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Dunkerque, Bray-Dunes, Zuydcoote, Leffrinckoucke, Coudekerque-
Branche, Gravelines, Grand-Fort-Philippe, Bourbourg en  Loon-Plage 
worden allemaal ambassadeurs van de “Spirit of Dunkerque”, een 
geest recht voor de raap die sprankelt van energie.

Dicht bij de natuur, soms een beetje ruw, verleidt de Spirit of 
Dunkerque je met zijn steden, zijn duinen, zijn haven, zijn zes 
stranden maar ook met zijn geschiedenis  en alle activiteiten van 
deze bruisende regio. Elke plaats laat je ademen, de wijde ruimte 
trekt je mee naar altijd weer nieuwe ontmoetingen. 

Laat je meevoeren… met een zeilwagen langs de stranden, met 
een kitesurf op de golven, te voet door de duinen langs eindeloze 
Noordzeestranden, flanerend langs hedendaagse kunst... Duik onder 
in de haven en de historische plaatsen. Voel het ritme van het 
‘Bonne Avonture’-festival en zorg dat je er bent als de vreugde van 
het Carnaval uitbarst. 
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Spirit of Dunkerque, 
c’est un état d’esprit libre et à part, 
celui d’une destination surprenante, 
où l’on vit des expériences différentes, 
faites de sensations, de dépaysement 
et de déconnexion. 

Dunkerque, Bray-Dunes, Zuydcoote, Leffrinckoucke, Coudekerque-
Branche, Gravelines, Grand-Fort-Philippe, Bourbourg et Loon-plage 
se rassemblent sous l’égide de cette nouvelle marque « Spirit of 
Dunkerque » pour affirmer cet esprit, ce souffle, cette énergie et 
ce caractère franc partagés. 

A la fois naturelle et brute, la destination Spirit of Dunkerque a 
tout pour vous plaire : ses villes, ses dunes, son port, ses 6 plages 
mais aussi son histoire et son foisonnement d’initiatives. 
De Gravelines à Bray-Dunes, le territoire est bouillonnant et promet 
de vous faire vivre le grain de folie des gens d’ici, l’esprit si particulier 
des lieux, le vertige des grands espaces, des rencontres uniques… 

Laissez-vous emporter… en char à voile le long des plages, 
en kite-surf sur le bout des vagues, en balade dans les Dunes 
de Flandre, en contemplation dans les musées d’art contemporain, 
en immersion dans des lieux d’histoire et de patrimoine maritime, 
dans le rythme du Festival La Bonne Aventure ou encore dans 
l’éclatement de joie du Carnaval !So
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De geest van Duinkerke is een geest 
van vrijheid. Het is ook een verrassende 
bestemming waar een waaier aan moge-
lijkheden en ervaringen op je wacht; 
waar je even kan thuiskomen en onthaas-
ten. 



1De kust heeft altijd al een bijzondere 
aantrekkingskracht gehad. De slag bij Duinkerke 
van 14 juni 1658 kondigde de meeste bijzondere dag 
aan uit de plaatselijke geschiedenis. Die ochtend 
werden ze hier wakker als Spanjaarden, werden ze 
tegen de middag Fransen om’s avonds als Engelsen 
te gaan slapen. 

Deze stad is groot geworden tijdens de 
Kapersoorlogen. Het verhaal van de Duinkerker 
kapers spreekt nog altijd tot de verbeelding, net 
zoals de bouwwerken van Markies de Vauban van 
het stadje Gravelines een onneembare vesting 
maakte. 

In de stad troont het symbool van de macht van de 
Vlaamse stad, het belfort, boven de huizen uit. De 
belforten zijn erkend UNESCO werelderfgoed. 

Forten, bunkers, wrakken, vestingmuren en militaire 
begraafplaatsen maken van deze bestemming een 
openluchtmuseum. 

Sinds mei – juni 1940 is Duinkerke een historische 
plaats op wereldschaal. De evacuatie van 
honderdduizenden soldaten van op de stranden onder 
codenaam “Operatie Dynamo” heeft de loop van de 
Tweede Wereldoorlog veranderd. 

Verzet
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Wrak op het strand



6 Verzet

Duik onder
in de historie

Ontdek het Museum 
Duinkerke 1940 – 
Operatie Dynamo 
Dit museum doet je de dagen waarop de 
stranden overspoeld werden met soldaten 
herbeleven. De evacuatie richting Engeland 
van duizenden soldaten markeert een 
keerpunt in de tweede wereldoorlog.

Het museum is gevestigd in een bastion, 
een oud militair bouwwerk waarin het 
Franse hoofdkwartier tijdens de Slag om 
Duinkerke was gevestigd. Binnen wordt 
het verhaal verteld van deze slag en van 
de evacuatie. Meer dan 338 000 soldaten 
worden tijdens deze operatie overgebracht 
naar de veilige Engelse overkant. 

Musée Dunkerque 1940  - Opération Dynamo
Courtines du bastion 32 
Rue des Chantiers de France - Dunkerque
+33 (0)3 74 06 02 81 - www.dynamo-dunkerque.com 
  C4 Bushalte FRAC-LAAC
Open 7 dagen op 7 van half februari tot
november 10u tot 18u

DUINKERKE

De Brits-Amerikaanse regisseur 
Christopher Nolan draaide 
heel wat scenes voor zijn 
gelauwerde film op de stranden 
van Malo-les-Bains in 2016. Zijn 
film Dunkirk werd beloond met 
drie oscars (beste montage, 
beste geluidsmontage, beste 
geluidsmix). De film vertelt 
het verhaal van soldaten, 
piloten, zeemannen en burgers 
die gevangen zitten onder 
de bombardementen van de 
Operatie Dynamo. 

Goed om weten
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Kom aan boord van de 
levende legende, de 
Princess Elisabeth.
Prominent aanwezig in de haven op 
slechts enkele tientallen meters van het 
stadscentrum ligt de “paddle steamer”  
Princess Elisabeth aangemeerd. 
1 673 soldaten hebben hun leven te danken 
aan dit schip en zijn bemanning, dat vier keer 
de overtocht maakte tijdens de operatie in 
juni 1940. 
Na de restauratie is het schip de meest Britse 
bar/restaurant van de stad. 

Princess Elizabeth
Bassin de la Marine - Dunkerque
+33 (0)7 82 63 99 09
  C2 Bushalte Parc marine
www.princesselizabeth.eu

Goed om weten

DUINKERKE,
VILLES MÉMOIRES  

Het wereldwijde netwerk 
van “Villes Mémoires” 
brengt vertegenwoordigers 
samen van steden die 
zwaar geleden hebben 
onder oorlogsgeweld, maar 
die dankzij de sterke wil 
van de bewoners terug uit 
de as zijn herrezen. Tijdens 
de Tweede Wereldoorlog 
is Duinkerke en omgeving 
voor meer dan 80% 
vernield. Overal zijn nog de 
littekens van deze periode 
zichtbaar maar de stad 
straalt meer dan tevoren, 
dit dankzij die fameuze 
“Spirit of Dunkirk”. 

DOWNLOAD DE APP
“OPÉRATION DYNAMO“ 
DUNKERQUE 1940

Herbeleef de Operatie 
Dynamo en de Slag om 
Duinkerke. Flits jezelf 
naar het verleden, naar de 
historische actie van de 
grootste terugtrekkings-
operatie van militaire 
troepen ooit uitgevoerd. 

2
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Vlieg mee aan boord 
van een Beechcraft
Vlieg aan boord van dit lichte eenmotorige 
vliegtuigje over de sites van de Operatie 
Dynamo. De piloot neemt je mee naar de 
Oostelijke pier, het Fort in de Duinen en de 
Geschutsbatterij van Zuydcoote. Bij laag 
water liggen ook de wrakken bloot op het 
strand. 

De aëroclub van de Moeren laat je vanuit 
de lucht kennis maken met de Noordzee, 
de pier van de Operatie Dynamo, de 
eindeloze stranden en het groene 
hinterland. Mogelijkheid tot luchtdoop en 
ontdekkingstoeren ivm functie van piloot. 

Aéroclub des Moëres
10 chemin Vicinal N4 dit des Limites 
Les Moëres
+33 (0)3 28 26 88 40 
www.aeroclub-dunkerque.com

Op stap met de 
sidecar

Comfortabel gezeten in een vintage 
sidecar URAL 750 vertrek je op 
ontdekkingstocht langs de historische 
plaatsen en ga je uitwaaien langs de 
heerlijke kuststrook! Een charmante reis in 
tijd en ruimte. 

Contacteer Philippe Balade Retro Side
+33 (0)6 52 45 98 87 
Vanaf 10 € voor 15 minuten

Fort des Dunes 
Langs het strand van Leffrinckhoucke ligt 
het Fort der Duinen (Fort des Dunes) met 
zijn militaire architectuur en zijn verhalen, 
maar ook met zijn bijzondere natuur op 
je te wachten. Het bouwwerk, verborgen 
in de Duinen, is het typevoorbeeld van de 
militaire architectuur van het type Séré 
de Rivières. Het dateert uit 1848 en moest 
de haven van Duinkerke beschermen. 
In de Tweede Wereldoorlog werd het 
fort gebruikt als hoofdkwartier van de 
12e Franse Infanteriedivisie. Tijdens de 
slag om Duinkerke in 1940 is het fort 
zonder ophouden door Duitse vliegtuigen 
gebombardeerd. In 1944 zijn er zeven 
verzetslui in de grachten gefusilleerd.
Voorjaar 2020: Opening van het volledig 
heringerichte fort (zie blz. 52).

Fort des Dunes
Rue du 2 juin 1940 - Leffrinckoucke
+33 (0)3 28 29 13 17 - www.fort-des-dunes.fr 
  C1 C2 Bushalte Pôle échange Leffrinckoucke
Fort des Dunes
Van 2 april tot 30 september
Dinsdag tot zondag 10u30 tot 18u
Tentoonstellingen Volwassenen : 4,00 €, van 7 
tot 18 jaar : 2,00 €
Bezoek met audiogids Volwassenen : 5,00 €, 
van 7 tot 18 jaar : 2,50 €
Geleid bezoek Volwassenen : 7,00 €, van 7 tot 
18 jaar : 3,50 € / gratis tot 7 jaar
Rekening mee houden dat het fris is in de 
zalen (trui meebrengen en goede schoenen) 

3
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WANDELWEGEN VAN 
HERDENKING  

Verschillende wandelpaden 
brengen u naar de 
historische plaatsen uit de 
Slag om Duinkerke waar 
de eer en het verzet nog 
voelbaar aanwezig zijn.
“Circuit van de Duinen 
Leffrinckoucke“, 
“Bevrijdingsroute bij de 
hoeve Vernaelde“, “Op 
ontdekking in Bourbourg” of 
ook  “Wegen van herdenking 
rond Bray-Dunes“.

Info Toeristische Dienst

DE KUNST VAN HET 
HERDENKEN 

Kunstenares Severine 
HUBARD, afkomstig uit 
Duinkerke wonend in 
Buenos Aires heeft een 
reuze-zandloper gemaakt 
die te zien is tussen het 
FRAC (Fonds Régional d’Art 
Contemporain) en het 
LAAC (Lieu d’Art et Action 
Contemporaine). Het is een 
herdenkingsmonument voor 
de Operatie Dynamo. 

Bunkers op het strand
Bij hoog water raakt de zee de betonnen 
reuzen op het strand. Deze bouwwerken 
werden er geplaatst tussen 1942 en 45 als 
bescherming tegen geallieerde aanvallen.

Een aantal van de bunkers staat wankel 
in de duinen. Gelieve dus altijd naast en 
nooit op de bunkers te gaan. De bunkers 
van Duinkerke waren niet betrokken in de 
landing in Normandië wat verklaart dat ze 
minder systematisch worden beschermd 
en bewaard. 

Toch zijn ze prominent aanwezig op 
de stranden en zijn ze de voornaamste 
getuigen van de oorlogsperiode die ook 
hier is langs gekomen. Deze restanten 
van de Atlantic Wall zijn niet verlaten 
en vergeten. Ze blijven fascineren, 
voorbijgangers willen ze ontdekken, 
fotograferen. De mensen van ter plaatse 
zien ze als merkpunten als ze gaan joggen 
op het strand.

Strand van Leffrinckoucke
5

4 Goed om weten



10 Verzet

Een intens 
fotomoment, bij 
de wrakken op het 
strand
De operatie Dynamo wordt op gang 
geschoten op 25 mei 1940 en moet zoveel 
mogelijk militairen overbrengen naar 
Engeland. 338 000 soldaten waarvan
123 000 Fransen vertrekken vanop 
de stranden. Bij deze militaire 
terugtrekkingsactie (nog altijd de grootste 
in zijn soort in de geschiedenis) raakt 
één op de drie ingezette schepen zwaar 
beschadigd. 

Een aantal van deze historische wrakken 
ligt op de stranden voor de kust. Bij laag 
water kan je die tot heel dicht benaderen. 
Andere wrakken verder in zee zijn 
bereikbaar voor duikers..

CPIE Flandre Maritime – Centrum voor 
Milieu-initiatieven
Base du Sémaphore Zuydcoote
+33 (0)3 28 26 86 76
www.cpieflandremaritime.fr

Het CPIE Flandre Maritime organiseert het hele 
jaar door gratis bezoeken aan dit bijzondere 
strand. Contacteer de vereniging voor een bezoek, 
uurregeling is afhankelijk van de waterstanden. 

Voor wie alles wil weten over de wrakken. 
http://dkepaves.free.fr

6
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SANATORIUM VAN 
ZUYDCOOTE 

Tijdens de Eerste 
Wereldoorlog biedt het 
sanatorium onderdak aan 
meer dan honderdduizend 
mannen, zieken en 
gewonden van het IJzerfront. 
De geschiedenis herhaalt 
zich als het in mei juni 1940 
opnieuw militair hospitaal 
wordt tijdens de meest 
tragische momenten van zijn 
bestaan. 

MONUMENT VOOR DE 
GEALLIEERDEN
Herdenkingsmonument voor 
de Operatie Dynamo 

BRITS MONUMENT
Opgericht ter herinnering 
aan de Britse gesneuvelde 
soldaten - begraafplaats

MILITAIRE 
BEGRAAFPLAATSEN
Verschillende militaire 
begraafplaatsen en 
herdenkingsmonumenten in 
de regio. 

CENOTAAF
Ter ere van de gesneuvelden 
van de oorlogen van 1870 – 
1914 en 1940

Geschutsbatterij 
van Zuydcoote
De ‘Oostelijke Batterij’ is een militair 
bouwwerk van het type Séré de Rivières 
gebouwd in 1877 als aanvulling voor het 
Fort de Dunes. Het werd gebouwd om de 
‘passe de Zuydcoote’ in het oog te houden.
 
Later werd het bouwwerk aangepast aan 
de eisen van de Maginotlinie en aangevuld 
door Duitse bunkers die deel uitmaken 
van de Atlantic Wall, die de geallieerde 
aanval vanuit Groot-Brittannië onmogelijk 
moest maken. Deze “muur” liep van aan de 
Frans-Spaanse grens tot in Noorwegen en 
is vooral uitgebouwd rond de strategische 
havens. 
Weer en wind hebben deze bunkers in de 
loop der tijden niet gespaard. 

Geschutsbatterij van Zuydcoote
Coördinaten GPS 51°03’42’’ Noord, 2°26’53’’ Oost

7

Goed om weten
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Stadhuis
Het stadhuis (in Vlaamse renaissancestijl) 
heeft een belforttoren van 75 meter hoog. 
Op de voorgevel zie je het ruiterstandbeeld 
van Lodewijk XIV. 

Via de trap met rode loper kom je in de hal 
bij het glasraam waarop de terugkeer van 
Jean Bart na de Slag om Texel (1694) wordt 
voorgesteld. 

Tijdens het carnaval van Duinkerke worden 
hier honderden kilo’s gerookte haring 
(hier worden ze kippers genoemd) van het 
balkon naar beneden gegooid. 

Stadhuis
Place Charles Valentin - Dunkerque

Fotomoment
vanop het Belfort 
Van boven op het terras van de 
belforttoren Sint-Elooi met zijn 360 
graden panorama is het zicht ronduit 
adembenemend. De toren van 58 
meter hoog is een van de belangrijkste 
herkenningspunten in het hartje van de 
stad.

Op de benedenverdieping is de Dienst voor 
Toerisme gevestigd. Kom zeker eens langs 
in hun boetiek met talrijke souvenirs. 

Een lift en 65 trappen nemen je mee terug 
in de tijd. De beiaard speelt zijn melodietje 
om de vijftien minuten. De constructie van 
deze toren dateert uit de vijftiende eeuw. 

Beffroi de Saint Eloi
Rue de l’amiral Ronarc’h - Dunkerque
+33(0)3 28 66 79 21
  C1 C3 14 17 Bushalte Jean Bart
Vrij bezoek van maandag tot vrijdag 10u tot 
11u45
en 14u tot 17u45, zaterdag 10u tot 17u45
Zondag en feestdagen 10u tot 12u15 en 14u tot 
16u15
Volwassenen 3,50 €
Studenten en 65+ -  3 €
Kinderen van 7 tot 12 jaar 2,50 €
Familie (2 volwassenen + 2 kinderen) 9 €
Gratis voor werkzoekenden en kinderen jonger 
dan 7 jaar.

8
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Belfort van 
Gravelines 
Het belfort dateert uit de negentiende 
eeuw. Op de derde verdieping is een 
horloge met wijzerplaat aangebracht 
aan de vier zijden van het belfort. Tijdens 
bijzondere dagen (zoals Erfgoeddagen 
in september) kan het belfort worden 
bezocht. (meer info bij Toeristische Dienst)

Beffroi de Gravelines
Place Albert Denvers - Gravelines

Bezoek de stad van
de heropbouw  
Na de Tweede Wereldoorlog moet 
Duinkerke volledig heropgebouwd worden. 
Architecten en urbanisten nemen de 
bewoners op sleeptouw. Van de jaren 1950 
tot 1950 waait er een wind van modernisme 
door de stad.  

10

BELFORT VAN SINT-
WINOKSBERGEN 
(BERGUES) 

Met zijn 47 meter is 
deze trotse toren bij 
het grote publiek vooral 
bekend als een van de 
hoofdrolspelers uit de film 
“Bienvenue chez les ch’tis.“

Place Henri-Billiaert
Bergues

 
SINT-ELOOISKERK 

 De oorspronkelijke kerk 
uit 1452 is een typische 
Vlaamse hallenkerk, het 
belfort was toen nog de 
klokkentoren van deze 
kerk. Na een brand in 1558 
wordt de kerk groter en 
imposanter dan voorheen 
(5 beuken) maar verliest 
het voeling met zijn 
toren. De neogotische 
voorgevel dateert uit de 
negentiende eeuw. In 
deze kerk, bijgenaamd 
“Zandkathedraal“ 
(Cathédrale des sables) 
is het graf van Jean Bart 
te zien, de bekendste der 
Duinkerkse kapers. 

3 rue Clémenceau
Dunkerque

Goed om weten
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Rond de muren
van Vauban 
De geschiedenis van deze regio heeft 
ervoor gezorgd dat de Markies van 
Vauban hier een aantal constructies 
heeft gebouwd waarvan Gravelines een 
opmerkelijk voorbeeld is.

Vanuit de lucht zie je duidelijk de perfecte 
stervorm. Je wandelt langs bastions, 
poorten en poternes. De wandeling 
op de muren brengt je langs heerlijke 
natuurlijke hoekjes met bosjes en 
grachten waar ooit soldaten hebben 
gemarcheerd. Het kruitmagazijn Carnot en 
drie wachtershuizen laten je zien hoe de 
veiligheid van de stad werd verzekerd. 

Toegang via de ‘Porte aux Boules’ of de ‘Rue de 
Dunkerque’. 

Vauban promenade
Van bij de aanlegsteiger genoemd naar 
Vauban kan je met een roeiboot, pedalo 
of elektrische boot de volledige omtrek 
van de stadsmuren maken. Dit is de enige 
vestingstad van Frankrijk waar je de hele 
ronde op het water kan maken. 

Vauban promenade
Rue de Dunkerque - Gravelines
+33 (0)3 28 65 33 77
  Lijn 22 of 23 Bushalte Léon Jouhaux
April tot juni en september - woensdag,
zaterdag, zondag en feestdagen: 14u tot 18u
Juli en augustus – 7 op 7 : 14u tot 19u

11
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Afspraak op een 
bijzondere plek: 
de gevangenis
van Bourbourg   
Bij het oprichten van deze stad hebben 
de graven van Vlaanderen een gevangenis 
laten bouwen. De archieven vertellen 
dat die al in gebruik was in 1550. Op deze 
bijzondere plek lopen de koude rillingen je 
over de rug. De voorgevel, het dak en de 
cellen zijn allemaal erkend als historisch 
monument. 

De gevangenis van Bourbourg
29 Place du Général de Gaulle - Bourbourg
+33 (0)3 28 22 01 42
Van april tot september
van woensdag tot zaterdag 14u tot 17u
van oktober tot maart
van woensdag tot zaterdag 14u tot 16u
Vrij bezoek vanaf 12 jaar 3 €
Gratis voor minder dan 12 jaar
Geleid bezoek 3,50 €
            

DE REUZEN 

De oudste legende die 
Duinkerke vermeldt, 
spreekt over een klein 
dorpje van vissers. Op een 
dag duiken voor de kust 
schepen op volgeladen 
met woeste krijgers 
uit het Noorden. De 
vissers zullen blijk geven 
van heldenmoed en zo 
ontstaat de legende van 
de reuzen van Duinkerke. 
De vereniging ‘Amis du 
Reuze’ heeft 11 van die 
kerels, opgebouwd uit 
wilgentenen, lopen, die 
vooral tijdens het carnaval 
buiten komen. 
 
DE TUIN VAN
HET ARSENAAL 

In de beeldentuin van 
Gravelines  staat onder 
andere het bijzondere 
werk ‘Het Gesprek’ van de 
plaatselijke kunstenaar 
Charles Gadenne. 

12
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Goed om weten



2Duinkerke, de trotse 
derde haven van Frankrijk
Duinkerke is niets zonder zijn haven die vanaf de 
elfde eeuw vooral de functie van vissershaven krijgt. 
Het goederentransport komt vooral vanaf de 
veertiende eeuw op gang. De kapersoorlog zal in de 
eeuwen die volgen de haven opeisen. Lodewijk XIV 
maakt van de haven een Franse stad en zo groeit de 
haven stilaan uit tot de derde haven van Frankrijk. 
De vernielingen van de Tweede Wereldoorlog zijn 
ondertussen allemaal hersteld.  De haven is nu een 
van de levensaders van deze bijzondere streek en 
een plaats waar herinneringen opborrelen. 

Zee

DE HAVEN in het KORT 

Aan de Noordzee
Gelegen in de driehoek Brussel, Londen, Parijs

7 000 hectare
3de haven van Frankrijk

1ste haven voor import van fruit en groenten in containers
1ste spoorweghaven van Frankrijk
1ste regionale binnenvaarthaven

3de haven voor transport van graan 
Duurzame haven

Handelshaven van de regio Hauts de France. 
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18  Zee

Een wereld 
die voor je opengaat

De wereld van de haven
Musee Portuaire
Langs het Bassin du Commerce op de 
historische kaai van de citadel is het 
Museum van de Haven gevestigd in een 
tabaksloods uit de negentiende eeuw. 

1600 m² over de zee en haven, de 
havenarbeiders, de scheepsbouw, het 
leven op de kaaien. Je maakt er kennis 
met de harde werkers die Duinkerke 
lieten uitgroeien tot derde haven van 
Frankrijk. Op de verdieping zijn talloze 
maquettes samengebracht. Het museum 
kan je ook meer informatie geven over 
de haven in het Portcenter en in zijn 
documentatiecentrum. 

Bezoek de 
museumschepen
De driemaster Duchesse Anne en het 
lichtschip de Sandettie (de laatste 
vuurtorenboot nog in functie in Frankrijk) 
zijn historische monumenten. 
Breng zeker ook een bezoek aan het 
binnenschip, de Guilde. 

Musee Portuaire
9 quai de la citadelle - Dunkerque
+33(0)3 28 63 33 39 - www.museeportuaire.com
  C2 C4 Arrêt Hôtel de ville
Alle dagen behalve op dinsdag 10u tot 12u30 / 
13u30 tot 18u
Tijdens Franse schoolvakantie de hele dag 
geopend. 
Gesloten om 16u op 24 en 31 december
Jaarlijks verlof : kijk op de de website 

Bezoek van de schepen, het hele jaar door, bekijk 
de website voor openingstijden. 
www.museeportuaire.com

14
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Dunkerque
Port center
In het Havenmuseum is het Port Center 
een belangrijke pijler. Het is de plaats waar 
de beroepen rond de haven alle aandacht 
krijgen. Het is de ideale plaats om onder de 
indruk te komen van het gigantische schaal 
van de havenactiviteiten. 

Gratis toegang. Met een informatie- en 
tentoonstellingsruimte ontdek je de haven 
van Duinkerke van binnenuit. 

Een wereld 
die voor je opengaat

OP DE HOOGTE VAN DE 
VUURTOREN

Vanuit de haven van 
Duinkerke is de Phare de 
Risban met zijn 63 meter 
zichtbaar van op 26 mijl 
(48km). 

Een trap van 276 treden 
moet je overwinnen om 
het bijzondere panorama 
over de Noordzee te 
mogen aanschouwen. 

Tarief 5 €,
Verminderd tarief 4 €
Familie 11 €
Op zondag in Franse 
vakantieperiodes, 14u 
tot 18

DE ZEEMEERMIN VAN 
DE HAVEN WAAKT OVER 
ELKE ZEEMAN. 
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Fotogenieke 
plaatsjes
Kunstenaars genieten met volle teugen van 
de fotogenieke plaatsjes en vertellen zo 
het verhaal van de haven en de stad. 

Matthieu Venot, kunstenaar met een zwak 
voor geometrie en internationaal bekend 
fotograaf, was even te gast in Duinkerke.  
Je kan meegenieten van zijn observaties 
van de dokken, stranden en het werk van 
de mensen 

Een rondvaart door 
de derde haven van 
Frankrijk 
Wie maar niet genoeg kan krijgen van de 
derde haven van Frankrijk moet zeker aan 
boord gaan van de Texel. 

Je kan er binnen en buiten, verspreid over 
twee verdiepingen, de haven beleven van 
binnenuit. Je komt langs een sluis en 
langs de dokken tot bij de allergrootste 
mastodonten van de zee. De Texel neemt 
je mee op een avontuur, naar de wind van 
over zee, naar de haveninstallaties, de 
meeuwen.  

Le Texel
Aanlegsteiger Place du Minck - Duinkerke
+33 (0)3 28 66 79 21 - www.le-texel.fr 
  C2 C4 Arrêt Hôtel de ville
Van 6 Juli tot 29 augustus : 7 dagen op 7 - 2 
afvaarten per dag.
Buiten het seizoen, vertrek in functie van 
aanwezige groepen. Kijk op www.le.texel.fr
Volwassenen 10,50 €
Kinderen van 5 tot 12 jaar 8 €
Familie 2 volwassenen, 2 kinderen 33 €
Duur 1u

DEEL JE MOOISTE FOTO’S MET ONS.

 Visit Dunkerque

 #visitdunkerque

18
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LANGS DE DOKKEN, 
HET LEVEN VAN DE 
HAVENARBEIDER 

Wie in de haven en langs 
de dokken wandelt, voelt 
de energie van de haven. 
De dokwerkers kwamen 
en gingen op het ritme 
van de schepen en 
getijden. De zeemeermin 
groet al wie de haven 
binnenvaart. Wandelen 
tussen de dokken is 
een aparte ervaring. Je 
raakt er niet uitgekeken 
op het havenmeubilair, 
de trossen, de 
koorden, de resten 
van oude spoorbanen. 
In de droogdokken 
liggen schepen voor 
hun regelmatige 
onderhoudsbeurt of voor 
een herstelling.  

Jean Bart,
een ruwe bolster 
Op het belangrijkste plein van Duinkerke 
staat Jean Bart (1650 – 1702) de kaper van 
Lodewijk XIV te blinken. Met zijn bronzen 
zwaard, zijn laarzen en zijn zeemanshoed 
daagt hij de Britten uit. Het standbeeld uit 
1845 is het werk van David D’Angers.  

Duinkerke zou Duinkerke niet zijn zonder 
deze held van de zee. Elk jaar draaien de 
‘masquelours’ * in een grote rondedans 
rond het standbeeld en zingen de hymne 
voor hun held, de cantate voor Jean Bart. 

*Duinkerkse carnavalisten

19
Goed om weten
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Reis met 
bestemming 
jachthaven. 
De jachthaven. van Duinkerke is verspreid 
over verschillende bassins en biedt plaats 
aan pleziervaartuigen van over heel 
Europa. 

www.dunkerque-marina.com

De jachthaven van Gravelines heeft vier 
gouden ankers.     

www.portvaubangravelines.com                       

Alle voorzieningen voor de pleziervaart zijn hier 
aanwezig (watervoorziening, elektriciteit, privé 
sanitair, pompstations, gescheiden inzameling 
van afval. 

De wijk Grand large 
Langs de vaargeul, op de plaats waar zich 
vroeger de scheepswerf bevond, wordt een 
moderne stadswijk gebouwd.

Quai de la Cunette - Dukerque

16
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Vuurtoren van
Petit-Fort-Philippe 
30 meter boven de grond, 116 trappen hoog 
ontdek je het vergezicht over de oevers 
van de Aa en de zee. Deze vuurtoren uit de 
negentiende eeuw is makkelijk herkenbaar 
aan de zwart-witte beschildering. 

Vuurtoren van Petit-Fort-Philippe
  22 Arrêt Place Edmond Rostand
Open tot het laatste weekend van oktober
April, mei, juni, september en oktober, woensdag 
en zaterdag 14u tot 18u / Zondag en feestdagen 10u 
tot 12u30 en 14u tot 18u. 
Juli, Augustus - woensdag tot zaterdag 14u tot 18u / 
Zondag en feestdagen 10u tot  12u30 en 14u tot 18u
2€/persoon
Gratis voor kinderen jonger dan 12 jaar

EEN AVONTUUR MET 
EEN HISTORISCH 
VAARTUIG. 

Voor wie houdt van oude 
schepen is deze tocht niet 
te missen. Een ervaren 
schipper neemt je mee en 
toont je de geheimen van 
de traditionele navigatie. 

Een unieke ervaring op 
de Noorzee aan boord 
van twee historische 
vaartuigen: de Christ Roi, 
de laatste garnalenvanger 
van het Kanaal en de 
Noordzee en de Saint 
Jehan een sloep met 
vierkante zeilen van 68m².

 

Christ Roi
en Saint-Jehan
Quai Vauban    
Gravelines 
Tél. +33 (0)6 75 22 16 13 
+33 (0)3 28 51 25 95
Enkel na reservatie
Vaartochten op zee van 
mei tot september. 15 € 
Mogelijkheid om deel te 
nemen aan gratis bezoek 
en andere activiteiten 
zoals het bouwen van 
maquettes. 

17
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Museum van de Zee
Het enige museum in de regio dat 
aandacht heeft voor de Islandvisserij. 
Het leven van de vissers op de ‘morue’ 
(kabeljauw) wordt hier uit de doeken 
gedaan via documenten uit die tijd en 
maquettes van schepen.  

Musée du Sauvetage 
(Redding op zee) 
Dit museum laat de heldendaden van 
de redders op zee herleven. Ontdek 
doorheen foto’s en objecten de historie 
van de redders: van de eerste kanonnen 
om reddingsboeien af te schieten tot het 
huidige moderne materiaal.  

Musée du sauvetage (Redding op zee)
Grand-Fort-Philippe 
  22 Arrêt Flaque aux espagnols
3 € voor dit museum / 5 € als je ook het Musée 
de la Mer bezoekt
Van 1 april tot 30 september van woensdag tot 
zondag 14u tot 18u + maandag 9u tot 12u (Juli 
Augustus) 
Ook open op feestdagen van 14u tot 18u

Museum van de Zee
Boulevard Carnot  Grand-Fort-Philippe 
Tél. +33 (0)3 28 23 98 39
  22 Arrêt Flaque aux espagnols
3 € voor dit museum / 5 € als je ook het Musee 
du Sauvetage bezoekt. 

20
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Het ongelofelijke 
avontuur van 
de Scheepswerf 
Tourville
De vereniging Tourville is de uitdaging 
aangegaan om een oorlogsbodem uit de 
XVIIe eeuw volledig opnieuw te bouwen. De 
ambachtslui van de Compagnons du Devoir 
bouwen minutieus een eersterangsschip 
uit de tijd van Lodewijk XIV na volgens de 
methodes van de 17de eeuw.  
Je bent erbij als het gebeurt : de smid aan 
het werk, de oude werktuigen, de geur 
van het eikenhout. In het ambachtendorp 
dat rond de werf is gebouwd is ook een 
visrokerij à l’ancienne. 
De Taverne Jean Bart serveert u typische 
streekgerechten. 

Chantier Tourville
Route de Calais Gravelines 
+33 (0)3 28 21 22 40 - www.tourville.asso.fr
  22 ou 23 Arrêt Islandais
April tot oktober – van maandag tot zaterdag 
10u tot 12u/14u tot 18u (gesloten op maanda-
gochtend) – zondag van 10u tot 12u en van 
14u30 tot 18u
November tot maart – van dinsdag tot vrijdag 
en het tweede weekend van de maand 10u tot 
12u / 14u tot 18u
Zaterdag 10u 12u
Volwassenen 7 € / Kinderen jonger dan 12 jaar 
3,5 € /Gratis voor kinderen jonger dan 6 jaar / 
verminderde prijs 5 €
Oktober tot februari 7 op 7 behalve op dinsdag :
10u tot 12u /14u tot 17u30 - 1,50 € / 3 € 30

CALVARIE DER 
ZEELIEDEN
GRAND-FORT PHILIPPE
Daar waar de zee en de 
Aa elkaar ontmoeten 
staat het kruisbeeld. 
Een bijhorend terras 
zorgt ervoor dat je een 
panoramisch zicht hebt 
op de vaargeul, de pier en 
het Parc de l’Estran. 

CALVARIE DER 
ZEELIEDEN
BRAY-DUNES
Op een hoge duin staat 
dit kruisbeeld opgericht 
ter herdenking aan de 
zeelieden en Islandvissers. 
Gelegen op de Dune du 
Calvaire. – Rue des sables

CALVARIE DER 
ZEELIEDEN VAN DE 
HAVEN VAN DUINKERKEE
Gelegen waar zee en 
land elkaar ontmoeten. 
Het monument is 
opgericht voor al wie 
zijn leven liet voor en 
door de zee: zeemannen, 
soldaten, dokwerkers, 
fabrieksabeiders. 

22 Goed om weten
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Op wandel in zee  
Als je langs onze stranden wandelt, zie 
je wonderlijke, in duikerspak gestoken 
figuren door de branding bewegen. Het 
zijn de zogenaamde longeurs. Sommigen 
zijn veteraan en kunnen niet zonder deze 
bijzondere sport, anderen zijn op doorreis, 
zoals jij misschien. Iedereen geniet van 
een ongelooflijke energie-opwekkende 
ervaring! 

Als je door de branding loopt, met het 
water tot je middenrif, beleef je de zee op 
een unieke manier. Je beweegt je voort 
langs het beschermde duingebied, en 
hier en daar moet je een scheepswrak 
ontwijken. De natuur is overweldigend!  

               

Longe up
Lekker ontspannend of sportief, de keus is 
aan jou.. Met een soort van zwemvliezen 
aan de handen en met een sportieve coach 
ga je op stap. Dit is pure sport! 

www.longeup.fr  +33 (0)6 60 07 41 31

Longe côte - Rand’eau
Deze activiteit is voor iedereen toeganke-
lijk. Longe-côte is minder belastend dan 
joggen. Iedereen die de sport beoefent 
geniet met volle teugen van de weldaad 
van de zee.  Ben je klaar voor een introduc-
tieles Longe-côte? Dan lenen wij je een 
wetsuit!  

www.opalelongecote.fr  +33 (0)7 78 14 47 57 
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Voel de wind met
“Mer et Rencontres”
Mer et Rencontres (zee en ontmoeting) is 
een erkende strandzeil - of blokartschool. 
Je kunt er 7 dagen per week terecht 
voor een introductieles. De prachtige 
brede zandstranden zijn ideaal om deze 
spectaculaire sport, die voor iedereen 
toegankelijk is, te beoefenen. 

Dunkerque 
Flysurfing Club, een 
slok adrenaline  
Deze befaamde club organiseert 
verschillende nationale en internationale 
evenementen aan de kust. 

Leren kitesurfen met een onderlegde 
trainer is een unieke ervaring die je de 
nodige adrenalinestoten zal geven. 

Mer et Rencontres
4 Digue Nicolas 2 - Dunkerque
+33 (0)3 28 29 13 80 – www.meretrencontres.com

Kitepark Dunes de Flandre
Base de voile de la Licorne
Digue Nicolas II Dunkerque Malo
+33 (0)3 28 28 27 27
voile.dunkerque@lesdunesdeflandre.fr

Base nautique Jean Binard
Digue de mer - Gravelines
+33 (0)3 28 65 20 31
www.ville-gravelines.fr

Dunkerque Flysurfing Club
2 Digue Nicolas II Dunkerque
+33 (0)6 85 69 41 87
www.dfc-kiteboarding.fr
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Cruisen aan boord 
van de Oceanis 37
Vergeet de tijd, vergeet het land, ga aan 
boord en laat je glijden langs de brede 
Noordzeestranden. 

Sta als een echte zeeman op het dek en 
help de schipper met zijn maneuvers.  

De Oceanis 37 is een comfortabel zeilschip, 
ideaal voor een aangename vaart. En wie 
er na deze initiatie niet genoeg van krijgt, 
kan na de reis en het avontuur verder gaan, 
veel verder.

Een schitterend uitstapje om jezelf te 
verwennen. 

Vanaf 36 € voor een halve dag, 95 € volledige 
dag (reservatie nodig – schip voorbehouden 
voor jouw groep) 
Hélène au +33 (0)3 28 66 38 72

Met de familie op 
zee met de J80
Één schip, één familie, één schipper en 
één enorme zee als speeltuin. Het zijn de 
ingrediënten voor een echt avontuur dat 
je kan meemaken van mei tot september. 
Reserveer je plaatsje en al de rest wordt 
door ons gedaan. Het programma wordt 
aangepast aan het weer en aan de 
mogelijkheden van je familie. 

80 € per schip (tot 6 personen),
réservation Hélène au +33 (0)3 28 66 38 72

Centre Régional de Voile
Ecole de croisière Dunes de Flandre
Quai Armement Nord – Dunkerque
+33 (0)3 28 66 38 72
www.lesdunesdeflandre.fr
voile.crv@lesdunesdeflandre.fr

Les Albatros – Club de char à voile
Base de voile de la Licorne – Dunkerque
+33 (0)3 28 29 12 55
www.ffcv.org/club/les-albatros/

Base nautique
Jean Binard
Aan de voet van de vuurtoren van Petit 
Fort liggen een heleboel watersporten op 
je te wachten: kajak, kano, fun boat, zeilen, 
longe-côte, zeilwagen, stand up paddle… 

De watersportbasis is het hele jaar geopend. 
De verhuurdienst voor gebruik materieel is 
enkel geopend in juli en augustus.                                            

Base nautique Jean Binard
Digue de mer - Gravelines
+33 (0)3 28 65 20 31
www.ville-gravelines.fr
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Zeil je voor het eerst ? 
Cursus beginners
Voor kinderen van 6 tot 10 jaar met een 
optimistje bij Base Nautique de la Marine. 
Voor jongeren vanaf 14 jaar: catamaran 
Twixxy bij Base Nautique de la Licorne. 

Tijdens deze zeilinitiatie (all-in formule) 
kinderen / jongeren zijn wekelijkse sessies 
voorzien op woensdag en zaterdag, 
stages tijdens vakantieperiodes en mini-
challenges – beschikbaar het hele jaar 
door. 

Voor volwassenen op J80 – met onbeperkt 
forfait of pakket 6daagse… 
Ontspanning, cursus, reizen, een 
programma met alles in 1 – het hele jaar 
door. 

Centre Régional de Voile
+33 (0)3 28 66 38 72
Zeilen per jaar 340 €, van september tot juni, kro-
kus- en paasvakantie
Onbeperkt forfait J80 560 €, van maart tot 
november Pack 6daagse 450 €
www.lesdunesdeflandre.fr
 

VERHUUR EN CURSUS 
WINDSURF CATAMARAN 
Zeil op zee waar je anders 
op het strand ligt. Een 
initiatie, gewoon om even 
te kijken of als debutant, 
een fijne middag met 
het gezin of met een 
groepje vrienden. Verhuur 
en individuele lessen 
gedurende de hele zomer.

65 € per uur met de 
catamaran 45 € per uur 
windsurf.
De hele zomer
Base de la Licorne
+33 (0)3 28 28 27 27 et 
Base du Clos Fleuri
+33 (0)3 28 29 90 42

LIVE BEELDEN !
De App van ‘Dunes de 
Flandre’ geeft u live 
informatie over het weer 
en livebeelden van 3 
webcams verspreid over 
de stranden.

Goed om weten
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Vissen op zee voor de 
moedigen onder ons
Bateau Orion / Vissen en tocht op zee
Dunkerque / +33 (0)6 12 69 77 34
www.orion-chartermerdunord.com

Popy Pêche sportive
Dunkerque
+33 (0)3 28 61 43 59 / +33 (0)6 24 27 16 77
http://popy-peche-dunkerque.fr/

Motonautisme
Bray-Dunes / +33 (0)3 28 26 62 90

Les Martins-Pêcheurs
Parcours visserij AAPPMA
+33 (0)3 28 24 17 88 

               

Begrijp de geest van 
de zeeman
Wandel langs de kaaien en vlucht even 
weg van de wereld van het land. Je ziet de 
schepen voorbij komen, de schipper zwaait. 
Je fantaseert over het leven aan boord, het 
zeemansbestaan. En voor je het weet ben 
je met hen aan boord. Het zijn magische 
momenten die je meenemen op reis.  

Quai de la Citadelle
Môle 1
Jetée de Dunkerque
Port de Gravelines...
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Mis de 
zonsondergang niet. 
Als de avond valt, vullen onze stranden zich 
met het spektakel van de zonsondergang. 
Een moment dat je niet mag missen. 



3Neem hier een duik
in de natuur 
“Je avontuurlijke geest neemt je in golven mee ver 
van het land. De zon begeleidt je op deze reis. De 
Noordzee roept, de duinen wijzen de weg, het 
strand lonkt met zijn eindeloze zandvlakten, het 
helmgras wuift, de wind verstuift.“

Natuur



33



34  Natuur

Les Dunes de Flandre, 
een toekomstige 
“Grand Site de France”
Onze duinen liggen dertien kilometer 
lang langs de kustlijn, van de haven van 
Duinkerke tot aan de Belgische grens waar 
ze nog verder lopen tot de monding van 
de IJzer in Nieuwpoort. De zee, het zand, 
de duinen zijn hier baas over de 3300 
hectaren van deze ‘Grand Site’ waarvan 
924 hectaren is ingericht als beschermd 
natuurgebied (natura 2000).  

Dunes de Flandre beschermt deze duinen, zorgt 
voor duurzame oplossingen voor het natuurge-
bied en de landschappen in de hoop binnen-
kort het label Grand Site de France te kunnen 
bekomen. 
www.grandsite-dunesdeflandre.com

Dit schitterende natuurgebied, tegelijk 
wild en toch bereikbaar voor ons, goed 
beschermd, wil zich vandaag waarmaken 
om morgen ook nog een toekomst te 
hebben. Bezoekers worden uitgenodigd om 
de sites te respecteren en het welbevinden 
van de bewoners te vrijwaren. Langs deze 
duinen krijg je het bijzondere kader van 
schoonheid in grootse landschappen, 
tegelijk adembenemend en onvergetelijk. 

Het onverwachte is 
heel dichtbij 
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EEN DUINEN-RUGZAK 

Een rugzak met daarin 
alles wat een jonge 
ontdekkingsreiziger kan 
gebruiken (verrekijker, 
vergrootglas, fiches met 
uitleg, fauna- en florakwis). 
Een schitterend educatief 
pakket dat je meeneemt op 
een ludieke tocht door de 
duinen. 

Gratis ter beschikking bij 
CPIE Flandre Maritime 
Zuydcoote en bij de 
Toeristische Dienst.

Huis van het milieu 
Duurzaam omgaan met 
onze aardbol is het grote 
doel van deze vereniging 
die zich op alle mogelijke 
manieren inzet voor dit 
doel (repaircafé, groene 
mobiliteit, écowonen, 
biodiversiteit, verschillende 
activiteiten, … ) 
106 avenue du Casino
Dunkerque

www.maison-environnement.org

De Communauté urbaine (samenwerking tussen 
gemeentes van de regio) Duinkerke wil dit schit-
terende gebied en zijn mensen laten waarderen 
door alle partners: de natuur, de historie en de 
lokale cultuur. 

Dunes de Flandres zijn erkend als  
“Escapade nature sans voiture” Door het 
netwerk van Grand Sites de France. Het 
“carnet de Pierre” en nog veel meer over 
deze bestemming via 

www.escapadenature-sansvoiture.com

© AGUR

Goed om weten
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Op stap langs
de kust
Niets beter dan een fijne wandeling 
om kust te ontdekken, van een klein 
tochtje tot de volledige GR langs de 
kust. Uitgestippelde routes op zandige 
paadjes. Onderweg kom je misschien de 
mensen van het departement tegen die de 
kuststrook bewaken. 

Voorzie goede schoenen en water voor 
onderweg. 

CPIE
Flandre Maritime
Het Centre Permanent d’Initiatives 
à l’Environnement en het Conseil 
Départemental du Nord organiseren het 
hele jaar door geleide bezoeken in en om 
de duinen. 
 
Rue Jean Delvallez – Zuydcoote
+33 0(3) 28 26 86 76
www.cpieflandremaritime.fr
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Natuur en 
strandwandeling 
Bray Dunes
Circuit de la Dune du Perroquet (5km)
Een natuurwandeling op zoek naar 
de schatten van onze duinen. In deze 
wandeling van om en bij de twee uur 
ontdek je de rijkdom aan begroeiing: de 
blote duinen worden afgewisseld met 
duinen vol helmgras en bomen en verderop 
lage pannen tijdens deze wandeling 
‘Tresors du Perroquet’. 

Vertrek op het oostelijke punt van de dijk (rue des 
Goelands) – opgelet: van september tot februari is 
de jacht toegelaten, vraag om inlichtingen om alle 
ongevallen te vermijden. 

Herinneringsroute (2 tot 5 km)
Bunkers in de duinen, wrakken van Operatie 
Dynamo op het strand – op deze wandeling 
zie je de historie van deze badstad en zijn 
turbulente oorlogsjaren liggen. 

(Boekjes met meer uitleg te koop bij de Toeris-
tische Dienst)

Natuurwandeling 
strand Zuydcoote
Circuit nature de l’hôpital maritime (4 km)

Vanaf het strand van Zuydcoote tot aan 
de bosrijke zandvlakte van Dune Dewulf 
wandel je van het ene verrassende 
landschap in het andere.

Natuurwandeling 
strand Leffrinckoucke
Escapade dans la dune Dewulf (6 km)
Départ Parvis de l’église Jésus Ouvrier,
rue Roger Salengro, Leffrinckoucke.

Vertrek op het plein voor de Kerk Jésus 
Ouvrier, rue Roger Salengro, Leffrinckoucke. 
Deze 6 km lange wandeling brengt je 
lands de vele hectaren van de Dune 
Dewulf (verspreid over de gemeentes 
Leffrinckoucke, Zuydcoote et Ghyvelde).  
De witte duinen, op hun plaats gehouden 
door het helmgras vormen de rand 
van dit landschap waarin vogels en 
amfibieën nesten en wonen. Meer dan 350 
verschillende planten zijn te vinden in dit 
natuurgebied waaronder wilde orchideeën 
en viooltjes. 
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Natuurwandeling 
Coudekerque-Branche
Circuit du Bois des Forts (7 km)
Route du golf - Téteghem Coudekerque-village

Het Bois des Forts is 350 hectare groot 
en nodigt je uit om te ontspannen en te 
onthaasten. Om iedereen toe te laten om 
deze wandeling te maken zijn er verharde 
en minder verharde wegen. Heel het jaar 
door kan je er joggers en wandelaars 
tegenkomen. 

3000 hectare bossen 

omarmen de regio : het 

Bois des Forts, Fort 

Vallières, Park Fort Louis, 

Fort de Petite-Synthe, 

het meer van Téteghem. 

De ideale plaats voor 

een wandeling, om te 

herademen, om aan sport 

te doen.

23
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Park Fort Louis
Rue des Forts - Coudekerque-Branche
  17 Arrêt Parc du Fort Louis

Een groene long van 33 hectares is dit Park 
rond het oude Fort Louis, een militaire 
redoute gebouwd door Vauban waarvan 
vooral de monumentale poort en de 
grachten nog zichtbaar zijn. Het is een 
paradijs voor forelvissers. 

Alles is hier aanwezig om van je uitstap een 
heerlijk moment met de familie te maken: 
speeltuinen, parcours voor telegeleide 
auto’s, bowlingbaan, schutterspers, een 
aantal dieren in een perkje.  

Je vindt verder aan de rotonde van het park 
een gezellig eethuis. Rondom het park is 
een sportparcours aangelegd, ideaal voor 
de jogger. 

In het seizoen, open van 8u30 tot 20u, na 1 
november open van 8u30 tot 17u – Gratis

Een natuurpark in 
stedelijk gebied : het 
meer van Téteghem
Parc Naturel Urbain de Loisirs, lac 
de Téteghem – brengt een aantal 
natuurgebieden samen tussen de 
vestingmuren van Sint Winoksbergen 
(Bergues) tot aan de Dunes de Flandres 
met onderweg het Bois des Forts en Fort 
Vallières. Deze 200 hectaren zijn de ideale 
plaats voor sport- en natuurbeleving, 
ideaal voor wandelaars, ruiters (5km 
ruiterpaden) en mountainbike.  
 
Rond het meer zijn er pontons, panorama’s 
en wandelpaden aangebracht voor wie wil 
ontspannen of observeren. Het meer is een 
vredige plek voor dieren en planten van de 
polders en het maritieme Vlaanderen. 

Hier kan je picknicken in een wijds 
landschap. 

Lac de Téteghem
Rue de la 32ème Division d’Infanterie - Téteghem
Parking met 20 plaatsen + 1 voor mensen met 
beperking 
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 Natuur40

Natuurwandeling 
Gravelines
Circuit de la forteresse maritime (4km)

Een wandeling in en om de vestingmuren 
en door het hart van deze vestingstad. De 
oude muren bieden een schitterend zicht 
op de historische gebouwen. Het zicht van 
op de muren is bijzonder.                  
                           
Vertrek  Place Albert Denvers

De vaargeul van 
Gravelines
Dit is een stukje dijk dat je niet mag 
overslaan als je de westelijke kant van de 
regio bezoekt. Hier wandel je op de plaats 
waar zoetwater zoutwater ontmoet. 3 
kilometer lang is de tocht heen en terug 
langs het water. Bij laag water kan je tot 
heel ver op het strand verder wandelen. Je 
blik verliest zich tot aan de horizon. 
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FIETSPARK DUINKERKE 
(DK VÉLOS)

Verschillende fietsparken 
met beveiligde fietsen zijn 
beschikbaar in de hele regio. 

VÉLOROUTE DES 
FLANDRES

Maakt de verbinding tussen 
Rijsel via Sint-Winoksbergen 
(Bergues) tot Duinkerke.

ATELIER 53X13

Fietsreparaties, verhuur 
van fietsen, tandems, 
kinderzitjes.
12€ per dag. 

83 rue des hirondelles – 
Saint Pol Sur Mer

+33 (0)6 87 30 15 46

Goed om weten



4De wereld is een 
zandkasteel 
The Spirit of Dunkirk is een verhaal van duinen en 
zand die langs de hele kust leeft. De zes stranden 
tussen Bray-Dunes en Grand-Fort Philippe bieden u 
een ongelofelijk mooi keuzemenu. 

Aan de westelijke kust op de stranden van Grand-
Fort et Petit-Fort Philippe vind je iets van de 
Bretoense stranden terug, kilometers lang en bijna 
oneindig. Ten oosten vind je de stranden van 
Leffrinckoucke, Zuydcoote en Bray-Dunes die 
baden in een historische sfeer. Langs de stranden 
van Malo-les-Bains is een aantal fantastische villa’s 
te zien.

Maar waar je ook gaat, oost of west, overal is het 
mulle Noordzeezand het belangrijkste bestanddeel: 
de duinen rond de kleine vissershaventjes, 
wandeldijken en eindeloze stranden waar 
wandelaars, zonaanbidders en watersporters hun 
hart ophalen.

Strand



De zee is onderhevig aan getijden, de getijden ten oosten van Duinkerke lopen niet helemaal gelijk 
met die van het westen. Vraag de getijdentabel in de plaatselijke kantoren van de Toeristische Dienst.
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Het strand van
Malo-les-Bains
Malo-les-Bains en zijn strand, bijgenaamd 
de koningin van de stranden van het 
Noorden, vormen een dynamisch geheel. 
Langs de 7 km lange kuststrook zijn er heel 
wat restaurantjes en strandterrasjes. Er is 
voor elk wat wils: brasseries, restaurants, 
ijssalons, bierbars allemaal op een rij, tot 
groot plezier van de mensen van de streek 
die niets liever doen dan flaneren langs 
deze wandeldijk. 

Het brede strand is ideaal voor wie wil 
sporten aan zee. Op het einde van de dijk is 
er een Kite-park waar kitesurfers het hele 
jaar door hun hartje kunnen ophalen. 

Wandeling langs de 
Kustvilla’s
De villa’s uit het begin van de XXste eeuw 
zijn overal te zien op de dijk en in de 
straatjes van Malo-les-Bains. De literaire 
en artistieke wereld van de Belle Epoque 
liet opvallende villa’s bouwen in de wijk 
dicht bij zee. Bijzondere bouwwerken, 
eclectische architectuur met veel 
verschillende invloeden: Zwitserse chalets, 
Chinese pagodes, Normandische schuren, 
Orientaalse villa’s of art deco. 
Geleide bezoeken via de Toeristische Dienst.

AMUSEER JE met het lezen van de namen van 
de villa’s van Malo. 

DOWNLOAD DE APP VAN MALO-LES-BAINS. 

Je vindt er alle nieuwtjes over de badstad en 
ook de agenda van de animaties. 

Bon à savoir...

De zes stranden
van onze kust

Elke dinsdagmorgen kun je terecht op Place 
Turenne voor de markt. Verder zijn er heel wat 
plaatselijke winkeltjes. Het centrum van Duin-
kerke en zijn 450 winkels zijn hier op wandelafs-
tand. 

EEN NIET TE MISSEN 
DEGUSTATIE TIJDENS JE 
VERBLIJF

Proef de plaatselijke 
specialiteit, de mosselen 
van Duinkerke !
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Strandcabines
Typisch voor de kust zijn de strandcabines 
die elk jaar in de lente terug op het strand 
worden gezet. Je kan de cabines huren voor 
een dag, een week, 3 of 5 dagen voor een 
zacht prijsje of het hele seizoen lang tot de 
herfst terug in het land is. 

Speciale tarieven buiten het zomerseizoen 7 €. 
Reservaties via onthaal Malo-les-Bains 
Place du centenaire ou +33 (0)3 28 58 10 10

                                          

Au Cornet d’amour
Dit ambachtelijke ijsjessalon, een echt 
begrip op de dijk van Malo, brengt alle 
smaken van ambachtelijk ijs samen. Ook 
al moet je er soms aanschuiven, het loont 
echt de moeite. Mogelijkheid om het 
ijsjesatelier te bezoeken. 

25/27 Digue de mer - Dunkerque

                                          
DE WANDELDIJK  

Het strand van Malo-les-
Bains kan je ontdekken vanop 
zijn heerlijke wandeldijk 
waar je langs alle mogelijke 
horecazaken wandelt. Malo-
les-Bains is een zeer actieve 
badstad. ’s Avonds, vooral in 
de zomer zijn er nachtclubs 
en bars waar de danslustigen 
feesten tot de ochtend. 
De dijk is afgesloten voor 
het autoverkeer tijdens de 
mooiste maanden van het 
jaar. 

MAKKELIJK AAN HET 
STRAND KOMEN IN DE 
ZOMER,
Elke dag in de zomer vanaf 
11u tot 21u rijdt een gratis 
pendelbusje ‘Malo Plage’ om 
de vijftien minuten van de 
Camping de la Licorne tot de 
dijk van Malo. 

51

Goed om weten



52  Strand

Strand van 
Leffrinckoucke
Dit historische strand en ook het startpunt 
van de route langs de bunkers van het 
strand ligt bij het dorpje Leffrinckoucke, 
een zeer natuurlijk badplaatsje. Zijn 
imposante duinengordel dicht bij 
strand sluit het strand af van de drukke 
buitenwereld en maakt het hier tot een 
oase van rust. 

In een van de uithoeken van het dorp 
draagt het Fort des Dunes een zwaar 
verleden met zich mee. Dit fort, verborgen 
in het zand vertelt het verhaal van de harde 
strijd gestreden in de duinen.  

Een expositieruimte biedt plaats aan 
regionale en internationale kunstenaars 
bij het bureau van de Toeristische Dienst
726 boulevard Trystram 
+33 (0)3 28 69 05 06

Fort des dunes
Ver achter het strand, ligt deze vesting 
met zijn bijzondere architectuur. De 
interactieve bezoeken (met een vleugje 
moderne technologie) maken dit tot een 
unieke plaats. Maquettes en videomateriaal 
brengen vijf grote thema’s naar voor: de 
slag van 1658 in de duinen, de militaire 
architectuur, de anatomie van het fort, de 
Tweede Wereldoorlog en de omgeving van 
de site.
Het fort maakt van dit stukje duinen het 
lievelingsplekje van de fotografen.

Open van april tot september
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Strand van 
Zuydcoote
De natuur en de wijdsheid van het strand 
van Zuydcoote brengen rust. Op minder 
dan 3 km van de Belgische grens is dit een 
natuurlijk strand afgeboord door mooie 
duinen. 

“De Noordzee ronkt, haar golven gooien 
zich aan je voeten. Zeeklitten en meshef-
ten kraken onder je voeten. Daar waar de 
hoogste vloed zich keerde, ligt een wereld 
van vreemde creaturen op je te wach-
ten. Wandel langs de planten die de zee 
meeneemt en uitspuwt, het schuim en de 
borstelwormen en nog veel meer bijzon-
ders uit de zee.“

Cinefielen, volg ook het parcours met 
uitleg rond de plaatsen waar de legen-
darische film “Week-end à Zuydcoote“ is 
gedraaid !
Stranden van Zuydcoote en Bray-Dunes.

Getijdenbakken

Op het strand zijn getijdenbakken 
geplaatst. Ze zijn bedoeld om alle afval van 
je wandelingen achter te laten, om alles 
wat aanspoelt op het strand in te gooien.  
Het strand wordt proper als jij helpt. 

WERELDKAMPIOENSCHAP 
GARNALEN PELLEN 

Elke zomer is hier een 
bijzondere competitie op 
het strand. 10 minuten 
lang pellen de deelnemers 
zoveel mogelijk garnalen. 
Via eliminaties blijft er 
uiteindelijk een recordhouder 
over, de wereldkampioen. 

Een bijzonder en uniek 
moment om mee te maken 
tijdens de feesten op het 
strand.

Strand van Leffrinckoucke. 
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Strand van Bray-
Dunes
Dit is het meest Noordelijke strand van 
Frankrijk, het lijkt zelfs een beetje een 
Belgisch badplaatsje. Er zijn ook hier heel 
wat 19de-eeuwse villa’s verborgen in de 
kleine straatjes.

Het strand is hier enorm, het gedroomde 
terrein voor al wie zich wil laten meeglijden 
met de wind. 

De wandeldijk ligt dan weer in de luwte 
van de gebouwen en beschut tegen 
de wind. In de zomer kun je hier een 
strandcabine huren. De hele jaar door kan 
je hier genieten van restaurants, bars en 
terrassen.

De omgeving met zijn duinen en zijn 
natuurreservaten zijn geknipt voor de 
ontspannen wandeling.

Verhuur van strandcabines via onthaal Bray-
Dunes  +33 (0)3 28 26 61 09

Wandeling langs de 
architectuur 
Keer in gedachten terug naar de 
bloeitijd van het kusttoerisme. Volg in de 
voetsporen van de eerste liefhebbers van 
het baden in zee. 

Bewonder hun eclectische stijl die de 
kustvilla’s hun bijzondere, originele uitzicht 
hebben gegeven.

(5km of ongeveer 1 uur).
Bijhorend boekje te koop bij Toeristische Dienst 
Bray-Dunes 1,50 €

Verhuur van 
strandwagens en  
fietsen
Het eerste wat je als toerist in Bray-Dunes 
doet, is een bezoekje brengen aan de 
Toeristische Dienst om er een strandkar 
te huren. Heel de zomer lang kan je er ook 
fietsen huren, ideaal voor een tochtje langs 
het groene spoor “Voie Verte“.

Place Jérôme Rubben – Bray-Dunes
  20 Arrêt Plage Bray-Dunes
5 € per halve dag / 8€ per dag
Waarborg: 100 € + identiteitskaart
Fietsverhuur van april tot september
Dag vanaf 16 €
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Speelpark 
“Gonflé à bloc“
Dit actieve speelpark maakt de piraat bij 
je kinderen wakker. Hier met hun voeten in 
het mulle zand van het strand kunnen ze 
zich helemaal uitleven rond de opblaasbare 
kastelen en structuren, de glijbanen, 
de multiplays, de bowling, het baby-
park, het bos van de piraten en een echt 
avonturenparcours. 

Parc de jeux
  20 Arrêt Plage Bray-Dunes
+33 (0)6 72 36 08 01
www.leparc-braydunes.com
Kinderen van 3 tot 12 jaar
April tot juni - weekend en feestdagen: 10u tot 20u
Juni, op woensdag : 14u tot 20u
Juli/augustus – 7 dagen op 7 : 10u tot 20u
September – tijdens de weekends : 14u tot 20u 
Franse en Belgische vakanties : open 7 dagen op 7
4 tot 10 € vanaf 30 minuten tot een volledige dag

Minigolf 
“La Cabine de Plage” 

Op een zucht van het strand van Bray-
Dunes kan je hier je minigolftalenten laten 
zien langs een parcours van 18 holes. Ideaal 
om een fijne namiddag te beleven met de 
familie of de vrienden. 

Mini-golf
840 boulevard Georges Pompidou – Bray-Dunes
  20 Arrêt Plage Bray-Dunes
 +33 (0)9 82 38 65 01
Open van April tot half-Oktober
Juli/Augustus elke dag 10u tot 19u
vanaf 4,10 € voor het parcours

Volgens het Conservatoire du littoral kun je 
hier drie van de allergrootste wandelende 
duinen van de hele Europese kust 
bewonderen.

Elke duin is op zich dan weer een mozaïek 
van biotopen. 

Dune du Perroquet
Als je op de Dune du Perroquet staat, sta 
je echt op het meest Noordelijke puntje 
van Frankrijk. Je voelt er de wind, je hoort 
er de golven, je ervaart er het romantische 
karakter van het zand en de duinen
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Strand van 
Grand-Fort-Philippe
Het meest Bretoense strand van de 
Opaalkust, met zijn vissershuisjes, zijn 
brede strand en de monding van de Aa.

Het strand van “Grand-Fort“ neemt je 
mee op reis. Met zijn twee kleine musea 
(een over de zeevisserij en IJslandvaart, 
het ander over de redders op zee) vertelt 
het dorpje zijn verleden waarin de zee 
alomtegenwoordig was. 

Het is ook de toegangspoort voor het 
natuurgebied van de Platier d’Oye, heerlijk 
om er uren te wandelen langs het park de 
l’Estran en langs de mooie wandeldijk. 

Regelmatig kun je hier zeehonden zien 
liggen zonnen op een zandbank of op het 
strand. Deze beestjes houden van de rust, 
hou een afstand van om en bij de 300 
meter. Het strand is niet bewaakt. 

Duik onder in de 
natuur van het parc 
de l’Estran  
Op de linkeroever van de monding van 
de Aa is het parc de l’Estran gelegen. 8 
hectare natuurgebied waarin heel wat 
planten leven die de zoute omgeving wel 
lusten: zeekraal of wilde orchideeën. 

2 km wandelpaden – Borden met uitleg - 
GR 120 Grande Randonnée du Littoral 

Parc de l’Estran
Boulevard Léon Marchal – Grand-Fort-Philippe
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Van één strand naar 
het andere, met de 
overzet. 
Laat je overzetten met een van kortste 
overzetvaartjes van Europa, van het strand 
van Petit-Fort-Philippe naar dat van 
Grand-Fort-Philippe. 

Met de plaatselijke “canote” ben je zo aan 
de overkant en toch heb je een bijzondere 
ervaring achter de rug !

                                          
    

6 STRANDEN 1 GEUR  

Bewaar een geurig souvenir 
van je verblijf bij de ‘Spirit of 
Dunkirk’. 

Ontdek in deze twee ‘eaux 
de toilettes’ de geur van je 
vakantie. 

Te koop bij de Toeristische 
Dienst

Goed om weten
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Strand van 
Petit-Fort-Philippe
Met een label als “Plus beau détour de 
France” (mooiste omwegen van Frankrijk) 
kan het niet anders dan dat Gravelines 
een atypische bestemming is. “Petit-Fort-
Philippe” met zijn gigantisch strand en zijn 
strandcabines in blauw en wit zal je zeker 
verrassen. 

In het hoogseizoen zijn barbecues 
toegelaten op het strand. 

Het is een echt ritueel voor de vaste 
klanten van dit strand die genieten van 
zon, zee, strand en de rivier de Aa en de 3 
km wandel- of looproute. 

Dit strand is bewaakt wat het nog extra fijn 
maakt voor de zwemmers. 

Base nautique
Jean Binard
Aan de voet van de vuurtoren van Petit 
Fort ligt heel wat leuks te wachten op 
diegene die houden van de zee: kajak, kano, 
funboat, zeilen, longe-côte, zeilwagen 
rijden of standup paddle. 

De basis is het hele jaar door geopend, maar 
de verhuurdienst is enkel actief tijdens de 
maanden juli en augustus. 
                                          

Base nautique Jean Binard
Digue de mer - Gravelines
+33 (0)3 28 65 20 31
www.ville-gravelines.fr
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DE VAARGEUL VAN 
GRAVELINES 
werd onsterfelijk door het 
schilderij van de neo-
impressionistische schilder 
Georges Seurat, die hier in 
1890 voorbijkwam. 

EEN LOKAAL CURIOSUM,
het kleine zeemanskapelletje 
van de Duinkerkse architect 
Jérôme Soissons.

4058 route de la Maison 
Blanche - Loon-Plage

Port de Gravelines
Quai Vauban - Bassin Ouest - Gravelines
+33 (0)6 60 17 51 79
http://portdegravelines.free.fr

59

Een tocht op de 
Noordzee
Fijn cruisen op de Noordzee doe je met een 
professionele schipper aan boord van het 
zeilschil “Port de Gravelines“, contacteer 
Bassin Ouest.

Vanaf 40 € per halve dag en per persoon 
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5Buitengewoon en buitenmaats is nu binnen 
handbereik binnen de PÔLE Art Contemporain 
(Hedendaagse Kunst) met daarin het FRAC, het 
LAAC, het gebouw AP2, het museum voor 
Tekenkunst en Grafiek, het Choeur de Lumière en 
het CIAC. 

De tentoonstelling GIGANTISME – ART & INDUSTRIE 
(Kunst en Industrie) met zijn indrukwekkende 
kunstwerken kiest voor groot groter grootst. 

Dit schitterende project toont de grandeur van de 
harmonie tussen kunst en industrie. 

Deze industrie is sterk ingeplant in het landschap, 
heeft het leven van de mensen bepaald. 

De triënnale Kunst en Design maakt de link tussen 
het industriële verleden en heden van Duinkerke en 
het verband met haar bewoners. 

Stad
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FRAC
Grand-Large
Hauts-de-France
Als een vaartuig van glas dat de zee 
uitdaagt, ontvouwt het Regionaal 
fonds voor Actuele kunst zich over 6 
verdiepingen: tentoonstellingsruimte, 
werkplaatsen, ontmoetingsplaatsen. 
Altijd weer met als enige doel: om de 
hedendaagse kunst te ontdekken. 

FRAC Grand-Large Hauts-de-France
503 avenue des Bancs de Flandre - Dunkerque
+33 (0)3 28 65 84 20 - www.fracnpdc.fr
  C4 Arrêt FRAC-LAAC
Van Woensdag tot Vrijdag 14u tot 18u wee-
kends 11u tot 19u
Tarief : 4€
Verminderd Tarief : 2€ /Jaarpass  10 € /
Duo 15 € - Gratis op zondag

De triënnale Kunst en Industrie heeft zich 
als geen ander verankerd in en om de 
haven van Duinkerke. 

Pôle
Hedendaagse Kunst

34

Dit fabuleuze project vertaalt de linken die bestaan 
tussen kunst, design en de industrie en de regio. 
Honderden werken verschijnen overal in de publieke 
ruimte op initiatief van het FRAC en het LAAC. 



LAAC
Plaats voor 
hedendaagse Kunst 
en Actie
Het Centrum voor Eigentijdse Actie en 
Kunst (LAAC) is gelegen in de groene 
omgeving van de beeldentuin. Het is gewijd 
aan de beeldende kunst uit de periode
1950 – 1980. Hier vind je belangrijke werken 
als “Car Crash” van Andy Warhol en het 
“Circus” van Karel Appel.  

Vandaag is het LAAC de plaats 
waar je terecht kan voor twee grote 
tentoonstellingen per jaar en verder ook 
een viertal tijdelijke exposities rond de 
collectie grafische kunst. Verder ook de 
niet te missen werken: de 200 werken uit 
de collectie en de beeldentuin. 

LAAC
302 avenue des Bordées – Dunkerque 
+33 (0)3 28 29 56 00 - www.musees-dunkerque.eu
  C4 Arrêt FRAC/LAAC ou C3 Arrêt Malo plage
Van dinsdag tot vrijdag 9u30 tot 18u
Weekend 10u tot 18u
Uitzonderlijke sluitingsdagen, zie website
Gratis op zondag.
4€ / 2€ / gratis voor min18 jarigen 

Pôle
Hedendaagse Kunst
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Ontdek het strand 
van de Land Art 
Langs het strand van Leffrinckoucke heb 
je een verrassende ontmoeting met een 
stukje Land Art. Via de oranjekleurige 
helling om bootjes in zee te laten kom 
je langs het strand richting Oost. De 
reeks bunkers begint met een heel 
bijzondere bunker die helemaal bedekt met 
spiegeltjes de zon en de zee weerkaatst. 
Het is het werk van kunstenaar Anonyme 
die van het symbool van de militaire 
architectuur van een reflectie maakte. 

Hier begint het strand met de Land Art. 
Verder zijn nog bunkers van die Tweede 
Wereldoorlog die bewerkt zijn door 
kunstenaars die een boodschap sturen 
naar onze hedendaagse maatschappij. De 
werken blijven verbonden met de bunkers, 
hoe hard de wind, de regen en de erosie er 
ook mogen op inhakken. 

Strand van Leffrinckoucke 
Vertrek aan de helling voor boten

Anthony Caro,
kunstenaar van het 
Chœur de Lumière / 
CIAC
Een ander verrassend kunstwerk dat 
het hele koor van de kerk van Bourbourg 
inpalmt, is het moderne religieuze werk: 
Choeur de Lumière (Het koor van het licht) 
van Anthony Caro. 

Het Centre d’Interprétation Art et Culture 
(CIAC – interpretatiecentrum voor kunst 
en cultuur) toont in tentoonstellingen, 
voordrachten en ateliers werk dat nauw 
verwant is met het werk van deze Engelse 
kunstenaar. 

CIAC
Rue Pasteur - Bourbourg
  23 Arrêt Place du marché aux chevaux
+33 (0)3 28 22 01 42 - www.ciacbourbourg.fr
Chœur de lumière : Église St Jean baptiste, 
place du marché aux chevaux – Bourbourg 
59630
Van dinsdag tot zaterdag 9u tot 12u en 13u tot 
17u30
Gesloten op zondag en feestdagen
Gratis
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Musée du dessin et 
de l’estampe
Dit is het enige museum in Frankrijk dat 
volledig gewijd is aan deze kunst. Het 
museum voor Tekenkunst en Grafiek is 
ondergebracht in de historische gebouwen 
van het arsenaal van Gravelines (Salles de 
la Poudrière (1742), salle du Pilier (1680), 
corps de garde (1741) en kazemat du four à 
pain (1528)). Het museum beschikt over
21 000 werken, vooral gravures uit de 
periode van de vijftiende eeuw tot 
hedendaags werk. 
Een aantal topstukken uit de collectie 
zijn het werk Apocalyps van Dürer, een 
gravure van Eugène Leroy en gravures van 
Picasso en Goya en nog meer hedendaags 
werk. Tijdens tijdelijke tentoonstellingen 
wordt geplukt uit deze collectie om 
zo de diversiteit van grafiekkunst te 
demonstreren. Hoe eeuwenoude kunst ook 
nog actueel kan zijn. 
 
Musée du dessin et de l’estampe
Place Albert Denvers - Arsenal BP 43 – Gravelines
  22 ou 23 Arrêt Place Albert Denvers
+33 (0)3 28 51 81 00
www.gravelines-musee-estampe.fr
Open elke dag behalve op dinsdag
Juni tot september 14u tot 18u
Gesloten op 13 juli
Oktober tot mei : in de week 14u tot 17u - 
Weekend 14u30 tot 17u30
3,50 € / 2,50 € - Gratis voor jonger dan 15 jaar
Geleide bezoeken en ateliers mogelijk na 
reservatie 

Het quartier 
Excentric – de zotte 
jaren 
Een architecturale parel zit verborgen in 
Rosendaal: een kleurrijke en bijzondere 
residentiele wijk van Duinkerke. Het is het 
werk van François Reynaert die tijdens de 
zotte jaren tussen twee oorlogen zijn ding 
mocht doen. Het melancholische blauw en 
het bleke zalmroze bedekken de gevels van 
deze huizen die anders zijn dan alles wat je 
ooit gezien hebt (Art Decostijl). 

Quartier Excentric
Rue Eugène Dumez - Dunkerque Rosendaël
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Cultureel Centrum 
Le Château Coquelle 
Tentoonstellingsruimte, fotografische 
kunst, choreografie en cultuur, het zijn de 
zaken waarmee het kasteel midden zijn 
schitterende tuin uitpakt. Verschillende 
kunstenaars stellen hier het hele jaar door 
tentoon. Het kasteel bruist van energie en 
van nieuwe projecten. 

Centre culturel Le Château Coquelle 
+33 (0)3 28 63 99 91
  C1 C14 Arrêt Abbé Bonpain
www.lechateaucoquelle.fr
Dinsdag, donderdag 14u tot 19u
Woensdag, vrijdag 9u tot 12u / 14u tot 19u
Zaterdag 14u tot 17u
Schoolvakanties van dinsdag tot vrijdag 9u tot 
12u / 14u tot 17u
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Schouwburg
Le Bateau Feu  
Het theater in het centrum van Duinkerke 
is één van de 70 nationale scènes met 
een label van het ministerie van Cultuur 
en Communicatie in Frankrijk. Geniet 
van een verblijf bij ons om verschillende 
voorstellingen mee te maken. 

Le Bateau Feu
Place du général de Gaulle – Dunkerque
  C1/C3/14/17/16 Arrêt Royer
+33 (0)3 28 51 40 40
www.lebateaufeu.com

Lezen in de stad ?
Ga naar de BIB 
Je informeren in de stad, in een bijzondere 
en moderne omgeving waar ook plaats is 
voor ontspanning. Het is bijzonder, ook 
tijdens de vakantie. Dit is een moderne en 
gezellige bibliotheek waar je even alles los 
kan laten. 

BIB
Place du général de Gaulle - Dunkerque
  C1/C3/14/17/16 Arrêt Royer 
www.lesbalises.fr 
Hoekje met videospelletjes / Auditorium/ Ter-
ras / Tuin/ Koffiebar. 
Dinsdag, woensdag, donderdag 10u tot 19u / 
vrijdag 12u tot 19u / zaterdag 10 u tot 18u.
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Galerie Robespierre 
In het centrum van Grande-Synthe ligt 
de Galerie Robespierre, een plaats voor 
creatieve creatie en residentie voor 
kunstenaars.

Galerie Robespierre
Place de l’Europe – Grande-Synthe 
  C2 Arrêt Maison communale
Van maandag tot vrijdag 14u tot 18u30
Vrije toegang

De geest van de 
ruimte, de dokken   
Als stad aan zee en havenstad heeft 
Duinkerke kilometers kaaien en pieren die 
je even laten wegdromen met de schepen 
die naar verre oorden zijn vertrokken. Een 
haven van rust, bijzondere bouwwerken en 
het bijzondere karakter van de haven. 

Môle 1, Môle 2

De straten van 
Duinkerke  
De moderne heropbouw die Duinkerke 
heeft meegemaakt na de bijna totale 
verwoestingen van het centrum tijdens de 
Tweede Wereldoorlog werd bepaald door 
de architecten en urbanisten van die tijd. 

Enkel het standbeeld van Jean Bart, het 
belfort en een deel van de Sint-Elooiskerk 
hebben de bombardementen overleefd. 

De reconstructie van de stad zal jaren 
duren en zal de hoofdbekommernis worden 
van de inwoners en de gemeentelijke 
overheden van die tijd.

Ontdek tijdens je wandelingen door de 
straten van de stad de Ilots rouges en de 
architectuur rond Place Jean Bart. 
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Een adembenemend 
panorama in de Halle 
aux Sucres
Tussen de dokken ligt Môle 1, een stukje 
oude haven dat een verbinding vormt 
tussen de stad en de nieuwe haven. Het is 
de link tussen de derde haven van Frankrijk 
en de mensen van Duinkerke. Môle 1 met 
zijn havenloodsen en stadvernieuwing is 
een zeer fotogenieke buurt.

Aan de kaai ligt de halle aux Sucres 
(suikerhal) een plaats waar de duurzame 
ontwikkeling van de stad zijn plaats krijgt. 

Toegang is gratis, de architectuur nodigt 
je uit om je in het hart van dit Learning-
center af te vragen: “wat is een duurzame 
stad, waar willen wij naartoe met onze stad 
van morgen?”

Halle aux sucres
Quai Freycinet 3 Môle 1 - Dunkerque 
+33 (0)3 28 64 60 49 - www.halleauxsucres.fr
  16 Arrêt Halle aux sucres
Tentoonstellingen
Dinsdag tot zaterdag : 10u tot 19u
Publieke Computerruimte en forum 
Maandag tot zaterdag 10u tot 19u
Informatiecentrum - woensdag tot zaterdag 
10u tot 19u – Gratis

BASIS VOOR STEUN 
AAN KUNSTENAARS, 
dit bijzondere gebouw in 
zwart en wit neergeplant 
midden Môle 1 is een van de 
kloppende artistieke harten 
van de regio. Meerdere 
kunstenaars vonden hier 
tijdelijk onderdak (in 
residence). 

Môle 1
www.fructosefructose.fr
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Aquarium van Malo
Op twee stappen van het strand van Malo-
les-Bains ligt het aquarium waar heel wat 
flora en fauna van tropische wateren, van 
de Noordzee en van zoetwater te zien is. 

Aquarium van Malo
45 avenue du Casino
Dunkerque – Malo-les-Bains
+33 (0)3 28 59 19 18
  Ligne C2 Arrêt Grévy
7 op7 behalve op dinsdag 10u tot 12u / 14u tot 18u
vanaf 1,50 €
Gratis op zondag

Dierentuin – de 
Franse en Europese 
fauna 

Midden een groene long ligt deze 
dierentuin met meer dan 270 dieren 
van 70 verschillende soorten. Tijdens de 
wandeling ontdek je zeehonden, otters, 
bevers, lynxen en nog meer fauna uit 
Frankrijk en Europa. 

Parc Zoologique
Rue des Droits de l’Homme - Fort-Mardyck
+33 (0)3 28 27 26 24 - www.parc-zoologique.fr
  C2 arrêt Amirauté, ligne 17 arrêt Triangle et 
ligne 19 arrêt Zoo
Nieuw : Amerikaanse Volière, wasberen en 
Amerikaanse vergezichten
April tot September / Zaterdag, Zondag en 
feestdagen 10u tot 18u
Februari-Maart / Oktober-December 10u tot 
17u 

Verlanglijstje

70 Verlanglijstje
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La ferme du Camélus,
dieren van hier en van 
elders
Midden in een groen paradijsje ligt de 
boerderij Camélus waar we afspraak 
hebben voor een fijne tocht in het 
gezelschap van onder andere de Watusi 
(schapen met vier hoorns). Geef eten aan 
de struisvogel. En verder sta je er oog in 
oog met andere dieren zoals de wallaby, de 
emoe, de buffel en kamelen, konijnen en 
damherten. 

La ferme du Camélus
211 route d’Uxem - Ghyvelde
+33 (0)3 28 26 04 05  - www.le-camelus.com
Vrij bezoek Volwassenen 6 € /
Kinderen 5,50 € (van 3 tot 12 jaar)
Geanimeerd bezoek Volwassenen 7 € / 
Kinderen 6,50 €
Recreatief atelier 8,50 € per kind

Kinderboerderij 
Vernaelde  
Op een steenworp van het centrum, ten 
oosten van het Park Fort Louis ligt een 
klein dierenparadijsje. De kinderboerderij 
Vernaelde is een rustplaats waar 
veldbloemen de baas zijn. Verspreid over 
een terrein van 15 hectare vind je stallen, 
een groen doolhof, tuinen, bomen die in 
spiraal zijn geplant. Liefhebbers kunnen er 
fazanten, egels, groene en bonte spechten, 
torenvalken, visarenden en blauwe reigers 
spotten. Op de route van de Bevrijding kun 
je een aantal restanten van de Tweede 
Wereldoorlog zien waaronder kanonnen, 
bunkers en wachthuisjes afkomstig van 
het gevangenenkamp van Coudekerque-
Branche.
 
Ferme pédagogique Vernaelde
165 rue du Boernhol - Coudekerque-Branche
  17 Arrêt Parc du Fort Louis
+33 (0)3 28 24 15 41 
Picknick mogelijk op de site

48

49



72  Verlanglijstje

PLUS / Palais de 
l’Univers et des 
Sciences
Kom met de hele familie op bezoek bij 
de mysteries van het universum, op zoek 
naar de oorsprong van onze planeet. 
Tentoonstellingen en ludieke ateliers voor 
klein en groot. Je neemt plaats in je zetel 
en vertrekt voor een buitengewone reis 
met je hoofd in de sterren, dit is de high 
definition technologie van het 360 graden 
planetarium. 
Nieuw : Voor de allerkleinsten (3-6 jaar) 
spektakel en animatie in la Bulle, de ideale 
mix van leren en zich amuseren. 

PLUS
Rue du planétarium - Cappelle-la-Grande
  4 Arrêt Planétarium
+33 (0) 800 537 587 - www.le-plus.fr
Maandag tot vrijdag 9u tot 17u
Zaterdag en feestdagen 10u30 tot 17u30
Gesloten op zondag
Schoolvakantie (Frankrijk zone B) : Dinsdag tot 
Vrijdag 10u tot 17u30
Zaterdag, Zondag en feestdagen 10u30 tot 
17u30
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57 Paardensportcentrum 
en dierenboerderij
Gravelines  
Het paardensportcentrum laat je 
kennismaken met verschillende 
paardendisciplines op elk niveau, 
aangepast aan je leeftijd onder begeleiding 
van gediplomeerde instructeurs. De 
kleinsten (vanaf 2 jaar) kunnen samen met 
hun ouders het plezier van het paardrijden 
ervaren tijdens de baby-proms met de 
pony’s. Verder is er ook een Olympische 
manege, weiden, een trottingpiste, een 
ponymanege en een longeerring. Bij het 
paardensportcentrum is ook een camping 
en een terrein vol sportieve uitdagingen: 
avonturenparcours in de bomen, minigolf, 
oriëntatieloop, boogschieten, enz.  

Centre équestre de Gravelines
44 bis rue Charles Leurette – Gravelines
+ 33 (0) 3 28 65 39 00
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Schaatsbaan van 
Duinkerke   
Met zijn twee pistes (een voor 
sportievelingen en een tweede voor 
recreatieve schaatsers) is de nieuwe 
ijspiste Michel RAFFOUX een plaats 
die open staat voor allen. Het is ook de 
thuishaven van de “Corsaires de Dunkerque ”
(ijshockeyteam) en van “Dunkerque 
Patinage“ (artistiek schaatsteam). Met 
zijn 1400 plaatsen op de tribunes is er 
een ideaal comfort voor iedereen. Op de 
verdieping is er een cafetaria met zicht op 
de twee pistes. 

La patinoire de Dunkerque
Môle 1, route du quai Freycinet – Dunkerque
   16 Arrêt Halles aux sucres
www.patinoire-dunkerque.com
Tijdens schoolperiodes 
Woensdag 14u30 tot 20u
Vrijdag 20u tot 23u30
Zaterdag 12u15 tot 18u / 20u tot 23u30
Zondag en feestdagen 10 u tot 18u

Tijdens de vakantie elke dag geopend
5,50 € / Verminderd tarief 4,50 € / Kinderen 
jonger dan 4 jaar en begeleider van een 
persoon met handicap : gratis
 
Zomer : speciaal tarief 5 € en 4 € (schaatsen 
inbegrepen) 

Tarief familie
(2 volwassenen 1 kind of 1 volwassene
2 kinderen) 20 €

SPORTICA
Zwembad, sauna, 
rolschaatsbaan, 
bowling, alles in één !
In het sportief en cultureel complex 
Sportica met zwembad, sauna, 
rolschaatsbaan en bowling (8 
geautomatiseerde banen) is het goed 
om diep te gaan of op adem te komen. 
Verder is hier ook eetgelegenheid. Voor de 
filmliefhebber is er een bioscoop Art et 
Essai die 7 dagen op 7 geopend is. 

Het is hier dat de befaamde basketbalclub 
van Gravelines BFM zijn kampioenen laat 
spelen! www.bcmbasket.com

Sportica
Place du polder - Gravelines
  22, 26 Arrêt Sportica

Zwembaden
Zwembad  Paul Asseman 
ontspanningsruimte 
1 Place Paul Asseman - Dunkerque

Zwembad Georges Guynemer
28 rue du Tornegat – Dunkerque

Zwembad Paul Haucolas
Rue Jules Deswarte - Leffrinckoucke

Gemeentelijk zwembad
Allée P’tit Bonhomme - Bray-Dunes
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Pep’s Trike
Een fijne uitstap met een trike (een 
laaghangende fiets) op de wegen rond het 
park Fort Louis, het Bois des Forts en Sint-
Winoksbergen (Bergues). 

Pep’s Trike
+33 (0)6 01 23 92 05 - www.peps-trike.fr    
Vanaf 59 €

Avontuur  Mini-golf
Parc du Fort Louis
Midden in het Park Fort Louis.
De minigolfbaan is geopend in juli en 
augustus van 12u tot 20u 

Mini-golf
Rue des Forts - Coudekerque-Branche
Volwassenen 5 € / Kinderen van minder dan 12 
jaar 3 € / Gratis voor jonger dan 5 jaar.

Piratenfort 
Parc du Fort Louis
Midden het Fort Louis is dit piratenfort een 
bijzondere attractie voor zij die houden van 
zwaardvechtende mensen, hier is altijd wel 
iets te doen, onder andere de regelmatige 
vuurspektakels. 

Fort Louis
300 rue des Forts -  Coudekerque-Branche
+33 (0)7 69 88 89 70 – www.lefortdespirates.com
Twee spektakels per dag. Duur 1u
Juli/Augustus
Week: van woensdag tot vrijdag 11u en 15u
Weekend : Zaterdag 15u30 – Zondag 16u
September
Week-end : Zaterdag 15u30 – Zondag 16u
Volwassenen 8€ voor 1 spektakel / 10 € voor 2
Kinderen (- 1,40 m) 6 € voor 1 spektakel / 8 € 
voor 2
Gratis voor jonger dan 3 jaar

Kiddy Squat  
Op vijftien minuten van het centrum van 
Duinkerke, 3 100 m² speelplezier voor alle 
kinderen.

Kiddy Squat
14 rue Léonard de Vinci – Téteghem
  Ligne DK’BUS 4 
+33 (0)3 28 29 83 63 – www.kiddysquat.com
Open op woensdag, zaterdag en zondag 10u 
tot 19u / vrijdag 15u tot 19h / 7 dagen op 7 
tijdens de schoolvakanties.

Quad avonturen
Een groep gepassioneerde rijders 
waaronder Christophe Declerck, vierde in 
Parijs Dakar, leert je hier hoe met een quad 
te rijden. In alle veiligheid ga je op avontuur 
langs de paadjes bij de bossen. 

Quad aventures
9 rue cadet Desgraviers
ZA du Grand Millebrugghe – Steene
+33 (0)3 28 69 24 16 - www.quad-aventures.fr

Mini-golf van
Bray-Dunes
Heel dicht bij het strand van Bray-Dunes 
is er een parcours van 18 holes midden een 
natuurlijke omgeving vol bomen, ideaal 
voor een aangenaam moment met familie 
en vrienden.

Mini-golf
840 boulevard Georges Pompidou – Bray-Dunes
  20 Arrêt Plage Bray-Dunes
 +33 (0)9 82 38 65 01
Open van April tot half-Oktober
Juli/Augustus elke dag van 10u tot 19u
vanaf 4,10 € voor het hele parcours
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PAarc aan de oevers 
van de Aa
Er is maar één watersportbaan ten 
Noorden van Parijs, de ideale plaats om 
te sporten midden de natuur voor de 
liefhebbers van sport op het water. 

PAarc des rives de l’Aa
1 rue du Guindal – Gravelines
+33 (0)3 28 23 59 82 – www.lepaarc.com    
Het hele jaar geopend
Mogelijkheid om fietsen te huren vanaf 3.5 
euro per uur. 

Vauban promenade 
Van bij de aanlegsteiger Vauban ga je 
aan boord van roeibootjes, pedalo’s of 
elektrische bootjes die je meenemen rond 
de stadsmuren, het werk van Vauban. 
Gravelines is de enige Franse stad waar je 
deze volledige ronde kan maken. 

Vauban promenade
Rue de Dunkerque - Gravelines 
  22 ou 23 Arrêt Léon Jouhaux
+33 (0)3 28 65 33 77
April tot juni en september woensdag, 
zaterdag, zondag en feestdagen 14u tot 18u
Juli / augustus / 7 op7 14u tot 19u

Mini-golf van
Malo les Bains  
In de tuin achter het zwembad Paul 
Asseman, hebben de gebroeders Crayon 
(Pray4fun en Gautier DS) de minigolf van 
Malo-les-Bains veranderd in een waar 
kunstproject. 
Ontdek hier wat deze 18 holes verbergen. 

Golf Blue Green
Voor een sportieve pauze kan je terecht 
in de groene omgeving van de Golf Blue 
Green Duinkerke gelegen in het Bois des 
Forts. Hier kan je initiatie volgen of kan je 
je skills verder oefenen. Een fijne brunch 
kan je hier nuttigen samen met je vrienden 
in het restaurant van de golf. 

                                          

Golf Blue Green
2075 route du Golf - Coudekerque-Village   
  17 Arrêt 7 Planètes
Tél. +33 (0)3 28 61 07 43 - dunkerque@bluegreen.fr
www.dunkerque.bluegreen.com/fr
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Buitenzwembad  
Aqualamé
Dit is de enige plaats ten noorden van 
Parijs waar je kan zwemmen midden de 
natuur. Vijf zoetwaterbadjes vormen samen 
een heerlijk buitenzwembad waar de hele 
familie zijn hartje kan ophalen, onder 
andere onder de waterfonteintjes, op het 
grasveld, het groene strand onder een 
heerlijk zonnetje. Bewaakt zwembad. 

Aqualamé
655 Rue Gaston Dereudre - Loon-Plage
  22 ou 23 Arrêt Route de Bourbourg   
Enkel geopend in de zomer / aantal plaatsen is 
beperkt / badshorts verboden. 

Museum voor 
Volksspelen 
In een oude Vlaamse hoeve is het museum 
ondergebracht waar je het plezier van de 
oude volksspelen kan herbeleven. 

Musée des jeux traditionnels
645 rue Gaston Dereudre - Loon-Plage 
  22 ou 23 Arrêt Route de Bourbourg 
+33 (0)3 28 61 52 45 - www.ferme-galame.org
Uurregeling beschikbaar bij de Dienst 
Toerisme - Tarifs : 2 € / 3 €

Parc Galamé    
In het Park Galamé is heel wat 
samengebracht : het museum voor 
de Volksspelen, een buitenzwembad 
(Aqualamé) en het Huis van de Natuur. Het 
park is een groene oase waar het bruist 
van ludieke activiteiten (vooral juli en 
augustus): badplaats midden de natuur, 
dierenpark, boomparcours, minigolf en 
visvijver. 

Parc Galamé
655 rue Gaston Dereudre – Loon-Plage 
  22 ou 23 Arrêt Route de Bourbourg
+33 (0)3 28 58 63 58 - www.parcgalame.org
Maart tot juni / September-oktober 9u tot 19u
Juli/augustus 9u tot 20u
November tot februari 9u tot 17u

 Verlanglijstje
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Musée « Gigottos 
Automates » 
In het centrum van het boekendorp 
Ekelsbeke (Esquelbecq) heeft kunstenaar 
Bruno Dehondt zijn eigen poëtische 
wereld vorm gegeven. Zijn automaten 
spreken, vertellen verhalen aan groot en 
klein. Het museum is vooral geschikt voor 
volwassenen met een goeie zin voor humor. 

Musée “Gigottos Automates”
3 bis rue de Bergues –Esquelbecq
+33 (0)6 74 30 43 08
bdehondt@club-internet.fr
op 20 minuten van Duinkerke met de auto

Wind- en 
watersporten  
De hele kust biedt de bezoeker 
topactiviteiten voor een topvakantie. 

Stap even uit jezelf en luister naar de roep 
van het water en de wind. Laat je verleiden 
door dit cultuurbad waar sport, avontuur en 
zee nooit ver zijn. Wind- en watersporten 
zijn de ideale manier om hiervan met volle 
teugen te genieten. 
Onder begeleiding van ervaren instructeurs 
worden er het hele jaar door, maar vooral 
in de schoolvakanties (Frankrijk zone B) 
stages en initiatiecursussen georganiseerd.

Enkele voorbeelden: initiatie paardrijden, 
de wereld van de duinen, wandelen in zee, 
dansinitiatie, beeldbewerking, babygym, 
schermsport, tennis, paddle, strandvoetbal, 
duikinitiatie, beachvolleybal, zeilwagen rijden, 
roeien, kinderfietsen, zeeclub, windsurf, 
catamaran, … 
Vanaf 3 jaar – verder zonder leeftijdslimiet 
Reserveer online www.loisirseole.fr

Ontdek de 
competitieclubs 
die spelen op hoog 
niveau 

In Duinkerke is er een aantal bijzondere 
clubs, alle informatie en de officiële 
merchandising van deze clubs is te vinden 
bij Vitrine Passion Sport. 
Alle info over de clubs via hun 
Facebookpagina

Vitrine Passion Sport
30 Place Jean Bart – Dunkerque
+33 (0)3 28 29 92 65

Huis van de Natuur 
Het leven van de Bijen   
Ontdek het leven van de bijen en stap 
binnen in een bijenkorf. Je leert er alle 
bewoners van de korf kennen, onder 
andere de vliegbijen. Wandel doorheen de 
permanente en tijdelijke tentoonstelling 
over natuur en milieu. 

Maison de la nature 
660 rue Gaston Dereudre – Loon Plage
  22 ou 23 Arrêt Route de Bourbourg
+ 33(0)3 28 59 63 58
Oktober tot mei woensdag en zaterdag
13u30 tot 17u30
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Carnaval
van Duinkerke,
niet te missen in 2020…
Dresscode voor
de Vissersbende
Ooit vierden de zeemannen feest voor 
ze voor een hele tijd vertrokken richting 
Island. Het traditionele carnaval van 
Duinkerke is hieruit ontstaan.

Kom genieten van het toppunt van de 
“Spirit of Dunkirk”, tegelijk feestelijk vrolijk 
en buitengewoon is dit carnaval. 

Doe je “clet’che“ aan en kom bij de ”bande”

Het clet’che is het kostuum van de 
carnavalist. Het zit elke Duinkerkenaar als 
gegoten. Wat je draagt, hangt van jezelf af. 
Het kostuum moet vooral vertellen wie jij 
bent. 

Meestappen met de bende, daar is een 
woordje uitleg voor nodig. 
Je leest alles op de website
www.ville-dunkerque.fr.

Les 3 Joyeuses
(3 topdagen van het carnaval)

Zondag 23 februari
Bande de Dunkerque

Maandag 24 februari
Bande de la Citadelle

Dinsdag 25 februari
Bande de Rosendaël

Alle overige data van bandes of bals 2020 zijn te 
vinden op de website 
www.dunkerque-tourisme.fr
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Onthaal Toeristische Dienst
Informatie /Reservatie

Dunkerque
Centre-Ville
Le Beffroi
Rue de l’Amiral Ronarc’h
Dunkerque +33 (0)3 28 66 79 21 

Dunkerque
Malo-Les-Bains
Place du Centenaire 
Rez de chaussée du Kursaal côté mer
Dunkerque +33 (0)3 28 58 10 10

Coudekerque-Branche
Centre culturel Aragon
rue Henri Ghesquière
Coudekerque-Branche +33 (0)3 28 64 60 00

Leffrinckoucke
726 boulevard Trystram
Leffrinckoucke +33 (0)3 28 69 05 06

Bray-Dunes
Place Rubben
Bray-Dunes +33 (0)3 28 26 61 09 

Bourbourg
Centre Interprétation Art et Culture
1 rue Pasteur 
Bourbourg +33 (0)3 28 65 83 83

Gravelines
2 rue Léon Blum
Gravelines +33 (0)3 28 51 94 00

Loon-Plage
Maison de la Nature et de l’Environnement
rue Gaston Dereudre
Loon-Plage  +33 (0)3 28 27 39 00

Visit Dunkerque

#visitdunkerque

www.duinkerke.fr
Kijk op onze internetsite 
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Mobiliteit  

Parkeren zonder zorgen !
Het centrum van Duinkerke heeft 
meer dan 7000 parkeerplaatsen in de 
onmiddellijke omgeving van winkels en 
diensten. De helft van die plaatsen zijn 
bovendien (in bepaalde periodes) gratis. 
Alle info op de website
www.ville-dunkerquefr/vie-quotidienne/se-
deplacer/les-parkings

Taxi COTAXI
+33 (0)3 28 66 73 00

Taxi Bruno
+33 (0)6 85 43 43 32

Chris-Limousine VTC
Verhuur
+33 (0)6 63 56 06 64

Gratis Bussen !

Om je vlot te verplaatsen kan je het 
openbaar vervoer gebruiken.
De busregeling is te vinden op de website 
van DK BUS .
 www.dkbus.com

Wisselkantoor 
2 rue de l’esplanade – Dunkerque
Open van maandag tot vrijdag
9u30 tot 12u30 / 13u30 tot 18u30
Zaterdag 9u30 tot 12u30

Onthaal Toeristische Dienst
Informatie /Reservatie

Copyright foto’s
Met dank aan  David Cudeville, Jean Jepi, Kyopuce 
(TripOrTreats), Romaric Walgener, Florine 
Jonnekin, Samuel Dhote, Adrien Cartier/Drone littoral, 
Joël Rhedde, Christophe Bonte, Lysbeth pour L’œil 
du zèbre, Philippe Sagot, Jean Louis Burnod, Pichet, 
Opale Longe Côte, JL Pfeifer, Sarah Alcalay, Frédéric 
Decuyper, Justine Briot, @Piedaletrier, Anthéale, Centre 
de la mémoire urbaine d’agglomération/Archives 
de Dunkerque, Studio Mallevey, Ville de Gravelines, 
Ville de Dunkerque, Ville de Coudekerque-branche, 
Communauté Urbaine de Dunkerque, Hilda George 
ReporterVisit Dunkerque

#visitdunkerque

www.duinkerke.fr

Deze gids werd gerealiseerd 
door de Toeristische Dienst 
Communautaire met de steun 
van Communauté Urbaine de 
Dunkerque

Impression Pacaud - Dunkerque (40 000 exemplaren). 
Het papier van deze gids is afkomstig van bomen met 
het label « gestion durable » en gerecycleerd papier. Dit 
ter informatie, onder voorbehoud van wijzigingen.  



Je reis begint 
met DFDS

DFDS.FR
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6 stranden – 1 geur 
 De “Spirit of Dunkerque“ hangt in de 
lucht… hier en ook bij je thuis. Neem 
het exclusieve parfum van hier mee 

naar huis als souvenir van je verblijf… 

Esprit Plage - 
Geest van het 
Strand  
Herinnert u aan de 
eerste vakantieprik-
kels in een sfeer van 
amber en monoï, 
maritieme pijnbomen 
en bovenal zon en 
gedeeld plezier. 

Esprit marin
Geest van de Zee

De zee lonkt, het 
avontuur en de 

competitie hangen in 
de lucht. De lucht zit 

vol hout en kruiden, vol 
elegante, charmante 

geuren, voor de 
gentleman van de zee. 

Eau de Toilette te 
koop in de kantoren 

van de Dienst 
Toerisme. 



Beleef en ervaar en laat je 
meevoeren !

3 PACKAGES
24u : 16€
48u : 23€
72u : 30€



                     Waar te vinden ?                 :
Bi het onthaal van de Toeristische Dienst  : Bourbourg- Bray Dunes – 
Coudekerque-Branche – Dunkerque - Malo-les-Bains – Gravelines – 
Leffrinckoucke – Loon-Plage – of op sur www.dunkerque-tourisme.fr

                Gratis vervoer 7 op 7 over het hele netwerk    

                                 Wat is de                  ?
Gratis toegang tot 20 bezoeken of activiteiten.  

De keus is aan u

MUSÉE DUNKERQUE 1940 OPÉRATION DYNAMO  Dunkerque  
FORT DES DUNES  Leffrinckoucke  
BEFFROI DE ST ÉLOI  Dunkerque 

MUSÉE PORTUAIRE Musée à quai - Dunkerque 
MUSÉE PORTUAIRE Les bateaux - Dunkerque 
MUSÉE DE LA MER ET MUSÉE DU SAUVETAGE Grand-Fort-Philippe 
PHARE  DE PETIT-FORT-PHILIPPE Gravelines  
TOURVILLE Construction du « Jean Bart »– Gravelines

PARC ZOOLOGIQUE Fort-Mardyck 
PLUS / PALAIS DE L’UNIVERS ET DES SCIENCES Cappelle-la-Grande   
MAISON DE LA NATURE Loon-Plage 
MUSÉE DES JEUX TRADITIONNELS Loon-Plage   
LE CAMÉLUS Ghyvelde  
MINI-GOLF «LA CABINE DE PLAGE» Bray-Dunes 
ADVENTURE MINI-GOLF Coudekerque-Branche 

FRAC Grand-Large Hauts-de-France - Dunkerque 
LAAC Lieu d’Art et Action Contemporaine - Dunkerque  
CIAC Chœur de Lumière - Bourbourg  
MUSÉE DU DESSIN ET DE L’ESTAMPE Gravelines

LE TEXEL  2,5€ reductie - Dunkerque
VAUBAN PROMENADE 2€ reductie - Gravelines
 Im
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Verzet

Zee

Vrijheid

 Ontdekken  



#VISIT DUNKERQUE
+33 (0)3 28 66 79 21

www.dunkerque-tourisme.fr


