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naam

Middelkerke

nationaliteit

Belg

geboortedatum

1-01-1977
 
imago

kind- en gezinsvriendelijke kustgemeente

oppervlakte

7.706 ha

inwoners

18.585 

9 deelgemeenten

Middelkerke
Westende
Lombardsijde
Leffinge
Slijpe
Wilskerke
Mannekensvere
Schore
Sint-Pieters-Kapelle



 > Bestuur

provincie

West-Vlaanderen

bestuurlijk arrondissement

Oostende

kieskanton

Oostende

gerechtelijk arrondissement

Brugge

gerechtelijk kanton

vredegerecht 2de kanton Oostende

buurgemeenten

Oostende
Gistel
Diksmuide
Koekelare
Nieuwpoort



klimaat

gematigd zeeklimaat

gemiddelde  
jaartemperatuur

11°C

uren zon per jaar

1.705

jaarlijkse neerslag

764 mm

ligging

51,18 noorderbreedte
2,82 oosterlengte

getijdenverschil

gemiddeld 4 meter

zeewatertemperatuur

6° - 17°C

zoutgehalte

35 gram zout/liter

warmste maand

juli en augustus:  
gemiddeld 17°C

koudste maand

januari: gemiddeld 3,1°C

droogste maand

september: gemiddeld 
9,5 dagen neerslag 

natste maand

januari: gemiddeld 
13,4 dagen neerslag

windrichting

overwegend zuidwest

reliëf

2,5 tot 4 meter  
boven de zeespiegel

 > Klimaat



waterlopen

kanaal: 
Nieuwpoort-Plassendale

stroom: de Ijzer

handelszaken

962

vrije beroepen

21%

horeca

21%

immobiliën

4%

kleinhandelszaken

41%

kampeerterreinen

3%

landbouwbedrijven

146

varkens

38.217

runderen

7.912

afvalproductie

6.688.286 kilo restafval 
(cijfers 2009) 

 > economisch



kustlijn

9,48 kilometer

zeedijk

6,76 kilometer
 
tweede verblijven

14.314

overnachtingen

469.669

cafés

50

hotels

21

restaurants

107

 > toerisme

1

2

3
5 6
74

campings

20

weekendverblijfparken

31
 
7 zustersteden

1. Vresse-sur-Semois (B)
2. Clevedon (GB)
3. Epernay (F)
4. Ettlingen (D)
5. Sohren (D)
6. Rauschenberg (D)
7. Büchenbeuren (D)



gemeentelijke  
gebouwen

bibliotheekfilialen: 4
brandweerkazerne: 1
filialen buitenschoolse 
kinderopvang: 4
casino: 1
containerpark: 1
culturele centra: 3
gemeentehuis: 1
gemeentelijke  
werkhuizen: 1
jeugdhuis: 1
kerken: 13
politiegebouw: 2
scholen: 5
sporthallen: 3
sportpark: 1
voetbalvelden: 5
woon- en zorgcentrum: 1
zwembad: 1

 > gebouwen en voorzieningen
zie ook: www.middelkerke.be > bestuur en administratie > digitale kaarten

milieuvoorzieningen

glasbollen: 36
hondentoiletten: 29
ondergrondse  
afvalcontainers: 15
natuurgebieden: 3
geboortebossen: 5
paddentunnel: 1

parkings

gratis randparkings: 8
betalende dagparkings: 8
parkeerplaatsen voor 
gehandicapten: 127

jeugdvoorzieningen

agoraspaces: 3
speelpleinen: 11
skateramp: 5
strandglijbanen: 10





Eerste vermelding in historische bronnen
• Leffinge - ‘Latfinga’ (988)
• Westende - ‘Westenda de Testrep’ (1173)
• Slijpe - ‘Erlebaldi Capella’ (1141), later ‘Slipen’ (1292)
• Mannekensvere - ‘Manekini Overvara’ (1170)
• Wilskerke - ‘Willekini Capella’ (1201)
• Schore - (1208)
• Middelkerke - ‘Middelkerca’ (1218)
• Lombardsijde - (1248)
• Sint-Pieters-Kapelle - (1455)
 
1795 Franse bezetter geeft alle  
 deelgemeenten een eigen, plaatselijk  
 bestuur. 

1876 badplaats Middelkerke    
gesticht.

1885 stoomtramverbinding  
 tussen Oostende en Middelkerke.

1891 bouw eerste casino.

1896 badplaats Westende-bad gesticht.

1914-1918 Wereldoorlog I vernielt o.a. het casino,  
 het gemeentehuis van Middelkerke en  
 de badplaats Westende. Het merendeel  
 van de landelijke dorpskernen wordt  
 stukgeschoten.

 > beknopte geschiedenis



bronnen: 
www.middelkerke.be
www.statbel.fgov.be: FOD Economie
www.vliz.be: Vlaams Instituut voor de Zee
www.ngi.be: Nationaal Geografisch Instituut

Jaren ’20-’30 de wederopbouw, o.a. het postgebouw  
 in Middelkerke, de volledige badplaats  
 Westende, de kerken van Slijpe en  
 Middelkerke worden in deze periode  
 gebouwd.

1940 - 1945 Wereldoorlog II. De Duitsers bouwen  
 de kust uit tot een versterkte vesting  
 (Atlantik Wall).

Jaren '60 ontwikkeling van het massatoerisme.

1971 Middelkerke doet afstand van  
 de wijk Raversijde aan Oostende  
 (uitbouw luchthaven).

1971 fusie Schore, Sint-Pieters-Kapelle,  
 Mannekensvere en Slijpe tot Spermalie.

1971 fusie Westende  
 en Lombardsijde tot Westende.

1977 fusie van Middelkerke,  
 Westende, Leffinge, Wilskerke  
 en Spermalie.
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