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delen. Snelwandelen al-s een
lijks oog voor wat er zich
rendeel een fikse wandeling
te volgen route.
Doch er ziln ook heel tuat mensen die in het wandelen beperkt
zl-3n, ouderen, mindervaliden enz... Ztj moeten zich tevreden
stellen met een kortere, giemakkelijk te bereiken wandelroute.
Deze groep mensen zal door het langzamer wandelen dan ook veel
meer oog hebben voor al tvat rondom hen te zien is.
Een korte wandeling met een
uitgebreide beschrijving is
dan oo]< de doelstelling van
dit initiatief.
De wandelj-ng heeft een grote
verscheidenheid aan waarne-
mingen al naar gelang het
seizoen. Ook het tijdstip van
de dag maakt de wandeling
totaal anders. Rustig en ver-
laten buiten de seizoenperio-
den, gezellig druk in de va-
kanties.
's Morgiens bij tegenlicht de
binnenvarende visserboten met
een zwerm meeuï4ren eromheen,
spelende konijnen in de vroe-
ge morgën. Later op de dag
iemand die de meeuwen wat te
eten werpt. De terugkerende
stilt.e bij zonsohdergang.

De wanderingr gaat voor ëen gredee).te zowel heen en terugr over
dezelfde route. De beschrijving handelt voornamelijk over de
kant rechts van de wandel-aar.

Veel ïrlandelgenot.

Wandelroutes zijn voor deze
regio ruim voorhanden, ook voor
wat de hierna beschreven wandel-
route betreft.
Waarom dan nogmaal-s een nieuwe?
Men kan op diverse manieren hran-
soort sportbeoefening met nauwe-
rondom bevindt, of zoals het me-
met een korte beschrijving van de
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À ÍJZERITONDT}IG

De Í.Jzer, een stroom die in N.-Fr. bij Kassel ontspringt en
door de Belgische polders naar de Noordzee stroomt, met mon-
ding in zee te Nieuwpoort, Deze stroom is 84 kilometer lang
lrraarvan 45 kilometer in België. De benedenloop is bevaarbaar
van Nieuwpoort tot Roesbrugge, over een afstand van veertig
kilometer.
Het ïJzerbekken heeft een oppervlakte van L65O kmZ.
De IJzer speelde een grote rol in l{.O. I aan het W. front.
op ongeveer 3 Km. voor de monding van de fJzer liggen de na-
tuurlijke haven en de jachthavens van Nieuwpoort. Men kan deze
havens bereiken zonder sluizen.
De havengeul loopt in ZO-NW richting en heeft aan beide kanten
een houten staketsel.
Door verzanding en aanslibbing dient de vaargeul regelmatig
gebaggerd. Dit is de reden van de buis aan de linkeroever van
de geut. Deze buis gaat ter hoogte van de vroegrere militaire
getijhaven onder het water door naar de andere kant van de
geul, oft vervolqens verder langs de rechteroever uit te monden
in zeè.
Ter hoogte van het schiereiland rrKromme Hoekrr heeft men een
splitsing van het water; rechts stroomopwaarts naar de jacht-
haven van de K.Y.C.I*I. de oud.e vlotkom; Iinks naar de nieuwe
jachthaven NOVUS-PORTUS en verder de handels- en vissershaven
met de vismi jn en het sluizencomplex ttGanzepootrr.

B STÀKETSELS

Het nut van de staket-
sels is een goede afba-
kening van de vaargeul
en vooral als stroombre-
ker het veilig in- en
uitvaren van de haven te
verzekeren.
De breedte tussen de
havenhoofden is ongeveer
8O meter.
Het OosterstakeÈsel
heeft een lengte van 582
meter. Op de kop een
toren met rood licht.
Dit stakeÈsel is niet za
gemakketijk bereikbaar
en voorlopig niet toe-
gankelijk wegens slechte
staat.
Het Westerstaketesel
heeft eën lengte van 5OO
meÈer. Op de kop een
toren met groen licht,

een misthoorn die bij
drÍe geluidssignalen
tampt de kl-ok, verder

mi-st
geeft
nog de

of slechte zichtbaarheid geregeld
en bij defekt van de misthoorn
plaatsing van radioantennes.
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Dit staketsel is zeer druk bezocht door de sportvissers enwandelaars.
De staketsels werden gebouwd in 1965.
Heden z.i}n er herstellings- en verbredingswerken aan hetwesterstaketsel waardoor het ook gemakkelijk toeEankelijk zal.zi jn voor rolstoelgebruj_kers.
In de zomerperiode kan men er een visnet huren.
vertoevend op 

-dg . 
koppen geniet men ten voll_e van de zeelueht,en heeft men bij helder hreer een mooi zicht op de kustlijnrichting Duinkerke en oostende. Het vissen 

"ri het in- énui-tvaren van de schepen is er een niet te versmaden schouw-
spe1.
Àan beide kanten is een gorfbreker ter bescherming van destaketsels en ter voorkoming van snelre verzanding van de geuldoor zeestroming.

GETIJDEN

Het . ti jdstip van het geti j is erke dag iets rater dan d.evorige dag. Het hoogteversónit is afhanÉelijk van het soorttij en de heersende wind. Het peil van de zàe wordt verhevendoor noorden- en westerurinden en verraagd door oosten- en
kusttvinden.

Men maakt een indeling van drie soorten getijden:

- stroomtij (springtij) met een niveauverschir van 5.1 meter.
- rniddeltij met een niveauverschil van 4.6 meter.
- kranktii (doodt,ii) met een niveauverschil- van 3.9 meter.

rn Nieuwpoort is het hoogwater 2 mi-nuten vroeger dan in oos-
tende en l-0 minuten dan in Zeebrugge.
De diepgangr in de havengeul wordt aangegeven ten opzichte van
een gemiddelde laagwaterlijn voor de haven.
Dggr de oppervlakte van de geul en havens stroomt er brj erktij ongeveer 2.50o.000 kubieke meter water de havengeul in.
Door afwatering is de uitstromende hoeveerheid hogei.
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C LOODSTiÍEZEN

peilarrtenne De observatiepost-
van de haven die
permanent bemand is
om het scheepsver-
keer op zee en i-n
de haven te rege-
len.
Voor het eerst
gebouwd in 1930 en
herbouwd in 1958.
Telkenmale een
schip de haven aan-
loopt of verlaat
moet hier reqlemen-
tair toestemming
voor gevraagd wor-
den. Dit kan gebeu-
ren bij middel van
seinvlaggen of ra-
dioverbinding. Het
gebruik van sein-
vlaggen is op heden
bi jna totaal- ver-
dwenen. Door het
zeer drukke jacht-
verkeer is het on-
mogelijk deze re-
glementen te vol--
g€f,, vandaar dat de
jachten zonder toe-
stemming in- en
uitvaren. Grotere
schepen moqen dit
niet en zeker de
beroepsvaart niet.

Boven een bepaal-de maat of in bijzondere omstandigheden worden
deze zelfs begeleid door een loodsboot (schip met zwarte romp
en nitte bovenbouw, dat een rode vlag met witte trPrr voert).
Vandaar dat men deze boot greregeld ziet in- en uitvaren, ook
's nachts.
Boven op het gebouw bemerkt men a}lerlei sëinen. Deze moeten
wel strikt door elk vaartuig opgevolgd worden.
Men bemerkt o.a. een violet flikkerlicht. Wanneer dit in
werking is heeft dit de betekenis dat een vaartuig met een
lengte aan de waterlijn (lengte van het schip aan de waterop-
pervlakte) korter dan zes meter niet mag uitvaren (te sterke
wind of zeegang). Verder zien we zoluel naar zee a1s naar de
haven gericht een rij van drie en een rij van vier boven
elkaar geplaatste lichten.

1\/I{F'
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Betekenis van de lichten 3
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Tot enkele jaren terug lrrerden eveneens door rniddel van manden
en kegels de l^Iaterstand boven het gemiddeld laagwaterpeil
aangeqeven samen mët de aanduiding van stijgend of dalend tij.

Principe van plaatsbepaling door radiopëilingen.

radiasigna.al
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In 1-991- is een radiopeilantenne geplaaLsÈ. Deze vormt samen
met eenzelfde antenne in Zeebrugge en Heemstede het radiobeba-
keni-ngssysteem van de Schelde. Doel hiervan is de plaatsbepa-
ling van schepen op zee bij middel van radiosignalen en kruis-
peilingen als beveiliging van de toegang tot de Schelde.
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D Br.ÀtfiÍvoÉÏr

Wanneer we nu verdër wandelen richtingr haven, hebben ure rechts
een ruim parkeerterrein en op de hoek met de havengeul, vóór
het appartementsgeboutr, een monument.
Het nèètanouwwerk stelt een Blauwvoet voor en is gebeeldhouwd
door Mr. Fernand. Vanderplancke uit oostduinkerke.

rrGroet aan de Blauwvoet Symbool van Vrijheidrr
rrBehoed de zeevarenden voor onheilrl

Het appartementsgTebouw DEN OEVER RÏVERSÏDE is gebouwd op de
plaats waar in 1986 nog de ruwbouw stond van een groots opge-
vat onthaal- en kultureel centrum. Door de hoog oplopende
kosten werd de voltooiing ervan onderbroken en het reeds
opgetrokken gedeelte terug afgebroken zodat het terrein terug
a1À naakte bouwgrond ter beschikkingr I^ras. Àan de achterzijde
is nog qrond voor een tweede appartementsgebouw.

E O1rERZET

Even verder voor het
je. Dit is het huisje

appartementsgebouw staat een klein huis-
van de overzetdienst. De overzetsteiger
is er schuin tegenover gelegen. De over-
zeiu heeft naast een praktische ook een
toeristische functie en wordt elke dag
verzekerd van zonsopgang tot zonsonder-
gang en dit bij toelaatbare weersomstan-
digheden. Eens de overkant bereikt kan
men langs het strand tot Lombardsijde en
verder wandelen. Men heeft er ook de
Vierboeteweg die loopt tot aan de vuur-
toren met aan de zeekant enkele mooie
duinen, aan de andere kant de omhei-ning

,'lf)í

van het mil-itair domein.
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F PARK

Voorbi-j het, huisje geeft het
eerste wandelpad rechts toe-
gang tot de giroenzone aan-
gelegd door de Dienst van de
Kust,
Dit volgen *ri- j .
Dit park is deels in gebruik
aIs sportterrein van het va-
kantiecentrum Floreal en
deels als wandelpark. In de
vroeqe morgen en bij rustige
dagen 1s het een lust voor
het oog om er de talrijk
aanwezigre koni jnen te zien
spelen. Vandaar heeft het
park in de volksmond de naam
ttKeuneparkn.
Later op de dag en zeker in
de verlofperiodes kan men de
vele sportbeoefenaars gade-
sIaan. Er is petanque, ten-
nis, basket en een mooi ni-
nigolftere j-n. Men heeft de
moqelijkheld om verder door
het park te wandelen, even
uit te rusten op de aanwezi-
ge banken of in het gras.
Ook kan men de iets verder
gelegen rustige wandelweg
nemen r^Iaar de gebouwen van
Floreal met zijn zwembad,
speeltuin en restaurant ttDe
Kotter[ zich bevi-nden. Langs
deze rnleg heeft men ook de
inplanting van talrijke va-
kantiewoningen.
fndien men deze weg genomen
heeft komt men op het einde
van de r,rreg terug in het
park. Dwars door het park
g'aan we naar de uitgang kant
vaargeul.
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G PANORÀI{ISCH ZTCIIT

Bij deze uitgang van het park loont het de moeite halt te
houden en even rond te kijken. Het panoramisch zicht is hier
zeer afhankelijk aan de jaargetijden.
Van hieruit bemerkt men van links naar rechts, de havenhoof-
den, de verlaten zeemachtbasis, de vuurtoren, de watertoren
van het militair kamp, de BELMfCON-toren (Belgian Military
Communication), op de voorgrond het natuurreservaat rrDe fJzer-
mondingrr, de watertoren van Westende, de kerktorens van Wes-
tende en Lombardsijde, het gebouw van het vogelreservaat, het
gebouw rrDe Vierboeterr (klubhuis van de watersportkring van de
Luchtmacht), de masten van de zeiljachten in de haven, het
sluizencompex, het klubgebouw van de V.V.W. (Vlaamse Vereni-
ging voor vratersport), het pyramidegebouw van het BloSo-dis-
patchingcentrum, ëh het ROBERT ORLENT CENTER.

Nu wandelen vle verder naar Nieuwpoort toe.
Even voorbij de Louisweg bevindt zich op
de hoek het jachtcenter West-Diep met ver-
koop van boten, toebehoren en kledij.
Ernaast de taverne tea-room Captain Nemo
met in de achtergrond het appartementsge-
bouw Nautilus alwaar zich vroeger de oes-
terput bevond.
fets verder de resten van een scheeps-
schrijnwerkerij, nu een buitenverblijf .
Over de open vel-den kan men het verkeer
hraarnemen van de Albert-I laan. Het groot-
ste qebouw is een rusthuis. Tussen de be-
bouwing door en in de verte zien we de mo-
derne watertoren van oostduinkerke die in
L969 in gebruik werd genomen en een inhoud
heeft van l.2OO.OOo Ii-ter.
Verderop langs de wandelweg de werf voor
de baggerwerken, jachtparkings en jach-

tingwinkels.
De houten loods is het vroegere klubgebouw van de Waterport-
kring van de Luchtmacht, welke verhuisd is naar de Novus Por-
tus. Momenteel is er in de oude gebouwen een zeilmakerij
gevestigd.
We wandelen verder tot het einde van de weg en komen aan de
aansluiting met de Àlbert I Laan. Op de hoek hebben we er col-
lectortrrerken voor de waterzuivering. Juist over de Albert I
Laan is de kinderboerderij gelegen" Hier keren we op onze
stappen terug richting zee. lile zien het rrKattesasrr, de afwa-
tering van de Oude Veurnevaart.
IrIe rarandelen verder langs de hayengeul terug.
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H ÀÀI.TLEGSTEIGER SEÀSTAR

Het nieuw gebouw met de aanlegsteiger van de Seastar.
Met deze cruiseboot kan men dagtochten maken naar Oostende.
Ook haven- en zeetochten zijn mogelijl<.
De boot is afhuurbaar voor allerlei privaat gebruik.
Eveneens komt deze boot in aanmerking voor asverstrooing op
zee.
Het gebouw en de boot zLJn toegankelijk voor rolstoelgebrui-
kers.

r vIg:rKou

Dit oudste gedeelte van de jachthaven diende vanaf 1895 tot na
de tweede wereldoorlog als vissershaven. Tot L944 hras deze
vlotkom door een sluis met de havengreul in verbinding. Door de
Duitsers vernietd is deze sluis nooit meer hersteld. Hier is
nu de jachthaven van de K.Y.C.N (Kon. Jachtklub Nieuwpoort)
met een aanmeermogelijkheidl van dri-ehonderd boten gevestigd.
Men heeft er nog de verlaten en nu in verval zijnde houten
werksteigers (in afbraak).
Aan de overkant van de vlotkom op het schiereiland ttDe Kromme
Hoe}<tr is het klubgebouhT en het ontvangstcentrum.

J T{OVUS PORTUS

Àan de overkantr op de rechteroever van de havengeul, is in
!969 een nieutnre jachthaven in gebruik genomen beschermd door
een stroombreker. Men heeft hier een vaste helling voor het te
water laten en uitnemen van boten ter beschikking. Enkele
jaren later, wegens de sterke opkomst van de watersport is nog
een insteekdok, dat in open verbinding staat met de havengeul
in gebruik gfenomen (1,979). Het dok kreeg de naam trNovus Por-
tusrr. Dit insteekdok is voorzien van twee scheepshellingen.
Samen hebben deze havens een aanmeerkapaciteit van ongeveer
2000 jachten. Deze omvatten de klubhuizen van de w.S.K.Lu.M
(Watersportkring van de Luchtmacht), de V.V.!Í (Vlaamse Vereni-
ging voor Watersport) en sinds kort ook het dispatchinqcentrum
van Bloso (met pyramidevormig dak).
Men ziet,, van hieruit heel goed deze clubgebour4ren, de winter-
bergring voor boten en het appartementsgebouw Robert orlent.
Robert Orlent was voorzitter van de V.V.W.
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Kap- kop- kok of lachmeeuw,

I,TINTEE

f
(votwatsÉN)

bezocht door trekvogels. In vrij hoge aantallen treft men er
van december tot februari de Zilverplevier en eveneens de meer
zeldzame Groenpootruiter.
Het gebied is niet vrij toegankelijk. Wel ziln er geregeld
geleide bezoeken mogelijk. 's Zomers, in juli en auqustus, oP
woensdagmorgen.
De meeuhren hraarnemen loont zeker ook de moeite.
Verrekijker is niet te versmaden.

GROENP O OTEI-IITEE,

EO}ÍEtl

votTrtAÍÍEll

o{F-.

Gelegen op de
reehteroever van
de havengeul. In
t963 ingewijd als
natuurgebied, is
L6 ha groot en
bestaat uit slik-
ken en schorren.
Het reservaat is
van zee-r grote
waarde voor de
avifauna en de
flora. Een der-
tigtal vogels
hebben er hun
normaal verblijf.
Het is ook druk
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L KI}ISBÀ}IK VOOR SCHEPEN

Hier komen geregeld visserschepen voor onderhoud en herstel-
lingen aan het onderwaterschip. Met hoogtij varen ze op de
kuisbank en door het dalende tij komt het onderwaterschip
droog te liggen. Jaren terug kwamen hier ëveneene veel jach-
ten. Ten grevolge van de verbetering van de jachthavenj-nfra-
struktuur worden de jachten nu meestal met hijskranen uit het
water gelicht en is men niet meer grebonden aan de getijden.
Het onderhoud aan het onderwaterschip van de jachten gebeurt
meestal in het voorjaar op het terrein voor winterberging.

Een eindje voorbij de kuisbank recht tegenover de Louisweg
mondt de afvoerbuis van het zuiveringsstation uit in de haven-
geuI. Men bemerkt de talrijke eenden en meeu!íen die daar
vertoeven. Mi-sschien spoelt er wel een eetbaar brokje mee?

}Í ÀÀ}ILËGSTEIGER VAN DE LOODSDIENST

De vernieuwde aanlegsteiger van de loods- en reddingsboten met
er tegenover het wachthuisje van de loodsdienst. Tot 1990 was
er nog een botenbergplaats boven het water.
De loodsboot is aangeï/ezen voor asverstrooing op zee.

Verder wandelend kunnen we genieten van de sportvissers en het
scheepsverkeer. Wanneer het laag tij is bemerkt nen nog wrak-
resten van verq1ane schepen (zoals een kielbalk met enkele
spanten) en sportvi-ssers die visaas aan het delven zj-jn.

T§ BI$SÖ

Links het Bloso- opleidingscentum.
Een gedeelte van deze gebouwen is
afkomstiq van de Wereldtentoonstel-
Iing l-958 in Brussel en dringend aan
vervanqen toe. De aktiviteit op het
water is er sterk verminderd omwille
van de veiligheid. De opleiding in de
kleinzeilerij op de zeer druk bevaren
geul is onverantwoord, Tijdens de
verlofperiodes is er een aanlegstei-
ger geplaatst. Voor de wandelaars
misschien spijtig dat deze aktiviteit
verdwenen is. Nu is het opleidings-
centrum verhuj-sd naar het spaarbekken
(verbreding van de i1zer op grondge-
bied Sint-Joris te Nieuwpoort. in be-
bruik sedert 1,979) . De vraag tot

nieuwbouw is in behandeling, misschien wordt deze aktiviteit
terug gestart.

a_2



Het kluhhuis van de Zeescouts was het eerste klubhuis v&n de
Y.C.N (Jachtcluh Nieuwpoort). Het werd in 1939 in gebruik
genomen en ligt aan de basis van de watersport te Nieuwpoort.

Ook hier een kteine scheepshelling, die zeer weinig gebruikt
wordt en tevens versperd is door afvoerbuis voor bagrgerspecie.

Links een scheepswerf, een kleine erfenis van het verledén.

O IIíÀRINEDOK

In t976 verhuisde de vroegere marinebasis, waar vooral mijnen-
vegers aangemeerd lagen, naar Oostende en Zeebrugge, De slip-
way (de ophaalbare scheepshelling) en het takelhuisje, ziln in
erq verval. Het dok met de aanlegsteigers is volledig aanqe-
s1ibd. De gebouwen zi3n ernstig beschadigrd door de stormen en
worden niet meer onderhouden. Zal deze infrastruktuur gebruikt
worden voor een nieuwe jachthaven ? Grote tegenstand is er van
milieugroeperingen lÀregens het nabije natuurreservaat.

Op de achtergrond bemerken I,íe veel rode daken. Dit is hetrrKwartier Lombardsi jden in de volksmond 'rhet militair kamprt.
Sinds de jaren dertig is er de §chooI voor Luchtdoelartillerie
gevestigd, De eenheden van het Kwartier Lombardsijde organise-
ren jaarlijks de overbekende 4-daagse van de LJzer. fn 1-993
zal dit voor de 2l-ste keer zí)n. Geregeld wordt men opge-
schrikt door kanongedonder en hoort men het greluid van een
vLiegtuig. Geen dekking zoeken hoor. Het is slechts oefening,
waarbij geschoten wordt op (maar meestal naast) een doel dat
door een telegeleid vliegtuig boven zee in een bepaalde sektor
voortgetrokken wordt. Deze schietoefeninqen zijn aangeduÍd aan
de rechteroever van de vaargeul om de uitvarende schepen erop
te wijzen dat ze die bepaalde sector op zeët om veiligheids-
redenen, moeten mijden,

f_3



P VT]I]RTOREN

Deze vuurtoren is in a949 in grebruik genomen nadat
de vroegere werd vernietigd tijdens de oorlogt. Het
is een ronde betonnen toren geschilderd in hori-
zontale witte en rode banden. Met een hoogte van
28 meter en 10 zeernijl (1 zeemijl is L852 meter)
ver zichtbaar op zee. Het zwaailicht straalt om de
1,4 seconden twee rode flikkeringen. Hij heeft tot
taak bij duisternis de ligginq van de haven van
Niewpoort aan te duiden voor schepen op zee.

Tekst Et. Heyde
Lay-out Et. Heyde
bestuurslid eehandikaptenraad litieuwpoort

Geraadpleegde werken

- Haven en visseri-j fieurrrpoort stadsbestuur Nieuwpoort,
- Verkenningsroute Nieuwpoort stadsbestuur Nieuwpoort,
- Bezoek aan Nieuwpoort stadsbestuur Nieuwpoort,
- Nieuwpoort Iserawandeling stadsbestuur Nieuwpoort,

Nieuwpoort Natuurreservaat rrDe lJzermondingrt Dienst Toerisme
en Cultuur Nieuwpoort,

- Blauwe Vogel geo-gids Nieuwpoort,
- Getijtafels en seinen Drukkerij NrEU$iSBLAD vÀN DE KUST,
- Speuren en ontdekken À. Bosmans deel TI

Adresse.n

rNFO DIENST VOOR TOERTS$E - Vvv
Stadhuis lvlarktplein 7
Hendrikaplein 1,1,

8620 NIEUWPOORT

ÀdviesTaAd: GEHANDÏKÀPTENRÀÀD NÏEUWPOORT
stadhuis Marktpleirr z
A620 NIEUWPOORT

VZW YSERBLOMME
Louistueq 29
862A NIEUIVPOORT

Gehandikaptenwerki ng :

a_4


