Oostende, Koninklijk Groen
Een stadswandeling door groene plekken.
Deze wandeling, Oostende Koninklijk Groen, leidt
je naar groene plekken in het centrum van
Oostende. Ze zijn grotendeels te danken aan
Koning Leopold II toen hij in Oostende zijn
residentie en lusttuinen had. Daarom biedt deze
wandeling niet alleen het genot van 't groen in de
stad maar ook dat beetje informatie over
markante plaatsen onderweg, 9 km lang.
Roland Vansteelandt, Oostende, lente 2019

0 km - Start randparking (gratis) Iependreef.
Hou het Maria-Hendrikapark met vijver links van je.
0,6 km - Rotonde Vuurkruisenplein met vijver en
kunstwerk Zeilen op Zee. Stadhuis (1961).

Bloemenuurwerk (1963). Wijzers met bladgoud belegd.
Hier zie je ook de CC Grote Post en Dikke Matille
(kunstwerk de Zee) en verder naar de zeedijk het
Casino-Kursaal.

Wandel verder rechts het park in. Aan het
bloemenuurwerk stap je links over een stenen
brug. Rechts zie je het beeld van een leeuwin.
Het Leopoldpark werd in 1860 aangelegd op de oude
vestingen van de stad. Een gouden leeuwin rust op
resten van de oude stadsmuur. Een kiosk nodigt uit voor
een serenade.
Cafetaria en minigolf.

Volg het pad, draai rechts langs de minigolf en
verlaat het park aan het cafetaria.Volg de Karel
Janssenslaan naar links.
Volg het voetgangerspad, rechts van de rotonde.
Dwars de tramsporen op de beveiligde oversteek
naar de jachthaven met Mercator.
Poolreiziger Adrien de Gerlache ontwierp de Mercator.
Het schip maakte 54 reizen. In 1936 haalde de Mercator
het stoffelijk overschot van Pater Damiaan terug. Sinds
1964 is de Mercator een icoon van Oostende. Na
grondige renovatiewerken is de driemaster sinds 2017
eigendom van de stad Oostende.

Dwars de Vindictivelaan, draai links langs de
brasserie Faro. Volg de H. Serruyslaan.
Steek de tramsporen over naar het
voetgangerspad. Dwars de laan niet maar
stap voort rechts op het pad langs de parking aan
de Leopold II-laan.

2,0 km - Leopold I-plein (Het Paard).

Bronzen ruiterstandbeeld van Koning Leopold I.

Stap in de Kemmelbergstraat naar de zeedijk, en
wandel op de zeedijk naar links.
In de Kemmelbergstraat zijn er enkele mooie villa’s uit de
Belle Epoqueperiode. Villa Maritza op de zeedijk is ook
een uniek relict.

Venetiaanse Gaanderijen (1900)

Eerste Koninklijke Gaanderij (Leopold II), verwijst naar de
classicistische architectuur van Venetië. Koning
Boudewijn was de laatste koning die privégebruik
maakte van het gebouw. De gaanderijen werden in
1999 gerenoveerd en zijn nu een tentoonstellingsruimte
van stad Oostende.

2,6 km - Poortmonument (Drie Gapers),
ruiterstandbeeld van Leopold II.
Het verbindt de Venetiaanse Gaanderijen met de
Koninklijke Gaanderijen aan het zwembad. De middelste
doorgang werd dichtgemaakt voor een beeld van
Leopold II. (Dan waren er maar twee gapers meer, de
derde ben jij!)
Er werd een hand afgezaagd van een beeld als
aanklacht tegen het onmenselijke beleid van Koning
Leopold II in zijn privé-kolonie, Congo.

Trek het Leopoldpark binnen langs de volgende
oversteekplaats.
Paden, beplantingen, waterpartijen, bruggetjes,
meeuwen, kunstwerken …

Stap door de boog en vind links de poort naar het
Koningspark. Volg het pad dat de ommuurde
Japanse tuin omtrekt. Je kunt eventueel de

trappen op om ruim zeezicht te genieten aan de
Koninklijke Villa. Keer terug naar het park. Volg het
pad verder, heel het park rond.

elitaire toerisme. Het interieur werd grotendeels
behouden en is eclectisch van stijl.

Dwars het ingewikkelde kruispunt en stap verder
de Koninginnelaan in. Liefst aan de linkerkant.

Koningspark.
Oorspronkelijk privétuin bij de Koninklijke Villa, afgesloten
met een smeedijzeren hek tussen stenen pijlers, waarin
het embleem van Leopold II verwerkt is.

De Koninginnelaan was op het einde van de
negentiende en het begin van de twintigste eeuw in
Oostende de wandellaan bij uitstek van het koninklijke
chalet naar het Maria-Hendrikapark. De Koninginnelaan
wordt als groene boulevard opgewaardeerd.

(ex)-Koninklijke Villa (de Chalet). In 1954 werd het een
zeeverblijf van de koninklijke familie. Tegenwoordig doet
de villa dienst als zorghotel en gezondheidscentrum.

Je komt voorbij het Prinses Stephanie- en het
Prinses Clementinaplein.
De squares worden omzoomd door groen.

Koninklijke Stallingen (1903).

De Noorse stallingen zijn gebouwd in de Vikingstijl. Het
centrale gedeelte gelijkt erg op een Stavkirke. Ze

werden nooit als stallingen gebruikt en doen nu
dienst als stedelijk sportcomplex. In 1982 werden ze
beschermd als monument.
Wandel eventueel aan de overkant door het
parkje tot aan de toegang van OTC - Ostend
Tennis Club. Draai daarna weer af naar de
boulevard steek over naar de voetgangerszone.
Helling aan de Boterput (domein handbooggilde). De
beelden stonden eertijds aan het oude postgebouw.
Verder loopt de Koninginnelaan omhoog naar de brug
over de Verenigde Natieslaan.
Japanse Tuin, waterpartiijen en bruggetjes vol symboliek.
De Japanse Tuin is een realisatie in samenwerking met
het Japanse Daikin, gevestigd in Oostende.
Bezoek: Van 1 april t.e.m. einde herfstvakantie: zaterdag
& zondag van 10.00 - 18.00 uur
Tijdens schoolvakanties (behalve kerstvakantie en
krokusvakantie) dagelijks open van 10.00 - 18.00 uur

Sla rechts af, vòòr de brug over de Verenigde
Natieslaan, in de Stijn Streuvelslaan. Volg die tot
aan het Vogelzangpark.
3,6 km - Vogelzangpark

Verlaat het Koningspark langs dezelfde poort
waarlangs je binnenkwam.
Stedelijk Zwembad (1978) - wordt het afgebroken?

Dwars de tramsporen naar eerste deel van de
Koninginnelaan. Links ligt de voetgangerszone.
Kruispunt Petit Paris - centrum van de Belle Epoquewijk
en het Interbellum. Het kruispunt dankt zijn naam aan
een vroeger café Petit Paris.
Le Chatelet is een unieke getuige van de
vakantiearchitectuur uit de tijd van het mondaine en

in 2019 krijgt het de naam ‘Professor Jean Bourgainpark’,
(een Oostends topwiskundige).

In het park staat een bank met een gedicht van de
Oostendse schrijver Frank De Cerf. Een bronzen
sculptuur Eendenvlucht staat centraal in de zitcirkel.

Voorbij de het kunstwerk Three Graces kun je
inkorten naar het Koninginnehof (cafetaria), of
over de Mandelabrug stappen naar de parking.

Wandel het park helemaal rond en stap verder in
de Boogschuttersstraat.
Neem de trap naar de brug over Verenigde
Natieslaan richting Maria-Hendrikapark.

Volgens het plannetje stap je rechts naar het
Spiegelmeer. Stap er in tegenwijzerzin driekwart
rond. Sla rechts af naar het cafetaria Armenonville
aan de rand van ’t Bosje en in de buurt van AZ
Damiaan. (7,5 km)

Zicht vanop de brug over de De Verenigde Natieslaan
(1956). Gedeelte tussen de rotonde op het President
Kennedyplein (einde A10) en de rotonde op het het
Vuurkruisenplein. Aangelegd op de bedding van de
vroegere spoorwegverbinding Oostende-Brugge-Brussel
en Oostende-Torhout-Armentières.
De oude watertoren (1900), werd in 1977 al beschermd
als monument. Het waterreservoir heeft een capaciteit
van 700 kubieke meter. De watertoren zal volledig
gerestaureerd worden.

Stap wat verder links weer ’t park in naar de vijver.
Hou de vijver links van je en stap niet onder maar
over de brug naar het cafetaria Koninginnehof.
Op het eiland werd een eet-en drankgelegenheid
gebouwd, de Laiterie Royale (het huidige
Koninginnehof), bij de Oostendenaars nog steeds ’t
Laiterietje. Minigolf, speelpark, bootjesverhuur en ruim
terras met zelfbediening.

5,6 km - Maria-Hendrikapark (Bosje) met goed
onderhouden vijvers, vlonder-, fiets- en
wandelpaden.

Het park sluit aan op de vernieuwde wijk het Hazegras.
Koning Leopold II, liet het park ontwerpen. Het werd
genoemd naar zijn echtgenote Maria Hendrika van
Oostenrijk.
Het werd aangelegd op de plaats van een verwilderd
stuk bos, even buiten de oude stadswallen, ten zuiden
van de kazerne. Het park was toen 27 hectare groot.

Stap verder naar het Bosje met informatiepaneel.
Daal daar rechts het aarden wandelpad af, stap
verder links het vlonderpad op. Bij de eerste
splitsing hou je een vijvertje links van je. Blijf links
aanhouden. Stap verder rechts over een bruggetje
langs de grote Koninginnevijver. Je ziet de
watertoren rechts van je.

Verlaat het cafetaria langs het ponton en de
minigolf en ga via de Mandelabrug (2006) over de
Koninginnevijver terug naar de randparking aan
de Iependreef.

Bemerk links het skatepark op de oude velodroom
gelegen op een vroeger bastion van de Oostendse
zuidelijke omwalling.
Graag je ervaringen aan roland@midweekstappen.be

Midweekstappen, voor
actieve senioren en
vrijetijdsgenieters,
organiseert sedert 2003
maandelijks begeleide
landschapstochten.
Midweekstappen zet een
hele reeks
landschapstochten
beschikbaar op
www.wikiloc.com.
Oostende, Koninklijk Groen is
er ook af te halen.
Wandelapps als Wikiloc,
RouteYou, OsmAnd, zijn te
verkrijgen voor smartphone
via de App Store en Google
Play.

Extraatje
Het gpx-bestand voor gps of
smartphone is gratis af te
halen via
www.midweekstappen.be
of Scan de QR-code
hieronder.

