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HET LEKKERE WESTEN ZOMERT 
West-Vlaanderen de ideale zomerse bestemming voor wie houdt van 

lekker eten en drinken. 
 

De zomer komt eraan, en West-Vlaanderen is er als lekkerste provincie helemaal 
klaar voor. Met de campagne Het Lekkere Westen krijgen bezoekers ook tijdens 

de zomermaanden overal in de provincie de kans om streekeigen lekkers te 
ontdekken, van ’s ochtend vroeg tot ’s avonds laat. En vaak op verrassende 
locaties. 

 
“Ook deze zomer toont Het Lekkere Westen zich van z’n beste kant. De 170 

Lekkere Westen-chefs, maar ook de logies-uitbaters, cafés en streekproducenten 
laten bezoekers letterlijk proeven van de zomer. Met lekkere openlucht-
evenementen, unieke pop-ups waar topchefs eenmalige bereidingen presenteren, 

open wijndomein-dagen en verrassende picknick-formules voor bezoekers en 
toeristen die West-Vlaanderen als bestemming kiezen,” licht Sabien Lahaye-

Battheu toe, als voorzitter van Westtoer en gedeputeerde voor toerisme. 
 
SMAAKBELEVINGEN OP UNIEKE LOCATIES 

De zomer is dé periode bij uitstek om lekkers te ontdekken op minder gekende 
en voor de hand liggende locaties. Een greep uit het grote aanbod:  

 
- In het prachtige Lakebos, Oostkamp, verrijst deze zomer Sensi, een pop-

up (vuur) restaurant. Lekkere Westen Chef Steven Devriendt ontvangt 

bezoekers tijdens de week voor een bistro-menu.  Tijdens het weekend 

trekt Sensi de gastronomische kaart, met tal van gast-chefs. Je kan er ook 

overnachten in luxueuze glamping-tenten.  

Meer info op  https://sensi-events.be/nl/  

- In Roeselare kan je -in de schaduw van de Sint-Amandskerk- van 14 juni 

tot 24 augustus terecht in pop-up resto Serre. Heel wat Roeselaarse chefs, 

onder wie ook kersvers drie-sterrenchef Tim Boury, werken mee aan dit 

event.  Op het menu staan heerlijke gerechten op basis van 

streekproducten. De tafels staan opgesteld in afzonderlijke serres.   

Meer info op https://www.serrepopup.be/pop-up-restaurant-roeselare  

- In Ieper kan je op 8 juli plaatsnemen aan ‘de langste tafel’, die wordt 

opgesteld rond Zillebekevijver. Je kan er proeven van grensoverschrijdend 

lekkers.   

Meer info op https://www.langstetafel.be/  

https://sensi-events.be/nl/
https://www.serrepopup.be/pop-up-restaurant-roeselare
https://www.langstetafel.be/


- Genieten van een cocktail of een lokaal bier op het strand? Dat kan ook 

deze zomer opnieuw, in de vele strandbars aan de kust. Deze zomer zijn 

er meer dan 60 strandbars waar je kan je proeven van de zomervibes.   

Meer info op https://www.dekust.be/nl/strandbars-aan-zee  

UNIEKE FOODEVENTS 
Naast de zomerse pop-ups, zijn er in Het Lekkere Westen ook heel wat 

gastronomische evenementen.  
Een overzicht vind je op https://www.westtoer.be/nl/het-lekkere-westen/de-

lekkerste-agenda .  
  
Enkele hoogtepunten uit het aanbod:  

 
- 13 juli : Kok@Zee in De Haan 

In domein La Potinière (De Haan) kan je proeven van heerlijke en originele 

gerechten van chefs uit de 

Haan.  https://www.dekust.be/nl/agenda/kokzee-culinair-event  

- 14 – 15 augustus : Internationaal streekbierenfestival in 

Zwevegem 

Met 12.000 bezoekers en 120 bieren van 35 brouwerijen is Zwevegem 

midden augustus ‘the place to be’ voor de bierliefhebber.  

https://www.toerisme-leiestreek.be/nl/agenda/internationaal-

streekbierenfestival.   

Toerisme Leiestreek zet bierbeleving trouwens de hele zomer centraal, 

meer info op https://www.toerisme-leiestreek.be/nl/bier  

- 15 augustus : Wijnfeesten in Heuvelland 

In het Warandepark kan je de Heuvellandse wijnen degusteren. 

https://www.toerismewesthoek.be/nl/agenda/wijnfeesten.  

De wijnbeleving is al enkele jaren een gastronomische toerisme-troef in De 

Westhoek, met ook op 2 en 3 juli de Open Wijngaardfeesten.  

Meer info op  https://www.toerismewesthoek.be/nl/wijn  

- De hele zomer lang kan je ‘Proeven van het verleden’ in de 

Zwinstreek  

Langs de fietsroute ‘De Verdwenen Zwinhavens’ kan je proeven van de 

Middeleeuwen.  Dertig lokale ondernemers presenteren unieke producten 

en gerechten, met middeleeuws geïnspireerde ingrediënten. Breng zeker 

eens een bezoekje aan het Pop-up Proeflab, in de verborgen tuin van het 

oud Sint-Janshospitaal in Damme en proef er van originele middeleeuwse 

creaties. 

Meer info op https://www.brugseommeland.be/nl/verdwenen-

zwinhavens/welkom 

 

GENIETEN VAN ’S MORGENS TOT ‘S AVONDS IN HET LEKKERE WESTEN 

Honderden toeristische ondernemers zijn mee de ambassadeurs van Het Lekkere 
Westen.  Wie verblijft in een van de 101 Lekkere Westen-logies, start er de 
dag sowieso met een gezond ontbijt, op basis van streekproducten.   

Tijdens een fiets-of wandeltocht kunnen bezoekers onderweg genieten van een 
hoeve-ijs, halt houden bij een van de 100 Lekkere Westen-cafés voor een 

lekker streekbier, en uiteraard ’s middags of ’s avonds tafelen bij een van de 
170 Lekkere Westen-chefs.  
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Op 22 plaatsen zijn er hoevepicknicks te bestellen, volledig samengesteld met 

lokaal lekkers. 
 

Meer info op www.hetlekkerewesten.be   
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