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Med kysttrikken langs uendelige hvite 

sandstrender 

Lille, flate Belgia har kystlinje fra Nederland i nord til Frankrike i sør. 
Kysttrikken kjører nesten hele denne strekningen. 

 Eva Kylland, NTB 

 09.07.22 18:44 

 For abonnenter 

Intercitytrikken «De Kusttram» (kysttrikken) skal være verdens lengste 
trikkelinje i drift. I løpet av turen på 67 kilometer stopper den 68 ganger. Hele 
reisen tar to timer og ett kvarter. 

– Trikken tilbyr den koseligste, billigste og mest lettvinte reisen langs kysten, 
sier belgiske Christian Marlier, som vi treffer underveis. 



 
DE PANNE – KNOKKE: Kysttrikken i Belgia kjører fra byen De Panne i sør, nær 
Frankrike, til byen Knokke i nord, nær Nederland. Den skal være verdens 
lengste trikkelinje i drift. Foto: Eva Kylland / NTB Foto: NTB Tema 
 
Brede, langgrunne sandstrender mot Nordsjøen er noen hundre meter unna 
trikkesporene. Hele veien. Bare forstyrret av enkelte havneområder og 
slusesystemerer – og fasiliteter for oss tilreisende. Turister fra fjern og nær 
har nemlig for lengst inntatt dette kystområdet, og et utall leilighetsbygg er 
plassert så nær sjøen som mulig. 



 
SOL OG SJØ: I fiskerlandsbyen De Haan Aan Zee ligger restaurantene tett, også 
med utsikt til strandpromenaden. Her følger badevakter godt med. Grønt flagg 
betyr at der er det trygt å bade. Foto: Eva Kylland / NTB Foto: NTB Tema 
 
Underveis får vi en påminnelse om at Belgia er blant de aller tettest befolkede 
landene i Europa. Kysttrikken er så vidt ute av en by eller landsby før en ny 
dukker opp. Men den kjører også strekninger omgitt av løvskog, gjennom 
landbruksområder og blant en god del flott villabebyggelse. De lokale gjør 
naturlig nok gode penger på turismen. 



 
ASTORIA HOTEL: Det kryr av steder å overnatte i ulike prisklasser i De Haan. 
Astoria Hotel er bygget i Belle Époque stil. Foto: Eva Kylland / NTB Foto: NTB 
Tema 

Sjokolade på stranda 

Fra trikkestoppet «De Haan Aan Zee» til stranda er det fem til ti minutter å gå. 
Underveis kryr det av hoteller og restauranter. Belgisk kjøkken er særlig kjent 
for muslinger, øl, pommes frites, vafler og sjokolade. Leonidas lille 
sjokoladebutikk, for eksempel, er ikke til å motstå. 



– Verdens mest berømte sjokolade er Manon, og den er bestselgeren vår. Et 
skall av hvit sjokolade er fylt med smørkrem, som har et snev av kaffesmak og 
selvfølgelig rommer mange hemmeligheter, sier Melanie van Doorne og fyller 
opp en eske full av fristelser. 

 
MEST POPULÆR: Manon er verdens mest berømte sjokolade, ifølge eieren av 
sjokoladebutikken. Foto: Eva Kylland / NTB Foto: NTB Tema 
 
Hun etablerte bedriften 23 år gammel, etter først å ha jobbet som 
historielærer. Sammen med ektemannen driver van Doorne også en kiosk med 
australsk is og airbnb-stedet Villa Emilia i en sidegate. 

– Iskremen blir produsert lokalt hver morgen, uten gelatin og kunstige 
produkter, forteller hun. 



 
UIMOTSTÅELIG UTVALG: Leonidas lille sjokoladebutikk, som eies av Melanie 
van Doorne (bak disken) og ektemannen, er full av fristelser. Foto: Eva Kylland 
/ NTB Foto: NTB Tema 
 
Vel framme på stranda må alle sjokoladene i eska umiddelbart nytes, ellers vil 
de smelte i solsteiken. Deretter gjelder det å se etter grønne flagg, som betyr 
«trygt å bade». Denne stranda er populær, så badevakter følger med. Hvert år 
drukner flere mennesker langs kysten her fordi de svømmer for langt ut. Gule 
ballonger markerer grensa. Hvis noen nærmer seg den, lyder en høy alarm, og 
så kommer badevakter i gummibåter ut og gir den badeglade klar beskjed om 
å snu. 



 
KVELDSSOL: Himmel, sjø og sand bader i pastellfarger når sola går ned ute i 
Nordsjøen. Foto: Eva Kylland / NTB Foto: NTB Tema 

Trikk og tog 

– Jeg liker De Haan. Landsbyen er stille, autentisk og vakker. Det er her jeg er 
vokst opp, forteller Maurice Mot. 



 
LOKAL PASSASJER: - Med trikken kommer jeg lett dit jeg vil langs kysten, sier 
Maurice Mot, som er student og kommer fra De Haan. Foto: Eva Kylland / 
NTB Foto: NTB Tema 
 

 
UENDELIGE STRENDER: Idylliske «De Haan Zwarte Kiezel» er ikke blant de 
tettest befolkede strendene. Foto: Eva Kylland / NTB Foto: NTB Tema 
 
Han studerer internasjonal business ved universitetet i innlandsbyen  



Maastricht, sør i Nederland, men er hjemme på ferie. Nå skal han ta trikken til 
byen Oostende, som er Belgias største kystby. Derfra planlegger han å ta toget 
videre til Brussel. 

I den andre retningen fra De Haan, nordover, går trikkesporene gjennom 
enorme sanddyner. Mellom landsbyene kan trikken iblant komme opp i 
maksimal hastighet, som er 78 kilometer i timen. 

 
GRAND HOTEL: På vei fra trikkestoppet «De Haan Aan Zee» mot stranden, i en 
bygning i anglonormannisk stil, ligger «Grand Hotel Belle Vue». Foto: Eva 
Kylland / NTB Foto: NTB Tema 

Langgrunt 

Midt i et øde hav av sand, gress og busker, på stoppestedet «De Haan Zwarte 
Kiezel», venter Mira Matus og Gregor Haeusssinger på trikken. De kommer fra 
Köln i Tyskland og har tatt seg fri en langhelg for å oppleve den belgiske 
kysten. Trikken har de lest om på internett. 



 
LANGHELG: Mira Matus og Gregor Haeussinger har vært på stranda Zwarte 
Kiezel. Paret bor i Köln og har tatt en langhelg for å oppleve den belgiske 
kysten. Foto: Eva Kylland / NTB Foto: NTB Tema 
 
– Vi bor i en airbnb i byen Blankenberge, og er på vei tilbake dit etter å ha vært 
på stranda her i seks timer. Det er langgrunt, vi har svømt masse, forteller 
paret. 

De opplevde at billettautomaten var ødelagt og de fant ikke flere, så det skapte 
bryderi for dem om morgenen. Ellers ble den første turen fin. 

– Trikken er ikke for full, og temperaturen er behagelig, fordi her er 
aircondition, sier Matus. 

– En del av Europa blir bundet sammen av kysttrikken, siden vi nesten kan ta 
den fra Nederland til Frankrike, påpeker Haeussinger. 

Spektakulær sjøutsikt 



 
FERIELEILIGHET: Gizelle De Schepper og Christian Marlier kommer på trikken 
i byen Zeebrugge. Ekteparet bor i Brussel og nyter ofte ferien i sin egen 
leilighet ved sjøen. Foto: Eva Kylland / NTB Foto: NTB Tema 
 
Litt senere kommer Gizelle De Schepper og Christian Marlier på trikken i 
Zeebrugge, der de har vært på musikkfestival. Ekteparet bor i Brussel og nyter 
ofte ferien i sin egen leilighet ved sjøen. 

Trikketurer er en hyggelig og praktisk del av somrene deres. 

– Vi liker å gå langt på stranda. Og vi er ekstra glade i byene Knokke og 
Oostende, forteller paret før de går av. 



Trikken tusler videre sørover mens kvelden siger på. Mellom byene Oostende 
og Middelkerke er utsikten til havet spektakulær. Himmel, sjø og sand bader i 
pastellfarger, mens sola forsvinner som en oransjegul kule ned i Nordsjøen. 

Silhuetter av mennesker forteller oss at strendene også blir brukt til 
kveldsturer. 

Best på dagtid 

Det er fredag kveld, og ved Oostende fylles trikken helt opp. Tekniske 
utfordringer fører denne kvelden til at passasjerene må gå av én trikk, vente 
på en annen, og så vende tilbake til den opprinnelige. Da åpenbarer det seg en 
konkurranse om sitteplassene som virker noe fremmed for en nordboer.  

Iblant kjører trikkeføreren før alle klarer å komme seg av trikken. Det er tillatt 
med sykler, rullestoler og barnevogner. Disse kan hindre folk i å komme seg 
inn og ut. Skrik og skrål trenger ikke hjelpe. 

Alle bruker trikken. Sånn er det også tidligere på dagen.  

Da dominerer hygge og livsnytelse. Iblant kommer hele skoleklasser og 
barnehagegrupper inn og sprer glede. Fastboende i arbeidstøy og avslappede 
feriefolk sitter side om side. Stemningen er flerkulturell og fargerik, som Belgia 
selv, og på dagtid er det stort sett rikelig med sitteplasser å velge blant. 

Lokal delikatesse 

Hvis du starter reisen på «De Panne Station» helt i sør, noen få kilometer fra 
grensen til Frankrike, kan allerede stoppested nummer to by på en god grunn 
til å stige av. Ved stasjonen «De Panne Plopsaland» ligger nemlig 
fornøyelsesparken av samme navn, som er et yndet reisemål for barnefamilier 
fra flere land. 

Fire holdeplasser videre er «De Panne Centrum» der det er fem minutter å gå 
til strandrestauranten Mirage. Tomat Garnaal står på menyen blant forrettene. 
Garnaal er en bitte liten grå reke, som blir lyserosa når den kokes. En lokal 
delikatesse, lekkert dandert og rik på smak. 



 
TRADISJON: Fra trikkestoppet «De Panne Centrum» er det fem minutter å gå 
til strandrestauranten Mirage. Der står den lokale delikatessen Tomat Garnaal 
på menyen. Foto: Eva Kylland / NTB Foto: NTB Tema 
 
I 500 år har det vært tradisjon å fiske disse sandrekene fra hesteryggen, særlig 
i byen Oostduinkerke, noen trikkestopp nord for De Panne. I 2013 fikk denne 
fangstkulturen plass på UNESCOs liste over immateriell kulturarv. Dermed får 
fiskerne litt ekstra betalt for å føre tradisjonen videre. 

Kysttrikken fører også en lang tradisjon videre: Den første delen av ruten 
åpnet allerede i 1885, og var da del av et nettverk av trikker som gikk mellom 
byer i hele Belgia. I dag går trikken hvert tiende minutt i sommermånedene og 
frakter over 15 millioner passasjerer årlig. 

Reisefakta: De Kusttram 

* På dagtid kjører kysttrikken «De Kusttram» hvert 10. minutt i høysesong, 
ellers i året hvert 15. eller 20. minutt. 

* Pris for dagspass voksen: 7,50 EURO. 

* Noen av kysttrikkens holdeplasser er på eller like ved togstasjoner. 



* Mer informasjon: https://www.dekusttram.be/en/ 

* Offentlig transport, med tog og buss, er godt utbygd i hele Belgia. Fra Brussel 
sentrum går toget til byen Oostende, der kysttrikken har stoppested. Togturen 
tar 1 time og 50 minutter. 

Tips: To middelalderbyer nær kysten 

Brugge og Veurne er godt bevarte, vakre og verdt å oppleve. 

 
TURER FOR TURISTER: I Brugge blir turister tilbudt omvisning i båt, buss og 
med hest. Foto: Eva Kylland / NTB Foto: NTB Tema 
 

Brugge ligger et kvarter med tog fra kystbyen Oostende, og er en av Europas 
best bevarte middelalderbyer. Kombinasjonen av arkitektur, gater, kanaler og 
torg er overveldende. Byen skal være Belgias viktigste turistby etter Brussel. 
Mengden sjokoladebutikker er ikke til å tro. Her finnes museer både for 
sjokolade og pommes frites. 

https://www.dekusttram.be/en/


 
UTSIKT: Fra toppen av Sint-Niklaas-tårnet kan vi se langt i retning byen De 
Panne ved kysten. Foto: Eva Kylland / NTB Foto: NTB Tema 
 
Veurne oppsto rundt en festning som ble bygget som forsvar mot vikingene 
på slutten av 900-tallet. Stedet ble en by på 1100-tallet. En stor del av de 
sjarmerende og imponerende historiske bygningene stammer fra rundt 1600. 
Sint-Niklaas-tårnet fra 1200- og 1300-tallet rommer et byklokkespill, og det er 
mulig å gå opp trapper inne i tårnet for å nyte utsikten. Turismen er økende i 
Veurne, men det er mulig å finne litt rimeligere overnatting enn i de største 
byene. Veurne ligger cirka sju kilometer fra den sørlige endestasjonen på 
kysttrikken, De Panne. 

ashild.skadberg@ntb.no 
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