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Deze fietstocht is 17 km lang en leid je doorheen het Knokse en het 

Zoutelandschap  met de nadruk op cultuur, natuur en ontspanning en 

is geschikt voor het hele gezin! Wij wensen u veel fietsplezier! 

  

Dominiek Segaert (voorzitter),  Marc Cordy, Patricia De Groote, Myriam De Krock,  

Luc De Rijcke, Rosa Desloovere, Julien Vanparys  

Het bestuur van vtbKultuur Knokke-Heist 
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LEGENDE 

Naast de bezienswaardigheden zal je ook de mooie natuur ontdekken en de 

plekjes verbonden aan een interessante geschiedenis. Vergeet ook niet je te 

laten bekoren door de typische Zoutevilla’s onderweg bij het fietsen.  

Daarbij vergeten we ook de kinderen niet, want langs de fietsroute bevinden zich 

enkele speeltuintjes waar de kinderen zich even kunnen uitleven. Ook een 

sanitaire stop is ingebouwd aan het Zwin Natuurpark. En als je geluk hebt, is daar 

ook de Bistro de Shelter open waar je een lekkere ‘take a way’ kan nuttigen.  

       PODCAST op website ! 

 

  

sanitair mogelijk 

  

speeltuin 

   
eten en drinken 

    
bezienswaardigheid of een beeld 

    

 
Zwinzichten 

     

eventuele halte om iets te bezoeken 
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Vertrekpunt 

Alfred Verweeplein  (1) met borstbeeld van Alfred Verwee en het 
stadhuis. Links van het stadhuis zie je ook de secundaire school De MAKZ 

met een voorgeschiedenis (2). Je rijdt langs het stadhuis naar de 
achterzijde. Je komt in de Albertlaan. Vervolgens links de Albertlaan 
volgen voorbij de school en aan de rechterzijde het internaat van de 
school tot aan de splitsing. Je houdt rechts aan en volgt het Vlaams Pad tot 
op het einde. 

Je steekt de Elizabethlaan over om op het fietspad te komen en volgt deze 
weg rechts tot aan de 1e links, de Montgomerylaan. Op het einde sla je 
rechtsaf naar de Zoutelaan. Op een 80-tal meter bevindt zich het Engels 

kerkje (3). Je zet de weg verder langsheen het rondpunt naar de 
Elizabethlaan en slaat rechtsaf ter hoogte van de Fochlaan (aan de 

rechterkant). Je stopt even aan     (4 A)   huisnummers 7 (villa 
‘Zandvlugge’) en nr 9 (villa ‘Windekind’) Op het einde van de Fochlaan zie 

je aan de rechterzijde het beeld ‘Envol’ (4 B).  Je zet de weg verder in 
de E. Verhaerenlaan (verlengde van de Fochlaan) en je komt op de 

Sparrendreef. Hier sla je rechts af richting Zoutekerkje  (5)  

Je zet de weg verder via de linkerzijde van het Zoutekerkje en slaat de 
Welseweg in. Op het einde kom je op de Prinses Josephinelaan. Je slaat 
rechts af, naar de Astridlaan en je neemt de 1e rechts de Konijnendreef tot 
terug aan de Zoutelaan. Je steekt over naar het fietspad en gaat naar links 

en volgt de Zoutelaan tot aan de Speeltuin van Marie Siska (6) op de 
linkerkant gelegen. Vervolgens rij je tot aan het huisnummer 280, het 

voormalige huis van Roger Nellens (7) . Je volgt de Zoutelaan tot aan 
de splitsing en steek over en je rijdt naar links, de Bronlaan in. 

Van hieruit zetten we de weg verder met de fiets richting Bronlaan 
(rechtsweg) tot aan de splitsing op de Bronlaan blijven richting zeedijk. Je 
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slaat rechtsaf aan de Zwinlaan. Je rijdt tot de bocht ter hoogte van het 
appartementsgebouw ‘de Finistère’ en slaat de Appelzakstraat in helemaal 
naar boven tot op de zeedijk. Vervolgens rechts afslaan – let op: het 
fietspad is aangegeven in rode stenen – en je fietst tot Surfers Paradise 

waar je ook het beeld ‘Another time XVI’  (8) op het strandhoofd – 
‘golfbreker’ in de volksmond genoemd Van daaruit rij je verder tot 
helemaal ten einde van de Zeedijk en zie je in de verte het eiland 
Walcheren - bij mooi weer - en aan de rechterzijde het Zwin Natuur Park. 

Daar tref je ook het beeld Hospitality   (9) aan – in de volksmond ‘de 
Haas’ genoemd en wat verder een panoramisch staketsel. Je zet de weg 
verder via het licht verhard pad naar beneden. Op het einde sla je links af 

richting het Zwin Natuur Park . Op je weg kom je de monolieten van 

Ulrich Rückriem tegen (10) Iets verderop zie je al de zwarte gebouwen 

van het Zwin Natuur Park (11) , in het 1e gebouw bevindt zich de 

Shelter  en in het 2e gebouw het sanitair  Vanaf hier start de 
terugweg en heb je 2 keuzes: 

Keuze 1 = de langste weg (+1,5 km) langsheen de Leon Lippensdreef. Deze 
start vanop de parking van het Zwin Natuur Park waar tevens ook de 
toegang is van de nieuwe Internationale Dijk. Hier rijd je rond de Kleyne 

Vlakte.  (12) 

Keuze 2 = keer op je stappen terug tot iets voorbij de monolieten waar je 
linksaf kan slaan en een kortere weg nemen door deze vlakte. Op het 
einde hiervan volg je het fietspad naar rechts tot aan de Bronlaan. 

Vervolgens op de Bronlaan sla je links af naar het Oosthoekplein  (13) 

 . Je parkeert je fiets even aan de kant om vervolgens een klein 
ommetje te maken via de Bosmannenstraat – aan de overzijde van het 
plein. Je gaat op het einde naar links de Rijkswachtlaan en merkt op je 

rechterzijde de oude rijkswachtgebouwen  (14).    
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Vervolgens links weg de nieuwe Hazegrasdijk (15) om terug aan het 
Oosthoekplein te komen. 

Je zet je weg verder naar de Paulusstraat. Je neemt de 2e straat rechts, het 
bos in via de Eikenlaan. 

Net voorbij de heuvel ‘- genaamd de hul in de volksmond – rij je tot aan 
het rondpunt en neem je de 2e afslag de Boslaan. Die vervolg je tot aan 
huisnummer 55, villa De Bucherie waar je aan de overkant een glimp kan 

opvangen van het golfterrein (16).  Je rijdt verder tot aan het kruispunt 

met de Graaf Jansdijk (17) en stopt hier even om de Kalfmolen
(18) aan de linkerkant te bekijken. 

Je zet rechts je weg verder op de Graaf Jansdijk en je neemt de 1e rechts 
de Rode Kruisstraat om vervolgens terug rechts te nemen, de 
Keuvelhoekstraat. Je neemt de Duivelsputlaan rechts en op het einde naar 

links de Magere Schorre  (19) in. Je vervolgt de Magere Schorre en je 

komt uit aan het Tijl- en Nele Plein     met op het einde het 

standbeeld van Tijl en Nele in carrara marmer  (20). In het verlengde 
van de Magere Schorre vervolgens de Charles de Costerlaan – de 
geestelijke vader van Tijl en Nele – in en je komt uit in De Judestraat, die je 

volgt tot aan huisnummer 64 waar het Luc Peire-museum zich bevindt 
(21). Even verderop kom je uit aan het einde van onze fietstocht op het 

Gemeenteplein, waar ook de groentemarkt plaatsvindt (22). 
Rechstweg via de Albertlaan kom je terug aan het vertrekpunt het 
stadhuis. 

We hopen dat je ervan hebt genoten. Lees ook vooral de geschiedenis van 
de bezienswaardigheden met een sterretje. 
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Uitleg over de sterretjes 

1: Alfred Verweeplein. Op dit plein bevindt zich het borstbeeld van Alfred 

Verwee, een schilder uit het einde van de 19e eeuw. Zijn schilderkunst is bekend 

om de runderen en paarden in het polderlandschap. Hij trok veel andere 

kunstenaars aan en daarbij zorgde hij in 1887 voor een verkaveling in Knokke. De 

grond van het marktplein werd in 1893 geschonken aan de gemeente door de 

Zoute Polder, de latere ‘Compagnie de Zoute’ en uit erkentelijkheid werd de 

Zeeweg omgedoopt tot de Lippenslaan. 

Het gemeentehuis/stadhuis, gebouwd in neo-gotische stijl dateert van 1913. In 

1997 werd de oostelijke vleugel in aangepaste moderne stijl bijgebouwd. 

Trouwens, de gemeente Knokke-Heist dateert van 1971 door de fusies van 

Knokke, Heist, Westkapelle en Ramskapelle. In de tijd voorheen waren deze 

gemeentes apart en spreken we in de tekst soms over deze aparte gemeentes. 

2. Het schoolgebouw links van het Gemeentehuis is heden de Rijksschool De 
MAKZ genoemd.  Oorspronkelijk was dit in 1910 een meisjeskostschool – annex 
klooster – door de zusters Dominicanessen uit Frankrijk gebouwd. Destijds was 
het katholiek onderwijs in Frankrijk verboden vandaar de school in België werd 
gesticht.   
Tijdens WOII werd er in de kelders van het gebouw een noodhospitaal gevestigd.  
  
In de Albertlaan aan de rechterkant zie je nog een onderdeel van deze school, 
een internaat voor jongens en meisjes. Een villa ‘Altena’ uit de jaren ’30. De 
eigenaar was de Graaf Camille L.J.de Borchgrave d’Althena.  
 

3. Het Engels kerkje werd gebouwd in 1911 ter vervanging van een kapel ten 

behoeve van de kapitaalkrachtige Engelse toeristen, die de pioniers en 

gangmakers zijn van onze kusttoerisme. De Engelse benaming van deze kerk is St. 

George Anglican Church. Het verwijst naar de veel landelijke Engelse kerkjes van 

Groot-Brittannië. Ook de sporten tennis en golf werden in Knokke voor hen 

geïntroduceerd. 
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4 A. Fochlaan: in huisnummers 7 en 9 staan 2 beschermde woningen, gebouwd in 

1911 in de typische Zoutestijl - die destijds modelwoningen waren voor de 

urbanisatie van Knokke Zoute - in de gekende Anglo Normandische cottage stijl. 

Beide panden werden gebouwd door Engelse families. De hele wijk werd 

ontworpen door Stübben Jozeph, die strenge voorschriften gaf. De woningen 

moesten gebouwd worden met respect voor de natuurlijke omgeving en behoud 

van de duinentypografie. Vandaar de vele kromme wegeltjes en het 

karakteristieke en sfeervolle uitzicht. 

4. B. Beeld Envol: dit is vrij vertaald ‘Eervol’. Dit bronzen beeld werd gemaakt 

door de kunstenaar Christian Leroy. 

5. Je komt aan de driehoek Emile Verhaerenlaan (schrijver /dichter en  tijdgenoot 

van Verwee), Amerikapad en Sparrendreef. Dit is de kern van het oude ‘Zoute’, 

een volksrijke buurt, bijgenaamd ‘Noordhouck’. E. Verhaeren maakte deel uit van 

‘Club des artistes’ een bonte groep kunstenaars, die veel werkten maar het ook 

te bont maakten in hun zomerhuisje = huidige locatie van de estaminet in Hotel 

Boudewijn in de Lippenslaan. 

Het Zoutekerkje in 1925 opgetrokken in neo-romaanse stijl onder impuls van een 

aantal vooraanstaande families. Verenigd in ‘Association put le service et 

l’entretien du culte catholique au Zoute’. Om de eredienst te voorzien, werd er 

beroep gedaan op de paters Dominicanen. 

Indien het smeedijzeren hekken openstaat, kan je binnengaan en de galerijen 

bezoeken. In het midden staat het beeld van de beschermheilige ‘Onze Lieve 

Vrouw van de rozenkrans’. Aan de pandgang ziet u de kruisweg in 14 staties, 

gebeeldhouwd door Raes Emile. 

6. Speeltuin Marie Siska waar de wafels nog gebakken worden volgens het 

geheim recept van Fransiska Fincent alias ‘Moeder Siska’. Dit is nu de 5e generatie 

wafelbakkers. Toen ‘Moeder Siska’ in de jaren 1880 haar wafelbak opstartte, 

kwamen de toeristen vanuit Heist - op een ezel – om van deze welgekende 

lekkere wafels te genieten. Trouwens, haar man was molenaar en dus was er 

meel in overvloed! 
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7.  In de tuin van huisnummer 280 - de Zoutelaan – privédomein, staat ‘Le 

Dragon’: een speelhuis voor de kinderen van de heer Nellens. Dit wereldwijd 

gekende werk werd ontworpen en gebouwd door Niki de Saint-Phalle. Dit was in 

opdracht van de kunstschilder Roger Nellens, voormalig eigenaar en bewoner van 

dit pand. Keith Haring heeft er een tijd verbleven en een werk aangebracht op de 

binnenmuren. Het domein bevindt zich op de site van Fort St.-Pol dat dateert uit 

de 80-jarige oorlog en diende ter verdediging van de Zwinmonding. Enkel nog 

delen van de binnengracht en hoofdwal zijn zichtbaar. 

8. Beeld: ‘Another time XVI’ van Gormley Antony van massief gietijzer. Een 

menselijke figuur in de onmetelijke zee die soms kopje onder gaat maar steeds 

terug boven water komt. De 2 gelijke appartementsgebouwen La Finistère staan 

op het terrein van het voormalige openluchtzwembad. Het gebied daarachter en 

lopend tot het einde van de dijk zijn de voormalige Zwinbosjes (Vlaams 

Natuurreservaat Zwinduinen en – Polders) Bij kan mooi ziet u in de verte het 

schiereiland Walcheren (NL) aan de monding van de Schelde. 

9. Hier heb je een mooi zicht op een deel van de Zwinvlakte. In dit unieke 

tijdengebied groeien heel wat speciale, zoutverdragende plantjes en in de zomer 

kleurt de vlakte paars door de bloeiende Lamsoor (zwinneblomme in de 

volksmond). Door de voedselrijkdom en de rust kan je doorheen het jaar meer 

dan 220 vogelsoorten zien. Ook een wandeling over de dijk rond het nieuwe 

gedeelte (de nieuwe dijk) is een belevenis. 

Beeld: Hospitality van Barry Flanagan is wellicht 

het meest gekende beeld van Knokke 

(deelgemeente). De haas genoemd in de 

volksmond! Het drukt niet alleen de gastvrijheid 

van de gemeente uit maar roept ook blijdschap 

en vreugde op. Het nodigt uit tot het nemen 

van een selfie, liefst vanop de begane grond ☺ 

10. Beelden: de monolieten van Ulrich Rückriem. 4 Granieten blokken van 

ongeveer 3 meter hoog en 48 ton. De verhoudingen kloppen waardoor het werk 

mooi is in zijn eenvoud. Alsof ze één geheel vormen mocht je ze terug 
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samenbrengen in het oorspronkelijke blok waaruit ze zijn gemaakt. Vroeger was 

hier het einde van de parking en de monolieten fungeerde als een 

verkeersobstakel om doorgaand verkeer naar de zwinbosjes te vermijden. 

11. De zwarte gebouwen behoren tot het vernieuwde Zwin Natuur Park van  

2016. Ze zijn ontworpen door de architecten Coussée en Gories. Ze zijn gebouwd 

volgens de strenge ecologische en duurzame normen. In het laag gebouw 

bevinden zich de toiletten alsook de workshops/klasruimtes. Het grote gebouw 

herbergt het onthaal, permanente interactieve expo, tentoonstellingszaal, 

panoramatoren en een brasserie, De Shelter. 

12. De Kleyne Vlakte (oude schrijfwijze): in vorige eeuwen nog een vliegveld en 

een kartingcircuit, nu terug een natuurgebied. Het wordt begraasd door Schotse 

Hooglanders en Poolse paarden –‘Konik’ genoemd, betekent ‘klein paardje’ (een 

Pools ras), deze 2 diersoorten leven het ganse jaar zelfstandig buiten. En in de 

winter komen er massa’s ganzen vanuit het noorden naar deze kleyne vlakte.  

13. Oosthoekplein: tot eind vorige eeuw een volkse buurt ontstaan rond het Fort 

st. Pol. Nu vooral ingepalmd door 2e verblijvers. 

14. In de achterliggende straat de Rijkswachtlaan was nr. 42 de 

Rijkswachtkazerne die dateert van 1930. Dezelfde omliggende gebouwen werden 

bewoond door de rijkswachtersgezinnen. 

15. In de Nieuwe Hazengrasdijk loopt er een pad tot aan de Leon Lippensdreef. 

(minder geschikt om er met de fiets door te gaan) 

16. Zicht op het golfterrein ‘Royal Zoute Golfclub’. Het terrein beslaat 120 h² en 

onder het gras zit een grote zoetwaterbel die tijdens de seizoenpiek deels wordt 

aangesproken om het leidingwater te kort op te vangen. 

17. Graaf Jansdijk: Rond 1400 waren de bestaande dijken tot 1 doorlopende dijk 

versterkt en uitgebouwd door Jan zonder vrees, Graaf van Vlaanderen. Ook op 

andere plaatsen van de kust vindt men die naam Graaf Jansdijk terug. 
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18. Kalfmolen: een staakmolen uit 1680 – beperkt bezoek mogelijk. De naam het 

‘Kalf’ werd ontleend door de naburige herberg dat als gemeentehuis werd 

gebruikt van 1800 tot 1870. 

19. Magere schorre: was voorheen nagenoeg waardeloze grond maar die nu tot 

de duurste van Knokke-Heist behoort. Achter de woningen 

op de rechterkant, ligt het uitgestrekte golfterrein dat loopt 

van het begin tot einde van de Magere Schorre. 

20. Beeld: Tijl & Nele: een beeld in carrara marmer door 

Charles Samuel (Belg) gemaakt. Het bronzen exemplaar 

staat op het Flagey Plein te Elsene. 

 

21. Museum Luc Peire, zijn voormalig atelier. Zijn kunst is internationaal gekend 

voor zijn abstract verticalisme, ook de barcodekunst genoemd ☺ De mensfiguren 

zijn gereduceerd tot verticale lijnen. 

22. Het Gemeenteplein of de groentemarkt in de volksmond. Tweemaal per week 

is er hier een druk bezochte voedingsmarkt. 

 

 

Meer info over onze activiteiten, wandelzoektochten, 

uitstappen vind je op: 

 

https://www.vtbkultuur.be/knokke-heist 

 
 

 

Realistie: Myriam De Krock & Michel Ghys 

Lay-out: Patricia De Groote 

VU: Dominiek Segaert, Jozef Nellenslaan 145/31, 8300 Knokke-Heist   
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