
DE TIKTOK-ROUTE 

DE ROUTE MET DE LEUKSTE & GEKSTE PLEKKEN VAN KNOKKE-

HEIST 

Deze zomer wijzen de sociale media je de weg in Knokke-Heist. Drie nieuwe wandel-en 
fietsroutes gebaseerd op alomgekende sociale media nemen je mee langs de interessantste 
plaatsen voor op jouw favoriete platform. De TikTok-route is een fietstocht van 17,5 
kilometer langs de vrolijkste en meeste speelse plekken van Knokke-Heist. En dan zijn we nog 
niet begonnen over de TikTok-challenges die we samen met een aantal beroemde TikTokkers 
bedachten om de route volledig TikTok-proof te maken. Klaar om je volgers op TikTok te voorzien 
van de leukste filmpjes ooit geshoot aan de Belgische kust? Zet je schrap voor een knotsgekke rit 
met het hele gezin! 

 
1. MAGISCHE STENEN 

Lichttorenplein, Architectenbureau E&L i.s.m. kunstenaar Gert Verhoeven     KM: 0 

Het Lichttorenplein is het vertrekpunt van de route. In Knokke-Heist wordt dit ‘het roze plein’ 
genoemd, en je zal meteen snappen waarom. In de toren vind je het informatiepunt van Toerisme 
Knokke-Heist. Met zijn gekleurde blokken, trappen en roze fontein is dit dé perfecte speeltuin om 
een eerste video te maken! 



 
2. JUMP FOR JOY! 

Ter hoogte van de A.Bréarstraat, Tomorrow Man made by the sea van Catherine François      
KM: 0,5 

Is dat een echte man die daar voorovergebogen staat? Nee hoor, het is een kunstwerk van 
Catherine François. Je ziet een naakte man die zich afschermt tegen het water en de wind. De 
sculptuur weegt bijna een halve ton en valt op van ver door zijn hoogte van twee meter. Het beeld 
verandert geleidelijk aan van kleur door het zonlicht, de wind en de regen. We zijn als mens 
immers nietig tegenover de kracht van de natuur! 

 
3. ICE ICE BABY 

Zeedijk 718, Glacier de La Poste      KM: 0,4 

Ontdek op de hoek met de A. Bréarstraat het legendarische ijssalon Glacier de la Poste, beter 
bekend als ‘t Postje. Het is moeilijk kiezen tussen al die smaken! Voor je beslist wat het wordt, 
lees je best even de ijscrèmechallenge die hieronder staat ... 

ijscrèmechallenge: je hebt er wel degelijk een ijsje voor nodig. Leer wel eerst even snel de 
dansmoves voor je het ijsje koopt, want ze smelten snel! Bekijk de tutorial op het TikTok-
account van Knokke-Heist. 



 
4. DRESS TO IMPRESS 

Albertplein           KM: 0,65 

Bienvenue sur place m’as-tu vu. De beau monde van onze badplaats paradeerde hier vroeger 
langs alle terrasjes zodat het Albertplein deze bekende bijnaam kreeg. Zelfs de Kennedy’s 
onderhielden een nauwe band met de gemeente en probeerden hier wel eens incognito te 
flaneren. En dat doen we in Knokke-Heist niet in bikini, maar met de nodige glamour! 

 
5. MEGA MINIGOLF 

Prins Filiplaan 1, Minigolf Knokke-Zoute       KM: 1,2 

Jong geleerd is oud gedaan. Vele Knokke-Heistenaars zetten hier hun eerste pasjes op het gras. 
In 2019 kreeg deze minigolf in de Britse krant The Guardian zelfs de titel van mooiste minigolf ter 
wereld! Best wel cool, toch? 

#Golfchallenge 
Laat het balletje een waanzinnige weg afleggen met onmogelijke kronkels en scoor alsnog in de 
hole! Laat je inspireren door de tutorial op het TikTok-account van Knokke-Heist. 



 
6. ZANDMANNETJES 

Duinen in het Zwin, helemaal aan het einde van de dijk richting Nederland     KM: 4,4 

Knokke-Heist kan je niet uitspreken zonder in één adem ook het natuurpark het Zwin te 
vernoemen. Maar ook de duinen en polders die tussen het reservaat en de zee liggen, zijn een 
perfecte plek om heerlijk uit te waaien. Of om een doldwaze TikTok-video te creëren natuurlijk. 
Met al die ruimte kan je vast iets bedenken dat je TikTok-account zal doen boomen! 

 
7. DE HAAS 

Duinen voor de Zwinvlakte, Hospitality van Barry Flanagan     KM: 4,6 

Wie graag iets herkenbaar afspreekt als verzamelpunt, zal in Knokke-Heist vaak voor de geliefde 
haas kiezen die het einde van de zeedijk trotseert. Met uitgestrekte poten lijkt hij over de vlakte te 
vliegen. In het West-Vlaams wordt hij ook ‘’t Keun’ of ‘Keuning van ’t Zwin’ genoemd. Kinderen 
kennen hem dan weer als ‘Bugs Bunny’. Kunstenaar Barry Flanagan maakte nog vijf andere 
bronzen hazen die verspreid over de wereld rondspringen. 



 
8. VREEMDE VOGELS 

Graaf Leon Lippensdreef 8, Zwin Natuur Park             KM: 5,9 

Welkom op de grootste internationale luchthaven voor vogels! Voor onze gevleugelde vrienden is 
het natuurreservaat namelijk een echte trekpleister. De kans dat je hier eerder geweest bent, is 
groot, aangezien de helft van de Vlaamse scholen hier op excursie komt. En terecht. Het domein 
werd onlangs ook voorzien van een hypermoderne bunker die dienst doet als bezoekerscentrum 
en observatiebasis. 

 
9. VERBODEN TE VOEDEREN 

Burgemeester Frans Desmidtplein, Koivijver van DisorderLine               KM: 12,4 

De kunstenaars van DisorderLine plaatsten een koivijver op het Burgemeester Frans 
Desmidtplein. Voor je je afvraagt hoe het verkeer hier nog kan passeren, kijk je best nog eens 
een tweede keer van dichtbij. De street artists gingen niet met drilboren maar met verfborstels 
aan de slag en maakten een optische illusie! Neem al springend, duikend, vallend... je vrienden 
beet op TikTok: de mogelijkheden zijn eindeloos. 



 
10. DE GROTE VRIENDELIJKE REUZEN 

Abraham Hansplein, Twee Grote AVL-Mannen van Joep Van Lieshout  KM: 12,6 

Twee oranje mannen van acht meter hoog geven elkaar de hand. Wat zouden ze vertellen tegen 
elkaar? De sculptuur in polyester is een echte eyecatcher in Knokke-Heist. Joep Van Lieshout 
maakte dit werk dat nu het rondpunt siert op het Abraham Hansplein. Net als de AVL-mannen, 
ontmoeten twee belangrijke verkeersaders elkaar hier. Het verkeer uit het binnenland kruist dat 
van de kuststreek. 

 
11. LAKESIDE PARADISE 

Duinenwater 41, Lakeside Paradise              KM: 14,4 

Een paradijs aan een meer is dit zeker wel! Nergens anders in de omgeving vind je zo’n idyllische 
locatie voor watersport. Avonturiers en waterratten komen aan hun trekken door de waaier aan 
activiteiten die het domein aanbiedt. Overwin je hoogtevrees op de kabelbaan of test je evenwicht 
op een wakeboard. Een fitnesscentrum, zwembad, skatepark of jeugdhuis? Noem het op, het is 
er allemaal. 

#Skateboardchallenge 
Hier vind je de skaters en wakeboarders van Knokke-Heist. Maar deze challenge kan je zelfs 
doen als je je skateboard thuis vergeten bent. Bekijk de tutorial via het Knokke-Heist TikTok-
account! 

12. DE ZES BOCHTEN 

Nieuwstraat 127, Bistro en B&B De Zes Bochten        KM: 15,4 



Niet veel verder dan zes bochten van het centrum van Knokke-Heist ligt een gerenoveerde 
hoeve, midden in het groen. Met zicht op het zonnebloemveld aan de overkant kan je hier met de 
hele familie komen genieten van verse wafels en ander lekkers in de bistro. Met zijn binnen- en 
buitenspeeltuin is deze plek bovendien 100 % kidsproof! Wie ’s avonds niet meer uit zijn stoel 
geraakt, kan blijven slapen in een van de acht splinternieuwe familiekamers. Als dat niet 
verleidelijk is! 

 
13. ROSIE’S ROLL-IN ROLLER DISCO 

Lippenslaan 1, Rosie’s Roll-in Roller Disco    KM: 16,5 

Knokke-Heist loopt deze zomer op rolletjes. Er opent een pop-up roller disco voor iedereen die af 
en toe nostalgisch terugkijkt naar de jaren 50 of voor wie zo’n rollerdisco alleen kent uit de 
Amerikaanse films. Het is poepsimpel: trek je rolschaatsen aan en laat je meevoeren op de 
discomuziek. 

 
14. SOCIAL SOFA 



Dumortierlaan, Social Sofa- project uit Tilburg            KM: 17,7 

Wie op de Social Sofa plaatsneemt om even uit te rusten, moet het project erachter kennen. 
Social Sofa is een Nederlands initiatief om mensen uit de buurt met elkaar in verbinding te 
brengen. Over heel de wereld kan je de kleurrijke ontwerpen terugvinden. Van Ravenna, 
Barcelona, München… tot in ons eigenste Knokke-Heist. In België kan je zo’n vijftien banken 
ontdekken, gemaakt door kunstenaars in samenwerking met mensen met een achterstand op de 
arbeidsmarkt. Elke sofa is uniek en vereist maar liefst zeshonderd uren handwerk per mozaïek. 
Weer een bewijs dat we in onze badplaats kunst hoog in het vaandel dragen! 

 
15. DOOLHOF 

Dumortierlaan, Landschapsarchitect Aldrik Heirman i.s.m. kunstenaar Jan Vercruysse    KM: 
17,9 

Knokke-Heist ging een aantal jaren geleden voor het ontwerp van het IJzerpark in zee met de 
Belgische landschapsarchitect Aldrik Heirman. Het resultaat is een glooiend park dat de 
natuurlijke lijnen volgt van de duinen in de omgeving. Als bomenkweker staat Heirman erop dat 
het park groeit en bloeit volgens de regels van de natuur, en niet andersom. Dieper in het park 
ontdek je de samenwerking met kunstenaar Jan Vercruysse. Die laatste maakte een doolhof die 
hij doopte tot ‘The Pleasure Garden’. Hier mag dus absoluut plezier beleefd worden en dat laten 
we ons geen twee keer zeggen! Dit is de laatste hotspot dus geen paniek als je de uitgang niet 
meteen vindt. 

 

 

 

 

 

 

 



 


