
Welkom in De Haan, mooiste  dorp  aan zee 
 
Zee, strand, duinen, bossen en de polders van de landelijke dorpen, 
Klemskerke en Vlissegem bieden een rijke variatie aan 
keuzemogelijkheden voor elke toerist of bezoeker. 
De Haan werd in 2008 verkozen tot mooiste dorp van West-Vlaanderen 
en met reden. Deze idyllische badplaats heeft in de loop der jaren niets 
van haar charme verloren. 
Badplaats De Haan is een architecturaal buitenbeentje aan de Vlaamse 
kust.  De villawijk ten noorden van de tramlijn (ook wel “de Concessie” 
genoemd) i s ontworpen eind 19de eeuw als een Engelse villawijk met 
Normandische inslag. 
De dijk zonder hoogbouw en het strand behoren tot de mooiste van de 
kust. 
 

Wist	  je	  dat…	  
je naast een levensecht beeld van Einstein op een bank kan gaan zitten ?  
Een foto waard ! 
 
De natuur tussen Vosseslag en Harendijke is nog ongerept, een unicum 
aan de Vlaamse kust.  Duinen, bossen en duinbossen wisselen mekaar 
onverstoord af. 
Langs de waterkant strekt zich een fijn zandstrand uit over maar liefst  
11km. 
In het hinterland kijk je uit over een uniek polderlandschap met een 
oppervlakte van 3000 ha.  Bovendien telt  De Haan  vier verschillende 
natuurreservaten (de Zandpanne, de Kijkuit, d’Heye en de Uitkerkse 
Polder), elk met hun eigen specifieke begroeiing. 
 
 
 



 

Zeelucht  is  gezond ! 
Aan zee leven is wel degelijk gezond, bevestigt dr. Franckx van het 
Zeepreventorium in De Haan. 
“Om maar een paar voordelen te noemen: aan de kust zijn er praktisch 
geen pollen, wat dus heel goed nieuws is voor mensen met allergieën. 
Bovendien is de luchtdruk hoger, waardoor men vanzelf trager gaat 
ademen, wat op zijn beurt extra ontspannend werkt. 
En – last but not least – wandelen langs de zee geeft een constante 
verstuiving van zeewaterpartikels die de luchtwegen goed bevochtigen en 
ondertussen ademt men alle elementen in van de tabel van Mendeljev 
waaronder jodium, zo helend voor het lichaam. 
 

 


