
Van 24 augustus tot en met 3 november 2019 

Herfstzoektochten 
Oostende 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

A) FOTOZOEKTOCHT 
(Wandelzoektocht zonder strikvragen) 

B) HERFSTZOEKTOCHT 
(Wandelzoektocht met addertjes onder het gras!) 

 
Beide tochten volgen hetzelfde parcours van ongeveer 5 km, meestal op of nabij 

de Erfgoedwandeling van Oostende. 
 

Deelnemingsformulieren (10 euro) zijn te bekomen bij: 
 

- Infokantoor Toerisme Oostende, Monacoplein 2, Oostende. (open 10u.) 
- Taverne Koekoek, Langestraat 38 – 40 , Oostende. (open vanaf 10u.) 
- Bij de organisatoren : zoektochtenclub WRV. (www.wrvzoektochten.be) 

 

 



Zo bereik je de startplaats in Oostende  
 

Met de trein : 

 

• Eindstation is vanzelfsprekend Oostende. Verbindingen vanuit Antwerpen, 

Brussel, Gent, Kortrijk, Brugge, enz... 

• Bij het verlaten van het station schuin rechts voor u de brug over gaan in de 

richting van de Sint-Petrus-en Pauluskerk. 

• Volg na de brug naar rechts eerst op de Visserskaai, later op de Zeedijk. Wie 

reeds over formulieren beschikt kan het parcours oppikken bij routepuntje 42. 

(voor de herfstzoektocht is dit bij vraag 25) 

• Vlak voor het casino links afdalen en via het zebrapad voor de ingang van het 

casino bereik je het infokantoor op het Monacoplein. (start zoektocht) 

• Het alternatieve inschrijfpunt (taverne Koekoek) kan je bereiken door hier de 

Langestraat in te wandelen. De taverne bevindt zich ongeveer 200 m verder. 

 

Met de kusttram : 

 

• Halte Marie-Joséplein . Komende uit de richting Knokke is dit de eerste halte 

NA het station. Komende uit de richting De Panne is het logischerwijze de 

laatste stop VOOR het station.  

• Wandel vanaf dit plein richting zeedijk en casino. Het toerismekantoor 

bevindt zich rechts op het Monacoplein. (startplaats) 

• Voor inschrijving bij taverne Koekoek kan je hier ook even (zo’n  200 m) de 

Langestraat inwandelen (rechts naast het infokantoor).  

 

Combinatie auto en veerdienst : 

 

• De aanlegsteiger aan de Oosteroever bevindt zich ACHTER de vismijn waar je 

ook een gratis parkeerterrein ter beschikking hebt.  

• Komende van het Kennedy rondpunt (einde snelweg) de richting Bredene / 

Blankenberge volgen. Verkeerslichten RD. Rond punt RD. Verkeerslichten (bij 

weg naar Brugge) RD. Nog eens verkeerslichten (aan Voorhavenlaan) RD maar 

nu links voorsorteren want volgende verkeerslichten LINKS. Volg de 

wegwijzers richting vismijn en volg tot voorbij de gebouwen! 

• Komende van de richting Blankenberge gaat u RECHTS aan de verkeerslichten 

bij de grote wereldbol. (het vroegere Earth Explorer) Dit is onmiddellijk 



voorbij het vroegere militair hospitaal. Hierna eerste LINKS en verder ook de 

wegwijzers richting vismijn volgen tot voorbij de gebouwen. 

• De gratis veerdienst vaart tot eind september minstens tot 20u40 . (in de 

weekends langer) In oktober moet u er echt wel zorg voor dragen om vroeg 

terug te keren. Waarschijnlijk vaart de veerboot dan slechts tot 17u55 ! 

• Wie reeds in het bezit is van de zoektochtformulieren kan bij aankomst van de 

veerboot het zoektochtparcours oppikken bij routepunt 42.  

• In het andere geval wandel je naar rechts richting zeedijk. Volg deze tot bij het 

casino. Net voor het casino naar links afdalen waar je het infokantoor aantreft 

op het Monacoplein. Rechts naast het infokantoor ligt de Langestraat waar je 

taverne Koekoek kan bezoeken. (ongeveer 200 meter ver in deze straat) 

 

Gratis parkeren met de auto : 

 

• Parking bij het vroegere Earth Explorer (gelegen langs de koninklijke baan 

bijna op de grens met Bredene, bij militair hospitaal.). Hier neem je dan bij 

voorkeur even de tram tot bij de halte Marie-Joséplein. 

• Parking boven het Maria Hendrikapark (in de volksmond Het Bosje). Bij 

uitbreiding kan je hier ook gratis parkeren op de vroegere dubbele rijweg aan 

de “Tettebrug”. Let wel: deze parkings zijn om begrijpelijke redenen erg druk 

bezet. 

 

Betalend parkeren : 

 

Dit kan op vele plaatsen in het centrum van de stad. Ofwel met gebruik van de 

plaatselijke parkeermeters, ofwel in de ondergrondse parkings. Er zijn parkings aan 

het Leopoldpark, onder het casino, langs de Visserskaai en aan het station.  

 

Situering op stadsplannetje: 

Zie volgende pagina.  



 


