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Vijf nieuwe sportieve trips voor een actieve vakantie aan de 

Kust 

Het decor van de zee, het strand en de duinen biedt sportievelingen een uniek 

kader om actief te blijven tijdens hun vakantie. Om dit extra in de kijker te 

plaatsen, ontwikkelt Westtoer vijf sportieve trips aan de Kust. Een brede 

doelgroep kan genieten van het uitgebreide sportieve aanbod. De actieve trips 

maken deel uit van de campagne ‘Adembenemende Plekken’. 

1/ De Oostkusttrip (van De Haan over Blankenberge naar Knokke-Heist) zet 

adembenemende plekken in de natuur op het land, in de lucht en op zee in de kijker. Op 

het water kun je kennismaken met zeeroeien in De Haan en packraften in Knokke-Heist. 

Adrenalinezoekers vinden hun gading in Knokke-Heist met het downwind kiten tussen 

beachclubs Surfers Paradise en de Anemos Beachclub. Sportievelingen kunnen deze 

unieke beleving na een lessenreeks kiten zelf uitproberen onder professionele begeleiding 

van maandag 29 augustus tot vrijdag 2 september en tijdens twee weekends in 

september. In Zeebrugge zweef je door de lucht met de nieuwe sport wingfoilen. Ten 

slotte kunnen ook mountainbikers zich volop uitleven op het uitgebreide 

kustmountainbikeparcours.   

2/ Met de Middenkusttrip ‘Sup, trap en surf’ ontdek je het stand-up-paddle en 

zeekajakken in Westende, verken je de dijk van Mariakerke tijdens een billenkartocht en 

kunnen G-sporters een initiatie golfsurfen volgen in Bredene.   

3/ Tijdens de Westkusttriathlon wordt gezwommen, gefietst en gelopen. Het 

zeezwemmen tussen Nieuwpoort en Oostende gebeurt onder begeleiding van zwemcoach 

Marieke Blomme. Fietsers kunnen de Everestchallenge uittesten op de Hoge Blekker in 

Koksijde. De Oosthoekduinen in De Panne zijn het decor voor fervente lopers. 

4/ Voor lopers die hun trainingsschema willen aanhouden op vakantie ontwikkelt 

Westtoer deze zomer een looptrip van 13 kilometer langs 11 adembenemende plekken 

tussen De Haan-Wenduine en Bredene. 

5/Langs de Westkust kunnen lopers een parcours van 13,8 kilometer uittesten tussen De 

Panne en Koksijde-Oostduinkerke. Sportievelingen die op zoek zijn naar een 

competitiegevoel kunnen de looptijd van sportcoach Marieke Blomme proberen te 

verslaan op Strava.  

De ontwikkeling van deze regio-overkoepelende actieve beleving wordt ondersteund door 

het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en maakt deel uit van het project 

Tourism Lab dat loopt tot eind 2022 in Vlaanderen, Wallonië en Frankrijk.  

Bij de trips krijgen bezoekers ook eetadressen en logies in de buurt vermeld. Alle 

adembenemende sportieve trips zijn te vinden op www.dekust.be   
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