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Wandelen in De Haan en Wenduine
wandelroute
10.1km
Ideale combinatie van strandwandeling, uitkijken over de zee vanaan de Spioenkop in Wenduine, om terug naar het
pittoreske De Haan te keren via de Duinbossen. Cultuur en natuur troef.

TLsFk gebruik deze code om de route snel in je lijst routes te krijgen

Route naar het startpunt:
Starten kan ter hoogte van knooppunt 54, gelegen aan het kruispunt van het Leopoldplein en de Zeedijk in De Haan.
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Zeedijk - De Haan
De zeedijk van De Haan werd aangelegd in 1906 op vraag van de badgasten die net zoals in de meeste badplaatsen
een wandelpromenade met zicht op zee wilden. Deze oude zeedijk ligt aan de voet van de huidige, in 1935 aangelegde
dijk. Een reglement bepaalde dat de bouwhoogte op de dijk beperkt moest blijven, waardoor De Haan als enige
Belgische badplaats een zonnige zeedijk zonder hoogbouw heeft. Erfgoed

Zeedijk-De Haan
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Spioenkop Wenduine
Op de tweede hoogste duin (31 m) van de Kust prijkt een wit paviljoentje met rood dak: de Spioenkop. Je hebt er een
prachtig panorama op het achterliggende polderlandschap, de bosrijke omgeving en de zee. Natuur

Rotonde
Grote open speelruimte in Wenduine aan de voet van de duinen, door een moderne paravang beschermd tegen weer
en wind. recreatiedomein

Rochehelling
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Hubertmolen
De Hubertmolen dateert van 1880 en werd gebouwd door molenaar Jan Hubert. Deze vierzijdige houten wipmolen
was in bedrijf tot 1934. Hij heeft een windvaan in de vorm van een zeemeermin. Voor de allerkleinsten bevindt er zich
vlakbij de molen een dierenparkje erfgoed
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Duinbossen
Wist je dat Wenduine en De Haan met elkaar verbonden zijn via 5 km natuurlijke duinbossen? Het
duinbossenwandelparcours neemt je mee doorheen dit uitzonderlijke gebied en presenteert, hoog en droog van op de
Wenduinse Spioenkopduin, een onvergetelijk panorama! De Duinbossen zijn goed voor 152 hectare. Wie nog adem
op overschot heeft kan via de Duinbossenwandelroute (10,3 km) het hele gebied uitgebreid verkennen. natuur

Tussen de Haan en Wenduine

Zandpanne
De Zandpanne is een natuurgebied in De Haan, gelegen halverwege tussen Wenduine en De Haan langs de
binnenduinrand aan de Wenduinesteenweg. Op een kleine 10 ha vinden we een heel afwisselend landschap van
duinbos, open reliëfrijke duinen en enkele vochtige duinvalleien. De plantengroei is dan ook zeer divers: van de
meest algemene duinflora als helm, zandzegge en duindoorn, over zomprus, drienervige zegge, blaartrekkende
boterbloem, moeras vergeet-mij-nietje tot bvb. de gewone waterranonkel. erfgoed
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Volg de borden naar knooppunt 53

Standbeeld Albert Einstein
De bekende Joodse geleerde Albert Einstein verbleef in 1933 voor 6 maanden in De Haan. erfgoed

Engels-Normandische villawijk
De Haan herbergt een goed bewaard centrum in de typische Anglo-Normadische bouwstijl erfgoed
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Grand Hôtel Belle Vue
Het Grand Hôtel Belle Vue opende in 1912 de deuren. De plannen voor dit imposante hoekgebouw in cottagestijl
werden opgemaakt door de Brugse architect Alexis Dumont. Erfgoed

Maria-Hendrikalaan 1

La Potinière
Parkdomein in het hartje van De Haan, waar kinderen zich in alle rust kunnen uitleven. Tennisterreinen, minigolf,
ligweide, speelpleinen, en centraal multifunctioneel paviljoen met cafetaria. Natuur recreatiedomein

Leopoldlaan

Villa Savoyarde
De villa Savoyarde in de Shakespearelaan lijkt op het eerste zicht een eenvoudige vakantiewoning. Toch loont het de
moeite om hier even te komen kijken. De Duitse natuurkundige Albert Einstein nam hier immers van april tot
september 1933 zijn intrek. Erfgoed

Shakespearelaan 5

Grand Hôtel du Coq-sur-Mer
Een van de essentiële elementen in een mondaine badplaats was een Grand Hôtel. In 1899 werd dan ook gestart met
de bouw van een luxueus hotel ontworpen door de Blankenbergse architect Alfred Neirynck. Het imposante gebouw
in cottagestijl telde 62 kamers en beschikte onder andere over een feestzaal, restaurants, een biljartzaal, een
kapsalon, een eigen bakkerij, stallingen en later ook een autogarage. Na de Eerste Wereldoorlog viel het aantal gasten
van het Grand Hôtel echter sterk terug en in 1936-1939 werd het grondig verbouwd volgens de plannen van Leo Ide.
Uiteindelijk kwam het hotel in 1949 in handen van een sociale vereniging uit Charleroi die het ombouwde tot het
Home Espérance, een vakantieverblijf voor kinderen uit Charleroi en omgeving. In 1979 kon de gemeente De Haan
het gebouw aankopen en inrichten als gemeentehuis. Erfgoed

Leopoldlaan 24

Résidence Portejoie
De Résidence Portejoie is een van de hoogste gebouwen in De Haan. Dit pand in cottagestijl sluit aan bij het hotel
Atlanta. Erfgoed

Holbeinlaan 2
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