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Realisatie: Communauté urbaine van Duinkerke, Dienst voor Toerisme en Congressen Duinkerke Dunes de Flandre, Toeristische dienst 
Rives de l’Aa, Toeristische dienst Bray-Dunes, Toeristische dienst Leffrinckoucke, Toeristische dienst Coudekerque-Branche.

Redactie: CUD, de toeristische diensten van de regio - Ontwerp en realisatie: Marine Communication - Drukwerk: Pacaud

Foto’s: CPIE Flandre Maritime - CUD - Les Dunes de Flandre - Musée Portuaire - OTC Dunkerque Dunes de Flandre - OT de Bray-Dunes - 
OT des Rives de l’Aa - Ville de Coudekerque-Branche - Ville de Dunkerque - Ville de Gravelines - Sarah Alcalay - Christophe Bonte - 
Samuel Dhote - Hilda Georges - Michel Guilbert - Studio Mallevaey - Christian Merlen - Jean-François Pelegry - Pierre Volot

Beleef je mooiste avonturen.
Beleef deze heerlijke ervaringen bij ons in de regio! 
Geniet van de zee, fl aneer langs de stranden, 
leef en beleef de streek met je familie, ontsnap 
aan de dagelijkse sleur en tank je longen vol: 
30 ideetjes, bezoeken en uitstappen in 
de stad, in de badplaatsen, in de duinen 
en in het platteland achter de duinen. 

Ontdek de 30 niet te missen 
avonturen: het allerbeste van 
Duinkerke en de Frans-Vlaamse 
kust op een rijtje!

Prettig Verblijf!  

Geschiedenis en erfgoed
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1  Museum Duinkerke 1940 
Het museum Duinkerke 1940 vertelt het verhaal van operatie Dynamo 
van mei/juni 1940: 338 000 militairen werden geëvacueerd richting 
Engeland. Foto’s, kaarten en militair materieel fl itsen de bezoekers 
terug naar die veertien dagen die Wereldoorlog 2 hebben veranderd. 

  Courtines du bastion 32 
Rue des Chantiers de France - Dunkerque

  +33 (0)3 28 66 79 21 

   musée dunkerque 1940 opération dynamo

  contact@dynamo-dunkerque.com - www.dynamo-dunkerque.com

  Van april t/m november - 7/7 van 10 tot 18u 

 5 € / 8 €   1h / 1h30 

2  Fort des Dunes
In het Fort der Duinen gaan oorlogsherinneringen, 
natuur en kunst hand in hand.  Het Fort is een stille 
getuige van de slag om Duinkerke en Operatie Dynamo.

  Rue du 2 juin 1940 - Leffrinckoucke

  +33 (0)3 28 29 13 17 

  contact@ot-leffrinckoucke.fr - www.fort-des-dunes.fr

  Van 3 april tot 30 september - van dinsdag t/m zondag - 
van 10u30 tot 18u

    2,50 € / 5 € / tot 7 jaar gratis   2h

3   Wegen van herdenking
De duinen zijn bezaaid met bunkers van de Atlantic 
Wall, op het strand liggen nog de wrakken van 
operatie Dynamo. Ontdek de geschiedenis tussen 
de zandkorrels van Bray-Dunes.

  Dienst Toerisme Bray-Dunes

  +33 (0)3 28 26 61 09

   contact@ot-braydunes.fr

   1,50 € voor het boekje   1h30

Geschiedenis en erfgoed 

 Een bijzonder bouwwerk dat het be-
zoeken meer dan waard is! Schuilplaatsen 

en caponnières, … ze zijn overal! 
En boven heb je een adembenemend 

zicht over de duinen.  Francis

4

 De fi lm, de borden met uitleg 
die zeer duidelijk zijn, materiaal 
uit die tijd in overvloed en een 
maquette, je vindt er alles…    
Anne

 Ik wist niet dat er ook bunkers van de 
Eerste Wereldoorlog te vinden zijn in de 
duinen. Een zeer interessante wandeling 
langs het strand en door de duinen.  
Bernard



4  Belfort Sint Elooi 
Het belfort troont sinds 1440 met zijn 58 meter uit boven 
de stad, de haven en het strand. Je kan deze toren 
beklimmen (lift en daarna een zestigtal trappen) 
en dan heb je bovenaan een schitterend zicht 
over de hele regio.

  Rue de l’Amiral Ronarc’h - Dunkerque

  +33 (0)3 28 66 79 21  visit dunkerque

  accueil.dunesdefl andre@ot-dunkerque.fr 
www.dunkerque-tourisme.fr

  > Maandag t/m vrijdag: 10u-11u30 / 14u-17u30.
> Zaterdag: 10u-17u30 
> Zondagen et feestdagen: 10u-11u15 / 14u-15u15 
> Juli en augustus: 10u-17u30.

  2,50 € / 3,50 €  30 minuten

5   Architectuurwandeling 
Ga op tijdreis naar de bloeiperiode van de badsteden, 
de tijd van de villa’s en geniet meteen ook van 
de moderne badstad die Bray-Dunes vandaag is. 

  Dienst Toerisme Bray-Dunes

  +33 (0)3 28 26 61 09

   contact@ot-braydunes.fr

   1,50 € het boekje   1h30
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Geschiedenis en erfgoed 

 Het is heerlijk om die oude 
postkaarten te vergelijken met de 

huizen en straten die je nu ziet.  
Mathilde

3 Franstalige wandelingen zijn te verkrijgen bij de Dienst voor Toerisme Duinkerke 

� “Op zoek naar de kustvilla’s”

� “Duinkerke : stad, haven, strand, fi etsroutes”

� “Slag bij Duinkerke : Operatie Dynamo”

   � : 0,50 € / � : 1 € / � : gratis  Duur 1 à 2 uur

Ontmoet de historie op elke straathoek:  keer terug in het verleden van 
Leffrinckoucke, van de oorlog tot vandaag! Tijdens deze wandeling ontdek je 
ook de diversiteit aan fl ora en fauna in de duinen en op de historische plaatsen.

  Dienst Toerisme – Leffrinckoucke

 Een bezoek dat meer dan de moeite 
waard is: het zicht over het centrum van 
Duinkerke is formidabel en werkelijk 
adembenemend .  Jean



6  Havenmuseum 
Het havenmuseum toont op 1600m² vier eeuwen 
havengeschiedenis via 500 maquettes, video’s, schilderijen, … 
Maar dat is niet alles: ook vier historische schepen en de vuurtoren 
van Risban (60m hoog) maken deel uit van dit museum.

  Quai de la Citadelle – Dunkerque

  +33 (0)3 28 63 33 39  

  contact@museeportuaire.fr - www.museeportuaire.com

  > Oktober t/m juni (buiten vakantieperiodes) – 7/7 (behalve op 
dinsdag) : 10u-12u30 / 13u30-18u
> Vakantieperiodes, juli et augustus – 7/7 : 10u-12u30 / 13u30-18u
> Jaarlijkse sluitingsperiode in januari

 8 € / 14 €   2h 

8   Tourville – Scheepswerf – 
bouw van een oorlogsschip

Midden een aantal ambachtelijke ateliers (de smederij, 
de visrokerij, het schrijnwerkersatelier) kun je de bouw van 
een eerste-rangschip uit de tijd van Lodewijk XIV volgen. 
Het vaartuig zal de naam “Jean Bart” dragen.

  Route de Calais – Gravelines

  +33 (0)3 28 21 22 40   la taverne du Jean Bart

  tourville@wanadoo.fr - www.tourville.asso.fr

  > April t/m oktober - maandag tot zondag: 10u-12u / 14u-17u 
(gesloten maandagvoormiddag)
> November t/m maart - dinsdag tot vrijdag en het tweede weekend 
van de maand : 10u-12u / 14u-17u – Zaterdag : 10u-12u

 3 € / 8 €  

7   Texel – Havenrondvaart
Wie oog in oog wil staan met de gigantische installaties 
van de derde-grootste haven van Frankrijk gaat aan boord 
van de “Texel”. Een tochtje op het water zorgt ervoor dat 
je de haven en zijn werking beter begrijpt.

  Aanlegsteiger - Place du Minck – Dunkerque

  +33 (0)3 28 66 79 21  

  contact@le-texel.fr - www.le-texel.fr

  Van 7 juli – augustus: 7/7 - 2 afvaarten per dag. Buiten het 
seizoen in functie van de groepsreserveringen. Zie www.le-texel.fr

    7,80 € / 9,90 € / 31 €   1h 
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Ontdekkingen rond de zee 

 Een bezoek van anderhalf uur in 
dit zeer mooi ingerichte museum 
vol schitterende schilderijen en 
foto’s en bijzondere maquettes in 
een bijzonder kader.  Béatrice

 Een gigantisch project dat enkel 
mogelijk is dankzij mensen met 
een groot hart en een enorme 
wilskracht, niet te missen! .  
Rudy

 Mooi bezoek voor de hele familie 
door de haven. De uitleg is zeer 

interessant en voor iedereen 
makkelijk te volgen.  Marion



12  DFDS Ferries
Dover en zijn bekende witte kliffen zijn per ferry maar twee 
uurtjes verwijderd van Duinkerke. DFDS vaart dagelijks 24 keer 
heen en weer en nodigt je uit om in het grootste comfort aan 
boord over te steken en een dagje Engeland mee te pikken. 

  Car Ferry Terminal  - Route du Petit Denna - Port 5625 – Loon-Plage   +33 (0)2 32 14 68 50

  resapaxdetroit@dfds.com - www.dfdsseaways.fr  Vanaf  49 €   duur van de overtocht: 2u15

9  Museum van de Zee
In dit museum leef je mee met het harde leven van de IJslandvissers, 
het dagelijkse leven van hun families. Documenten uit de tijd en 
maquettes van schepen brengen het verleden tot leven.

10  Museum van de Redding op Zee 
Dit museum toont met foto’s en voorwerpen hoe reddingsteams 
mensen in nood te hulp zijn gekomen: van de eerste lanceerinstallaties 
voor reddingsboeien tot het materiaal van vandaag.

  Musée de la mer : bd Carnot - Grand-Fort-Philippe
Musée du sauvetage : bd de la République - Grand-Fort-Philippe

  +33 (0)3 28 51 94 00 
Musée de la mer : +33 (0)3 28 23 98 39 
Musée du sauvetage : +33 (0)3 28 23 10 12   

  contact@gravelinestourisme.fr

  > April tot juni en in september - zaterdag, zondag en feestdagen: 14u-18u
> Juli/augustus - maandag: 9u-12u - woensdag tot zondag : 14u-18u

 3 € voor de twee musea   

11  Vuurtoren Petit-Fort-Philippe 
De dertig meter hoge vuurtoren herken je van ver dankzij zijn 
zwarte spiraal. Je beklimt zijn 116 trappen en boven kan je zover 
kijken als je wilt. In de expositieruimte maak je kennis met het 
leven van de vuurtorenwachters die hier vanaf 1843 hebben 
geleefd en gewerkt.

  Zeedijk  – Gravelines    +33 (0)3 28 24 99 79  

  > half april tot half oktober : zaterdag, zondag en feestdagen 14u 
tot 18u > Juli en augustus - woensdag tot zondag en op feestdagen 
14u tot 18u

    2 € 
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Ontdekkingen rond de zee 

 Twee bijzondere plekken met 
uitzonderlijk erfgoed dat veel 
emoties oproept  Stéphane

 Boven op 
de vuurtoren, 

hoog boven de 
badstad heb ik 
het panorama 

van Gravelines 
ontdekt.  
Dominique
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Met de familie 
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13   Zoo - Duinkerke 
Grand Littoral

In een oase van groen biedt deze dierentuin plaats aan 
meer dan 250 dieren van 50 verschillende soorten. Midden 
een natuurlijk landschap wandel je voorbij de zeehonden, 
otters, bevers, lynxen en veel andere dieren. 
Nieuw: de kinderboerderij!

  Rue des Droits de l’Homme - Fort-Mardyck

  +33 (0)3 28 27 26 24     zoo.fort.mardyck

  www.parc-zoologique.fr

  > April t/m september: zaterdag, zondag en feestdagen : 10u – 18u 
> Februari, maart / oktober, november: 10u – 17u

 2 € / 4 €   1h30 / 2h

15   Halle aux sucres
Binnen de muren van het oude suikermagazijn (la Halle 
au Sucres) is een studiecentrum over duurzaamheid 
ondergebracht. Het gebouw op zich is al bijzonder, dankzij de 
tentoonstelling over “Duurzame Steden” en alle informatie 
kan je hier meebouwen aan een duurzame toekomst. 

  Quai Freycinet 3 Môle 1 – Dunkerque

  +33 (0)3 28 64 60 49    halleauxsucres

  halleauxsucres@cud.fr - www.halleauxsucres.fr

  > Tentoonstellingen - dinsdag t/m zaterdag: 10u-19u > Openbare 
computerruimte en forum - maandag t/m zaterdag: 10u-19u
> Informatiecentrum - woensdag t/m zaterdag: 10u-19u.

 Gratis   1h30

14   Paleis van het Universum 
en de Wetenschappen

Dit is een buitengewone ervaring, het planetarium 360° 
neemt je mee naar de verste hoeken van ons universum! 
Met de hele familie ga je op ruimtereis. Het Paleis van het 
Universum brengt het heelal heel dichtbij. 

  Rue du planétarium - Cappelle-la-Grande

  +33 (0) 800 537 587   le.plus

  reservation@le-plus.fr - www.le-plus.fr

  > Maandag tot vrijdag: 9u-17u / Zaterdag : 10u30-17u30
> Vakantieperiodes (zone B): dinsdag t/m vrijdag: 10u-17u30 /
Zaterdag en zondag: 10u30-17u30

 De 2 à 8 €   1h

 Ideaal voor een bezoek met de 
hele familie met overzichtelijke 
borden met uitleg en bijzondere 
activiteiten het hele jaar rond   
Florence

 Neem de tijd om van hieruit 
het panorama van de haven 
van Duinkerke te bewonderen  
Laurie

 Een ludiek bezoek! Je kan het 
doen met of zonder kinderen: 

astronomie en de kennis van de 
planeten, je leert het hier al 

spelende. Echt niet te missen als je 
in de buurt bent.  Audrey
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16   Aquarium van Malo
In dit aquarium maak je kennis met de grote diversiteit aan fauna 
en fl ora die onder water leeft (tropische zeeën, Noordzee, zoetwater).

  45 avenue du Casino - Dunkerque – Malo-les-Bains

  +33 (0)3 28 59 19 18    

  aquarium@ville-dunkerque.fr - www.ville-dunkerque.fr/
decouvrir-sortir-bouger/culture/laquarium-de-dunkerque

  > Maart tot september - 7/7 behalve op dinsdag: 10u-12u / 14u-18u
> Oktober tot februari - 7/7 behalve op dinsdag: 10u-12u / 14u-17u30

 1,50 € / 3 €   30-45 minuten

18   Parc Galamé
Het park Galamé is een groene verademing waar je allerlei 
ontspannende en ludieke activiteiten kan beleven (juli en 
augustus): een natuurlijke zwemvijver, een dierenpark, 
een bomenparcours, een minigolf en visvijver.

  655 rue Gaston Dereudre - Loon-Plage

  +33 (0)3 28 58 03 43   www.ferme-galame.org

  > Maart tot juni / september-oktober: 9u-19u
> Juli-augustus: 9u-20u > November t/m februari: 9u-17u

17   Rondvaart Vauban
Van aan de aanlegsteiger Vauban kan je de vesting van 
Gravelines ontdekken van op een roeibootje, een pedalo 
of een elektrisch bootje. Dit is de enige vestingstad in 
Frankrijk die nog volledig door water is omringd.

  Rue de Dunkerque - Gravelines    +33 (0)3 28 65 33 77

  > April t/m juni en september - woensdag, zaterdag, zondag 
en feestdagen: 14u-18u > Juli en augustus - 7/7: 14u-19u

 7 € / 20 €  

19   Museum voor Volksspelen 
In een oude Vlaamse hoeve zijn een aantal traditionele Vlaamse 
volksspelen ondergebracht, spelletjes van vroeger en spelletjes van 
nu. Hier kunnen ook verjaardagsfeestjes worden georganiseerd.

  645 rue Gaston Dereudre - Loon-Plage

  +33 (0)3 28 61 52 45   www.ferme-galame.org

  > Half-april tot juni: woensdag, zaterdag: 14u-18u / zondag: 15u-19u
> Juli/augustus: dinsdag tot zondag: 14u-19u
> September/oktober: woensdag, zaterdag: 14u-18u / zondag : 15u-19u

 2 € / 3 €

 Dit aquarium laat jonge kinderen 
voor het eerst kennis maken met 
het leven onder water. Hier zijn veel 
bijzondere soorten te zien !    
Nathalie

 Een heerlijk ontspannen moment in 
de vrije natuur.  Sophie

 Een rustgevende, zeer aangename 
verpozing.   Christiane

 Een speels moment dat je 
beleeft met vrienden en familie. 

 Christophe
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21   Le Camélus
Heb je al eens een watusirund gezien of een schaap met vier 
hoorns? Heb je ooit een struisvogel eten gegeven? Bij Camélus 
vind je meer dan honderd dieren (een veertigtal soorten): 
wallaby’s, emoes, buffels… maar ook kamelen, konijnen, nandoes, … 

  211 route d’Uxem - Ghyvelde

  +33 (0)3 28 26 04 05      @lecamelus

  info@le-camelus.com - www.le-camelus.com

  Vanaf april   5,50 € / 6 €  

20  Huis van de Natuur 
Ontdek de wondere wereld van de bijen, treed binnen in de bijenkorf. In het 
huis van de natuur staat de werkbij centraal. De tijdelijke en permanente 
tentoonstellingen richten onze aandacht op de natuur en het milieu.

  655 rue Gaston Dereudre – Loon-Plage

  +33 (0)3 28 58 03 43   www.parcgalame.org

  > Juli/augustus - 7/7: 13u30-18u30
> Juni/September - woensdag, zaterdag en zondag: 13u30-17u30
> Oktober tot april - woensdag en zaterdag: 13u30-17u30
> Schoolvakantieperiodes - dinsdag t/m zaterdag: 13u30-17u30.

 Een fi jn ontspannen familiaal moment 
waarin veel gelachen wordt.  Cathy

22  Mini-golf van Bray-Dunes
Deze minigolf, gelegen dicht bij het strand, heeft een 
circuit van 18 holes in de schaduw van de bomen waar je 
met de familie een fi jne middag kan beleven. 

  Informatie en reservatie: “La Cabine de Plage” 
840 boulevard Georges Pompidou

  +33 (0)9 82 38 65 01   lacabinedeplage@gmail.com

  Weekends en vakantieperiodes van 10u30 tot 18u  

  Vanaf € 4,10   1h

 Een fantastische namiddag met 
de familie. De kinderen vertrekken 
met mooie herinneringen aan alle 
dieren.  Julie

 Een volledig nieuw park zal 
zijn plaats vinden op het strand, 
met nieuwe springkastelen, een 
avonturenparcours… een heer-
lijke plaats voor de kinderen  
Céline

23  Speelpark - Gonfl é à bloc
Een speelparadijs voor kinderen van 3 tot 12 jaar met springkastelen 
in het thema van piraten en verder nog allerlei opblaasbare structuren 
(glijbaan, parcours, …). Nieuw: bowlingbaan, Baby-Parc springkastelen 
en het nieuwe Piratenbos, een parcours met 9 activiteiten. 

  Op het strand van Bray-Dunes    +33 (0)6 72 36 08 01 

  contact@gonfl e-a-bloc.com - www.leparc-braydunes.com

  > Maart tot mei - weekends: 10u-20u > Juni – weekends en op woensdag: 
10u-20u > Juli/augustus - 7/7: 10u-20u > September - weekends: 14u-20u 
> Tijdens Franse en Belgische vakantieperiodes: open 7/7

 4 à 10 €   Van 30 minuten tot de volledige dag. 

 Mijn nieuwsgierige kinderen 
hebben de wereld van de bijen 
hier ontdekt.  Marine
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26  CIAC en het Koor 
van het Licht

Laat je verrassen door het werk van Sir Anthony Caro, het 
Koor van het Licht is een werk dat de oude architectuur 
van de kerk verzoent met moderne religieuze kunst. Het 
CIAC (Centrum voor Kunst en Cultuur) biedt aanvullende 
tentoonstellingen en kunstateliers. 

  Chœur de lumière : Kerk St Jean Baptiste, 
place du marché aux chevaux – Bourbourg
CIAC : rue Pasteur – Bourbourg

  +33 (0)3 28 22 01 42 

  www.ciacbourbourg.fr

  Van maandag t/m zaterdag 9u / 18u en zondag 14u / 18u

 Gratuit   45 minutes

24  FRAC Grand-Large 
Hauts-de-France

Als een glazen schip trotseert het gebouw van het 
Regionaal Fonds voor Hedendaagse Kunst met zijn 
6 verdiepingen de zee. Hier kun je kunst van vandaag beleven 
in tentoonstellingsruimtes, ateliers en ontmoetingen.

  503 avenue des Bancs de Flandre – Dunkerque

  +33 (0)3 28 65 84 20

  info@fracnpdc.fr - www.fracnpdc.fr

  Woensdag t/m vrijdag : 14u-18u / weekend : 11u-19u

 2 € / 3 €   1h30 / 2h

25  LAAC
Op een zucht van het strand en in het midden van de beeldentuin 
vol steen, wind en water daagt de bijzondere architectuur van 
witte keramiektegeltjes van het LAAC (Plaats voor Moderne 
Kunst en Actie = Lieu d’Art et Action Contemporaine) de hemel 
uit. De rijke collectie biedt een overzicht van de kunst van de 
jaren 40 tot 80 in meer dan 1500 topwerken.

  302 avenue des Bordées – Dunkerque

  +33 (0)3 28 29 56 00 

  art.contemporain@ville-dunkerque.fr - www.musees-dunkerque.eu

  Dinsdag t/m vrijdag: 9u30-18h / Weekends en feestdagen: 10u - 18u 
Gesloten op 01/01-01/05-15/08-01/11-25/12, op 24 en 31/12 in de 
namiddag, mardi gras namiddag en de zondag na mardi gras.

 2 € / 4 €   1h30 / 2h

 Ik heb in de Johannes-de-Doper-
kerk van Bourbourg een bijzonder 
architecturaal kunstwerk ontdekt op 
een plaats waar alles baadt in een 
weelde van licht!   Luc

 Een verrassende plek, door wat er te 
zien is, maar ook door zijn architectuur 
en de plaats van het gebouw! Ik heb 
evenveel foto’s gemaakt van het gebouw 
als van de werken!   Cécile

 Het bezoeken waard. Een aange-
naam wandelpark met een ziel. 

Dankzij de permanente en tijdelijke 
tentoonstellingen ontdek je altijd weer 

nieuwe invalshoeken!   Annie
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27  Museum voor grafi ek 
en tekenkunst

In het oude kruitmagazijn van het arsenaal van Keizer 
Karel (uit 1528) bevindt zich het museum voor grafi ek en 
tekenkunst. Een uniek museum, het enige in Frankrijk dat 
volledig focust op de kunst van het afdrukken (grafi ek).

  Place Albert Denvers – Gravelines

  +33 (0)3 28 51 81 00

  www.gravelines-musee-estampe.fr

  > September t/m juni - maandag en woensdag t/m vrijdag : 14u-17u
> Zaterdag, zondag en feestdagen: 15u/18u
> Juli en augustus - maandag, woensdag, donderdag: 14u/18u – 
vrijdag tot zondag en op feestdagen: 10u-12u / 15u-18u

 2,50 € / 3,50 €   45 minuten

 Ik vond het grafi ek-atelier waar 
ik aan deelnam bijzonder, ik mocht 
er het bijzondere gereedschap zelf 
hanteren.  Elisabeth

#VISIT DUNKERQUE

www.duinkerke-toerisme.com
Raadpleeg 

de website van 
Duinkerke-Vlaanderen 

Opaalkust om je vakantie 
met familie en 
vrienden voor 
te bereiden… 
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28  Actief aan kust en strand
Blokarten, kitesurfen, optimistjes of zeilschepen met slaapgelegenheid, 
paddelen of longe côte… de keuze aan onze kust is enorm. 15 kilometer 
fi jn zand en breed strand voor een actieve vakantie. Onder begeleiding voor de beginners, 

op eigen houtje voor de ervaren gasten, reserveer vlug je plaatsje!

Reserveer online een stage, huur je materiaal, kies je dag en uur. Reserveer je dag 
van op je computer, tablet of smartphone op www.lesdunesdefl andre.fr 
of via Facebook Les Dunes de Flandre 

Tussen Malo-les-Bains en Bray-Dunes liggen drie uitzonderlijke beschermde duinengebieden op je te 
wachten, de Dewulf-duinen in Leffrinckhoucke, de Perroquet-duinen van Bray-Dunes en de Marchand-
duinen van Zuydcoote. Samen vormen ze meer dan 1000 hectare natuur en 1000 hectare maritiem 
erfgoed. Mens, visser, soldaat, wandelaar, toerist en fl ora en fauna bevolken al eeuwenlang deze 
duinen, erkend als ‘Grand Site de France’. Klein en groot, wetenschapper of genieter, allen vinden er 
een heerlijke open ruimte en ontdekken een verrassing achter elk sprietje helmgras. 

LES DUNES DE FLANDRE
GRAND SITE DE FRANCE EN PROJET

LES DUNES DE FLANDRE
GRAND SITE DE FRANCE EN PROJET

LES DUNES DE FLANDRE
GRAND SITE DE FRANCE EN PROJET

LES DUNES DE FLANDRE
GRAND SITE DE FRANCE EN PROJET

29  Verpozen in de natuur
Hou even halt in het midden van onze natuur: de rust en kalmte lachen je 
toe als je onderduikt in de groene oases van de regio.

Het Fort Louis van Coudekerque-Branche, een groene long van 33 hectares, 
ideaal voor een wandeling met je al wie je lief is. Het park, dat het jaar rond 
geopend is, biedt alle mogelijk sportieve, culturele en historische activiteiten. 
> Rue des Forts – Coudekerque-Branche

Het getijdengebied van Grand-Fort-Philippe (Parc de l’Estran), is de 
toegangspoort tot het Natuurgebied van le Platier d’Oye. Het is net helemaal 
heraangelegd. Nu kan je nog beter genieten van de lokale fl ora en fauna. 
> Boulevard Léon Marchal – Grand-Fort-Philippe

En voor een sportieve, ontspannende namiddag kan je terecht in 
het groene paradijs van Golf Bluegreen Duinkerke, gebouwd op 
en rond het oude Bois des Forts voor beginners en gevorderden. 
> 2075 route du golf – Coudekerque-Village 
+33 (0)3 28 61 07 43 - dunkerque@bluegreen.com
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30  Op stap in de natuur 
Niets beter om tot rust te komen dan een wandeling in de open groene ruimte langs 
de bewegwijzerde paden van de regio. Er zijn teveel wandelingen om hier allemaal 
op te noemen, maar we presenteren u alvast een subjectieve top 3 van niet 
te missen wandelpaden tussen Gravelines en Bray-Dunes! 

> Fort aan Zee (4 km) te Gravelines

Deze wandeling in en om het fort aan zee dat Gravelines is, brengt je bij en 
langs de vestingwerken. Je wandelt in de natuur van vandaag, maar je wordt 
omringt door de historische bouwwerken en de uitzonderlijke vergezichten 
over de landerijen rond de stad. 

> Dewulf-duin (6 km) in Leffrinckoucke

6 kilometer lang rolt na elke duintop een nieuw landschap zich voor je uit. 
Een samenspel van fl ora en fauna maakt van de Dewulf-duinen een unieke 
plaats waar je alle mogelijks soorten van duinen kan doorlopen (duinenbossen, 
begroeide duinen, wandelende duinen tot aan het strand). 

> Perroquet-duin (5 km) in Bray-Dunes

Het natuurcircuit in de Perroquet-duinen kan je het hele jaar door ontdekken 
en je kan je door de “schatten” van het strand en de duin laten verrassen. (2€)

Tussen Malo-les-Bains en Bray-Dunes liggen drie uitzonderlijke beschermde duinengebieden op je te 
wachten, de Dewulf-duinen in Leffrinckhoucke, de Perroquet-duinen van Bray-Dunes en de Marchand-
duinen van Zuydcoote. Samen vormen ze meer dan 1000 hectare natuur en 1000 hectare maritiem 
erfgoed. Mens, visser, soldaat, wandelaar, toerist en fl ora en fauna bevolken al eeuwenlang deze 
duinen, erkend als ‘Grand Site de France’. Klein en groot, wetenschapper of genieter, allen vinden er 
een heerlijke open ruimte en ontdekken een verrassing achter elk sprietje helmgras. 
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plaats waar je alle mogelijks soorten van duinen kan doorlopen (duinenbossen, 

)

Het CPIE organiseert wandelingen in de duinen, je vindt alle data voor 
deze begeleide wandelingen via www.cpiefl andremaritime.fr

Voor de jonge wetenschappers staat een rugzakje met 
ontdekkingsmateriaal (verrekijker, vergrootglas, infofi ches, 
een kleine kwis, …) gratis ter beschikking bij het CPIE (Zuydcoote) 
of de dienst Toerisme.
een kleine kwis, …) gratis ter beschikking bij het CPIE (Zuydcoote) 
of de dienst Toerisme.
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#VISIT DUNKERQUEDeze brochure werd gerealiseerd door de Dienst Toerisme en Congressen Duinkerke, 

Dienst toerisme Oevers van de Aa, Dienst Toerisme Bray-Dunes, Dienst Toerisme Leffrinckoucke, 

Dienst Toerisme Coudekerque Branche met de steun van de Communauté Urbaine 

van Duinkerke.

DUNKERQUE
>  Centrum – Belforttoren Sint Elooi 

  Rue de l’Amiral Ronarc’h

  +33 (0)3 28 66 79 21

   Het hele jaar geopend

>  Badplaats 
Malo-les-Bains 

  1 place du Centenaire

  +33 (0)3 28 58 10 10

  Open van april t/m september

BRAY-DUNES
  Place Jérôme-Rubben

   +33 (0)3 28 26 61 09 

 Het hele jaar geopend

GRAVELINES
  2 rue Léon-Blum

   +33 (0)3 28 51 94 00

  Het hele jaar geopend

LOON-PLAGE
> Maison de la Nature

  655 rue Gaston-Dereudre

   +33 (0)3 28 27 39 00

 Het hele jaar geopend

BOURBOURG
>  Centrum voor Kunst en Cultuur (CIAC)

  1 rue Pasteur - Bourbourg

  +33 (0)3 28 65 83 83

 Het hele jaar geopend

LEFFRINCKOUCKE
  726 bd Jean-Baptiste Trystram

   +33 (0)3 28 69 05 06

  Open van februari t/m november

COUDEKERQUE-BRANCHE
  Rue Henri-Ghesquière

  +33 (0)3 28 64 60 00

 Het hele jaar geopend

8 TOERISTISCHE INFO-PUNTEN

DUINKERKE 
EN DE FRANS-
VLAAMSE KUST

www.duinkerke-toerisme.com

#VISIT DUNKERQUE
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