ter of iets meer.
Onder weg of ach teraf heb je vol doende tijd om te pau ze ren, te genie ten van de
omge ving en van het aan bod van lokale han dels za ken. Daar naast zijn geschie ‐
de nis, groen en cul tuur facet ten die steeds opnieuw opdui ken. West-Vlaan de ‐
ren heeft  veel  te  bie den  op  dat  vlak.
 

     
Robert Declerck
 
Iets ver ge ten?
De redac tie van deze gids is afge slo ten in sep tem ber 2022. Uiter aard heb ben
we gepro beerd de gebo den infor ma tie zo actu eel en accu raat moge lijk weer te
geven. Toch kun nen er onvol ko men he den en fou ten in de tekst voor ko men.
Odys see aan vaardt daar voor geen ver ant woor de lijk heid. Voor reac ties, aan vul ‐
lin gen en sug ges ties: info@ odyssee- reisgidsen. nl.
Voor upda tes van de gids Wan de len in West-Vlaan de ren, zie
odyssee- reisgidsen. nl/ item/ wandelen- in- west- vlaanderen- updates.
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Ooit waren deze heuvels zandbanken in de Diestiaanzee. Foto Westtoer

Groot is de verscheidenheid die West-Vlaanderen te bieden heeft. Van de
Noordzee tot de West-Vlaamse heuvels in het zuiden, ooit zandbanken in de
Diestiaanzee en daartussen onder meer de regio die wereldwijd gekend is
als Flanders Fields. In dat afwisselende landschap tref je tal van steden en
dorpen, ieder met hun eigenheid, geschiedenis, erfgoed en verhalen. Het
was moeilijk kiezen om deze uitgave te beperken tot tien gemeenten en bij‐
horende wandelingen.
 
Niet alleen geo gra fisch is het West-Vlaamse aan bod groot, maar ook in de tijd.
Brugge, Damme en de kust ste den onder gin gen niet zoda nig veel eeu wen gele ‐
den nog sterke ver an de rin gen in het land schap, met ‘dank’ aan de eeu wig du ‐
rende wer king van de kracht van het water van de nabije Noord zee. Weer
anders is het gesteld met de ste den aan het front van de Eer ste Wereld oor log.
Ze wer den deels ver woest en weer opge bouwd, ter wijl het omrin gende land ‐
schap bezaaid is met oor logs be graaf plaat sen.
 
Ondanks het geweld van de zee, oor lo gen en andere tegen sla gen zijn de nij vere
West-Vla min gen tel kens weer opge staan, heb ben de rug gerecht en aan hun
toe komst gewerkt. Wij wan de laars genie ten graag van wat de inwo ners en de
streek te bie den heb ben.
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▪ De Vesten
▪ Sebregtspark

▪ Natuurgebied Stadswallen
▪ Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaartkerk

▪ Duinbossen
▪ De Concessie, cottagestijl

▪ Dodengang
▪ Begijnhof

▪ Menenpoort
▪ Vestingen

▪ Broeltorens
▪ Buda-eiland

▪ Abdijschuur Ter Doest
▪ Lisseweegs Vaartje

▪ MuZEE
▪ Vistrap

▪ Quintens Wandeling
▪ Burggraaf Frimoutpark

▪ Sint-Walburgakerk en -park
▪ Stedelijke begraafplaats met
islamitische graven uit de Eerste Wereldoorlog
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Damme. Foto Westtoer
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Lissewege vanuit de lucht. Foto Westtoer
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Ooit omhulden de vesten de volledige stadskern van Brugge. Grote delen
hiervan bleven behouden in de vorm van een ellipsvormig traject met een
lengte van zeven kilometer langs waterlopen en tussen groen. Onderweg
doe je stadspoorten aan die ook vandaag nog een oriëntatiepunt zijn. Heer‐
lijk om te wandelen natuurlijk langs enkele duizenden bomen, maar dan
laat je al het moois van het stadscentrum terzijde. Laten we beide combine‐
ren.
 
De Brugse Vesten en de stadspoorten vertellen een deel van de stadsge‐
schiedenis, maar om daar iets meer van te weten moet je je ogen bewegen
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