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De Oostendse liefdesroute starten we vanaf parking Indigo Zeeparking       

gelegen op de Leopold II laan aan de rechterzijde als je Oostende 

binnen rijdt. Recht tegenover de parking merk je op de linkerhoek in 

de Hendrik Serruyslaan nr 18 een gebouw met de letters ‘PTT’, nl  De 

Grote Post       . De Grote Post is een niet alledaags cultuurcentrum 

waar je theater, dans, muziek, comedy en circus kan ontdekken. In het 

voormalige postgebouw kun je gezellig tafelen of een glaasje drinken. In 

de zomer kan je genieten van hun rooftop zomerbar.

Volg Karel Janssenslaan, zijstraat tussen De Grote Post en de zeeparking. 

Steek de straat over, en nogmaals de straat oversteken naar het 

Leopoldpark. Op je linkerzijde kan je genieten van het bekendste 

weelderig vrouwenbeeld van Oostende: De Zee       , in de volksmond 

wordt ze ‘Dikke Mathille ’ genoemd, van de beeldhouwer Georges Grard. 

Rechtover het beeld bevindt zicht het Leopoldpark       in typische 

Engelse landschapsstijl. Het Leopoldpark werd in 1860 aangelegd op 

de oude vestingen van de stad. De fraaie muziekkiosk werd in 1885 

ingehuldigd. Sinds 1963 vond ook het wereldberoemde bloemenuurwerk 

er haar vaste stek, alsook het borstbeeld van James Ensor. Ga romantisch 

kuieren langsheen de pittoreske bruggetjes, wandelwegen, fontein, 

minigolf en bloemenperken.
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Stap het park uit en je komt op de Euphrosina Beernaertstraat, 

neem de Ieperstraat rechtover het park als je het park uitkomt en sla 

rechtsaf Alfons Pieterslaan, neem de eerste straat links en je komt in 

de Romestraat bij Mu.ZEE       . Mu.ZEE is de enige plek in de wereld 

die scherpstelt op moderne en hedendaagse kunst in België, van 

1880 tot vandaag. Mu.ZEE wil mensen laten genieten van, en inzicht 

geven in, het fascinerende verhaal van kunst in België, kunstenaar per 

kunstenaar. Hen van ver en nabij doen afreizen, zowel voor de ‘mu’ als 

voor de ‘zee’. Je maakt er kennis met James Ensor en Leon Spilliaert, 

de wereldberoemde Oostendse kunstenaars. Stap terug naar de Alfons 

Pieterslaan en ga rechtdoor richting jachthaven. Steek de baan over 

aan het stadhuis waar je de prachtige muurschildering opmerkt van 

de Oostendse rockzanger Arno op de zijgevel van het stadhuis. Het is 

een werk van de Britse kunstenaar Helen Bur en het werd gemaakt in 

opdracht van kunstenfestival The Crystal Ship. Steek nogmaals de baan 

over aan Immo Caenen richting jachthaven Mercator       die je voor 

jou ziet liggen. Sinds 1960 ligt het indrukwekkende, tot de verbeelding 

sprekende  zeilschip Mercator       aangemeerd in de Oostendse 

jachthaven. De Mercator werd gebouwd in Schotland, naar ontwerp van 

poolreiziger Adrien de Gerlache, en werd in 1932 in gebruik genomen. 

Tijdens één van de missies van het schip, haalde de Mercator in 1936 
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het stoffelijk overschot van Pater Damiaan terug. Vlak voor de Tweede 

Wereldoorlog werd het schip geassimileerd door de Britten als basis voor 

hun zeemissies. Als varende ambassadeur zeilde de driemaster zich in 

de kijker op wereldtentoonstellingen en plechtigheden, nam het schip 

deel aan tal van races en won het de race Oslo - Oostende. Sinds 1960 

is het schip met pensioen, maar vertelt het je nog graag haar roerige 

geschiedenis aan de hand van veelzeggende foto’s en voorwerpen uit die 

tijd. Voor slechts €5 kan je de bekende driemaster bezoeken in de haven. 

Stap verder langs de jachthaven en geniet van de mooie jachten. Ga 

dromen met je date of geliefde van een romantische vaartocht op zee. 

Iets verder op de rechterzijde ligt het stationsgebouw       . 

Het eclectische stationscomplex bestaat uit een centrale inkomhal 

geflankeerd door twee vierkante “torengebouwen”. Net aan de brug ligt 

het museumschip de Ijslandvaarder Amandine        die actief was tot 

1995 rondom Ijsland. Eigenlijk was dit een trawler die op Ijsland voer. 

Dankzij de bevlogen reder Willy Versluys en een visionair stadsbestuur 

werd het vaartuig van de sloop gered. Het is toegankelijk voor bezoekers. 

Zo krijg je een goed idee van het ruige leven aan boord van een 

IJslandvaarder. Voor een kleine en grote honger dien je bij Brasserie ‘t 

Waterhuis   b   te zijn, recht tegenover de Amandine. ’t Waterhuis is het 

oudste café van Oostende. In 1632 leverde Guillaume Van Dycke vanuit 
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’t Waterhuis drinkbaar water aan de brouwers, de stad en de schepen. 

Drinkbaar water is in Oostende lang een probleem geweest en het werd 

pas voorgoed verholpen toen de stad in 1923 aangesloten werd op het 

leidingnet. Aan de Amandine neem je de 1e straat links naar het Sint- 

Petrus en Sint-Paulusplein. Bewonder de indrukwekkende neo-gotische 

kerk met prachtige glasramen, nl. de Sint-Petrus en Sint-Pauluskerk       . 

De kerk dateert uit 1905 en werd gebouwd in opdracht van Leopold 

II. In de kapel achter het hoofdaltaar bevindt zich het praalgraf van 

koningin Louise-Marie, de eerste koningin van België. Achter de  kerk 

bevindt zich de Sint-Pieterstoren , in de volksmond ook wel Peperbusse 

genoemd. Het is een overblijfsel van de vroegere Sint-Pieterskerk die 

in 1896 afbrandde. Wil je een wens uitspreken, laat niet na om er een 

kaarsje te branden. Neem best twee kaarsjes mee, als je gelooft dat dit 

jullie kan helpen. Stap terug naar de jachthaven, sla linksaf en je komt 

op de Visserskaai. Ruime keuze uit tal van restaurants. In de verte merk 

je de Vuurtoren       op, gelegen aan de oostzijde van de havengeul, in 

de volksmond gekend als “Lange Nelle”. Het is de 4e vuurtoren in de 

geschiedenis van Oostende en de derde op die locatie. De vuurtoren is 65 

meter hoog, telt 324 treden en leidt sinds 1949 de vissers veilig de haven 

binnen. De vuurtoren werkt volledig automatisch en is niet open voor 

publiek.
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Iets verder links kom je op het Vissersplein       waar je kan genieten van 

de vele terrasjes. Aan de overzijde van het Vissersplein kan je het veer 

nemen naar de  Oosteroever , nieuw trendy stadsgedeelte en maritiem 

hart van Oostende. Zeker de moeite om er een middagtripje van te 

maken voor de romantische zielen.  (Dit gedeelte kan je erbij nemen, 

hou er rekening mee dat je best een aantal uur gaat bijrekenen en de 

wandeling wel wat fysieke inspanning zal kosten. Ik raad aan om dit 

gedeelte op een andere keer in te lassen zodat je écht kan genieten van 

de gehele liefdeswandeling. Laat je naar de Oosteroever brengen. Van 

daaruit kan je over het Oosterhavenhoofd wandelen en bij terugkeer 

in het centrum van de Oostendse kleinzeilerij wat drinken en wat 

eten. Maar je kan ook naar het Noordoosten, langs de zee of  over de 

Spinoladijk wandelen tot aan de Twin’s in Bredene, altijd bij elk weer 

een belevenis. In de Twin’s, enkele kilometers verderop kan je ook wat 

versterkends tot je nemen. En op de terugweg kan dat ook in Fort 

Napoleon, dat in de Duinen ligt, goed verscholen, zonder aanduiding. 

Daartoe moet je in de nabijheid van Oostende eventjes de duinen in.   

Indien je terug op dezelfde plaats met de veerboot op de Visserskaai 

bent aangekomen heb je iets verder rechts de gekende Vistrap      

De Vistrap is een openlucht-vismarkt ontstaan door de uitbouw van 

de haven in de 19de eeuw. Hier kan je heerlijke dagverse vis kopen en 
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de beroemde Oostendse grijze Crangon-garnalen. Links ga je naar de 

Nieuwstraat (richting Mijnplein) waar je een aantal topzaken kan vinden 

zoals Patisserie Caruso   c   , daar vind je een ruime keuze aan artisanale 

broden en verfijnde patisserie. Gezond lunchen kan bij Passe Vite   d   

en proef zeker de ambachtelijke kroketten bij Madame Kroket  e    , 

keuze uit 15 soorten. Hoek Nieuwstraat/Schippersstraat bevindt zich het 

kunstwerk Pastel        . Stap terug naar de Visserskaai en wandel verder. 

Op je rechterzijde vind je de Jachthaven Montgomery       en het gebouw 

van de Royal North Sea yachtclub       , evenwel enkel toegankelijk voor 

leden. Als je verder doorloopt kom je op het Zeeheldenplein  waar je het 

Zeeliedenmonument       vindt uit 1953 door Willy Kreitz. Elk jaar wordt 

er hulde gebracht aan de talrijke Oostendse vissers die doorheen de 

eeuwen op zee zijn gebleven. Op deze plaats stond de eerste Oostendse 

vuurtoren (1771). De hotspot van de stad is het beeldenpark Beaufort 

Rock Strangers       (rode blokken) die werden ontwikkeld door Arne 

Quinze (Beaufort 2012). Het is duchtig onderwerp van voor en tegen. 

Maar het staat er nu éénmaal. Hier bevindt zich ook t Klein Strand       , 

een ingesloten stuk strand op een fantastische plek voor wie wil genieten 

van een rustig moment. In de zomer kan je proeven van een frisse 

cocktail, tapas en zuiderse gerechtjes bij de beachbar Petite Plage       .       

Op de Westelijke strekdam       kan je staren met je date of geliefde 
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naar de boten die in- en uitvaren vanop het prachtige houten ‘staketsel’ 

over de baren terwijl de zon in de zee zakt. Loop verder op de Albert 

I-promenade. Ga even pauzeren in het unieke kader van het beschermde 

Art Deco gebouw Galerij Beausite       , een plek waar kunst en 

culinaire begeestering elkaar het ja-woord geven. Stap binnen in een 

nostalgische wereld van art, vintage en design. Neem de 1e straat links 

Vlaanderenstraat. Aan je linkerzijde op de hoek kan je genieten van 

het schitterende  James Ensorhuis       waar je kan overnachten in het 

prachtige Hotel Getaway       . De kunstenaar leefde en werkte er tot 

zijn dood in 1949. Veel inmiddels onbetaalbare kunstwerken kwamen er 

tot stand. Vrijwel meteen na zijn dood werd het ingericht als museum. 

Het gloednieuwe belevingscentrum omvat het woonhuis van Ensor 

en vijf interactieve belevingsruimtes. Een stukje verder in de straat 

op je rechterzijde kom je bij de James Ensor Galerij        waar je leuke 

conceptstores kan ontdekken. Links van de James Ensor Galerij kom je 

op het Wapenplein. Je kan er culinair genieten bij de vele restaurants 

met zonneterras, lounge, romantisch tafelen.

Stap verder via de Alfons Buylstraat. Ga zeker eens langs bij Tearoom 

Georges    I   om een lekkere wafel, pannenkoek of ijsje te verorberen.  

Even verder kom je op het pittoreske Marie Joséplein. Op je linkerzijde 

op de hoek vind je lingeriezaak Delphine   II   . Als het iets pittiger 
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mag zijn, kan je je al voorbereiden op een luxe lingeriesetje om je date 

of geliefde te verrassen. Ga even uitblazen op het Zuid-terras voor een 

hapje en een drankje bij het historische en artistieke Hotel-Brasserie 

du Parc       . Wandel richting Casino Kursaal        gelegen op het 

Monacoplein waar je het kunstwerk kan zien Strook        bij Toerisme 

Oostende. Stap langs de rechterzijde van het Kursaal Oosterhelling 

die naar de dijk loopt. Hier vind je het kunstwerk Jaune   IV   .

Het Kursaal is een mythische plaats met een boeiend verleden dat 

teruggaat tot in de negentiende eeuw. De rode draad doorheen het 

Kursaal is ‘ontspanning’. Alle zintuigen worden er geprikkeld met 

muziek, dans, kunst, lekker eten, vertier, plezier en… de geur en de rust 

van de zee. Aan de westzijde van het casino kan je wegdromen op de 

banken van het Kursaal waar je een prachtig zicht hebt, bijgenaamd 

‘Petit Nice’. Je kijkt ook uit op het gezellige Hotel Andromeda  

net naast het Kursaal waar je lekker kan ontspannen in de wellness 

met zwembad, jacuzzi, sauna en fitness. Loop verder langs de Albert 

I-promenade, op het huisnummer 76 bevindt zich een prachtige 19de 

eeuwse belle époque zeedijkvilla. Villa Maritza       werd in het jaar 1885 

gebouwd naar een ontwerp van architect Antoine Dujardin waarbij de 

gevel een uitgesproken eclectisch karakter heeft. Deze unieke villa is 

één van de laatste overgebleven restanten op de zeedijk uit de prachtige 
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belle-époque periode. Iets verder vind je de Venetiaanse Gaanderijen   

verwijzend naar de classicistische architectuur van Venetië. 

De Venetiaanse Gaanderijen werden in 1998 – 1999 gerenoveerd en zijn 

nu een tentoonstellingsruimte. De bogenbrug de Drie Gapers       is het 

meest opvallende monumentale bouwwerk op de zeedijk. Het oogt als 

de grote toegangspoort naar de zee. Het is een soort brugconstructie met 

drie grote doorgangen en verbindt de Koninklijke Gaanderijen       met 

de overdekte bogengaanderij aan de Koninklijke Villa. De middelste 

doorgang werd later dichtgemaakt om plaats te maken voor een bronzen 

beeld van koning Leopold II. Het was onder deze niet onbesproken 

koning dat Oostende uitgroeide tot de “Koningin der Badsteden”. Hier 

werd ook het beroemde handje afgezaagd.  Loop door de bogenbrug en 

op je linkerzijde kan je de Japanse tuin       bezoeken die werd aangelegd 

in het voormalige park van de Koninklijke Villa. De prachtige en 

romantische tuin heet ‘Shin Kai Tei’. ‘Shin’ betekent ‘diep, diepzinnig, 

geleerd’. Het verwijst naar de rijke geschiedenis en staat voor traditie. 

‘Shin’ staat tevens symbool voor de rijke geschiedenis van de plaats 

waar de tuin gecreëerd werd: de terreinen van de koninklijke villa. ‘Kai’ 

betekent ‘zee, oceaan’. ‘Tei’ betekent ‘tuin’, maar ook ‘heiligdom’. De 

vijver in de vorm van een schildpad vormt het hart van de tuin.

Keer terug naar de zeedijk en links loop je door de 400m lange 
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Koninklijke Gaanderijen waar begin de jaren dertig het Thermae Palace 

Hotel    L    werd gebouwd. Vandaag is het een 4-sterrenhotel dat nog 

steeds Belle Epoque-sfeer ademt. In Brasserie Albert         die behoort tot 

het hotel, kan je proeven van echte klassiekers in een uniek kader en met 

zicht op zee. Geniet samen met je date of geliefde op een leuk terrasje 

of maak een romantische wandeling langs het water. Geniet van de fijne 

gesprekken met een lach en een traan. En wie weet komen er vlinders 

aan te pas. Zeg nu zelf, wat is er leuker dan wandelen, varen, zoenen en 

een wafel delen?

Veel wandel- en datingplezier!

Warme groet,

Kathleen Callewaert

Relatie-experte en matchmaker

www.soulmate4life.be
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