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Le Portel-Plage

Le Portel-Plage,

Verkwikkende lucht
Het strand is het geliefkoosde speelterrein voor de kinderen die geen moment aarzelen om nat te worden tijdens het zeilen, kajakken of bij een ritje op een boei
getrokken door een motorboot. Door langs de kustlijn
te lopen, ontmoet men vissers die uit hun fobart stappen, de typische vissersboot die men op de zandstranden vindt, of mosselzoekers in het Fort de l’Heurt, de
grootste natuurlijke mosselplaats van de kust, zeer bekend onder ingewijden.

En, zin in een wandeling?
We zoeken hoger gelegen terrein op in het Parc de

la Falaise. Deze 27 hectaren groen zijn onderverdeeld
in twee stukken: boven is het park uitgegroeid tot een
openbare tuin waar de kinderen minigolf spelen of de
glijbaan uitproberen, pony’s of schapen strelen. Het
onderste gedeelte is een wild en ongerept stuk natuur
waar trekvogels de vijver benutten. De kleinste? Het
strand en het park zijn zo aangelegd dat andersvaliden
zich vrij kunnen bewegen dankzij de rolstoelen voor alle
terreinen die door de gemeente en de Association des
Paralysés de France (vereniging voor verlamde personen van Frankrijk) ter beschikking gesteld worden. Voor
de wandelaars geeft het pad van de Douaniers een mooi
voorproefje op het kustlandschap. Het vertrekpunt ligt
aan de voet van het fort van Alprech en de tocht duurt
anderhalf uur, maar men kan ook afzakken naar het
strand van Ningles, een kleine beschutte kreek tussen
Le Portel-Plage en Equihen-Plage.

Een intact zeepatrimonium
Le Portel-Plage is een oud vissersdorp met nog enkele
traditionele huisjes dat zijn tradities in stand houdt. De
folkloristische kostuums staan in het gemeentehuis
uitgestald in een vitrine en komen elke eerste zondag
van juli weer tot leven wanneer de dorpsbewoners,

in kostuum, uitgaan voor de zegening van de zee.
U kunt er ook terecht voor een vleugje geschiedenis
dankzij de drie versterkte forten van de badplaats: dat
van le Heurt, gebouwd door Bonaparte en waarvan er
slechts één muur meer rest, dat van Alprech, half bedolven, daterend uit de Ie Republiek en tenslotte dat
van Mont de Couppes dat ook dateert uit de XIXe eeuw.

Gemoedelijkheid als cultuur
Of men nu vaste klant is van de badplaats of niet, er is
steeds een goede reden om te genieten van de lokale
gebruiken en gewoonten. Concerten, dansavonden in
het Parc de la Falaise, het feest van de mossel of Welsh
(min of meer een streekgerecht), vuurwerk en carnaval
luisteren de pleinen en het strand op. Hier weet men
wat feesten is!
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H

oort u het vrolijke geroezemoes van het strand
van le Portel? Kinderen lopen op het zand, eten
een ijsje en genieten van de vele activiteiten die
hen, vaak gratis, aangeboden worden. Het mooiste
zicht heeft u vanuit het Parc de la Falaise, dat heel
geschikt is om te kuieren en prettige momenten door
te brengen. Terwijl de kleintjes over het speelterrein
hollen, nemen de groteren een duik in het zwembad
Océane. Hier is garnalen vangende garnaalvangst met
het gezin bijna een traditie!
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