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Het
Lekkere
Westen
West-Vlaanderen profileert zich dit jaar
ook deze zomer als de regio om als
culinaire toerist te ontdekken. Onder de
titel Het Lekkere Westen kan je elk seizoen
een uniek aspect van de vele culinaire
troeven van elke regio ontdekken.

4 Lekkere
Westen
foodroutes
Fietsen is nog zo aangenaam
als je onderweg kunt proeven
van lekker eten en drinken...
Het Lekkere Westen presenteert
enkele foodroutes, dat zijn routes
die langs die verschillende plekken passeren en je laten proeven
van het lokaal lekkers van
de streek.

foodroutes

foodroute Ieper 41,5 km
Verken de lekkerste korteketen-adressen in en
rond de stad Ieper met behulp van dit voor jou
uitgestippeld fietslusje. De knooppunten leiden
jou niet enkel langs de mooiste plekken en
bezienswaardigheden, ze laten je ook kennis
maken met enkele (h)eerlijke 100% West-Vlaams
hoeve- en streekproducten.
www.westtoer.be/nl/doen/
korteketenfietsroute-ieper

foodroutes

Ontdek alle foodroutes op

foodroute Roeselare

www.westtoer.be/
het-lekkere-westen/
foodroutes-het-lekkerewesten

foodroutes

foodroute Middenkust en
hinterland 43 km
foodroutes

foodroute Torhout, Loppem
& Zedelgem 50 km
Deze route leidt langs hoeve-en streekproducenten, authentieke adresjes,...
in het Brugse Ommeland. Al fietsend leer je
de rijkdom van de streek kennen.
www.westtoer.be/nl/doen/
fietsen-het-lekkere-westentorhout-loppem-zedelgem

Deze route leidt langs hoeve-en streekproducenten, authentieke adressen,... in Oostende,
Bredene, De Haan, Oudenburg,... Al fietsend leer
je de rijkdom van de streek kennen.
www.westtoer.be/nl/doen/
fietsen-het-lekkere-westenmiddenkust-en-hinterland

Ontdek al fietsend hoeve-en streekproducenten,
authentieke adressen in de Leiestreek. Kom in
contact met ‘de korte keten’ of het nu een
hoeve-ijsje is, een lunch met lokale producten
of een lokaal streekbiertje is ... je leert de rijkdom
van de streek kennen. Je kan dit ook combineren
met een hoevepicknick.
www.westtoer.be/nl/doen/
fietsen-het-lekkere-westen-deleiestreek-2

10 x
tafelen in
een uniek
decor

uniek tafelen

Bar Bernard (Watou)
Bar Bernard is het paradepaardje van brouwerij
St. Bernardus in Watou. Het restaurant met dakterras
biedt een uniek uitzicht van 360 graden op de hoppevelden, de Westhoek en het nabijgelegen Frankrijk.
Proef er de foodpairing tussen de gerechten van chef
Filip en de bieren van de brouwerij.

uniek tafelen

Lin’eau (Wielsbeke)

Mondieu (St. Idesbald)

Lin’eau huist in een volledig gerenoveerde vlasroterij.
In dit indrukwekkende industriële pand tovert Chef
Baptiste heerlijke gerechten op je bord. Op het dak
van de vlasroterij teelt hij zelf zijn kruiden en bloemen.
Vanop het stijlvolle terras heb je een mooi uitzicht op
een oude Leiearm.

Chef Iain Wittevrongel laat je proeven van Noordzeevis
van onze Vlaamse vissers in deze prachtig gerestaureerde Middeleeuwse abdijhoeve van Ten Bogaerde. Op het
domein bevindt zich ook de huisbrouwerij St. Idesbald.

Het Lekkere Westen biedt tal
van mogelijkheden om lekker
te tafelen. Maar ’t is nog zo interessant om te dineren in
een uniek decor.

uniek tafelen
uniek tafelen

De Traagheid (Tielt)

uniek tafelen

uniek tafelen

De Traagheid is een totaalconcept waar Chef Michiel
van Colenberghe puur en lekker eten brengt in het bijzondere kader van een gerenoveerde cinemazaal waar
ook bloemen en boeken een vaste waarde vormen.

Le Mystique (Brugge)
Chef Raoul de Koning verwent je smaakpapillen in
dit prachtige decor dat historische grandeur ademt.
Restaurant Le Mystique, gelegen binnen de Brugse
Vesten, maakt deel uit van Hotel Heritage, lid van de
prestigieuze keten Relais & Chateaux.

uniek tafelen

Water en Vuur (Diksmuide)
Op de hoogste verdiepingen van de voormalige
veevoederfabriek in het toeristische hart van Diksmuide
is het voluit polderesk genieten van lokale gerechten.
Het, op eigenzinnige wijze, verbouwde industriële pand
vormt het ideale decor om, met het hoofd in de wolken
én met de voetjes in de West-Vlaamse klei, even te
ontsnappen aan de drukte en de waan van de dag.

ViEr (Kortrijk)
ViEr bevindt zich in het historisch pand van de voormalige Sint-Vincentiuskliniek, vlakbij het Begijnhofpark
van Kortrijk. Proef er van‘catch of the day’, dagverse
Noordzeevis of een seizoenssalade uit eigen tuin, een
mengeling van groenten en kruiden van het moment.

uniek tafelen
uniek tafelen

Oosterstaketsel
(Blankenberge)
Vanop het Oosterstaketsel in Blankenberge, ruik je de
zilte zeelucht, proef je de vis en schaal-en schelpdieren
uit de Noordzee op je bord en dit alles met eindeloos
zicht op de Noordzee.

uniek tafelen

Oosthof (Jabbeke)
Proef van heerlijke lokale gerechten in deze historisch
omwalde hoeve uit 941. Bij mooi weer kan je in alle rust
tafelen op het binnenterras van de hoeve.

Manoir Ogygia (Poperinge)
Manoir Ogygia ligt in een exclusief kasteelpark van 1ha.
Je kan er dineren in het gastronomisch restaurant dat
zich bevindt in‘t Kasteeltje waar chef Kris een verfijnde
keuken brengt met het accent op innovatie en lokale
streekproducten. Na het diner kan je ook overnachten in
één van de 10 luxe kamers.

16 x
dineren
bij lady
chefs
Gastronomie wordt vaak gezien
als een mannenzaak, maar in
de keukens van deze Lady Chefs
heeft een vrouw het altijd voor
het zeggen.

ladychefs

ladychefs

Hilde Stekelorum
Boîte, Sint-Idesbald

Sofie Gaytant
ARhus Café, Roeselare
De gloednieuwe bibliotheek ARhus wil lichaam en
geest voeden, dus kun je aanschuiven in het café
voor een huisgemaakte ijsthee, een taartje en zelfs
een lunch. Sofie Gaytant en Hans Soenen zijn de
chefs van dienst.
www.arhus.be/arhus-cafe

ladychefs

Sandrine Auvray
Armalot, De Panne

Haar wereldkeuken deelt Hilde graag. Je smult
hier van pan cristal met burrata, Libanese toast,
ovengebakken langoesten en geroosterde
wortelgroenten.
www.uneboiteamanger.be

Een kleine kaart die geregeld wisselt. Of klein,
fijn en vers. In de diepvriezer vind je hier dan
ook alleen maar roomijs. Daarna even slenteren
naar zee?
www.armalot.be

ladychefs

Evelyn Vandermeersch
Kapelle, Middelkerke

ladychefs

Virginie Gelaude
Bacon, Ieper
Eigentijds, vernieuwend en een chef die
ongetemd kookt, net zoals haar krullen ogen.
Verrassend op vele vlakken!
www.restaurant-bacon.be

ladychefs

Hannelore Vandamme
Soll Cress, Koksijde
Garnalen van de paardenvissers, lokale koffie
en appelsap uit de streek. Hier maken ze er
een sport van om met streekproducten van het
moment te werken.
www.sollcress.be

Garnalen van de paardenvissers, lokale koffie
en appelsap uit de streek. Hier maken ze er
een sport van om met streekproducten van het
moment te werken.
www.restaurantkapelle.be

16 x
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ladychefs
ladychefs

Laurence Van Cauter
De Grote Post, Oostende

Myriam Herman
Eetcafé ’t Folk, Dranouter
Drie straffe madammen runnen dit bijzondere
eetcafé waar muziek door de aderen stroomt. Met
terras, zicht op de Kemmelberg en de festivalweide, en een muzikale menukaart.
www.muziekcentrumdranouter.be

ladychefs

Mieke Verkarre
De Lisdodde, Lo-Reninge

In dit vroegere postgebouw huist een cultuurcentrum en een heerlijk cultuurcafé waar je meteen
ook een geïnspireerde lunch, een goed vullend
diner of een lekker tussendoortje meepikt.
www.degrotepost.be

Mieke en haar team creëerden een oase van
rust met dagschotels, slaatjes en suggesties.
Het ideale startpunt voor een wandeling of
fietstocht in de streek.
www.delisdodde.be

ladychefs

Ann Warrinnier
Oosterstaketsel,
Blankenberge

ladychefs

Kim Decock
Poer, Lichtervelde
Het terras heeft Ibiza-vibes, de gerechten zijn licht
en inventief, en wie wil, kan zelfs voor een no
carb-optie gaan. Verfijnd genieten!
www.restaurantpoer.be

ladychefs

Nathalie Plaiy
Den Haze, Wingene
Tussen de bossen en velden van het Bulskampveld
ligt deze hoeve verborgen. Je eet hier onder meer
een terroir-menu.
www.denhaze.be

De wandeling is een belevenis en de beloning
al net zo imposant: een schitterend zicht op
de zee en dijk, en de lekkerste huisgemaakte
visgerechten.
www.oosterstaketsel.be

16 x
dineren
bij lady
chefs
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heeft een vrouw het altijd voor
het zeggen.

ladychefs

ladychefs

Kathleen Vanderbeke
Terminus, Poperinge

Jessica Vansever
YELO, Wenduine

Dit huis van vertrouwen bevindt zich pal op de
grens. Rundsvlees, parelhoen en koekoek komen
van de eigen boerderij, en de Terminus-beenhouwer bereidt alles van a tot z. Van charcuterie
tot zouten.

Een eerlijke keuken, dat garandeert chef Jessica
Vansever en ze werkt hiervoor samen met tal van
bioboeren uit de buurt die haar zowel mangalicavarkensvlees als geitenkazen en aardbeien leveren.

www.restaurantterminus.be

www.restaurantyelo.be

ladychefs

ladychefs

Marianne Pauwaert
Tijdok, Zeebrugge
Chef Marianne Pauwaert komt uit een vissersgeslacht en weet alles over onze Noordzeevis. Dat
leidt tot gevarieerde seizoengerechten die volledig
in huis bereid worden.
www.tijdok.be

An Vissers
Den Amand, Brugge
Een keuken gevuld met streekgebonden producten. Van
voorgerecht tot nagerecht verwend chef An Vissers je
smaakpapillen in hartje Brugge.
www.denamand.be

10 Gault&
Millau
nieuwkomers en
stijgers
Als je verwend wil worden met
smaakvol eten in toprestaurants
zit je goed in het Lekkere Westen.
Gault&Millau wil je met zijn gids
wegwijzen door het landschap
aan restaurants. Gault&Millau
nomineerde 188 West-Vlaamse
restaurants en Martijn Defauw
van restaurant Rebelle (Marke)
werd verkozen tot ‘jonge topchef
van het jaar’. Sans Cravate uit
Brugge werd dan weer bekroond
met ‘beste wijnkaart van het
jaar’. Hiernaast geven we je nog
10 nieuwkomers en stijgers in
Het Lekkere Westen, elk met hun
specialiteiten en sfeer.

Gault&Millau
Gault&Millau

Onism (Blankenberge)
Korneel Vandermeersch

Amuzee (Zeebrugge)
Laurent Law
Chef Laurent tovert de Noordzee met zijn eigen
twist op jouw bord. Foodsharing en een lekker
glas wijn zonder veel poespas. Amuzee is gelegen
in Zeebrugge. Het is dan ook geen verrassing dat
de Noordzee centraal staat in het restaurant. Je
krijgt er dagverse en seizoensgebonden producten
recht uit de zee voorgeschoteld, dat allemaal
dankzij de nauwe samenwerking met de lokale
vissers. Ze kregen een notering van 13 punten.

Gault&Millau

Locàle by Kok au Vin
(Brugge)
Hendrik Dequecker
Balans op en naast het bord. Je voelt de visie
tot leven komen in de vernieuwende gerechten,
gemaakt op basis van lokale producten en pure
smaken. In de naam van het restaurant kan je hun
filosofie al afleiden, een topselectie aan lokale
producten met een herkomst. De (h)eerlijkheid
van het restaurant ligt in eenvoud, kwaliteit en
gastvrijheid. Als je plaatsneemt aan tafel proef
je de smaken van de regio. De chef Hendrik
Dequecker verwerkt de organische, biologisch
geteelde producten in een eigentijdse en funky
stijl. Die stijl werd beloond met een Gault&Millau
notering van 13.

Onism, de frustratie dat je maar op één plaats
tegelijk kan zijn. Daar biedt chef Korneel
Vandermeersch met zijn wereldse gerechten een
oplossing op. Je maakt een miniwereldreis dankzij
de wereldkeuken en het inspirerende interieur
van het restaurant. Een avond in Onism kan je
beschrijven als een avontuur, je ervaart wereldsmaken die smelten op je tong met producten
van bij ons. Je bent als het ware op meerdere
plekken tegelijk. Het doel om de wereld naar jou
te brengen via smaak, beleving en momenten om
te koesteren wordt bij Onism waarheid. Ze kregen
van Gault&Millau een 13 als notering.

Gault&Millau

Barisdam Bistro
(Kortemark)
Pieter Puype
De sfeervolle Barisdam Bistro ligt in het charmante
Kortemark (Werken). Je wordt er verwend met
lekkere gerechten. Chef Pieter maakt er een
erezaak van om wekelijks het menu aan te passen,
rekening houdend met de seizoenen.
De bistro kreeg van Gault&Millau een notering
van 12 punten.

Gault&Millau

Rebelle (Marke)
Martijn Defauw
Chef Martijn Defauw werd door Gault&Millau
2022 verkozen tot jonge topchef van het jaar. Het
restaurant in het West-Vlaamse Marke haalt niet
alleen zijn groenten van de Blauwe Spie, maar
ook inspiratie. Het menu verandert volgens het
seizoensgebonden aanbod bij de boeren. Als je
gaat eten bij Rebelle, proef zeker hun pandan rijst
dessert dat in 2019 verkozen werd tot dessert van
het jaar door Gault&Millau.
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Vonk Gastrobar (Izegem)
Bart Hoornaert

L’Envie (Zwevegem)
David Grosdent
Het gastronomische restaurant L’Envie maakt al
zijn verwachtingen waar met het menu waar je
de smaken van lokale producten ontdekt. De chef
David Grosdent werd verkozen tot ‘jonge chef van
het jaar 2021’ bij Gault&Millau. Hij kreeg dit jaar
een notering van 16 van Gault&Millau. Hij laat zijn
creativiteit graag de vrije loop met Noordzeevis
en lokale seizoensproducten. Hij is ook een van de
Jong Keukengeweld Chefs.

Gault&Millau

Bistro JETT (Knokke-Heist)
Dries Huisseune
Just enjoying time together, daarvoor staat JETT.
Lokale producten komen van de tuin recht op je
bord. Chef Dries Huisseune hecht veel belang aan
de seizoenen en biedt daarom een menu aan dat
wisselt om de 3 à 4 weken. Chef Dries Huisseune
tovert vernieuwende gerechtjes op je bord met
een knipoog naar de klassieke keuken. Dat leverde
hem 14.5 punten op van Gault&Millau.

Gault&Millau

Bacon (Ieper)
Virginie Gelaude
Ladychef Virginie Gelaude verwelkomt jou graag
bij Bacon in Ieper waar ze altijd een verrassing op
je bord tovert. De kaart evolueert steeds, maar de
constanten zijn kwaliteit, aandacht voor de korte
keten en producten uit de Westhoek. Ook de uitgewerkte vegetarische gerechtjes evolueren mee
met het seizoen. Duurzaam, lokaal en biologisch
is bij Bacon een evidentie. Het restaurant werd dit
jaar bekroond met een Gault&Millau score van
13 punten. Kom zeker van het eten genieten,
maar ook het stijlvolle interieur zal je bekoren.
Je krijgt bij Bacon de kans om te genieten van
een moderne en verrassende keuken in een
eigentijds kader.

Vonk maakt er hun missie van om de puurheid te
vinden in hun streekgebonden seizoensproducten.
Daarvoor werken ze enkel samen met producenten met diezelfde passie. Chef Bart Hoornaert
vormt die passie om tot heerlijk eten. Hij gaart,
bakt en grilt in een echte houtskooloven de meest
smaakvolle gerechtjes. Je komt niet buiten zonder
kennis te maken met het unieke West-Vlaams
terroir. Ze kregen een 13 van Gault&Millau.

Gault&Millau

CRKL (Roeselare)
Sam Swaenepoel
Dankzij de creativiteit van chef Sam Swaenepoel
wordt er bij CRKL altijd ware kunstwerkjes op
jouw bord getoverd. Ze werken met de meest
kwaliteitsvolle producten, om dat te garanderen
werken ze enkel met producenten waar het
product centraal staat. CRKL verleidt je niet enkel
met hun eten, maar ook het verfijnd interieur
draagt bij aan jouw unieke ervaring. CRKL staat
voor passie, perfectie en kwaliteit. Dat leverde hun
dan ook een 13,5 op bij Gault&Millau.

Heerlijk
gaan eten
on a
budget

eten on a budget

Cultuurcafé De Grote Post
- Oostende
De gerechten in het Cultuurcafé zijn geïnspireerd
door de wereld en er wordt zoveel mogelijk
samengewerkt met ‘lokale helden’. Dagelijks
wisselende suggesties en ook een groot vegan
aanbod. Afhankelijk van de marktprijs de meeste
gerechten onder €20.

eten on a budget

Goeste - Poperinge

Eens goed uiteten in
West-Vlaanderen met een
kleiner budget? In Het Lekkere
Westen is dat zeker mogelijk!
Wij verzamelden 5 restaurants
waar niet enkel het eten, maar
ook de prijzen in de smaak
zullen vallen.

Lokaal en lekker! Bij Goeste werkt men maximaal
rond duurzame voeding met een uitgesproken
voorkeur voor Korte Keten. ’s Middags bieden ze
een wisselende streeklunch aan à €18, bestaande
uit voorgerecht, hoofdgerecht en dessert uit het
eigen ijsatelier.
shop.lheritage.be/nl

eten on a budget

www.degrotepost.be

ARhus Café - Roeselare
Het ARhuscafé bevindt zich op de eerste
verdieping van kenniscentrum ARHus. Iedere
middag komen er minstens vier verse, lokale
lunchegerechten op de kaart (vlees, vis, vegan,
ARhus-suggestie), ook altijd vegan, gluten- en
lactosevrij alternatief! De prijs ligt tussen €15
en €20.
www.arhus.be/arhus-cafe

eten on a budget
eten on a budget

Republiek - Brugge
Dagelijks wisselende lunch/suggesties incl. lekker
vegan aanbod, prijs tussen €10 en €20. Hierbij
wordt nauw samengewerkt met verse producten
van ‘local heroes’.
www.republiekbrugge.be/ontdek/
grand-cafe/

De Beiaard - Torhout
Op de markt van Torhout kan je terecht in de
Beiaard. Tijdens de week bieden ze een 3-gangen
daglunch aan à €18 of je kan er ook proeven van
een van de streekgerechten op de kaart.
www.debeiaard.be/

De
lekkerste
agenda
Van de zomer keren de de lekkere
evenementen terug, en deze
worden vanaf nu weer volop
georganiseerd in Het Lekkere
Westen. Een kleine greep uit het
grote aanbod :

de lekkerste agenda

de lekkerste agenda

De Zoetemarkt in Kemmel
06/06
De Zoetemarkt in Kemmel is het favoriete evenement
van zoetekauwen. In Kemmel kan men proeven van
al dat lekkers.

Tournée Trappiste
in Vleteren
11/06 - 12/06
Tournée Trappiste in Vleteren, een smaak-en belevingsfestival met alle trappisten ter wereld maar ook
trappistenkazen,…
www.westtoer.be/het-lekkerewesten/de-lekkerste-agenda

www.westtoer.be/het-lekkerewesten/de-lekkerste-agenda

Wekelijkse tips ontvangen
uit Het Lekkere Westen?
de lekkerste agenda

Scan de code en ontvang elke
week inspiratie over smaakvolle
activiteiten in West-Vlaanderen.

A l’Ostendaise
25/06 - 26/06
de lekkerste agenda

Kruidenworkshop
09/06
Als je meer wilt weten over eetbare bloemen en planten
kan je terecht in provinciedomein Bulskampveld voor
een kruidenworkshop.
www.westtoer.be/het-lekkerewesten/de-lekkerste-agenda

Liefhebbers van lekkers uit de Noordzee kunnen terecht
op A l’Ostendaise – Noordzeevisfestival waar Oostendse
chefs aan de slag gaan met lekkers uit de Noordzee
www.westtoer.be/het-lekkerewesten/de-lekkerste-agenda

ladychefs

internationaal streekbierenfestival in Zwevegem
14/08 - 15/08
Het internationaal streekbierenfestival in Zwevegem
trekt jaarlijks meer dan 10.000 bezoekers die kunnen
kiezen uit de bieren van ruim 35 brouwerijen
www.westtoer.be/het-lekkerewesten/de-lekkerste-agenda

INSPIRATIE
DOSSIER
WESTVLAANDEREN
Story-ideas Brugse Ommeland

Zalig echt!
Het Brugse Ommeland is een regio van
rust, authenticiteit en pure schoonheid,
die ontmoeten en kwaliteit centraal
stelt. Dat blijkt uit onderzoek van
Westtoer bij de bezoekers die de regio
de voorbije jaren aandeden. Het Brugse
Ommeland bestaat uit gemeenten in het
hinterland van de kust en rond kunststad
Brugge tot aan Tielt, en ademt historiek
en groen, onlosmakelijk verbonden met
de geschiedenis van Brugge. De groene
gordel, de vele kastelen, het unieke
erfgoed, en het bourgondische leven
dat er zich afspeelt verbinden heden
en verleden en zijn het ideale decor om
te rusten en te onthaasten. Het Brugse
Ommeland is groen van nature, rijk aan
verhalen, nodigt uit om te vertragen en
te pauzeren, ligt op een boogscheut van
de kust en is verrassend gezellig.
Ook deze zomer!

VERDWENEN
ZWINHAVENS
fietsroute

Proeven van het
verleden
Herbeleef de gouden tijden van de Zwinstreek.
Nu ook op jouw bord!
In juli 2021 werd de succesvolle fietsroute langs
de Verdwenen Zwinhavens gelanceerd. De virtual
reality kijkers langs de route laten nooit eerder
getoonde beelden zien van de middeleeuwen,
gebaseerd op innovatief archeologisch onderzoek
van de Universiteit Gent. Havens zoals Sluis,
Monnikerede, Hoeke, Damme en Brugge waren
ooit dé tophavens van Europa. Maar de Zwingeul
verzandde en de Zwinhavens verdwenen.
De fietsroute blijft bewegwijzerd op het terrein.
Ter gelegenheid van dit foodproject wordt de
fietskaart herwerkt en opnieuw uitgegeven.
De Verdwenen Zwinhavens fietsroute
wordt gelanceerd op 31 mei om 12u in de
pop-up van Bistrobar Mout in de tuin van
het middeleeuwse Sint-Janshospitaal. De
persuitnodiging volgt.
Fietsers en bezoekers aan de Zwinstreek kunnen
de gerechten of lekkernijen vanaf 1 juni 2022
ontdekken!
www.verdwenen-zwinhavens.be

praktica
Meer info over de fietsroute:
www.verdwenen-zwinhavens.be
Meer info over het project en de deelnemers:
hannelore.denolf@westtoer.be of zie artikel in
het magazine van het Brugse Ommeland.

uniek concept

Unieke
Zwinhavengerechten

uniek concept

De Middeleeuwen
op je bord
Vanaf 1 juni 2022 kunnen fietsers en bezoekers
op verschillende locaties langs de route en in
de Zwinstreek ook écht van de middeleeuwen
proeven. De Universiteit Gent deed tot in de zomer
van 2021 opgravingen in de Zwinstreek, waar
ooit de middeleeuwse voorhavens lagen. Uit
deze opgravingen en na het uitpluizen van oude
toltarieven, kwamen verrassende resultaten naar
boven over de middeleeuwse eetgewoonten,
de gebruikte zaden, de bereidingswijzen enz.
Foodarcheoloog Jeroen van Vaerenbergh neemt
een duik in die overvolle voorraadkast van het
middeleeuwse Zwin en gaat aan de slag met
lokale ondernemers. Jeroen riep voor het contact
met de Sluise ondernemers versterking in van
culinair adviseur Marcin Beaufort.

De foodarcheoloog experimenteert met
mythische paradijskorrel, Syrisch rozenwater,
Scandinavisch gebak, masteluinbloem, kruidig
bier, vergeten Noordzeevis,… Hij werkt op
maat samen met heel wat streekproducenten,
ijsjesmakers, brouwers… maar ook met bistro’s,
restaurants, B&B’s, delicatessezaken,… om met
middeleeuwse ingrediënten hedendaagse creaties
te maken of mee te zoeken naar de verborgen
middeleeuwen in bestaande producten.

praktica
Dit zijn de deelnemers aan het project:
(lijst van 24/04/2022 – kan nog wijzigen
– lijst onder embargo tot na
persconferentie 31/05)

Dutch Bargain

The Pharmacy © Pieter D’Hoop

Op 3 mei wordt in Damme
een proefmoment georganiseerd waarbij de creatieve
ondernemers hun creatie
voorstellen en waar ze verder
advies omtrent smaak of
structuur kunnen vragen aan
Foodarcheoloog Jeroen of
aan de collega ondernemers.
Hierop worden ook ondernemers uitgenodigd die
interesse tonen om één
of meerder van deze
Verdwenen Zwinhavens
creaties op hun kaart te
zetten of aan te bieden
in hun zaak.

Sluis

Knokke-Heist

BAKKERIJ ST-PAULUS
Sluis’ feestbrood met middeleeuwse smaken

THE PHARMACY
experimentele cocktails geïnfuseerd
met middeleeuwse smaken

DE HEERENHOEVE
ijsje met rozenwater en granaatappel

CHOCOLATIER M
pralines op basis van verschillende ingrediënten
uit de middeleeuwse voorraadkast
BAKKERIJ PHILIPPE
middeleeuws grof brood
HOEVE HAZEGRAS
citrusijs sorbet met middeleeuwse spices
ZOETE POLDER
assortiment Zwinhavenconfituren
HOTEL ST-POL
Verdwenen Zwinhavensontbijt
DE TRAMROUTE
Zwinhavenproducten op de kaart

deelnemers

DE VIJVERHOEVE
middeleeuws gerecht op de kaart

Damme

D’OUWE SCHURE
middeleeuws gerecht op de kaart

SLAGERIJ BONNE
droge worst met paradijskorrel en mosterdzaad

DUTCH BARGAIN
rebels biertje

FLORAFARM
levert microgreens en probeert
paradijskorrel te kweken

KULDERZIPKEN
rondleidingen rond kruiden - storytelling

DAMSE BROUWERS
Zwinhavensgin
BEUKENHOEVE
picknick samengesteld met
Zwinhavenproducten en honingijs
BISTROBAR MOUT
middeleeuws gerecht op de kaart
BAR ANTIQUES
middeleeuwse hapjes op de kaart/gerechtje
MAÏSTERPLAN
creaties op het menu en activiteiten

Bakkerij Philippe © Jan Dartet

DEELNEMERS

deelnemers

deelnemers

POPUP VAN BISTROBAR MOUT IN TUIN
MIDDELEEUWS SINT-JANSHOSPITAAL
Verdwenen Zwinhavens Foodhub

Brugge
BRUGSE VISROKERIJ BLUE OCEAN
gerookte heilbot en sprot

DE AMBACHTERIE
Verdwenen Zwinhavenskroket
FRITUURKE HET ZWIN
middeleeuws product of gerecht op de kaart
VISHANDEL ’T HARINKJE
Zwinhavenvisbereidingen op de markten van
Sluis, Knokke en Brugge
STRANDPAVILJOEN DE ZEE
Verdwenen Zwinhavens foodhub

Lekker
fietsen in
het Brugse
Ommeland
Ontdek de pop-up
zomerbars tijdens een
fietstocht, want het Brugse
Ommeland is dé regio bij uitstek
om te fietsen. Een uitgebreid
netwerk aan fietsroutes slingert
zich doorheen de streek, van
aan de kust naar het hinterland,
doorheen groene natuurgebieden, langs de vele waterlopen
tot in het glooiende Tieltse
landschap.

lekker fietsen

15 smakelijke fietsroutes
15 routes, waaronder 3 familievriendelijke, laten
je de regio ontdekken. Reken daarbij enkele stops
aan een gezellig terras, voor een hoeve-ijsje of
een lekkere lunch en je geluk is compleet! Of scan
de QR-codes bij de routes en kies je favoriete
pop-up-pitstop uit!
De brochure is zowel digitaal als op papier
verkrijgbaar.
www.brugseommeland.be/
lekker-fietsen
pop-up bars

Zomers pop-upgeluk!
Zomerseizoen betekent pop-upseizoen in het
Brugse Ommeland! Frisse cocktails of mocktails
in idyllische setting, kindvriendelijke concepten,
unieke workshops, openluchtcinema... Goed voor
vele namiddagen en avonden gezelligheid, plezier
en vertier.
www.brugseommeland.be/pop-up

Unieke
ambassadeurs met
persoonlijke
verhalen
Tijdens een van de fietstochten
kan je kennismaken met een
van de ambassadeurs van het
Brugse Ommeland. Mensen met
een hart voor de regio, elk met
een eigen verhaal. Veel van de
producten en plekken die het
Brugse Ommeland zo authentiek
en uniek maken, hangen samen
met het harde werk van unieke
mensen. Ze hebben elk hun
verhaal, over hun product, hun
plek, hun band met de regio.
Prachtige mensen om te
portretteren.

ambassadeurs

Wim Vercoutter

ambassadeurs

De Kruiderie, kruidig sociaal tewerkstellingsproject in het Landschapspark Bulskampveld

Piet Wostyn
Wereldbefaamde Mostaard Wostyn
uit Torhout

Ruik en proef zelf de kruiden tijdens een
rondleiding en shop de kruidenproductjes in
de hoevewinkel.

Ontdek zelf het retro-winkeltje en bezoek
de werkplaats.

Aan de hand van een videoreeks
willen we graag inzoomen op
hen en hun verhaal en laten
we ze zelf vertellen waarom ze
trots zijn op de regio en hun plek
daarbinnen. Ze geven ook hun
tips vlakbij!

ambassadeurs

www.brugseommeland.be/
lekker-echt

Peter Velle
Middeleeuws én veelzijdig Spaans Tolhuisje
langs het kanaal Brugge-Oostende
ambassadeurs

Pik een van de leuke workshops mee
of ontdek het kanaal van dichtbij op een SUP.

ambassadeurs

Janne Vanderyse

Emmanuel Audenaert

Maisterplan

Wijngoed Kapelle in Schuiferskapelle

Naar
buiten!
Dat de buitenlucht niets
dan voordelen heeft, dat heeft
iedereen intussen wel door!
Reden te meer om het Brugse
Ommeland te ontdekken want
de regio heeft heel wat leuks
in openlucht in petto voor de
bezoeker! En dat op een boogscheut van de Kust en Brugge…
Een ommetoertje waard!

uitstappen

Kunstfestival Ichtegem
Ichtegem pakt in augustus uit met een uitgebreide
kunstenroute. Een volledig nieuw traject, dat o.a.
langs de oude spoorwegbedding Groene 62 én
landschapspark de Stationsput passeert, laat de
bezoeker verschillende kunstvormen beleven.

uitstappen

Plukgeluk
Je hoeft geen grote moestuin of bloementuin te
hebben om te genieten van prachtige bloemen,
verse groenten of lekker sappig fruit. Dat kan je
gewoon bij een van de vele pluktuinen, boerderijen of bloementuinen in het Brugse Ommeland.
Leuk voor groot en klein!
www.brugseommeland.be/
pluktuinen

www.ichtegem.be
uitstappen

Familievriendelijke
natuurspeelplekjes
Dat de natuur goed voor je is, is geen geheim
meer. Geniet van een namiddagje in een van de
provinciedomeinen of trek de natuur in en laat de
fantasie van je kinderen de vrije loop op een van
de vele natuurspeelplekken. Ontdek de leukste
natuur-spots om met het hele gezin of familie op
ontdekking te gaan.

uitstappen

www.brugseommeland.be/
speelnatuur

Vélo Baroque
07/08
Traditiegetrouw neemt MA Festival Brugge
je tijdens Vélo Baroque mee op een muzikale
fietstocht door het Brugse Ommeland. Deze
keer start je aan de Sint-Pietersplas (Brugge) en
gaat het richting Zuienkerke en De Haan. Laat je
verrassen door avontuurlijke concerten op unieke
locaties. Ticketverkoop vanaf mei!
www.mafestival.be

INSPIRATIE
DOSSIER
WESTVLAANDEREN
Story-ideas de Kust

EEN ZOMER
VOL ACTIVITEITEN
AAN DE KUST
De kust, een fantastische plaats om te vertoeven!
Ook deze zomer staan weer ontelbare activiteiten
op het programma voor elk type bezoeker, van
natuurliefhebber tot gezin met kinderen: iedereen
vindt zijn gading aan de kust. De talrijke events hebben wij opgedeeld in 5 interessante thema’s: kunst
en cultuur, nostalgie, natuur, actief aan zee
en maritiem.

K
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kunst en cultuur
kunst en cultuur

The Crystal Ship Oostende

kunst en cultuur

Art Tour Knokke-Heist
16/06 - 13/09
De passie voor schoonheid zit er in Knokke-Heist
ingebakken. Van een gedresseerd bord in een
toprestaurant naar een stijlvol aangeklede etalage
van een bekend modelabel tot een glas bubbels
in één van de kunstgaleries, in Knokke-Heist krijg
je steeds een combinatie van kwaliteit, een passie
voor schoonheid en volop genieten.
Stap in en ontdek het allemaal tijdens de ART Tour.
Met een unieke elektrische city mobile maak je
tijdens de ART Tour op een stille en duurzame
manier kennis met dit alles. Zowel individueel
als voor groepen is dit een ideale uitstap om de
troeven van Knokke-Heist te ontdekken.
www.myknokke-heist.be/nl/art-tour

Dankzij The Crystal Ship duiken sinds 2016 jaarlijks
wereldbekende en gerenommeerde kunstenaars,
gigantische muurschilderingen en interventies op
in Oostende. Samen vormt dit een artistiek parcours in de binnenstad en op Het Groen Lint rond
Oostende. Met een gratis fiets- of wandelplan
in de hand kan je op eigen houtje op pad langs
alle kunstwerken. Je ziet niet alleen tientallen
reusachtige kunstwerken in alle vormen en maten,
maar leert tijdens de route ook de verschillende
wijken en facetten van Oostende kennen.
www.visitoostende.be/nl/
thecrystalship

Kamafront in Nieuwpoort
verlengd t.e.m. 22/05
Kamagurka is een gelauwerde cartoonist, kunstenaar en stand-up comedian en werd in mei 65
jaar. Hij viert dit met een bijzonder nieuw project
in het Bezoekerscentrum Westfront Nieuwpoort.
Kamagurka is de artiestennaam van de in
Nieuwpoort geboren en getogen Luc Zeebroek.
Met Kamafront keert hij terug naar zijn roots, naar
zijn kindertijd in Nieuwpoort. Hij brengt samen
met zijn toenmalige klasgenoten herinneringen
opnieuw tot leven in audiovisuele minireportages
en tekeningen, uiteraard in zijn geheel eigen stijl.
Deze zomer ging Kamagurka tijdens een
meerdaags verblijf in Nieuwpoort op zoek naar
65 (!) ontmoetingen met gewone en minder
gewone personages. Op die manier maakt hij
stadsbewoners en toevallige passanten deelgenoot van zijn unieke project en zijn ze allen op één
of andere manier met de Nieuwpoortse eigenheid
verbonden.
Kamafront geeft een originele inkijk in Kamagurka’s leefwereld als geboren Nieuwpoortenaar,
maar evenzeer als veelzijdig kunstenaar en
performer.
www.visit-nieuwpoort.be/beleef/
kamafront

NOSTALGIE
nostalgie

Retro sur Mer in Wenduine
29/07 - 31/07

nostalgie

Expo ‘Souvenir
de Blankenberghe’
19/03 - 05/06

nostalgie

Cartoonfestival
Knokke-Heist
09/07 - 28/08

‘Souvenir de Blankenberghe’ geeft een overzicht
van de fijne prullaria die toeristen kochten (en
nog altijd kopen) als aandenken van hun verblijf
in Blankenberge. Verwacht je aan prachtig geïllustreerde prentbriefkaarten, kleine hebbedingen
opgevist in talloze souvenirwinkeltjes en affiches
die het leven in de badstad treffend illustreren.
www.visit-blankenberge.be/events/
detail/7154/expo-souvenir-deblankenberghe

Kom jij deze zomer mee feesten op het Cartoonfestival Knokke-Heist met de crème de la crème
van Belgische cartoonisten? Zij gingen opnieuw
enthousiast aan de slag voor het Cartoonfestival!
In de expo hangen er cartoons van 18 gerenommeerde cartoonisten van eigen bodem. Onder
hen bekende namen, maar ook jonge talenten
die de uitdaging aangingen om het thema ‘Feest!’
te vereeuwigen in spitsvondige spotprenten. Het
Cartoonfestival is in 2022 aan zijn 61ste editie toe
en vindt plaats van 9 juli tot en met 28 augustus
2022 in Cultuurcentrum Scharpoord.
Ook de geselecteerde cartoons van de twee
cartoonwedstrijden van Knokke-Heist, De Gouden
Hoed & Press Cartoon Belgium, zijn opnieuw van
de partij. En de populaire creatieve workshops
voor de kinderen vinden terug ‘s middags plaats
van maandag tot en met vrijdag.
www.myknokke-heist.be/nl/
evenementen/cultuur/
cartoonfestival-waar-da-feestje

Beleef een vakantie aan de kust zoals in de jaren
50! Wie heeft er geen zwart-witfoto’s van de
ouders of grootouders op vakantie aan zee?
Nu kan je gedurende 5 dagen die gouden jaren
herbeleven op Retro Sur Mer te Wenduine.

nostalgie

Tasty Belle Epoque
in De Haan 21/05, 11/06,
24/09, 15/10, 05/11

Dit familiefestival brengt ieder jaar opnieuw
de vintage- en retroliefhebbers samen op hun
hoogtepunt van het jaar. Verwacht je aan een uitgebreide retromarkt, blinkende oldtimers, beauty
boudoirs en barbershops en een nostalgische
kermis onder een heerlijk zonnetje. Hiernaast heb
je ook de kans om te genieten van de beste
rock-’n-roll, swing en jive bands en deejays.
www.visitdehaan.be/nl/doen/
evenementen/retro-sur-mer/2791/

Ontdek Wenduine op smaakvolle wijze! Een
erfgoedwandeling met gids doorheen deze
prachtige badplaats, met hier en daar een stop
om de innerlijke mens te versterken: da’s Tasty
Belle Epoque!
Vooraf inschrijven! (max. 25 deelnemers)
Deelnameprijs: € 20 p.p.

nostalgie

Trammelant in De Haan
06/08

www.visitdehaan.be/nl/doen/
evenementen/tasty-belleepoque/1490/?from=

nostalgie

Koksijde bouwt met LEGO®
blokjes zomermaanden

Hét Belle Epoque-feest langs de Vlaamse Kust!

Kom binnen in de wondere wereld van LEGO® met
meer dan 800m² expo en speelplezier, kunst en
humor met tienduizenden LEGO® blokjes in het
c.c.CasinoKoksijde, samen met Amazings.

www.visitdehaan.be/nl/doen/evenementen/trammelant/1487/?from=

www.visitkoksijde.be/nl/koksijde-bouwt-met-legor-blokjes-88

NOSTALGIE

nostalgie

© Luc Cassiman

Zandsculpturenfestival
01/07 - 11/09
De editie 2022 krijgt een gigantisch thema: Dino’s
in the sand! In 2021 werd zo’n 4.000 ton zand
gebruikt voor de sculpturen. Dinosaurussen waren
gigantisch, dus gaan ze daar zo’n 2.000 ton bovenop doen om te zorgen voor nog meer en nog
grotere sculpturen. Verwacht je naast de gekende
soorten zoals de velociraptor, de stegosaurus en
natuurlijk de T-Rex ook aan archeologische taferelen en andere bizarre vondsten. Indrukwekkend
wordt het in elk geval!
nostalgie

www.middelkerke.be/nl/toerisme/
evenementen/zandsculpturenfestival

Tien om te Zien
in Westende 25/07 27/07, 01/08 - 02/08,
08/08 - 10/08
‘Tien Om Te Zien’ komt deze zomer terug.
De zeedijk van Westende wordt deze zomer
opnieuw de uitvalsbasis voor ‘Tien om te zien’,
de moeder der muziekprogramma’s. De bekendste
artiesten van Vlaanderen en omstreken terug naar
het TOTZ-podium. Welke artiesten zullen
aantreden zal later door VTM worden
bekendgemaakt.
www.middelkerke.be/nl/toerisme/
evenementen/tien-om-te-zien

nostalgie

Doe-expo Clics
Nieuwpoort 15/06 - 30/09
Vanaf 15 juni in bezoekerscentrum Westfront
Een leuke doe-expo met Clics bouwblokken
waarin kinderen en hun ouders Nieuwpoort ontdekken op een leuke en interactieve manier.
Toegangsticket is geldig voor de Clics doe-expo, de
tentoonstelling over de onderwaterzetting tijdens de
Eerste Wereldoorlog en toegang tot het panorama.
www.visit-nieuwpoort.be/beleef/
doe-expo-kind-in-nieuwpoort

nostalgie

Night of The Proms
Summer Edition
Koksijde
28/07 - 29/07
Koksijde kiest opnieuw voor een muzikale zomer
met nieuwe editie Night of the Proms Summer
Edition Eerste artiesten editie 2022 zijn bekend
ANTWERPEN/KOKSIJDE - Bart Peeters, Natalia,
Umberto Tozzi en Kate Ryan zijn de eerste artiesten voor Night of the Proms Summer Edition op
donderdag 28 en vrijdag 29 juli 2022 in Koksijde.
Deze zomer klinken op het plein voor de prachtige
Onze-Lieve-Vrouw ter Duinenkerk in Koksijde
voor de derde keer popklassiekers met een heerlijk
symfonisch muzikaal jasje.
www.visitkoksijde.be/nl/
night-proms-summer-edition-2

nostalgie

Sint-Bernardusfeesten
Nieuwpoort
26/08 - 28/08
Op vrijdag, zaterdag en zondag kunt u kuieren
langs de braderie en genieten van de vele
animatie in de straten en op de Zeedijk van
Nieuwpoort-Bad. Op vrijdag- en zaterdagavond
en zondagnamiddag kunt u op het Loodswezenplein genieten van de vele muziekoptredens.
Op zaterdag is er een groots vuurwerk en op
zondagmorgen gaan de Sint-Bernardushonden
terug op pad in het Mauritspark.
www.visit-nieuwpoort.be/beleef/
sint-bernardusfeesten

NATUUR

Kustsafari zomer 2022 –
Op zoek naar
The Big Five
op woensdag en donderdag van 29/06 - 01/09
Ga je mee op kustsafari? Vijf bezoekerscentra aan
zee stellen deze zomer hun Big Five voor. Een
kustranger leidt je - met de fiets of te voet - naar
verborgen natuurparels waar je op zoek gaat naar
enkele buitengewone bewoners. Zo ontdek je de
25 koestersoorten van de kust. Kleine en grote
beestjes, zilte planten en de gezonde zeelucht
bezorgen je een echt safarigevoel. Starten en
eindigen doe je telkens aan een natuurbezoekerscentrum. De safaritochten duren 2 à 3u.
De Kustsafari is een initiatief van de provincie
West-Vlaanderen in samenwerking met Westtoer
en volgende bezoekerscentra: Duinpanne, Het
Duinenhuis, Atlantikwall Raversyde, Uitkerkse
Polder, Zwin Natuur Park.
Binnenkort meer info en inschrijven op
www.dekust.be/nl/kustsafari

© Justin Hofman

natuur

natuur

Wildlife Photographer
of the Year in het Zwin
Natuur Park
25/07 - 02/10
De 57ste editie van de wereldvermaarde
tentoonstelling ‘Wildlife Photographer of the
Year’ brengt ook dit jaar weer een verzameling
van ruim 100 uitzonderlijke beelden van over
de hele wereld. Deze winnende beelden van
de bekende internationale fotografiewedstrijd
werden geselecteerd op basis van hun creativiteit,
originaliteit en technische uitmuntendheid en zijn
in verschillende categorieën onderverdeeld.
De expositie gebruikt de kracht van fotografie
om de aandacht te vestigen op het ontdekken,
begrijpen en verantwoord omgaan met natuur,
thema’s die nauw aansluiten bij het unieke karakter van het Zwin Natuur Park. De buitengewone
beelden brengen een hulde aan de diversiteit
van de natuur en vormen een mooie verzameling
van intieme dierenportretten tot ongerepte
natuurlandschappen.
De tentoonstelling is inbegrepen in de toegangsprijs tot het park.
www.myknokke-heist.be/nl/
evenementen/toerisme/tentoonstelling-wildlife-photographer-year-1

E

IEF AAN ZE
T
C
A

Belgian Coast Walk
Centrum Bredene
21/05

actief aan zee

Festival Live is Live
Zeebrugge strand
17/06-19/06
Live is Live is een nieuw evenement dat zich
richt op de ultieme bezoekerservaring tijdens live
concerten van gerenommeerde artiesten. Op onze
unieke locatie nodigen we alleen headliners uit
om op het podium het beste van zichzelf te geven!
Voor EDITION 01 zetten we ons podium neer op
het strand van Zeebrugge ! Bij Live is Live willen
we echt dat je de volledige live-ervaring voelt! Elk
van onze showdagen heeft een line-up vol met
zorgvuldig geselecteerde maar gerenommeerde
headliners. De toon van onze verschillende
concertdagen kan sterk variëren, afhankelijk van
de aangekondigde line-up. Onze eerste artiesten
die zich bij ons op het strand voegen, zijn The
National, Bazart en Duran Duran.
www.liveislive.be

Op 21 mei 2022 trekken we de wandelschoenen weer aan voor de 3e editie van de AG
Belgian Coast Walk. De staprichting in 2022 is van
Knokke-Heist richting De Panne, zoals tijdens de
allereerste editie in 2019. Het parcours zal geen
exacte kopie zijn van 2019, ons parcoursteam van
Wandelsport Vlaanderen zal waar mogelijk zeker
voor variatie zorgen!
In 2022 gaan we voor een meer ecologische editie
van de AG Belgian Coast Walk. Zo weinig mogelijk
afval is slechts één van de speerpunten, voor een
volledig overzicht verwijzen we graag naar ons
eco-charter (+ link naar eco charter).
Probeer zeker om voorbereid aan de start te verschijnen, welke afstand je ook kiest. We voorzien
voor de 2 langste afstanden trainingsschema’s
(80 km en 42 km).
agbelgiancoastwalk.be

© Batur

actief aan zee

actief aan zee

16 kilometer zeezwemmen onder begeleiding
van zeezwemster
Marieke Blomme
juli en augustus
Doe jij beter dan… Marieke Blomme? De triatlete
zwom vorig jaar in een recordtijd van De Panne
naar Knokke-Heist. Ze is ervan overtuigd dat
iedereen met de juiste mindset en voorbereiding
aan zeezwemmen kan doen. Samen met Marieke
en haar team zwem je van Nieuwpoort naar Oostende, of van Oostende naar Nieuwpoort, goed
voor 16 kilometer open zee. Je kan individueel
zwemmen of in relay (per 2, 3 of 4 zwemmers).
Een topervaring!
We voorzien 4 tijdslots deze zomer (juli/augustus)
voor maximum 40 zwemmers, afhankelijk van de
weersomstandigheden worden een 6tal dagen
uitgekozen binnen deze slots.
- Tijdsslot 1: 11, 12 of 13 juli 2022
- Tijdsslot 2: 25 of 26 juli 2022
- Tijdsslot 3: 8, 9 of 10 augustus 2022
- Tijdsslot 4: 22, 23 of 24 augustus 2022
Startplaats (afhankelijk van de stroming):
Oostende: Phare East Oostende
Nieuwpoort: Vlaamse Yachthaven Nieuwpoort
www.dekust.be/nl/agenda/
16-kilometer-zeezwemmen-onderbegeleiding-van-zeezwemstermarieke-blomme

MARITIEM
maritiem
maritiem

A L’Ostendaise
25/06 - 26/06
Op zaterdag 25 en zondag 26 juni gaan 24
Oostendse chefs opnieuw creatief aan de slag met
vis en schaaldieren uit de Noordzee. Het wordt
een sfeervol evenement voor grote en kleine
lekkerbekken! Verser dan vers want de vis belandt
rechtstreeks van in de netten op jouw bord.
Toegang tot het evenement is gratis. Voor slechts 8
euro per gerecht proef je van al het lekkers dat de
Oostendse chefs voor jou in petto hebben.
maritiem

Oostende voor Anker
19/05 - 22/05
Oostende voor Anker is het evenement voor iedereen die interesse heeft in maritieme geschiedenis.
Meer dan 150 schepen zetten koers naar Oostende: van driemasters over binnenschepen tot de
kleinste overnaadse sloep. De straten en pleinen
rond de dokken gonzen van de bedrijvigheid.
Maak kennis met oude scheepsambachten, proef
vers gebakken of gerookte vis, geniet van de vele
optredens…
www.oostendevooranker.be

maritiem

Visserijfeesten
Nieuwpoort
03/06 - 06/06
Gezellig weekend in het teken van de lokale
lekkernij, de Noordzeevis. Hapjes, live muziek
en vooral veel ambiance rond de Nieuwpoortse
Vismijn.
www.visit-nieuwpoort.be/beleef/
visserijfeesten-en-vissershulde

www.visitoostende.be/nl/
lostendaise-noordzeevisfestival

Havenfeesten in
Blankenberge
26/05 - 29/05
Tijdens het verlengde hemelvaartweekend keert
de haven een flink stuk terug in de tijd tijdens de
sfeervolle havenfeesten. Dit unieke vierdaagse
gebeuren boordevol maritieme activiteiten laat
de bezoeker kennis maken met de authentieke
visserssfeer van weleer.
Vissersfolkloregroepen, maar ook hedendaagse
muziekgroepen, zorgen voor een vleugje muziek
terwijl de bezoeker kuiert tussen de markt met
vissersambachten, visbakdemonstraties en
visdegustaties.
Laat je onderdompelen in dit gratis authentieke
evenement vol maritieme sfeer en gezelligheid en
kuier rond op de grote rommelmarkt.
www.visit-blankenberge.be/events/
detail/7100/havenfeesten

maritiem
maritiem

Garnaalfeesten
De Haan
15/08
www.visitdehaan.be/nl/doen/
evenementen/garnaalfeesten/
2965/?from=

Open Klassieke Schepen
Nieuwpoort
13/08 - 14/08

maritiem

Garnaalfeesten
Oostduinkerke
25/06 - 26/06

In de jachthaven, langs Storms Harbour,
verwelkomen klassieke zeilboten jullie
uitzonderlijk aan boord. Niet om te gaan varen
maar om hun prachtig schip eens van dichtbij
te bewonderen.

Een ode aan de zee en in het bijzonder aan de
garnaalvissers, dat is de 71ste editie van de jaarlijkse Garnaalfeesten van Oostduinkerke. Tijdens
dit weekend staan folklore en ambacht in de kijker.

www.visit-nieuwpoort.be/beleef/
open-klassieke-schepen

www.visitkoksijde.be/nl/
garnaalfeesten-26

INSPIRATIE
DOSSIER
ZALIG
ZOMEREN IN
DE LEIESTREEK
Story-ideas de Leiestreek

Kies voor een bruisende zomer in de
Leiestreek en beleef meer. Van lekkere
fietsroutes, zalige adressen aan het water
en zomerse pop-up bars, tot allerlei tips
voor een gezonde vakantie en onvergetelijke
picknickbelevingen. We tippen je ook niet
te missen tijdelijke initiatieven zoals
Leiestreek Waterdagen, Kunstzomer en meer.

LEKKERE
FIETSROUTES
In de Leiestreek hop je van
het ene heerlijke adres naar het
andere dankzij deze uitgestippelde
fietsroutes. Ze voeren je langs
duurzame en gezonde plekken,
verpakkingsvrije winkels, biologische hoevewinkels, de beste
bieradressen, lokale conceptstores
en gastronomische initiatieven.

lekkere fietsroutes

3 eco-cyclo tours
Kies voor dubbel verantwoord plezier en vertrek
met de fiets op eco-cyclo tour rond Kortrijk,
Roeselare en Deinze. Zo maak je kennis met
ecologische ondernemers, terwijl je de omgeving
verkent tijdens een ontspannende fietstocht.
www.toerisme-leiestreek.be/duurzaam

lekkere fietsroutes

4 korte keten fietsroutes
Een lokale maaltijd in elkaar steken? Deze
uitgestippelde fietsroutes leiden je naar de
beste producenten uit de streek. Daar vul je je
boodschappentas met verse, seizoensgebonden
ingrediënten van eigen kweek.

www.toerisme-leiestreek.be/
smaak/routes

www.toerisme-leiestreek.be/lokaal

lekkere fietsroutes

1 zoete fietsroute
Zet je schrap voor een smaakvolle fietstocht van
ruim 43 kilometer. Je trapt langs de heerlijkste
adressen van Wevelgem, Menen, Gullegem,
Marke en Lauwe. Daar proef je van zoete zondes,
smakelijke lunches, verrukkelijke streekproducten
en een deugddoende apero. Smakelijk!

3 bierfietsroutes
Op café gaan? Een brouwerijbezoek doen? Leuk!
Maar nog plezanter is een heleboel fantastische
bieradressen ontdekken in één dag dankzij gevarieerde bierfiets- en wandelroutes. Je maakt kennis
met de beste streekbrouwerijen en hun lokale bieren, slaat een babbel met sympathieke cafébazen,
en ontdekt intussen gezellige steden en groene
natuur. Een hap onderweg? Dat kan ook!
www.toerisme-leiestreek.be/bier

lekkere fietsroutes

lekkere fietsroutes

1 supergezonde
fietsroute
In en rond Kortrijk liggen een pak gezonde
hotspots op jou te wachten. Je rijgt ze makkelijk
aaneen langs deze uitgestippelde fietsroute.
www.toerisme-leiestreek.be/gezond/
fietsen-kortrijk

www.toerisme-leiestreek.be/zoet/
fietsen

GEZOND
GENIETEN
Je draagt zorg voor jezelf.
Ook op reis! Daarom trakteert
de Leiestreek je op een heleboel
gezonde adressen, uitdagende
activiteiten en een pak rustgevende plekken. Zodat je niet
alleen fysiek, maar ook mentaal
goed in je vel zit. Heel wat gastvrije
ondernemers laten je kennismaken
met hun vitale keuken.
www.toerisme-leiestreek.be/
gezond

gezond genieten

30+ veggie & vegan
adressen
gezond genieten
gezond genieten

10 x gezonde eetadressen
Dat gezond eten ook geweldig lekker kan zijn?
Dat bewijzen deze tien topadressen. De ene gaat
resoluut voor suikervrij en caloriearm. De andere
voor lactose- en glutenvrij. Of gewoon voor
een verse, huisgemaakte maaltijd boordevol
knapperige groenten. Want gezonde voeding
hoeft helemaal niet ingewikkeld te zijn.

5 x gezond(er) gebak
en dessert
Zoet betekent niet altijd zondig. Deze vijf zaken
gooien al hun creativiteit in de strijd. En dat levert
heel wat tongstrelende, gezonde(re) desserts op.
Van suikervrij gebak tot plantaardige taarten.
Zo geniet je met volle teugen … zonder schuldgevoel achteraf.

Of je nu af en toe wat minder vlees wilt eten,
of zweert bij een volledig vegetarische of
veganistische levensstijl … in de Leiestreek ben
je aan het juiste adres! Je vindt er een heleboel
ondernemers die creatief aan de slag gaan met
groenten. En bewijzen dat gerechten zonder vlees
of dierlijke producten ongelooflijk lekker zijn.
www.toerisme-leiestreek.be/
veggie-vegan

www.toerisme-leiestreek.be/
gezond/gebak

www.toerisme-leiestreek.be/gezond/
eetadresjes

gezond genieten

Gezonde activiteiten
gezond genieten

5 x opkikkerend ontbijt
Geef je dag een ongelooflijke start in deze vijf
ontbijtbars. Ze toveren jouw ochtend om in een heus
verwenmoment. Met voedzame ontbijtgerechten die
je lichaam bakken vitaminen, mineralen en energie
bezorgen. En met verrassende smaken die je helemaal
omver blazen.
www.toerisme-leiestreek.be/gezond/
ontbijt

Op zoek naar actie, beweging, en een vleugje
adrenaline? Nood aan een moment om even zorgeloos te genieten? De Leiestreek heeft voor ieder
wat wils. Je kan er in alle rust je batterijen opladen
of eropuit trekken om je grenzen te verleggen.
www.toerisme-leiestreek.be/
gezond/activiteiten

GEZOND
GENIETEN
Je draagt zorg voor jezelf.
Ook op reis! Daarom trakteert
de Leiestreek je op een heleboel
gezonde adressen, uitdagende
activiteiten en een pak rustgevende plekken. Zodat je niet
alleen fysiek, maar ook mentaal
goed in je vel zit. Heel wat gastvrije
ondernemers laten je kennismaken
met hun vitale keuken.
www.toerisme-leiestreek.be/
gezond

gezond genieten

Fiets je fit

gezond genieten

In en rond Kortrijk liggen een pak gezonde
hotspots op jou te wachten. Je rijgt ze makkelijk
aaneen langs deze uitgestippelde fietsroute.

Gezond overnachten
Het ideale logeeradres voor avonturiers?
Da’s een plek waar actie nooit veraf is. Een
plaats waar je ‘thuiskomt’ en moe maar voldaan
terugblikt op de onvergetelijke momenten die je
hebt beleefd. Ook een vakantie waarin je de rust
opzoekt kan onvergetelijk zijn. Baden in comfort,
relaxen, herbronnen en herleven. Je lichaam is
je dankbaar!
www.toerisme-leiestreek.be/gezond/
slaapadresjes

www.toerisme-leiestreek.be/
gezond/fietsen-kortrijk
gezond genieten

Stippel een
gezonde trip uit
Je eigen gezonde, smaakvolle trip door de
Leiestreek samenstellen? Dat doe je dankzij de
handige tips op de website. Je ontdekt de meest
vitale adresjes van Kortrijk, Deinze, Gent en
Roeselare. En je kiest welke sportieve en
ontspannende activiteiten best bij jou passen.
www.toerisme-leiestreek.be/
gezond#trips

PICKNICKEN

PICKICKEN
De eenvoudigste dingen in het
leven leveren vaak de mooiste
herinneringen. Een gezellige
picknick aan de Leie bijvoorbeeld.
Of een heerlijke streekpicknick.
Als je die vooraf bestelt, staat het
lekkers voor je klaar op een mooie
natuurplek, in een ecologisch
gekoelde picknickkast met
groendak. Of kies voor een van
de unieke picknickbelevingen.
www.toerisme-leiestreek.be/
picknick

ZOMERBARS
picknicken

Unieke picknickbelevingen
Picknicken met een extra, dat kan ook!
Ontdek 7 bijzondere picknickbelevingen in
de Leiestreek: van picknicken met tandem of
bolderkar tot picknicken tussen alpaca’s.
www.toerisme-leiestreek.be/
picknick#beleving

picknicken

13 picknickkasten

Barstend van creatieve energie is
het geen wonder dat de Leiestreek
the place to be is om de zomersfeer op te snuiven bij allerlei hippe
pop-ups. Doorgaans zijn er meer
dan 50 zomerbars in de Leiestreek,
van lounges aan het water tot een
terrasje tussen de koeien en
maïsdoolhoven.
www.toerisme-leiestreek.be/
popup-zomerbars (vanaf half juni)

In de Leiestreek kan je op verschillende, vaak
idyllische, locaties picknickkasten terugvinden.
Je bestelt op voorhand een lekkere picknick die
dan voor jou wordt klaargemaakt en klaargezet.
De picknicks worden samengesteld door lokale
hoeves en streekproducenten en zitten dus
boordevol lokaal lekkers.
www.toerisme-leiestreek.be/
picknick#kast

picknicken

Nieuw: scooterpicknick
Vertrek op een leuke tocht met een Honda Amigo
langs idyllische plekken. Je picknickmand met
heerlijke desserts of tapas achterop garandeert
een smakelijke uitstap om niet te vergeten!
www.toerisme-leiestreek.be/doen/
amigos

zomerbars

VERFRISSENDE
MOMENTEN
AAN HET
WATER

verfrissende adresjes

Terrassen aan het water
In de Leiestreek word je pas echt verwend, want
tal van gezellige terrasjes vleien zich aan mooie
oevers langs het water. Van karaktervolle cafés tot
stijlvolle bars. Eén ding hebben ze gemeen, het
unieke uitzicht krijg je er gratis bij. Ontdek de 5
allermooiste terrassen en veel meer extra toppers!
www.toerisme-leiestreek.be/
terrasjes-aan-de-waterkant

De Leie, de Schelde en de kanalen
Bossuit-Kortrijk en Roeselare-Leie
vormen de ruggengraat van de
Leiestreek. Deze waterwegen zijn
niet alleen mooi om naar te kijken,
maar er valt ook heel wat te
beleven op, naast en in het water.

verfrissende events

Leiestreek
Waterdagen
Beleef meer Leiestreek op en langs het water!
Tijdens de zomer van 2022 organiseren
verschillende gemeenten en privé-uitbaters uit
de Leiestreek waterbelevingsdagen op rivieren,
kanalen en waterplassen.

EXTRA TIP

www.toerisme-leiestreek.be/nl/
leie-waterdagen (vanaf juni)

www.toerisme-leiestreek.be/water

verfrissende activiteiten

Waterbeleving
in Roeselare

verfrissende adresjes
verfrissende activiteiten

Culinair aan het water
Als culinaire regio verbluft de Leiestreek je met
een reeks gastronomische toprestaurants. En die
voeren je soms naar de mooiste uithoeken van het
landschap. Zo dineer je in deze zeven uitmuntende
restaurants met uitzicht op het water.
www.toerisme-leiestreek.be/culinair/
water

Bootje varen
Een van de leukste manieren om de waterrijke
Leiestreek te ontdekken is uiteraard met een bootje
op het water! De Leiestreek telt zo’n 30-tal bootverhuurders op verschillende locaties. Je kan er bootjes
huren met of zónder vaarbewijs, met of zonder
schipper. Je kan kiezen om in de stad te varen, in de
natuur, of beide combineren. Wanneer je toch naar
de Leiestreek komt voor beleving op het water, kan
je evengoed blijven logeren op een boot.
www.toerisme-leiestreek.be/
bootje-varen

In Roeselare spat het er deze zomer van af! Vanaf
17 juni t.e.m. 18 september kan je bootjes en
pedalo’s huren in het Stadspark en uitblazen bij
een pop-up bar met waterelementen. Aan de
Kop van de Vaart popt er ook een gezellige bar op,
maar ook een zwembadcontainer, concertjes, …
www.visitroeselare.be

©Davy Coghe

Serre pop-up bij
Kasteel Ooidonk
Deinze 06/05 - 12/06
Van 6 mei tot 12 juni barsten de tuinen van
Kasteel Ooidonk van gezelligheid. In individuele
serres degusteer je een zesgangenmenu, met
zicht op een van de knapste bouwwerken van de
Leiestreek.
www.toerisme-leiestreek.be/
smaakbelevingen

artistieke agenda

Biënnale van de
Schilderkunst
26/06 - 02/10
Van 26 juni tot 2 oktober slaan de drie
beeldende kunstmusea aan de Leie —
Museum van Deinze en de Leiestreek (mudel),
museum Dhondt-Dhaenens en Roger Raveel
Museum — de handen in elkaar en presenteren
samen de negende editie van de Biënnale van de
Schilderkunst.

smakelijke agenda

‘Proeven van pure
passie’ op Wijndomein Ravenstein
(Wervik) 26/06
Op 26 juni serveren chefs Franky Vanderhaeghe
en zoon Michael van tweesterrenrestaurant Saint
Nicolas een zesgangenmenu met regionale streekproducten en met topwijnen van Wijndomein
Ravenstein. Kom proeven van pure passie op het
wijndomein zelf.
www.hostellerie-stnicolas.com/
hsn-wijndomein-ravenstein

www.mudel.be (info voorlopig
nog niet online)

artistieke agenda

Kunstzomer
Leiestreek Kortrijk
18/06 - 25/09
Van 18 juni tot 25 september kan je de werken
van 42 kunstenaars ontdekken op unieke locaties
in Kortrijk. Vijf kunstenaars uit Nederland en een
gastkunstenaar uit Italië geven internationale
allures aan de Kunstzomer. Iedere zomermaand
ben je te gast in twee verschillende deelgemeenten van Kortrijk: van Heule tot Marke, van
Bellegem tot Kooigem, en meer. Enkele bijzondere
locaties zijn Sint-Rochus in Kortrijk, de Sint-Anna
watertoren in Rollegem en de Rodenburgkapel in
Marke. Er zal ook werk te zien zijn van keramist
José Vermeersch in Bissegem.
www.toerisme-leiestreek.be/
kunstzomer

smakelijke agenda
© STYN.BE

De Leiestreek is niet alleen
smaakvol … maar ook creatief.
En dat leidt tot een aantal
originele, tijdelijke initiatieven.

© STYN.BE

SMAKELIJKE
EN ARTISTIEKE
AGENDA

smakelijke agenda

smakelijke agenda

Serre pop-up bij
de Sint-Amandskerk
Roeselare
24/06 - 07/08
Van 24 juni tot 7 augustus geniet je van
heerlijke maaltijden in serres op het plein bij de
Sint-Amandskerk. Roeselaarse Gault&Millau
restaurants werken hiervoor samen met lokale
producenten aan een menu vol streeklekkers.

Internationaal
streekbierenfestival
Zwevegem 14-15/08
Het Internationaal Streekbierenfestival op 14-15
augustus trekt elk jaar ruim 12.000 bezoekers die
komen genieten van meer dan 120 streekbieren.
Een 35-tal brouwerijen uit het binnen- en buitenland stellen het beste uit hun gamma voor. Naast
de streekbieren die je kan drinken in hun origineel
glas, is er een food corner, animatie, muziek, een
kinderspeeldorp en zijn er kermisattracties.
www.toerisme-leiestreek.be/agenda/
internationaal-streekbierenfestival

INSPIRATIE
DOSSIER
WESTVLAANDEREN

De Grote
Goesting
De Westhoek blaakt van de goesting!

Story-ideas de Westhoek

De Westhoek trekt in 2022 voluit de kaart
van De Grote Goesting. Met een aanbod
van diners op unieke plekken, enige
terroirproducten zoals de Westhoekwijnen
en lokale bieren, een groep van creatieve
chefs die koken in openlucht en nog zoveel
meer unieks te ontdekken.
In combinatie met meerdaagse
fietstochten, wandelingen voor gezinnen en
vergezichten in een gevarieerd landschap
van bergen, broeken en polders presenteert
de Westhoek zich ook voor deze zomer als
een ideale vakantieplek voor wie houdt van
het goede leven op een gezapig tempo.

De grote goesting agenda
MEI

JUNI

tournée locale

Tournée Trappiste
in Vleteren
11/06 & 12/06
déjeuner sur l’herbe

déjeuner sur l’herbe

Pop-up picknick CHALET,
festivalweide in
Dranouter (Heuvelland)

zoete zondes

06/05 - 17/07

Grote picknick
in Alveringem
22/05

Bij aankomst ontvang je een picknickmand en kies
je een leuk plekje uit om te picknicken. Alles is
voorzien. 100% genieten zonder zorgen.
www.toerismewesthoek.be/nl/
inspiratie/picknicken-de-westhoek

Déjeuner sur l’herbe

Geniet in het mooie landschap van Heuvelland
van al het lekkers wat de Westhoek te bieden heeft
met de ‘pop-up picknick CHALET’. Per gezelschap
kom je samen in een chalet met 180°-uitzicht
over de uitgestrekte Heuvellandse velden, op de
festivalweide van Dranouter. De picknickmanden
kunnen elke vrijdag, zaterdag en zondag worden
besteld.

Zoetemarkt in Kemmel
(Heuvelland) 06/06

www.popupchalet.be

www.zoetemarkt.be

Déjeuner sur l’herbe

De Zoetemarkt wordt dit jaar georganiseerd in
de vorm van een wandeling van ongeveer 3 km
in het centrum van Kemmel. Onderweg zullen er
standen staan met lekkers. De wandeling start via
een centrale ingang.

Zoete zondes

Een smaak- en belevingsfestival, waarbij
Trappisten® producten in de schijnwerpers worden
geplaatst. Op zaterdag 11 en zondag 12 juni 2022
(telkens van 11u tot 21u) organiseert bierclub
‘VZW The Beer Pilgrims Vleteren’ een uniek
gebeuren. Naast zowat alle Trappisten® bieren
ter wereld, worden ook nog Trappisten® kazen en
Trappisten® wijnen ter degustatie aangeboden
in en rond zaal De Sceure (Veurnestraat 4 in
Oostvleteren). Elke Trappisten® brouwerij krijgt
er een stand, waar het gerstenat kan geproefd
worden en waar info over de bieren kan worden
verkregen. Ook is er een kaas- en wijnbar, waar
Trappisten® kazen en Trappisten® wijnen kunnen
aangeschaft worden.
www.toerismewesthoek.be/nl/
agenda/tournée-trappiste

Tournee locale

De grote goesting agenda
JUNI

unieke diners

De langste tafel van
Vlaanderen in Westouter
Vaderdagontbijt
zoete zondes

Koffie & Co in
Langemark-Poelkapelle
12/06

De gezelligste koffiemarkt van de Westhoek. Een
barista toont je al zijn kunnen in een klein kopje
koffie. Met tal van animatie voor groot en klein.
www.toerismewesthoek.be/nl/
agenda/koffieco-0

Zoete zondes

agenda

12/06

Het vaderdagontbijt is een unieke beleving aan
de langste picknicktafel van het land. Je komt
er met familie en/of vrienden genieten van een
uitgebreid ontbijt. Met oog op de korte keten zal
er hoofdzakelijk gebruik gemaakt worden van
lokale producten. De Heuvellandse wijnen zullen
ook niet ontbreken dit i.s.m Wijngoed Monteberg.
Op de flank van de Rodeberg middenin onze
wijnvelden kan je wegdromen, ontstressen en
genieten van al het streeklekkers.
www.roonenbergh.be

Unieke diners

tournée locale

Weekend van
het volkscafé
18/06 & 19/06

Kook & eet met
Dominique Persoone
in Kortemark
25/06

Tijdens deze editie zullen er 80 volkscafés aan
deelnemen: 60 aan Vlaamse zijde en 20 in
Frans-Vlaanderen. Er staan heel wat optredens,
entertainment, proeverijen,…op de kalender.

Het landschapsbelevingscentrum in Werken
wordt omgetoverd tot een gezellig outdoor
restaurant waar Dominique Persoone samen
met de aanwezigen een hoofdgerecht en een
dessert zal maken.

www.weekendvanhetvolkscafe.be

www.kortemark.be

Tournee locale

Agenda

De grote goesting agenda
JULI

unieke diners

Proeven van pure passie
bij wijndomein Ravenstein in Wervik
26/06

Chefs Franky Vanderhaeghe en zoon Michael
van 2 sterrenrestaurant Hostellerie Saint Nicolas
(Ieper) serveren een 6 gangenmenu met regionale
streekproducten en met topwijnen van Wijndomein Ravenstein (Wervik). Kom en proef van
hun pure passie op het wijndomein.
www.toerismewesthoek.be/nl/
grotegoesting/diners-insolites

Unieke diners

unieke diners

De langste tafel van
Vlaanderen in Westouter
apero met lokale producten
01/07

unieke diners
wijnbeleving

Open Wijngaardfeesten
02/07 & 03/07

Unieke beleving, apero met vrienden, aan de
langste picknicktafel van het land. Je komt er met
familie en/of vrienden genieten van een afterwork
apero met tapas. Met oog op de korte keten zal
er hoofdzakelijk gebruik gemaakt worden van
lokale producten.

Tijdens dit weekend zetten de Westhoek
wijnbouwers hun deuren open voor het grote
publiek. Koop een degustatieglas, waarmee je op
diverse wijndomeinen de voorgestelde wijnen kan
proeven (tegen betaling). Wie dit wenst, kan ter
plaatse ook meteen enkele wijnen kopen.

www.roonenbergh.be

www.vintageheuvelland.be

Unieke diners

Wijnbeleving

‘De langste tafel’ rond
Zillebekevijver in Ieper
08/07

Een all-in formule met breughelplank vol culinair
grensoverschrijdend streeklekkers door chef
Jürgen Crombez. Van sappen van Frambiosa Y
Besos over stokbrood uit Noord-Frankrijk tot rilette
en pasteien van hoeveslagers. Ook de kazen van
de Westhoek ontbreken niet.
www.toerismewesthoek.be/nl/
grotegoesting/diners-insolites

Unieke diners

De grote goesting agenda
AUGUSTUS

unieke diners

déjeuner sur l’herbe

Picknicken op de Berg
in Provinciedomein
Kemmelberg (Kemmel)

De langste tafel van
Vlaanderen in Westouter
diner by night met lokale
chefs 13/08

Picknicken op de Berg
in Provinciedomein
Kemmelberg (Kemmel)

Eens gezellig kuieren tussen verschillende
wijnstandjes? Of gewoon proeven van de heerlijke
streekproducten. Het kan op de Wijnfeesten in
Heuvelland: een sfeervol begrip in de regio.

Unieke beleving, diner by night, aan de langste
picknicktafel van het land. Je komt er met familie
en/of vrienden genieten van een uitgebreid diner
met Heuvellandse wijnen. Met oog op de korte
keten zal er hoofdzakelijk gebruik gemaakt worden
van lokale producten. Op de flank van de Rodeberg
middenin onze wijnvelden kan je wegdromen,
ontstressen en genieten van al dat lekkers.

Wat is er meer Heuvellands dan een gezellige
picknick met familie en/of vrienden in het mooie
landschap... Op het Provinciedomein Kemmelberg
geniet je van een lekker streekpicknick op een
unieke locatie - dichtbij het land art project
‘Les Ancètres - the Ancestors’.

www.toerismewesthoek.be/nl/wijn

www.roonenbergh.be

wijnbeleving

16/07

Wat is er meer Heuvellands dan een gezellige
picknick met familie en/of vrienden in het mooie
landschap... Op het Provinciedomein Kemmelberg
geniet je van een lekker streekpicknick op een
unieke locatie - dichtbij het land art project
‘Les Ancètres - the Ancestors’.
www.toerismewesthoek.be/nl/
inspiratie/picknicken-de-westhoek

Déjeuner sur l’herbe

déjeuner sur l’herbe

Heuvellandse
Wijnfeesten 15/08

Wijnbeleving

Unieke diners

13/08

www.toerismewesthoek.be/nl/
inspiratie/picknicken-de-westhoek

Déjeuner sur l’herbe

De grote goesting agenda
SEPTEMBER

smakelijke markten

unieke diners
déjeuner sur l’herbe

Aperitief op de berg bij
wijngoed Monteberg in
Dranouter 14/08
Kom genieten van een aperitief bij zonsondergang
op de flanken van de Kemmelberg met op de
achtergrond een muzikaal optreden.
www.toerismewesthoek.be/nl/
inspiratie/picknicken-de-westhoek

Déjeuner sur l’herbe

tournée locale

De langste tafel van
Vlaanderen in Westouter
apero met lokale producten

Open Brouwerijendag @
Deca, Woesten (Vleteren)

26/08

11/09

Unieke beleving, apero met vrienden, aan de
langste picknicktafel van het land. Je komt er met
familie en/of vrienden genieten van een afterwork
apero met tapas. Met oog op de korte keten zal
er hoofdzakelijk gebruik gemaakt worden van
lokale producten.

Kom langs en neem deel aan één van de
rondleidingen in de brouwerij. De brouwer staat
klaar om de bezoeker alles te vertellen over de
huisgebrouwen bieren. Rondleiding om het half
uur, start om 10u. Voor elke bezoeker is er een
gratis biertje of een niet alcoholisch drankje.

www.roonenbergh.be

www.decabrouwerij.be

Unieke diners

Tournee locale

Lekker Westhoeks in
Poperinge 16/09 t.e.m.
18/09

Verwacht je aan een streekproductenmarkt met
lokale delicatessen en een heus bierdorp met
diverse brouwerijen die je met plezier hun bieren
voorstellen. De Grote Markt van Poperinge wordt
omgetoverd tot een groot terras.
www.toerismewesthoek.be/nl/grotegoesting/agenda

Smakelijke markten

Lekker
fietsen
Voor de actieve
lekkerbekken werden er 9
‘grote goesting fietsroutes
uitgestippeld op het
fietsnetwerk Westhoek.
Elke route belicht een
ander smakelijk accent uit
de regio en uiteraard kan
er onderweg ook worden
geproefd!
www.toerismewesthoek.be/
nl/grotegoesting/fietsen

grote goesting fietsroute

grote goesting fietsroute

Smuudse smoefelfietsroute vanuit Diksmuide
50,8 km

Fietsen met lekkers onder
de rekkers in Kortemark
33 km
In het lichtjes glooiende landschap rond Kortemark zijn best wel toffe picknickplekken te vinden.
We doen ze allemaal aan. Het is aan jou om de
beste plek te vinden voor je gezelschap!

In de boterpolders werken brouwers en hoeveproducenten hard aan hun (h)eerlijke producten.
Op deze onovertroffen fietsroute ontdekken we
ze allemaal.

grote goesting fietsroute

(H)eerlijk Heuvelland
44,5 km
Deze glooiende fietsroute doet wijndomeinen,
gezellige restaurants en gepassioneerde hoeveproducenten aan.

grote goesting fietsroute
grote goesting fietsroute

Fietsen langs de korte
keten vanuit Ieper 41,3 km
Gezellige fietsroute in de groene omgeving van
Ieper, langs hoevewinkels met een uitgebreid
assortiment.

Smaakroutes

grote goesting fietsroute

Fietsen langs hemelse
nectar en gouden koekjes
in Vleteren en Lo-Reninge
36,5 km
De koekjes van Jules Destrooper kan je combineren met de meest verrassende producten. Dat
ontdek je in het smaakatelier van het Bezoekerscentrum Jules Destrooper in hartje Lo.

Fietsen tussen geurende
koffie en schuimend bier
in Langemark-Poelkapelle en Houthulst 43 km
Bij Koffie ’t Molentje in Langemark ruikt het altijd
naar vers gebrande koffie. Een aantal professionele
brouwers (her)ontdekken de streekbieren en laten
ons daar ook van meegenieten.

grote goesting fietsroute

Grenzeloze Goesting
in Wervik en Zonnebeke
58,6 km
We flirten met de grens langs creatieve hoev
producenten en toffe adresjes waar het leuk
vertoeven is.

VAN DE BERGEN
NAAR DE ZEE
De Westhoek biedt ook prachtige
landschappen, die te ontdekken
zijn via enkele meerdaagse
wandeltochten.

lange afstandswandelen

GROTE VIJF-wandelroute
123 km

lange afstandswandelen

Western Front Way
85 km

Ooit was de Westhoek het strijdtoneel van
‘de grote oorlog’. De WO I-frontlijn doorkruiste heel
Europa, maar het deel van het front dat de Westhoek
doormidden snijdt is voortaan een boeiende wandeltrail van Nieuwpoort over Diksmuide en Ieper naar
Mesen of omgekeerd. Twee tot vier dagen wandelen.
Vanaf half mei beschikbaar. Met mogelijkheid
tot bagageservice en picknick via de logies.
Op 17 september vindt het evenement
‘Western Front Trail’ van de Vlaamse Wandelsportfederatie plaats in de Westhoek.
www.toerismewesthoek.be/
western-front-way

Vanaf deze zomer (8 juli 2022) pakken
de gemeenten Houthulst, Hooglede,
Langemark-Poelkapelle, Staden en Zonnebeke uit
met de GROTE VIJF-wandelroute. Op en rond de
heuvelrug tussen de IJzer- en Mandelvallei ontdek
je het unieke landelijke karakter in een wandellus
van 123 km. Deze meerdaagse wandelroute
is doorspekt van unieke plekjes, verrassende
vergezichten en zorgeloze veldwegen. Onderweg
kom je tal van authentieke (volks)cafés & tavernes
tegen waar de innerlijke mens kan versterkt
worden. En uitrusten doe je in één van de vele
B&B’s die de Westhoek rijk is. Een kaart kost € 5 en
is te bekomen in de diensten voor toerisme van de
deelnemende gemeenten.

© Benny Conings

HISTORIE
& TRADITIE

historie & traditie

WEEKENDJE
WEG

Kunstenfestival Watou
02/07 - 04/09

historie & traditie

Festival Dranouter
05/08 - 08/08

Na 2 jaar onderbreking krijgen we volgende zomer
opnieuw een volwaardige editie van Festival
Dranouter! Er zitten ook enkele nieuwigheden
aan te komen. Eén daarvan is het nieuwe podium
op het festivalterrein: de Cirque! In de ronde
circustent komt er een line-up te staan die elke
dag opbouwt van meer intieme muziek naar
uitbundige partybands.
Naast Rodrigo Y Gabriela, Intergalactic Lovers,
SX Unplugged, Go_A, Guido Belcanto, Turfu
en Fleuves, zakken ook deze artiesten af naar
Dranouter: ZAZ, Tindersticks, Querbeat, Kids With
Buns, K.Zia, Daði Freyr, Madou, Black Water County
en Raske Drenge.
www.festivaldranouter.be

Het kunstenfestival zet in 2022 in op verwevenheid, op de interactie tussen het dorp en de
kunstenaars, op het samenspel tussen kunst en
poëzie. Watou als een living lab, een plek die
kunstenaars en dichters inspireert. Vanuit die
wisselwerking ontstaan nieuwe creaties. Watou
2022 nodigt je uit om mee te gaan in dit avontuur.
Twintig kunstenaars en evenveel dichters
presenteren nieuw werk. Elk vanuit hun artistieke
vrijheid, in dialoog met elkaar, het dorp, het
landschap en ja, ook met jou. Het wordt ook voor
de bezoeker een prikkelende ervaring!
Met een fietsparcours langs een selectie uit zijn
gedichten wordt deze zomer hulde gebracht aan
Gwij Mandelinck.
Een aantal nieuwe locaties in Watou zorgen voor
een verrassend parcours door het dorp. Watou
blijft de uitvalsbasis van het kunstenfestival en
toont het gros van de kunstenaars en dichters.
Het Kasteel De Lovie maakt ook dit jaar deel uit
van het parcours.
www.kunstenfestivalwatou.be

weekendje weg

Citytrieper 2022
Op het einde van de 13e eeuw was Ieper een
toonaangevende grootstad. De 40.000 inwoners
maakten de stad tot een bloeiend handelscentrum
met aanzien tot ver buiten Europa. Ieper is nog
steeds het hart van de Westhoek, omgeven door
rustgevende natuur en op een boogscheut van de
Belgische kust en de Franse grens.
Wie een bezoek plant in Ieper en rechtstreeks
boekt bij één van de deelnemende Ieperse B&B’s
in de periode tussen 1 juli en 15 november 2022
krijgt heel wat voordelen extra bij hun bezoek.
www.toerismewesthoek.be/nl/
inspiratie/citytrieper-arrangement

INSPIRATIE
DOSSIER
WESTVLAANDEREN

EEN ZOMER
VOL WANDEL
EN FIETSPLEZIER
Deze zomer gaat niet voorbij
zonder nieuwe producten om
te wandelen en te fietsen.
Ontdek ze hier!

Story-ideas fietsen en wandelen

28
KM

53
KM

63
KM

FIETSROUTES

wandelen
Ontdek 6 unieke West-Vlaamse fietsroutes
langs leuke stops en mooie plekken. Korte filmpjes
geven je toeristische tips en wielerweetjes.

Wandelnetwerk
De Blankaart

105
KM

Stilte, water, weidse landschappen, vogels…
en regelmatig een lekkere stopplaats. Vijf
ingrediënten die elke wandeling top maken. Op
het wandelnetwerk De Blankaart heb je ze alle
vijf bij de hand. Vanuit Diksmuide stap je via
autoluwe en onverharde paden door een vlak
polderlandschap naar dorpjes als Sint-Jacobskapelle en Nieuwkapelle. Bij de oversteek van de
IJzer langs Knokkebrug kom je in de IJzerbroeken,
het overstromingsgebied van de IJzer. Rond het
enorme waterspaarbekken dat werd aangelegd in
het laagste deel van Merkembroek en Woumenbroek en in het natuurgebied De Blankaart, staan
uitkijktorens waar je ongezien naar de vele vogels
kan turen. Het oorlogsverleden is nog tastbaar
aanwezig. Op het jaagpad langs het Kanaal
Ieper-IJzer stap je langs gehuchten zoals Drie
Grachten en Steenstrate, plekken waar de strijd in
een versteende herinnering staat gebeiteld.
Eind juni 2022 wordt dit 112 km lange netwerk
geopend. Vanaf dan is de meertalige
wandelnetwerkkaart beschikbaar via
shop.westtoer.be/nl, bij Westtoer en de
betrokken toeristische diensten.
De folder bevat ook 2 bewegwijzerde
suggestielussen, namelijk de Blankaartwandelroute (10 km of 5,5 km) en de Drie Grachtenwandelroute (6,5 km).

123
KM

171
KM

Vive le Velo! fietsroutes
Fietsen in combinatie met toeristische tips en
wielerweetjes. Dat is wat je mag verwachten als je
je waagt aan de ‘Vive le Vélo!’ fietsroutes. Het DNA
van het televisieprogramma zit helemaal vervat
in deze zes routes. Als je op verschillende plekken
de QR-codes zal scannen, nemen we je in onze
filmpjes met plezier mee op onze bagagedrager.
Er is op maat van elke fietser wel een route, want
de afstanden variëren van 28 kilometer voor
een familieroute tot 171 kilometer voor de meer
getrainde fietser.
Zaterdag 4 juni is er een heus fietsfeest op de
Grote Markt van Diksmuide om de zes
gloednieuwe ‘Vive le Vélo!’ fietsroutes in te rijden.
Vanaf 10 uur is er een vrije start van alle fietsroutes (afstanden tussen 63 en 171 kilometer). In de
namiddag, vanaf 13.15 uur, kun je samen met een
BV de fiets op om de tocht van 28 of 53 kilometer
te maken.
Hiervoor moet je je wel verplicht vooraf inschrijven
via www.vivelevelo.be
Vanaf zaterdag 4 juni is de kaart beschikbaar bij
de toeristische diensten en in de ‘Vive le Vélo!’
flagshipstore in de Kasteelstraat in Diksmuide.
Ook de GPX-bestanden zijn vanaf zaterdag 4 juni
beschikbaar.
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