Tournée
locale
4 bierfietsroutes

in de Westhoek

Welkom in
de Westhoek

Het eeuwenoude hoplandschap rond Poperinge verraadt het al.
Hier in de Westhoek vind je ‘s werelds beste brouwerijen en dus
ook de beste bieren. Ooit een goed bewaard geheim, vandaag
wereldnieuws. Bierliefhebbers van alle windstreken vinden
vlotjes hun weg naar deze regio. Met deze fietspocket ontdek je 4
bierfietsroutes in de Westhoek. Elke route loodst je langs een hele
reeks lekkere adressen zoals brouwerijen, volkscafés, …
Santé!

Langs de routes passeer je
bierflessen die als infopaneel
dienen en je meteen ook trakteren
op leuke tips en weetjes.
Tijd voor een selfie?

Verantwoordelijk uitgever: Stefaan Gheysen Westtoer, Koning Albert I-laan 120, 8200 Brugge
WD nummer: WD/3029/2017/37
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Fotografie: Diensten voor toerisme Westhoek, Westtoer
Illustraties: www.chocolatejesus.be
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Hopbedrĳf
Ter Schoudemonthoek

Route

Poperinge
Vleteren 33 km
Knooppunten: 46-16-86-85-39-83-77-76-78-65-2-6-9692-98-68-67-66-26-42-46
Start:

Hopmuseum, Gasthuisstraat 71, Poperinge
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Deze route start aan het Hopmuseum
in Poperinge. Het vertrekpunt
bij uitstek om op verkenning te
gaan door het hoplandschap van
Poperinge en Vleteren. Op je tocht
kom je langs drie brouwerijen en drie
hopbedrijven, maar vergeet ook niet
halt te houden in één van de gezellige
kroegen waar je de Westhoekbieren
kan proeven.
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Tussen knooppunt 46 en 16
HOPMUSEUM - Centrum van Hop & Bier

Brouwerij
De Plukker

In het Hopmuseum nemen typische
personages zoals De Neus en De Zakker
je mee langs de Belgische hop- en
biercultuur. In dit complex (waar hop
vroeger werd gewogen, gekeurd en
gestapeld) kom je alles te weten over
de geschiedenis van de hopplant,
de veldwerken, de hopoogst en de
toepassingsvormen. Bewonder er dé
Belgische biercollectie met meer dan 2000
bieren, verzameld in één lange muurkast
en gedigitaliseerd in de ‘biertafel’.
Gasthuisstraat 71, Poperinge
www.hopmuseum.be - 057 33 79 22

LEROY BREWERIES - site Watou
Deze brouwerij werd gesticht in 1820. Het paradepaardje van Leroy
Breweries - site Watou is het Poperings Hommelbier (hommel = hop in het
dialect). Daarnaast is de brouwerij ook gekend voor onder andere Kapittel
Blond en Watou’s Wit. De brouwerij is te bezoeken na afspraak.
Douvieweg 2, Watou - www.leroybreweries.be - 057 38 80 30

HET BROUWERSHOF
Brouwerijcafé van Leroy Breweries - site Watou, waar je steeds terecht
kan voor een hapje en een drankje, uiteraard gebrouwen door Leroy
Breweries.
Douvieweg 4, Watou - 057 48 76 16

Tussen knooppunt 77 en 76
HET OVENHUIS
STADSSCHAAL
De Stadsschaal is een gezellige kroeg in het centrum van Poperinge waar
bezoekers van het Hopmuseum na hun rondleiding een echt Poperings
biertje kunnen degusteren. Uiteraard zijn niet enkel bezoekers welkom,
iedereen kan er van het uitgebreid assortiment heerlijke bieren proeven.
Op het terras (met uitzicht op de binnenkoer van het Hopmuseum) is het
aangenaam vertoeven op zonnige dagen.
Gasthuisstraat 69, Poperinge - 0497 54 82 62
ROMANHOF
Nog net binnen de stad en nauwelijks op een wipje van de boerenbuiten
vind je het Romanhof. Van de kleine hap tot een culinair hoogstandje,
krijg je er waar voor je geld. Na een smakelijk gerechtje of een heerlijk
streekbiertje kan je je volledig laten gaan bij het Mannetjesspel.
Duinkerkestraat 37, Poperinge - www.romanhof.be - 057 33 60 54

Nabij knooppunt 83
DE HELLEKETEL

Deze authentieke kroeg aan de rand van het Helleketelbos is de ideale
stopplaats voor een fris streekbiertje in combinatie met een volksspel.

De naam is perfect gekozen, warmte en gezelligheid spelen er in op al je
zintuigen. Je geniet er van een uitgebreide maaltijd of een snelle hap. In de
zomer is het zalig genieten op het terras met uitzicht op het Watouplein.
Watouplein 1, Watou - www.hetovenhuis.be - 057 38 83 38
WETHUYS
Het Wethuys, waar de Magistraat van het graafschap Watou vroeger zijn
straffen uitsprak, is nu een plek voor echte levensgenieters met een
uitgebreide kaart. Het gebouw heeft z’n historisch karakter behouden,
maar werd uitgebreid met een groot terras op het marktplein en een
knusse binnentuin.
Watouplein 2, Watou - www.wethuys.be - 057 20 60 02
BOLTRA-CAFÉ ST.-GEORGES
Tijdens het fietsen nog wat energie over? Maak hier een tussenstop voor
een partijtje boltra, het volksspel voor de hele familie. Je hoeft niet jong of
oud te zijn, je hoeft zelfs niet sportief te zijn, iedereen geniet er mateloos
van. Wil je het rustiger aan doen, geniet dan van een streekbiertje op het
terras.
Watouplein 3, Watou - www.boltra.be - 0497 85 68 38

Vuileseulestraat 6, Watou - 057 86 08 89
DEN EENDRACHT

Tussen knooppunt 83 en 77
BROUWERIJ SINT-BERNARDUS
Brouwerij Sint-Bernardus in Watou onderging de laatste jaren een grondige
gedaanteverandering. Naast de brouwerij verrees een hopveld, er werden
nieuwe gebouwen opgetrokken en er kwam een authentiek café waar
bezoekers de huisbieren kunnen degusteren. Maar dat is voor later. Eerst
word je getrakteerd op een deskundige uitleg over het brouwproces. De
brouwerij kan dagelijks bezocht worden, maar elk bezoek is op aanvraag.
Trappistenweg 23, Watou - www.sintbernardus.be - 057 38 80 21

Deze authentieke bruine kroeg in het centrum van Watou is vooral bekend
voor zijn unieke ronddraaiende vogelpik. Het spel werkt op dezelfde
manier als een gewone vogelpik, maar het bewegend bord maakt het
beslist wat moeilijker om punten te scoren. Wie durft de uitdaging aan?
Watouplein 7, Watou - 057 38 87 62
DE PATERSTAFEL
Wisselend op het ritme van de seizoenen krijg je er heerlijke gerechten
aangeboden, steeds met verse producten. Je geniet van een traditionele
keuken in de aangename en relaxte sfeer van het kunstdorp Watou.
Watouplein 14, Watou - www.depaterstafel.eu - 0498 59 84 85
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EEN HUIS TUSSEN DAG EN MORGEN

Nabij knooppunt 67

Hotel-restaurant ‘Een huis tussen dag en morgen’ ligt in het centrum van
Watou op het charmante Watouplein. Je kunt er steeds terecht voor een
drankje of een heerlijk gerecht met streekproducten.
Watouplein 15, Watou - www.eenhuistussendagenmorgen.be - 057 38 88 24

HOPBEDRIJF LEMAHIEU
De hop is een plant uit de hennepfamilie. De plant wordt onder meer
gebruikt als medicinaal middel en als bestanddeel van bier. Met een
bezoekje aan het hopbedrijf van Ivan en Roos kom je alles te weten over
hop in al zijn aspecten. Bezoek (verschillende formules) mogelijk na
afspraak.
Kallestraat 33, Westvleteren - 057 33 36 68

‘T HOMMELHOF
Chef Stefaan Couttenye wordt ook de pionier
van de bierkeuken genoemd. Hij tovert de
lekkerste creaties met bier op je bord.

Nabij knooppunt 66
’T JAGERSHOF

Watouplein 17, Watou
www.hommelhof.be - 057 38 80 24

’t Jagershof is gelegen in het
bosrijke gebied bij de SintSixtusbossen en het kasteeldomein
van De Lovie. Je kunt er terecht voor
zowel een kleine hap als uitgebreide
gerechten, maar ook voor enkele
authentieke volksspelen. Op de
zolderverdieping bevindt zich
een unieke tentoonstelling over
Wereldoorlog I achter het front.

GRAINS D’AMOUR
Grains d’amour is gestart als een
bakkerij en tearoom, de naam Grains
d’amour is een verwijzing naar de
liefde voor koffiebonen. Ondertussen
onderging de zaak een totale
metamorfose en is het concept veranderd
naar bistro & grillrestaurant. Je kunt er ook
terecht voor lekkere streekbiertjes.
Kleine Markt 22, Watou - www.grainsdamour.be
0477 17 70 65

Tussen knooppunt 65 en 2

HOPBEDRIJF ’T HOPPECRUYT
Sinds 1893 is de familie Desmyter gevestigd op de hopboerderij in hartje
Proven, deelgemeente van Poperinge. ’t Hoppecruyt is een hedendaags
hopbedrijf dat volgens de modernste teelttechnieken, 9.10 hectaren clean
green hop teelt. Zingende hopboerin Benedikte fascineert jong en oud met
het verhaal van de Belgische hop en de Poperingse hopscheuten. Bezoek
(verschillende formules) mogelijk na afspraak.
Provenplein 69, Proven - www.hoppecruyt.be - 057 30 05 98
TRAPPIST

Bankelindeweg 58, Poperinge
www.hetjagershof.be - 057 33 55 25

Tussen knooppunt 66 en 26
HERBERG CANADA

Deze verbouwde hoeve vlakbij het kasteeldomein van De Lovie en de
Canadabossen biedt een aangenaam rustiek kader waar je geniet van
dagverse grillades, talrijke streekbieren en hun opvallend aperitief ‘de
papfles’. Er werd ook aan de kleinsten gedacht met een kindvriendelijk
speelplein.
Canadaweg 44, Proven - www.herberg-canada.be - 057 33 44 75

Tussen knooppunt 42 en 46
LEGEN DOORN

De Legen Doorn is een gezellig volkscafé in het centrum van Poperinge.
Je geniet er van tal van streekbieren, maar vooral van de verschillende
volksspelen die het café biedt, zoals boltra en toptafel.
Sint-Sixtusstraat 1, Poperinge - users.telenet.be/legendoorn
057 33 49 79

Nabij knooppunt 98

ABDIJ SINT-SIXTUS
Of het dorp het te danken heeft aan de paters of het bier, blijft de vraag,
maar feit is dat Vleteren vandaag op de wereldkaart prijkt. Foodies van
over de hele wereld zoeken hun weg naar dit kleine dorp omdat hier
’s werelds beste bier gebrouwen wordt. De brouwerij zelf kun je niet
bezoeken, maar in de schaduw van de Sint-Sixtus abdij vind je café In de
Vrede, een waardige vervanger. Hier drink je niet alleen die befaamde
Trappist Westvleteren, maar kan je je ook te goed doen aan Abdijpaté,
Paterskaas en nog meer streeklekkers.

THE OLD FIDDLER
Kom binnen in Irish Pub & Restaurant The Old Fiddler en ontdek er
de vintage Ierse setting waarin Guinness en een fiddle-deuntje niet
ontbreken. Je wordt er warm ontvangen en verwend met het beste uit
de Ierse keuken, en met aandacht voor lokale producten. Je kan er ook
terecht voor enkele plezante volksspelen.
Veurnestraat 9, Poperinge - www.theoldfiddler.be - 057 36 35 25

Donkerstraat 12, Westvleteren - www.sintsixtus.be
Donkerstraat 13, Westvleteren - www.indevrede.be - 057 40 03 77
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Lo-Reninge 34 km
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Start:

In de Vrede, Donkerstraat 13,
Westvleteren
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Deze route start aan ‘In de Vrede’
gelegen in de schaduw van de SintSixtusabdij, het enige café ter wereld
waar die beroemde trappist van
Westvleteren geserveerd mag worden.
Van daaruit ontdek je het mooie
Westhoeklandschap met enkele van zijn
typische volkscafeetjes en restaurantjes
die specialiteiten uit de streek serveren.
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TRAPPIST

Nabij knooppunt 98

ABDIJ SINT-SIXTUS
Of het dorp het te danken heeft aan de paters of het bier, blijft de vraag,
maar feit is dat Vleteren vandaag op de wereldkaart prijkt. Foodies van
over de hele wereld zoeken hun weg naar dit kleine dorp omdat hier
’s werelds beste bier gebrouwen wordt. De brouwerij zelf kun je niet
bezoeken, maar in de schaduw van de Sint-Sixtus abdij vind je café In de
Vrede, een waardige vervanger. Hier drink je niet alleen die befaamde
Trappist Westvleteren, maar kan je je ook te goed doen aan Abdijpaté,
Paterskaas en nog meer streeklekkers.
Donkerstraat 12, Westvleteren - www.sintsixtus.be
Donkerstraat 13, Westvleteren - www.indevrede.be - 057 40 03 77

Nabij knooppunt 67

HOPBEDRIJF LEMAHIEU
De hop is een plant uit de hennepfamilie. De plant wordt onder meer
gebruikt als medicinaal middel en als bestanddeel van bier. Met een
bezoekje aan het hopbedrijf van Ivan en Roos kom je alles te weten over
hop in al zijn aspecten. Bezoek (verschillende formules) mogelijk na
afspraak.
Kallestraat 33, Westvleteren - 057 33 36 68

Nabij knooppunt 66
’T JAGERSHOF

’t Jagershof is gelegen in het bosrijke gebied bij de Sint-Sixtusbossen
en het kasteeldomein van De Lovie. Je kunt er terecht voor zowel
een kleine hap als uitgebreide gerechten, maar ook voor enkele
authentieke volksspelen. Op de zolderverdieping bevindt zich een unieke
tentoonstelling over Wereldoorlog I achter het front.
Bankelindeweg 58, Poperinge - www.hetjagershof.be - 057 33 55 25
RESTAURANT DE NACHTEGAAL
In restaurant De Nachtegaal zijn fietsers meer dan welkom. Ze komen
er op kracht na een lekkere maaltijd of snack en kunnen kiezen uit een
uitgebreide kaart met heerlijke streekbieren.
Krombekestraat 37, Stavele - www.nachtegaal.be - 0475 56 02 78
HOF VAN COMMERCE
Hier eet je alles van het varken, van aan de neus tot aan de staart. Verder
verschillende soorten paté, rillettes, gehaktballetjes, bloedworst, witte
worst, ham, spek en ei, schelle van de zeuge, noem maar op, … Een
unieke combinatie van een authentieke slagerij en een café. Proef ook de
huisbereide picon!
IJzerstraat 16, Stavele - www.hofvancommercestavele.be - 058 28 86 20
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Tussen knooppunt 62 en 61

Tussen knooppunt 4 en 69

Ver weg van de drukte, midden de milde natuur en beschermd door
de IJzer vind je het Bos van Eversam. Paters en Heren wisten destijds
hun plekjes te kiezen, maar vandaag ben je ook zonder aureool of titel
bijzonder welkom in dit schitterende stukje Westhoek. Welwillend voor de
klanten, maar streng voor de producten is hier de wapenspreuk!
Eversamstraat 2, Stavele - www.jachthuisvaneversam.be - 057 40 12 74

In 2008 werd Het Witte Paard verkozen tot gezelligste café van
Vlaanderen. En deze titel doen ze alle eer aan!
Oostvleterendorp 1, Oostvleteren - 0473 43 35 76

‘T JACHTHUIS VAN EVERSAM

HET WITTE PAARD

Nabij knooppunt 59
DE HOOIPIETE

De familie Vandenberghe runt deze zaak al sinds 1979. Zoon Wannes
heeft de fakkel overgenomen. Hier eet je volgens de Michelingids de
lekkerste paling in ’t groen, maar kan je ook genieten van streekgerechten
klaargemaakt met Reninge Oud bruin, een lokaal streekbiertje.
Fintele 7, Pollinkhove - www.hooipiete.be - 058 28 89 09
BIJ DE WITTEN
‘Au Bienvenue Bij De Witten’ is de volledige naam van dit gezellige café,
alhoewel in de volksmond iedereen het heeft over ‘Bij De Witten’. Een
café met karakter en een historiek van meer dan 100 jaar. Naast de
regionale streekbieren, proef je er ook meer dan 120 nationale, maar ook
internationale bieren met alle trappisten als extra troef op de kaart.
Fintele 8, Pollinkhove - 0477 18 57 07

DE STRUISE BROUWERS
Houd op zaterdagnamiddag zeker even halt bij de Struise Brouwers, in
2008 verkozen tot de beste brouwers van de wereld. In hun schooltje
serveren ze je 30 bieren van het vat. School lopen was nooit eerder zo
leuk! Shop en brouwerij zijn open op zaterdag van 14u tot 18u.
Kasteelstraat 50, Oostvleteren - www.struise.com - 0495 28 86 23

’T OUD POSTJE
In dit authentieke cafeetje serveren ze hopen Vleterse bieren. In het
aanpalend restaurant ’t Molenhof proef je van (h)eerlijke gerechten.
Veurnestraat 2, Oostvleteren - 0477 47 46 22

DE LISDODDE
De Lisdodde straalt passie en rust uit met Mieke die al 30 jaar aan het
fornuis staat. Geniet zeker van de seizoensgerechten en vergeet niet het
origineel gerecht met Reninge Oud bruin te proeven.
Fintele 24, Pollinkhove - www.delisdodde.be - 058 28 85 78

Nabij knooppunt 95

SEIZOENSBROUWERIJ VANDEWALLE
De Seizoensbrouwerij Vandewalle werd in 2012 opgericht door Chris
Vandewalle. Het is een jong bedrijf, maar kan bogen op een familiale
brouwtraditie met wortels tot diep in de 18de eeuw (1756). Een flinke
portie streekgebonden grondstoffen, een stevige scheut vakmanschap, de
invloed van de natuur, de tijd en het rijk historisch verleden vormen samen
de ingrediënten voor de creatie van de bieren van de ‘kleinste brouwerij
van de Westhoek’. Brouwerijbezoek (verschillende arrangementen)
mogelijk na afspraak.
Zwartestraat 43, Reninge - www.seizoensbrouwerij.be - 0497 54 95 85

L‘HERITAGE
Op het gezellige zonneterras kan je rustig genieten van een verfrissend
streekbiertje of huisbereid roomijs.
Dorpplaats 15, Reninge - www.lheritage.be - 057 40 09 99
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Route

Poperinge - (Vleteren)
Ieper 46,5 of 38 km
Lange route: 46-42-67-68-98-31-80-74-52-8-75-25-2435-39-89-93- 38-69-66-17-12-34-94-1556-38-28-40-46
Korte route: 46-40-90-50-82-81-25-24-35-39-89-93-3869-66-17-12-34-94-15-56-38-28-40-46
Start:
Hopmuseum, Gasthuisstraat 71, Poperinge
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De route start aan het Hopmuseum in
Poperinge, de startplaats bij uitstek om
het bierlandschap van de Westhoek te
verkennen. De lange route brengt je via de
Sint-Sixtusabdij naar Ieper. De Kattenstad
heeft ook heel wat te bieden op vlak van
bier. De korte route leidt je langs hopvelden
en brouwerij De Plukker meteen naar Leroy
Breweries - site Boezinge.
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LANGE ROUTE
Nabij knooppunt 46
HOPMUSEUM - Centrum van Hop & Bier

Brouwerij
De Plukker

In het Hopmuseum nemen typische personages zoals De Neus en De
Zakker je mee langs de Belgische hop- en biercultuur. In dit complex (waar
hop vroeger werd gewogen, gekeurd en gestapeld) kom je alles te weten
over de geschiedenis van de hopplant, de veldwerken, de hopoogst en de
toepassingsvormen. Bewonder er dé Belgische biercollectie met meer dan
2000 bieren, verzameld in één lange muurkast en gedigitaliseerd in de
‘biertafel’.

TRAPPIST

Gasthuisstraat 71, Poperinge - www.hopmuseum.be - 057 33 79 22

Nabij knooppunt 98
ABDIJ SINT-SIXTUS

STADSSCHAAL
De Stadsschaal is een gezellige kroeg in het centrum van Poperinge waar
bezoekers van het Hopmuseum na hun rondleiding een echt Poperings
biertje kunnen degusteren. Uiteraard zijn niet enkel bezoekers welkom,
iedereen kan er van het uitgebreid assortiment heerlijke bieren proeven.
Op het terras (met uitzicht op de binnenkoer van het Hopmuseum) is het
aangenaam vertoeven op zonnige dagen.
Gasthuisstraat 69, Poperinge - 0497 54 82 62

Of het dorp het te danken heeft aan de paters of het bier, blijft de vraag,
maar feit is dat Vleteren vandaag op de wereldkaart prijkt. Foodies van
over de hele wereld zoeken hun weg naar dit kleine dorp omdat hier
’s werelds beste bier gebrouwen wordt. De brouwerij zelf kun je niet
bezoeken, maar in de schaduw van de Sint-Sixtus abdij vind je café In de
Vrede, een waardige vervanger. Hier drink je niet alleen die befaamde
Trappist Westvleteren, maar kan je je ook te goed doen aan Abdijpaté,
Paterskaas en nog meer streeklekkers.
Donkerstraat 12, Westvleteren - www.sintsixtus.be
Donkerstraat 13, Westvleteren
www.indevrede.be - 057 40 03 77

Tussen knooppunt 46 en 42
THE OLD FIDDLER
Kom binnen in Irish Pub & Restaurant The Old Fiddler en ontdek er
de vintage Ierse setting waarin Guinness en een fiddle-deuntje niet
ontbreken. Je wordt er warm ontvangen en verwend met het beste uit
de Ierse keuken, en met aandacht voor lokale producten. Je kan er ook
terecht voor enkele plezante volksspelen.
Veurnestraat 9, Poperinge - www.theoldfiddler.be - 057 36 35 25

Tussen knooppunt 80 en 74
BROUWERIJ DECA
Brouwerij Deca brouwt zelf de bieren Vleteren 8 & 12 en Antiek 8 & 12.
Brouwerij Deca is ook een drankhandel en begeleidt bevriende brouwers
uit de streek met advies en logistieke hulp bij het brouwen van hun bier.
De shop is open van dinsdag tot vrijdag van 9u30 tot 12u en van 13u tot
18u en op zaterdag van 9u tot 12u en van 13u tot 16u30.
Elverdingestraat 4, Woesten - www.decabrouwerij.be - 057 42 20 75

LEGEN DOORN
De Legen Doorn is een gezellig volkscafé in het centrum van Poperinge.
Je geniet er van tal van streekbieren, maar vooral van de verschillende
volksspelen die het café biedt, zoals boltra en toptafel.
Sint-Sixtusstraat 1, Poperinge - 057 33 49 79
users.telenet.be/legendoorn

Nabij knooppunt 67
HOPBEDRIJF LEMAHIEU
De hop is een plant uit de hennepfamilie.
De plant wordt onder meer gebruikt als
medicinaal middel en als bestanddeel van
bier. Met een bezoekje aan het hopbedrijf van
Ivan en Roos kom je alles te weten over hop in
al zijn aspecten. Bezoek (verschillende formules)
mogelijk na afspraak.
Kallestraat 33, Westvleteren - 057 33 36 68
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Nabij knooppunt 25
LEROY BREWERIES - site Boezinge
Leroy Breweries staat al meer dan 4 eeuwen voor traditie, vakmanschap
en passie, weerspiegeld in een assortiment kwalitatief hoogstaande
bieren. Zelfs de Franse Revolutie en de Eerste Wereldoorlog konden de
brouwerijen niet klein krijgen en ondertussen leiden de tiende en elfde
brouwersgeneratie van de familie Leroy alles in goede banen.
Diksmuidseweg 404, Boezinge - www.leroybreweries.be - 057 42 20 06

Tussen knooppunt 39 en 89
CAFÉ DE HOPPERIE
HOP hier zeker eens binnen. Je vindt er meer dan 300 bieren waaronder 7
bieren van het vat. Hier kan je ook een biermand bestellen of wat bier mee
naar huis nemen.
Diksmuidestraat 33, Ieper - www.hopperie.be - 0499 24 19 26
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Nabij knooppunt 89
STREEKPRODUCTENWINKEL CHEZ MARIE
Chez Marie biedt een uitgebreid assortiment Belgische bieren aan, zowel
van grote als (voornamelijk) artisanale brouwerijen!
Neermarkt 6, Ieper - www.chezmarie-ieper.be - 057 20 02 06

Tussen knooppunt 89 en 93
CAFÉ SINT ARNOLDUS
Hier vind je maar liefst 25 bieren op het vat. Vraag zeker ook naar de
degustatieplankjes.
Menenstraat 19, Ieper - www.starnoldus.be - 0473 66 45 81

BROUWERIJ KAZEMATTEN
De unieke historische Kazematten van het ‘Houten Paard’ aan de
Rijselpoort werden omgetoverd tot een authentieke brouwerij. Het
eerste bier van Brouwerij Kazematten is Wipers Times 14, een blond
speciaalbier van 6,2% alc. vol. Daarnaast is Brouwerij Kazematten ook
de vaste ankerplaats van de unieke Grotten Santé. Elke zaterdag kan je
de brouwerij tussen 15u en 17u bezoeken met een lekkere degustatie als
afsluiter.
Houten Paard 1, Ieper - www.kazematten.be - 057 38 80 21

Nabij knooppunt 93
BRASSERIE KAZEMATTEN
Deze ondergrondse ruimtes of
‘souterrains’ werden gebouwd
rond 1685, volgens de plannen van
Vauban, de grote vestingingenieur
van Lodewijk XIV. Ze dienden
eeuwenlang als krijgsbakkerij voor
het garnizoen van de vesting. In de
voorbije 100 jaar veranderden de
ruimtes meermaals van functie.
Vandaag vind je er een stijlvolle
brasserie onder de vleugels van
brouwerij Sint-Bernardus waar je
van streekbieren of een hartige
hap kan genieten. Daarnaast kun
je hier ook een kijkje nemen in
het interpretatiecentrum over tien
eeuwen Ieperse vesting of een
beeldje maken in het kader van het
WOI herdenkingsproject Coming
World Remember Me.
Bollingstraat 1, Ieper
www.brasseriekazematten.be
www.CWRM.be - 057 46 94 62

KORTE ROUTE
Nabij knooppunt 46
HOPMUSEUM - Centrum van Hop & Bier

Brouwerij
De Plukker

In het Hopmuseum nemen typische personages zoals De Neus en De
Zakker je mee langs de Belgische hop- en biercultuur. In dit complex (waar
hop vroeger werd gewogen, gekeurd en gestapeld) kom je alles te weten
over de geschiedenis van de hopplant, de veldwerken, de hopoogst en de
toepassingsvormen. Bewonder er dé Belgische biercollectie met meer dan
2000 bieren, verzameld in één lange muurkast en gedigitaliseerd in de
‘biertafel’.
Gasthuisstraat 71, Poperinge - www.hopmuseum.be - 057 33 79 22

STADSSCHAAL
De Stadsschaal is een gezellige kroeg in het centrum van Poperinge waar
bezoekers van het Hopmuseum na hun rondleiding een echt Poperings
biertje kunnen degusteren. Uiteraard zijn niet enkel bezoekers welkom,
iedereen kan er van het uitgebreid assortiment heerlijke bieren proeven.
Op het terras (met uitzicht op de binnenkoer van het Hopmuseum) is het
aangenaam vertoeven op zonnige dagen.
Gasthuisstraat 69, Poperinge - 0497 54 82 62

Tussen knooppunt 40 en 90
FLOU’S EETKAFFEE
Vlakbij het Poperingse station vind je Flou’s Eetkaffee, dat zich bevindt in
het prachtige pand van het vroegere hotel du Pavillon. Tijdens de week
geniet je in deze warme bruine kroeg van een uitgebreide bierkaart. In
het restaurant weet chef Bart in het weekend heerlijke huisgemaakte
gerechten te serveren.
Ieperstraat 169, Poperinge - www.flouseetenpraatkaffee.be - 057 33 38 33
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BIO-BROUWERIJ DE PLUKKER
De Plukker is het eerste Belgische biohopbedrijf dat zelf
een brouwerij is gestart en er artisanaal bier brouwt
van de eigen biologische hop. Hun assortiment
bestaat uit de volgende bieren: Keikoppenbier,
Rookop, Tripel Plukker, Single Green Hop en
All Inclusive IPA. De brouwerij is open op
zaterdagnamiddag van 14u tot 17u voor
directe verkoop.
Elverdingseweg 16, Poperinge
www.plukker.be

Nabij knooppunt 25
LEROY BREWERIES - site Boezinge
Leroy Breweries staat al meer dan 4 eeuwen voor
traditie, vakmanschap en passie, weerspiegeld in een
assortiment kwalitatief hoogstaande bieren. Zelfs de Franse Revolutie
en de Eerste Wereldoorlog konden de brouwerijen niet klein krijgen en
ondertussen leiden de tiende en elfde brouwersgeneratie van de familie
Leroy alles in goede banen.
Diksmuidseweg 404, Boezinge - www.leroybreweries.be - 057 42 20 06

BROUWERIJ KAZEMATTEN
De unieke historische Kazematten van het ‘Houten Paard’ aan de
Rijselpoort werden omgetoverd tot een authentieke brouwerij. Het
eerste bier van Brouwerij Kazematten is Wipers Times 14, een blond
speciaalbier van 6,2% alc. vol. Daarnaast is Brouwerij Kazematten ook
de vaste ankerplaats van de unieke Grotten Santé. Elke zaterdag kan je
de brouwerij tussen 15u en 17u bezoeken met een lekkere degustatie als
afsluiter.
Houten Paard 1, Ieper - www.kazematten.be - 057 38 80 21

Nabij knooppunt 93
BRASSERIE KAZEMATTEN
Deze ondergrondse ruimtes of ‘souterrains’ werden gebouwd rond 1685,
volgens de plannen van Vauban, de grote vestingingenieur van Lodewijk
XIV. Ze dienden eeuwenlang als krijgsbakkerij voor het garnizoen van
de vesting. In de voorbije 100 jaar veranderden de ruimtes meermaals
van functie. Vandaag vind je er een stijlvolle brasserie onder de vleugels
van brouwerij Sint-Bernardus waar je van streekbieren of een hartige
hap kan genieten. Daarnaast kun je hier ook een kijkje nemen in het
interpretatiecentrum over tien eeuwen Ieperse vesting of een beeldje
maken in het kader van het WOI herdenkingsproject Coming World
Remember Me.
Bollingstraat 1, Ieper - www.brasseriekazematten.be
www.CWRM.be - 057 46 94 62
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Route

Diksmuide - Lo-Reninge
Alveringem 44,9 km
Knooppunten: 1-69-57-14-58-18-59-92-81-45-21-28-5811-13-22-30-65-44-94-31-46-23-78-40-533-4-88-82-52-48-49-74-75-6-69-1
Start:
De markt van Diksmuide

24

Deze route start op de markt
van Diksmuide. De Boterstad is
twee brouwerijen rijk: brouwerij
Verstraete en De Dolle Brouwers.
Van Diksmuide gaat de route naar
Lo en Alveringem. Onderweg
passeer je langs nostalgische
kroegen en oude brouwerijen.
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Nabij knooppunt 1

Tussen knooppunt 69 en 57

DE MANE

DRIE MUSSENBRUG, -KAAS EN -BIER

Nabij het Manneke uit de Mane, het standbeeld als symbool van de WestVlaamse humor, schenkt men het beste van bij ons en elders. Je geniet er
ook van een verzorgde snack of een halve kip van het spit.

Naar aanleiding van de bouw van de Drie
Mussenbrug over de Handzamevaart
en de inrichting van het Drie
Mussengebied in de Handzamevallei
werden twee streekproducten
gelanceerd: het Drie Mussenbier
en de Drie Mussenkaas. De Drie
Mussenkaas is afkomstig van
de Biologische kaasboerderij
het Dischhof en wordt gemaakt
van bio-melk van superieure
kwaliteit. Het Dischhof laat hun
vee op de weides in en rond
het Drie Mussengebied grazen.
De kaas is te koop in de betere
kaashandel en op de Diksmuidse
boerenmarkt (zaterdagnamiddag).
Het Drie Mussenbier is een karakterbier
van 8% en wordt gebrouwen door de Dolle
Brouwers. Je kan het bier proeven in enkele
cafeetjes in Diksmuide.

Grote Markt 20, Diksmuide - 051 50 47 34
HET BROUWERSHUYS
Het betere biercafé van Diksmuide en totaal vernieuwd. Gezelligheid
met ruime keuze aan streekbieren. Unieke ligging in het centrum van
Diksmuide met zicht op de markt.
Grote Markt 19, Diksmuide - www.brouwershuys.com
DE VREDE
Wie er even tussenuit wil, zal in De Vrede een ideale (bier)stop vinden.
Comfortabele tearoom en ruim terras met unieke ligging op de Grote
Markt en prachtig zicht op het Stadhuis met Belfort.
Grote Markt 35, Diksmuide - 051 50 00 38

Tussen knooppunt 69 en 57
OUD PAVILJOEN
Bij Elza en zoon ga je even terug in de tijd. Het is een cafeetje dat sinds
mensenheugenis mensen uit de buurt, maar ook de passant op het
fietsnetwerk, kan charmeren. Streekbiertjes aan couleur-locale prijzen.
Grauwe Broedersstraat 91, Diksmuide

Tussen knooppunt 14 en 58
DE SMESSE
De Smesse is een landelijk gelegen eet- en praatcafé. Je kan er terecht
voor kleine en grote snacks, ribbetjes, vispannetjes en overheerlijke
desserts zoals pannenkoeken, appeltaart en ijs.
Vladsloplein 1, Vladslo - de-smesse.be - 0472 52 34 77

Tussen knooppunt 58 en 18
DE DOLLE BROUWERS
Brouwerij St.-Henricus werd in 1980 overgenomen door drie broers die
de brouwkunst eerst thuis in de wastobbe beoefenden. De brouwerij
wordt vandaag wel eens dé specialiteits-bierbrouwerij in Vlaanderen
genoemd. Hun bekendste bier is ongetwijfeld het Oerbier. Maar ook
Arabier, Boskeun, Stille Nacht en ander nats en strafs behoren tot hun
assortiment. Op zondag kan je om 15u (uitgezonderd feestdagen) een
rondleiding volgen.
Roeselarestraat 12B, Esen - www.dedollebrouwers.be - 0498 10 29 35

Nabij knooppunt 21
‘T MADELIEFJE
De binnenplaats van deze omwalde hoeve is omgetoverd tot een
zonneterras met ijssalon. Hier kan je genieten van 16 verschillende
smaken dagvers bereid hoeve-ijs en een streekbiertje!
Vijfhuizenstraat 1, Woumen - www.hoeveijsmadeliefje.be - 051 54 55 41
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Nabij knooppunt 58

Tussen knooppunt 53 en 3

DE KNOKKEBRUG

LETTENBURG

Sfeervol weekendcafeetje, idyllisch gelegen aan de samenvloeiing van
de Ieperlee en de IJzer. Geniet van een van de vele streekbieren terwijl je
rustig keuvelt bij leuke vintage muziek op de achtergrond.
IJzerdijk 1, Diksmuide - 0474 53 83 45

Dit restaurant en tearoom is gehuisvest in een voormalige hulppost
tijdens WOI. De kinderen kunnen zich uitleven in de vernieuwde speeltuin,
terwijl de ouders zich uitleven bij een streekbiertje op het terras of in de
tearoom.
Lettenburgstraat 15, Oostkerke - www.restaurantlettenburg.be
051 55 57 83

Nabij knooppunt 22

LAUKA
Het bezoekerscentrum Lauka is gehuisvest
in de voormalige brouwerij St-Jozef
en is beschermd als monument. Het
werd gerestaureerd tot het toeristisch
bezoekerscentrum Lauka en wordt terecht
een van de mooiste infokantoren van
België genoemd. Binnen herken je nog de
sporen van de voormalige brouwinstallatie.
Deze werd in 1962 volledig ontmanteld
en overgebracht naar het Bocholter
Brouwerijmuseum.
Markt 17a, Lo - www.lauka.be - 058 28 91 66

Nabij knooppunt 44

MOUT- EN BROUWHUIS DE SNOEK
Het Mout- en Brouwhuis de
Snoek is de enige, nog volledig
intacte brouwerij en mouterij
uit de 19de eeuw, waar je in alle
glorie kan ervaren hoe er tijdens
de Eerste Wereldoorlog voor de
duizenden soldaten in Bachten
de Kupe gebrouwen werd. In
de authentieke herberg kan je
proeven van een Snoekbiertje.
Diverse arrangementen voor
families zijn uitgewerkt.
Fortem 40, Fortem
www.desnoek.be
058 28 96 74 - 0492 31 30 31

’T OUD FORTEM
Café met een gezellig terras waar diverse streekbieren geproefd kunnen
worden.
Fortem 38, Alveringem

Nabij knooppunt 46

ZANNEKIN

Onder de kerktoren van het Charmante Dorp Lampernisse geniet je van
heel wat streekbieren in Taverne Zannekin. Vanop het terras kijk je uit
over de uitgestrekte beschermde komgronden. In dit stiltegebied laad je
letterlijk en figuurlijk de batterijen op om je tocht voort te zetten.

Nabij knooppunt 52
DE PASTORIE
De Pastorie is ingericht met warme kleuren en heeft een huiselijk
karakter. Het prachtig tuinterras is volledig ommuurd en bij mooi weer
kan je er genieten van de met zorg bereide maaltijden en nippen van een
heerlijk streekbiertje.
Kaaskerkestraat 105, Diksmuide - www.pastorie-diksmuide.be
051 50 50 39

Tussen knooppunt 49 en 74
WATER EN VUUR
Oeverloos genieten van (h)eerlijke gerechten en een fris streekbiertje op
dit vrachtschip op de IJzer onder de IJzertoren.
IJzerdijk, Diksmuide - www.waterenvuur.be - 051 511 511

Nabij knooppunt 75
DE TAPPERIJ
Hier kan je genieten van een lekker streekbiertje op het ruime en zonnige
terras met zicht op de haven van Diksmuide en de IJzertoren.
IJzerlaan 91, Diksmuide
www.detapperij.be - 051 50 59 16

Nabij knooppunt 69
BROUWERIJ VERSTRAETE
Papegaei is een artisanaal
gebrouwen, blond bier van
8% alcohol, van hoge
gisting, ongefilterd, niet
gepasteuriseerd en met
hergisting op de fles. Door
de verse hopbellen krijgt het
zijn specifieke smaak (het
bier wordt gebrouwen in
Brouwerij Deca in Woesten).
De Papegaeishop is open
elke zondag van 11u tot 18u.
Grote Dijk 13, Diksmuide
www.papegaei.be
051 50 51 05

Zannekinstraat 20, Lampernisse - 051 50 57 08
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0 Kemmel

MESEN
Markt 22, 8957 Mesen
T. 057 22 17 14
toerisme@mesen.be
www.mesen.be
POPERINGE
Poperinge
Grote Markt 1, 8970
T. 057 34 66 76
toerisme@poperinge.be
www.toerismepoperinge.be
STADEN
Staden
Marktplaats 2, 8840
T. 051 70 82 00
toerisme@staden.be

www.staden.be

be

VEURNE
Veurne
Grote Markt 29, 8630
T. 058 33 55 31
infotoerisme@veurne.be
www.toerisme-veurne.be

lede

VLETEREN
Vleteren
Veurnestraat 4, 8640
T. 057 40 09 01
toerisme@vleteren.be
www.toerismevleteren.be

t

WERVIK
Wervik
Koestraat 63, 8940
T. 056 95 24 25
toerisme@wervik.be
www.wervik.be/toerisme

8680

are.be
e.be

ZONNEBEKE
Berten Pilstraat 5A,
8980 Zonnebeke
T. 051 77 04 41
toerisme@zonnebeke.be
www.toerismezonnebeke.be

Kortemark
21 44 36
be

OELKAPELLE
Langemark

-poelkapelle.be
lkapelle.be
Westhoek info:
120, 8200 Brugge
Koning Albert I-laan
T. 050 30 55 00
toerismewesthoek@westtoer.be
www.toerismewesthoek.be
oek
www.facebook.com/ToerismeWesth
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LO-RENINGE
Markt 17a, Lauka
8647 Lo-Reninge
T. 058 28 91 66
info@lauka.be
www.lauka.be
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FIETS VERGETEN?

De streekpocket ‘De grote goesting’ geeft je een overzicht
van de niet te missen plekken en de lekkerste adresjes in de
Westhoek. Gratis te verkrijgen in de diensten voor toerisme
of via shop.westtoer.be.

Geen nood! In de Westhoek vind je bij een van de vele fietsverhuurders
zeker je gading. Je vindt ze op www.toerismewesthoek.be.

Ook voor de kinderen is de Westhoek een
paradijs. Vraag het gratis Vakantieboek aan
in de diensten voor toerisme of via
shop.westtoer.be. Meer info: www.westhoekkd.be.

INFOPUNTEN
Ontmoet onze Infopunten Toerisme en ontdek de
meest gastvrije plekjes van de regio! De Infopunten zijn
dynamische restauranthouders, café-uitbaters of
toeristische ondernemers die als echte ambassadeurs
persoonlijke tips geven aan hun klanten over wat er in de
regio allemaal te beleven valt. Ontdek ze op
www.toerismewesthoek.be/infopuntenwesthoek

IN

FOPUNT

TOERISME WESTHOEK
www.toerismewesthoek.be/infopunt

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

fietsne

twerk

Westhoek

NOG MEER FIETSTIPS
3.180 km fietsplezier op het vernieuwde fietsnetwerk in
West-Vlaanderen. De kaarten zijn te koop in de diensten voor
toerisme of via shop.westtoer.be

30

MET DE KINDEREN

WESTHOEK KD FIETSROUTES
Speciaal voor gezinnen met kinderen
werden 6 kindvriendelijke fietsroutes
gelanceerd. De routes liggen verspreid
over de hele Westhoek en zijn op
kindermaat gemaakt. De Westhoek KD
figuurtjes ‘Jaek en Nink’ wijzen kinderen
de weg via zeshoekige bordjes. De routes
zijn tussen de 17 en de 30 km. De kaarten
zijn gratis te verkrijgen bij de diensten
voor toerisme in de regio of via shop.westtoer.be.
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DIENSTEN
VOOR
TOERISME
BEZOEKERSCENTRUM VOOR IEPER EN DE WESTHOEK
Grote Markt 34, 8900 Ieper
T. 057 23 92 20
toerisme@ieper.be
www.toerisme-ieper.be

ALVERINGEM

Sint-Rijkersstraat 19, 8690 Alveringem
T. 058 28 88 81
toerisme@alveringem.be
www.alveringem.be

DIKSMUIDE

Grote Markt 6, 8600 Diksmuide
T. 051 79 30 50
toerisme@diksmuide.be
www.bezoekdiksmuide.be

LO-RENINGE

Markt 17a, Lauka
8647 Lo-Reninge
T. 058 28 91 66
info@lauka.be
www.lauka.be

POPERINGE

Grote Markt 1, 8970 Poperinge
T. 057 34 66 76
toerisme@poperinge.be
www.toerismepoperinge.be

VLETEREN

Veurnestraat 4, 8640 Vleteren
T. 057 40 09 01
toerisme@vleteren.be
www.toerismevleteren.be

Westhoek info:

Koning Albert I-laan 120, 8200 Sint-Michiels, 050 30 55 00
toerismewesthoek@westtoer.be

www.toerismewesthoek.be

