Oostende

Kreken, bosjes
en polders
Na het grote Maria Hendrikapark en een flinke tippel
van vier kilometer door de Oostendse ruim opgezette
buitenwijken maakt u een zeer afwisselende
rondwandeling ten zuidoosten van Oostende. De met
bordjes gemarkeerde Oostendse Krekenroute die u daar
gaat volgen komt door een prachtig, historische
krekengebied en polders. Onderweg kuiert u om het
dorpje Zandvoorde en kunt daar de dorpskroeg
bezoeken. Velden, bosjes, weiden en kreken en de
daarbij horende flora en fauna typeren de afwisseling
van deze route.

Van station
tot station
17 km
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17 km

Een letterlijk hoogtepunt (met prachtige vergezichten, ook over de kreken) in het tweede deel van
de route is het twee kilometer lange traject over het hoge talud van een voormalig spoorlijntje, nu
een fraai natuurwandel/fietspad, de 'Groene 62'. Het eerste deel door het park en de buitenwijken
kan overgeslagen worden door de bus te nemen naar het beginpunt van de Krekenroute, de details
staan aan het begin van de routebeschrijving..

Start: Station Oostende
Eind: Station Oostende
LA = Linksaf / RA = Rechtsaf / RD = Rechtdoor
Kijk ter orientatie regelmatig op het kaartje!
Routebeschrijving: Bart van der Schagt
Reacties op beschrijving: info@wandeleninbeeld.nl
Uitgave: NS International juli 2017
Versie: 03-09-2019

Wilt u het eerste deel (door park en
buitenwijken) overslaan, neem dan vanaf de
voorkant van het nieuwe stationsdeel bus 50
naar Meiboom-Gistel, stap uit bij halte Stene
Grintweg en begin bij punt 3. Na de 13 km
lange Krekenroute neemt u bij die halte in elk
geval de bus terug naar station Oostende.
Lijnnummer en eindpunt kunnen in de loop der
tijd veranderen, dus raadpleeg vooraf de website
van Belgische busmaatschappij 'De Lijn'
(www.delijn.be/nl/routeplanner).
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1 Aan het einde van de perrons, gelijk onder
het overdekte stationsdeel, LA, trap af, weg
oversteken en RD het wandelpad tussen de
trambaan (l) en de jachthaven (r) volgen. Na het
1e deel van de haven bij de havenbrug LA,
trambaan en weg (Leopold III laan) oversteken,
volg de wandelboulevard met links een rij
bomen (Ernest Feysplein, staat verderop). Volg
na die bomen de flauwe rechterbocht en blijf
aan de linkerkant lopend een flink stuk
consequent RD gaan richting groen van een
park, het laatste stuk loopt u over klinkers onder
bomen. Aan de rand van dat park kruising met
Iependreef RD en met een rechter- en
linkerbocht dat park in, u bent nu in het Maria
Hendrikapark. Bij de picknickbanken de
voet/fietsbrug over. Na die brug (Nelson
Mandelabrug) op het pleintje RD, achter de
steen met Spiegelmeer kruising RD, volg het
betonpad met flauwe rechterbocht en na 20m
nog in die bocht op het 1e halfverharde pad LA,
u ziet het ronde ommuurde pleintje al die u RD
oversteekt. Voor de vijver RA. Na een kwart
rondje om de vijver op het 1e brede pad RA wat
omhoog en op het omhaagde pleintje RD, volg
het betonpad. Op de beton'rotonde' LA, volg
het asfaltwegje met rechts speeltoestellen. Het
park uitkomend RD (Bosweg) loop aan de
rechterkant. Op de viersprong schuin RA langs
de hoge haag met lantaarnpaal 2122, daarna
ziet u 2124. De drukke weg (Verenigde
Natieslaan) via de zebra oversteken, aan de
overkant LA weer een zebra over en volg het
fietspad langs die drukke weg, rechts ziet u een
tankstation.
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2 Direct na dat tankstation RA en RD (Gistelse
Steenweg), ga voor de grote kruising aan de
rechterkant lopen. Op die grote kruising RD,
kort daarna voor huisnr 42 RA en na het
asfaltpad langs dat huis en nog een huis LA en
RD (Petunialaan). Loop de Petunialaan helemaal
uit, onderweg maakt deze 2 rechterbochten.
Aan het einde op de Lupinelaan LA. Aan het
einde gelijk RA, na een paar meter bij de zebra
(bord 5t) LA de weg oversteken en RD
(Kwartelstraat). Blijf een flink stuk RD gaan,
onderweg bij huisnr 19 ook RD, volg daar de
smalle doorgang langs huisnr 30 en wat
paaltjes, daarna de Adelaarstraat volgen. Na
huisnr 2 kruising RD (Baanhofstraat). Bijna aan
het einde van de linkerbocht, direct na huisnr 13
RA, volg het korte halfverharde pad. Kruising
met betonweg RD, volg wederom een stukje
halfverhard pad. Aan het einde aan de overkant
van de asfaltweg op het tegelpad RA, links ziet
u een oude kreek, wat verderop steekt u deze
via een dam over. U bent weer op de
Baanhofstraat die een ruime linkerbocht maakt.
Aan het einde op de Stuiverstraat LA. Bij de
rotonde RA, volg het fietspad (langs de huisnrs
417a+b) aan de linkerkant van de weg en sla de
1e zin van het volgende tekstblok over.
3 Bent u met de bus aangekomen, steek de
weg over en ga aan de overkant rechtsaf
naar de brug. Direct na d(i)e brug over een
kreek op het graspad daarlangs LA. Vanaf dit
punt volgt u de bordjes van de Oostendse
Kreken Wandelroute. Voordat u linksaf gaat: u
ziet hier een bushalte, na de krekenwandeling
komt u hier weer uit en neemt de bus naar
station Oostende, kijk even naar de
vertrektijden! Nog een tip: lees de
routebeschrijving 'mee', want mocht er
onderweg een bordje ontbreken of u dat
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ontgaan, dan volgt u toch het goede pad. Na
ruim 200m de grasweg langs de kreek gevolgd
te hebben de rechterbocht van uw grasweg het
lage bos in volgen en na 100m op de 1e
graspadenkruising LA. Aan het einde van het
lange rechte stuk (sla onderweg geen zijpaadjes
in) bij een grasstrook de rechterbocht volgen en
na het trapje schuin LA (beklimt u die hoge wal
even dan geniet u van een prachtig uitzicht over
een kreek). Op een driesprongetje (het rechter
pad gaat naar een bankje) de linkerbocht van
uw pad volgen. Na een rechterbochtje, voor een
open stuk (een grassige 'driehoek') LA en wat
verderop links aanhouden. Aan het einde op de
asfaltweg RA, in de verte ziet u een viaduct
waar u onderdoor gaat. Ruim 300m na dat
viaduct bij een oude boerderij LA via een
slagboom het bos in en loop het bochtige
paadje met onderweg 2 leuningloze bruggetjes
uit.
4 Na het 2e bruggetje op de graspaden Tkruising RA en volg na 15m de linkerbocht
van het duidelijke graspad. Aan het einde op
het betonpad LA, rechts ziet u een picknickbank
en een stuk verderop in de bochten van dit pad
links en rechts restanten van oude kreken en
kreekruggen. Op de driesprong waar u links een
huis ziet RA, volg het betonwegje langs
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lantaarnpaal 670. Aan het einde nog voor de
weg LA een zebra over, RA weer een zebra
over, RD en na 15 op het smalle pad met
meerdere bankjes LA (dit is een lastig stukje,
bordjes zijn moeilijk te zien, dus let even goed
op wat u doet). (Na de 2e zebra rechtsaf en met
een linkerbocht de Kasteelstraat van 200m
uitlopend zijn aan het einde op een grote
driesprong horeca en winkels te vinden). Op het
pad met bankjes lopend op de kruising waar u
links een bruggetje ziet RD. Uw pad maakt kort
daarna een rechterbocht en gaat middels
bruggetjes en een houten pad (daarop niet
rechtsaf slaan) enkele verlande kreekjes en een
moerasje over. Aan het einde RD verdergaan
over het halfverharde pad langs de
bebouwingsrand, onderweg kruising met
asfaltwegje RD. Kort na een rechterbocht op het
1e pad LA, volg weer zo'n pad met nu rechts
een grasveld met speeltoestellen. Na een stukje
klinkerpad aan het einde op de asfaltweg LA.
Na huisnr 55, nog in de linkerbocht op het
klinkerpad LA. Na de heggen op het
karrenspoor RA, u loopt nu langs de achterkant
van een moderne villawijk. Na een stukje
asfaltweg aan het einde LA en na huisnr 204,
thv het bushokje, RA (Caelfstraat).
5 Na de flauwe rechterbocht aan het einde op
de Groenedijkstraat RA, ook nu loopt u
weer langs bebouwing. Aan het einde van uw
betonwegje kruising LA (Kapittelstraat), volg het
voetpad aan de rechterkant en blijf deze straat
volg. Let op: na de van rechts komende
Floralaan, aan het einde van het klinkertrottoir,
10m voor een stenen brug over een kreek RA,
volg het asfaltpaadje langs die kreek en blijf
daarlangs. Waar dat asfaltpaadje naar rechts
een bosje induikt RD de grasstrook langs de
kreek volgen. Aan het einde van het stukje
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grasveld op het betonpad LA, volg de steiger en
gelijk daarna op weer een betonpad ook LA,
links ziet u de kreek en rechts huizen. Bij (lage)
lantaarnpaal 6267 niet de rechter betonbocht
volgen, maar naar links de grasstrook met
grasweg langs de kreek. Aan het einde op het
betonpad LA, boven de weg oversteken en volg
aan de overkant RD het dalende graspad
richting bos. Aan het einde van het bochtige
bospad (laatste stukje gaat over gras) op het
betonpad LA (hier was u al eerder vandaag).
Aan het einde gelijk RA (Karperstraat, ga niet
per ongeluk de Grintweg op), verderop ziet u
het viaduct van de heenweg weer.
6 Strak voor dat viaduct RA over het fietspad
omhoog en boven scherp LA dat viaduct
over. U bent nu op de Groene 62, het tracé van
een voormalig spoorlijntje, daar leest u alles over
op het infopaneel. Na ca 2km (dat is 300m na
een kreekuitkijkpunt met bank), u ziet daar van
links een wegje langszij komen, bij een hekje en
paaltje in het pad RA de spoordijk verlaten, volg
het grassige pad met rechts een struikenhaag.
Achter die struikenhaag ziet u een kreek,
verderop steekt u er 2 over. Aan het einde op
de betonweg RA. Let op: in de 2e linkerbocht
schuin RA naar beneden, volg het pad met links
een hoge akker. Aan het einde op het
asfaltwegje LA en volg de rechterbocht daarvan.
Bij de hoge aarden wal op de driesprong rechts
aanhouden en volg wat verderop de
rechterbocht van het asfaltwegje. Hier wijkt u
even af van de Oostendse Kreken wandelroute,
de route gaat namelijk langs een parkeerplaats,
het officiële startpunt van deze route. Na ruim
200m, tegenover een smal voetbruggetje RA,
volg de grasweg langs een lage bosrand (r), u
bent weer op de Krekenroute. Na de linkerbocht
deze grasweg van nu nog 500m uitlopen,
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verderop ziet u rechts weer een kreek, de
laatste van vandaag. Aan het einde RA, de
kreekbrug van de heenweg over en u bent bij de
bushalte voor de bus naar station Oostende.

nsinternational.nl/wandelen
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