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nieuwpoort Kamperen

Tekst: Marc Erwich | Fotografie: Kompas Camping Nieuwpoort

Zon, zee en geschiedenis. Op vakantie in 

het West-Vlaamse Nieuwpoort kun je lek-

ker bakken op het strand, maar ook ken-

nis maken met een woest verleden. Een 

wereld van uitersten om nóóit te verge-

ten. Kompas Camping Nieuwpoort is de 

perfecte uitvalsbasis voor een bezoek 

aan de vele monumenten.

Kamperen bij een oorlogsveteraan

Tegenwoordig is Nieuwpoort een gezellige 
badplaats aan de Vlaamse kust. In alle vrij-
heid kun je lekker flaneren over de boule-
vard, shoppen in de vele winkels en een 
pintje pakken op het terras. Gewoon onbe-
zorgd genieten van een kampeervakantie aan 
het strand. Maar zo fijn als het nu is, is het 
niet altijd geweest. Door de strategische lig-
ging aan de monding van de IJzer, werd de 
stad in de loop van de geschiedenis meerdere 
malen verwoest, maar ook altijd weer herop-
gebouwd. Zo woedde hier 100 jaar geleden 
de Eerste Wereldoorlog en was Nieuwpoort 
een badplaats in de vuurlinie. Ontelbare sol-
daten uit tientallen landen leverden felle ge-
vechten in de Vlaamse velden. Ook in en 
rond Nieuwpoort zijn vele herinneringen aan 
WO I te vinden. De stad aan de IJzer speelde 
zelfs een cruciale rol in het verloop van de 
oorlog. Vanaf Kompas Camping Nieuwpoort  
sta je dan ook zo oog in oog met een indruk-
wekkend verleden.

In het spoor van de  
Grote Oorlog

Aanrader: volg de 40 kilometer lange fiets-
tocht – de route is bij de receptie verkrijgbaar 
– die begint bij de camping en leidt langs be-
langrijke plekken en monumenten uit de Eer-
ste Wereldoorlog. Amper op de pedalen, of je 
bent al bij het imposante Koning Albert I-mo-
nument. Vanaf de cirkelvormige ringbalk kijk 
je vorstelijk uit over de IJzervlakte en de 
naastgelegen Ganzepoot. De naam doet wei-
nig heldhaftig aan, maar toch vervulde dit 
sluizencomplex een sleutelmoment  bij het tot 



Kompas Camping nieuwpoort 
Vanuit Utrecht rij je in 2,5 uur naar Kom-
pas Camping Nieuwpoort. Deze gezellige 
en grote familiecamping (ruim 1000 plaat-
sen) ligt aan een recreatieplas, geschikt 
voor zeilen, windsurfen en kajakken. Het 
terrein barst van de spel- en sportvoorzie-
ningen, is van alle gemakken voorzien en 
heeft in het hoogseizoen een gevarieerd 
animatieprogramma. De kampeerplekken 
zijn ruim en comfortabel; je kunt er zelfs 
gratis een bijzettentje van 9 m² plaatsen. 
Geen caravan of camper? Huur dan een 
comfortcaravan, lodge, avontuurlijke 
kampeerhut of ingerichte bungalowtent.
Als je bent uitgespetterd in het zwembad, 
ga dan naar het strand, op slechts 5 km 
afstand. Met een vergunning mag je er 
ook vissen. Liever wandelen door de na-
tuur? De Westkust  heeft ruim 130 km 
wandelpaden; de Kustwandelroute biedt 
je een netwerk van 180 km wandelplezier. 
Of ga met het gezin naar attractiepark 
Plopsaland De Panne. Aan jou de keuze!
Brugsesteenweg 49, 8620 Nieuwpoort, T.: 
+32(0)58-23 60 37,  
http://www.kompascamping.be/ 
nieuwpoort

Kompas Camping westende
Op een boogscheut van Nieuwpoort ligt 
Kompas Camping Westende. De camping 
ligt achter de duinen op amper 10 minuut-
jes lopen van het gezinsvriendelijke 
strand en is de ideale uitvalsbasis voor 
een heerlijke vakantie aan zee. De achter-
liggende polders nodigen uit tot een ge-
zonde fiets- of wandeltocht. Er zijn ook 
mooie vakantiewoningen en kampeerhut-
ten te huur. Ook leuk: vanaf deze zomer 
kunnen de kleintjes zich uitleven in de 
nieuwe waterspeeltuin.
Bassevillestraat 141, 8434 Westende, T.: 
+32(0)58 22 30 25, www.kompascamping.
be/westende

lezersaanbieding
Kom in de meivakantie (van 2 tot 10 mei 
2015) kamperen op Kompas Camping 
Nieuwpoort en krijg 3 nachten voor de 
prijs van 2! Boeken doe je via  
www.kompascamping.be

100 jaar wo i
De Eerste Wereldoorlog begon op  28 juli 
1914 en duurde tot 11 november 1918. 
Om dit dramatische  en historische verle-
den te herdenken staat Vlaanderen van 
2014 t/m 2018 stil bij 100 jaar ‘Groote Oor-
log’. Meer weten? Kijk dan op 
www.100jaargrooteoorlog.be
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en dan is 
het tijd 

voor het 
strand

halt roepen van de Duitsers. Want als eerste 
stad van het westelijk front en beginpunt van  
40.000 km loopgraven was Nieuwpoort van 
groot belang. Wat die heldenrol inhield? Het 
gloednieuwe en interactieve bezoekerscen-
trum ‘Westfront Nieuwpoort’ onder het Ko-
ning Albert I-monument is de uitgelezen 
plaats om het meeslepende verhaal van de 
‘Slag om de IJzer’ te horen. 

Waanzin in de Westhoek

Ook op andere plekken krijgt de Eerste  
Wereldoorlog een gezicht. Na een eindje de 
rustig kabbelende IJzer te volgen, kom je uit 
in Diksmuide. Net als Nieuwpoort kreeg deze 
stad het zwaar te verduren. Diverse indruk-
wekkende monumenten wekken de oorlog tot 
leven. In de Dodengang – alleen de naam al- 
voel je de verschrikkingen die de soldaten 
meemaakten. Dit gevaarlijke loopgravencom-
plex lag vlak bij bunkers van de Duitsers en 
was het toneel van dood en verderf. 
Ook in de nabijgelegen IJzertoren waan je je 
aan het front. De 22 verdiepingen van deze 84 
meter hoge toren  zijn namelijk ingericht als 
een museum over Oorlog, Vrede en Vlaamse 
ontvoogding. Samen met de aangrenzende 
Paxpoort en de IJzercrypte vormt de toren een 
Europees vredesdomein, die jaarlijks aan 
meer dan 100.000 mensen een boodschap van 
vrede, vrijheid en verdraagzaamheid verkon-
digt. Even bijkomen? Op het uitzichtplatform 
kun je rustig alle indrukken verwerken. Ver-
spreid over de omgeving zie je stille getuigen 
van de waanzin in de Westhoek. Nu ligt het 
er vredig bij. Tijd voor het strand. •


