TOERISME ZONNEBEKE

Op stap

Fietsen, wandelen ... in Zonnebeke
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VOORWOORD
Beste bezoeker,
Van harte welkom in Zonnebeke!
Dit eigenzinnige stukje van de Westhoek staat voor diversiteit en kent tal
van toeristische trekpleisters. Verschillende wandel- en fietspaden brengen
je langs de mooiste, soms onbekende
plekjes. Onderweg ontdek je de rijke
geschiedenis van onze gemeente, de
stille getuigen van de Eerste Wereldoorlog in het landschap en de plaatselijke
fauna of flora. Een vleugje couleur locale mag zeker niet ontbreken met de
toveresseparochie Beselare en het kaasdorp Passendale. Een verkwikkende
wandeling in de bossen, een uitdagende fietstocht in het glooiend landschap
of een avontuurlijke verkenning op de
mountainbike … het kan allemaal. De
ruiters kunnen hun hartje ophalen op

het Polygoneruiterpad. Heb je het liever
wat rustiger? Dan kan je even uitblazen
in het prachtige kasteeldomein of de benen strekken tijdens een boeiende architectuurwandeling.
Honger of dorst? Voor elk wat wils: van
topbrasseries tot dorpscafés, van een uitgebreide wijnkaart tot een ‘werkmanspintje’ en van een driegangenmenu tot
een boterham met Passendalekaas.
Een veertigtal horecazaken verwelkomen je met open armen.
Ik hoop je dan ook te mogen begroeten
in onze gemeente.
Sabine Vanderhaeghen
Schepen van Toerisme

KASTEELDOMEIN
Het historische kasteeldomein van
Zonnebeke is de groene long van deze
gemeente. Achter de monumentale kasteelpoort ontluikt er zich een prachtig
stukje natuur.
Het park huisvest het Memorial
Museum Passchendaele 1917 en de
Dienst voor Toerisme van Zonnebeke.
Dit is het ideale vertrekpunt voor een
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ontdekkingstocht langs de slagvelden
van 1917. Flaneren rond de vijver, een
bezoek aan de archeologische site van
de abdijtuin, eventjes de tijd nemen om
stil te staan bij de geschiedenis van de
Eerste Wereldoorlog in de Poppy gardens, een boek lezen op een bankje of
gezellig picknicken met de familie … je
komt er tot rust.

De Stroroute:
Road to Passchendaele
Deze groene, recreatieve as is niet
alleen de ideale fietsverbinding tussen
Roeselare en Ieper.
Dit is ook de bedding van de verdwenen Spoorlijn 64. Hier kan je op een
belevenisvolle manier onthaasten te
voet of met de fiets. Tijdens de Eerste
Wereldoorlog werd deze spoorlijn gebruikt voor het aanvoeren van troepen
en materiaal. Een stukje van deze route
was voor de Australiërs hun ‘Road to
Passchendaele’, de enige weg die een
beetje toegankelijk was in het modderige landschap.
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WANDELEN

De verschillende wandellussen nemen je
mee op sleeptouw en loodsen je door de
rijke geschiedenis van onze gemeente.
Je verkent de omgeving van Zonnebeke
via nieuw aangelegde wandelpaden en

The Legacy wandelroute
Met de handige wandelkaart verken
je de gemeente via drie verschillende
wandellussen. De eerste lus brengt je
via de Oude Spoorwegbedding naar de
grootste Commonwealth begraafplaats
ter wereld, Tyne Cot Cemetery (8,5
km). De Zuidelijke lus ‘Polygon Wood’
(9 km) leidt je naar het Polygoonbos,
waar een even intrigerend als bevreemdende site ligt: het indrukwekkende
Buttes New British Cemetery. Beide
routes starten in het kasteeldomein. De
derde lus neemt je mee naar het marktplein van Geluveld. Onderweg geniet
je van weidse landschappen en prachtige panorama’s op de Leievallei en de
Grensstreek. Een must voor iedere wandelaar!
Praktisch:
Start en parking: kasteeldomein Zonnebeke en dorpsplein Geluveld. De wandelkaart met extra informatie is te koop
bij de Dienst voor Toerisme voor € 1,00.

handige wandelkaarten. Infoborden
vertellen je meer over de Groote Oorlog.
De routes zijn volledig bewegwijzerd
aan de hand van zeshoekige bordjes in
één richting.
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Wandelroute ‘The Canadian Road to Passchendaele’
Treed in de voetsporen van de Canadese troepen die in 1917 de moeilijke taak
kregen om de ruïnes van Passendale in
te nemen. Onderweg leer je meer over
deze bedroevende campagne.

Start en parking: parking Tyne Cot Cemetery – Vijfwegestraat, 8980 Zonnebeke. De
wandelkaart met extra informatie is te koop
bij de Dienst voor Toerisme voor € 1,00.
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Provinciale Heksenwandelroute
Hier start je in de deelgemeente
Beselare, die al jaren bekend staat als
heksendorp, pure volkscultuur.
De wandelroute (8 km) voert je via veldwegen en paden naar het Polygoonbos;
de gehuchten de Veldhoek, Noordeindhoek en de Zwaanhoek. Onderweg geniet je van het lichtglooiende landschap

en wie weet, kruist Sefa Bubbels wel je
pad.
Start en parking: dorpsplein van Beselare aan de Sint-Martinuskerk. De route
met wegbeschrijving en extra informatie
is te koop in de Dienst voor Toerisme
voor € 2,00.
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Verhalen voor onderweg
‘Verhalen voor onderweg’ is een reeks
van wandelboekjes met themawandelingen gemaakt door Regionale Landschappen. De wandelingen zijn niet bewegwijzerd, maar een handige brochure
helpt je op je tocht.
Met ‘Beselare Heksendorp’ in de hand ga
je op verkenning in de Heksenparochie.
Op stap met de Beselaarse heksen? Wie
durft?

Start en parking: dorpsplein Beselare –
8 km
In Zonnebeke en in Wervik ontdek je
enkele architecturale pareltjes van de
Brugse architect Huib Hoste via kleine
wandelingen in beide gemeentes.
Start en parking: kasteeldomein Zonnebeke – 1,9 km. Je kan de brochures verkrijgen in de Dienst voor Toerisme voor
€ 4,00 per wandelfolder.

Nieuw in 2016 - 3 bewegwijzerde wandelroutes
In de loop van 2016 staat er nog meer
wandelplezier op de agenda met de opening van drie nieuwe routes.
De eerste lus (8,2 km) start aan de Oude
Kaasmakerij in Passendale. Je wandelt er
in de sporen van de Nieuw-Zeelandse
soldaten tijdens de Slag om Broodseinde. Onderweg heb je prachtige panorama’s op de Ravebeekvallei. Opening juli
2016.
Een tweede route start in het kasteeldomein van Zonnebeke. Deze wandeling staat in het teken van het Duitse
oorlogsverhaal. 13 kilometer lang ont-

dek je mooie, ongekende plekjes in het
heuvelachtige landschap ten oosten van
Zonnebeke. Opening op 23 april 2016.
Noteer alvast het museumweekend van
23-24 april 2016.
De laatste route (13 km) vertelt het
verhaal van een charmant en veelzijdig dorp, Zandvoorde. Het verhaal van
de smokkel aan de Franse grens en de
anekdotes uit de Eerste Wereldoorlog
houden je onderweg geboeid. Opening
juli 2016.
De brochures zijn te koop bij de Dienst
voor Toerisme.
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FIETSEN Vernieuwde fietsnetwerk

Vanaf 28 maart kan je de Westhoek verkennen aan de hand van het vernieuwde
fietsnetwerk: 275 kilometer extra fietsplezier, nieuwe bewegwijzeringsborden,
meer dorpen, natuurgebieden, bezienswaardigheden en autovrije fietspaden.
Niet enkel het netwerk kreeg een facelift,
ook de kaarten en brochures paraderen
in een nieuwe lay-out. Er is één kaart per

Fietsroute The Legacy
De route gidst je op een sportieve manier door Zonnebeke en haar deelgemeenten. 37 km fietsen over een heuvelachtig en rustig landschap langs het
monumentale erfgoed van de Slag van
Passendale.
Start en parking: kasteeldomein Zonnebeke. De brochure is te koop bij de
Dienst voor Toerisme van Zonnebeke
aan € 2,00.

toeristische regio en dit voor de prijs van
€ 8,00 per kaart. Hou alvast 22 mei 2016
vrij in je agenda! Het fietsnetwerk wordt
feestelijk ingereden met routes tussen de
25 en 75 km.
Starten kan onder meer in Zonnebeke
(kasteeldomein). Fietsplezier gegarandeerd tijdens het Fietstival van de Westhoek op 22 mei 2016.
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Fietsroute Pionier - 39,5 km
Vanaf 23 april 2016 fiets je via de grensoverschrijdende Pionierroute door een
minder gekend oorlogslandschap. De
route vertelt het verhaal van ‘Bouwen
aan het front’: het versterken van de
linies en het plaatsen van talloze prikkeldraad, mitrailleursnesten en bunkers.
Tot op de dag van vandaag zijn veel

sporen van de Duitse aanwezigheid nog
steeds in het landschap terug te vinden.
Start en parking: dorpsplein Zandvoorde.
De brochure is te koop bij de Dienst voor
Toerisme van Zonnebeke aan € 2,00.

Huur een fiets ter plaatse
Heb je de smaak te pakken, maar kun
je zelf geen fiets meebrengen? Niet getreurd. Zonnebeke Bikes biedt een ruim
assortiment aan dames- en herenstadsfietsen aan. Ook voor tandems, elektrische fietsen en kinderfietsen kan er
gezorgd worden. Voor de allerkleinsten
kan er een baby-mee-systeem, een fietskar of een trailer gehuurd worden.
Info: Zonnebeke Bikes – Berten
Pilstraat 1 - 8980 Zonnebeke – koen@
zonnebekebikes.be – 0032 (0)472 23 54
58 – www.zonnebekebikes.be

Gustave Bourgois
Mountainbikeroute
Het lichtglooiende en bosrijke landschap van onze gemeente leent zich
uitstekend om te mountainbiken. De
40 kilometer lange route bestaat uit drie
lussen en sluit perfect aan op MTB Ieper.
Start en parking: sporthal Beselare,
Geluwestraat 36, 8980 Zonnebeke (Beselare).
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AUTOROUTE: Grensoverschrijdende Pionierautoroute
De autoroute is 75 km lang en volledig
bewegwijzerd. Deze route is de vierde
in de reeks van de zes toeristische autoroutes ontwikkeld door Westtoer. Met
de auto volg je de Duitse frontlijn, een
regio die zich vandaag uitstrekt over delen van Noord-Frankrijk, Wallonië en
Vlaanderen.

Meer toeren …
met een stop in Zonnebeke
De In-Flanders-Fieldsroute is een
bewegwijzerde autoroute van 82 km.
De route verkent de zuidelijke Westhoek en brengt je langs talrijke relicten
en monumenten uit de Eerste Wereldoorlog. Start in Ieper.
De Rodenbachroute is een bewegwijzerde autoroute van 64 km.
De route laat de bezoeker kennis
maken met de ruimere omgeving van
Roeselare en vormt een hommage aan
Albrecht Rodenbach, dichter en Vlaams
voorvechter.
Start in Roeselare.

Start en parking: kasteeldomein Zonnebeke.
De bijhorende brochure is te verkrijgen
(€ 6,00) in de Dienst voor Toerisme
Zonnebeke.
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RUITERS: In galop
Paardenliefhebbers zullen hun hartje
ophalen in Zonnebeke. Via het bewegwijzerde Polygoneruiterpad wandel je
langs rijke akkers, beboste heuvelruggen
en snuif je cultuur en natuur op.

De route kost € 2,00 en is te verkrijgen
bij de Dienst voor Toerisme.

12 I Eventjes uitrusten

Eventjes uitrusten
Memorial Museum Passchendaele 1917

Het museum brengt op een aangrijpende
en aanschouwelijke manier het historische verhaal van de Eerste Wereldoorlog
met bijzondere aandacht voor de Slag
van Passendale.
Het Memorial Museum Passchendaele
1917 combineert de interactieve opstelling van een eigentijds museum, met
het uitzonderlijke belevingsaspect van

de Dugout & Trench. De interactieve
elementen doorheen de hele museumopstelling zorgen ervoor dat ook kinderen geboeid kennismaken met dit stukje
geschiedenis.
Berten Pilstraat 5A, 8980 Zonnebeke –
0032 (0)51 77 04 41 – info@passchendaele.be – www.passchendaele.be

Kaasmuseum - De Oude Kaasmakerij – Proef de kaas
Ergens in de Vlaamse Velden – op een
steenworp van Tyne Cot Cemetery, hét
symbool van de onuitwisbare sporen die
WO I in deze streek heeft getrokken –
vind je Sint-Jozef, een kaasmakerij uit
het interbellum. In dit prachtige stukje
erfgoed komt de rijke traditie van het
kaas maken op een boeiende, interactieve manier opnieuw tot leven en leer
je alles wat je altijd al wilde weten over
kazen maar nooit durfde te vragen. De

Oude Kaasmakerij laat je zien hoe kaas
tot stand kwam én komt en neemt je
mee voor een fascinerende tocht doorheen het productieproces. Ondertussen
kunnen de kinderen op zoek naar een illustere kaasdief via het kinderparcours.
`s Graventafelstraat 48A, 8980 Zonnebeke (Passendale) – 0032 (0)51 77 70 05
– info@deoudekaasmakerij.be –
www.deoudekaasmakerij.be
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Tyne Cot Cemetery en bezoekerscentrum
Tyne Cot Cemetery is een indrukwekkend baken van rust dat zich uitstrekt
in het voormalige oorlogslandschap.
Met zijn 11.956 graven is dit de grootste
Commonwealth-begraafplaats ter wereld. Op de muur achteraan de begraafplaats staan de namen van 35.000 soldaten zonder gekend graf, gesneuveld
na 16 augustus 1917. Het bezoekerscentrum dat in 2007 ingehuldigd werd door
de Britse Koningin Elizabeth II en de

toenmalige Belgische Koningin Paola,
geeft meer duiding over de begraafplaats
zelf en biedt een panoramisch zicht op
de slagvelden van 1917. Een 3 km lange
wandellus met thematische infopanelen brengt je van het Memorial Museum Passchendaele 1917 naar Tyne Cot
Cemetery.
Parking: Vijfwegestraat, 8980 Zonnebeke

Polygoonbos
Het Polygoonbos is een paradijs voor
mens en dier. De kinderen kunnen er
ravotten op de speelzone. Je kan er heerlijk wandelen langs de mooie dreven en
dieren (roofvogels, hazen, …) spotten.
’s Nachts waken de vleermuizen over het
bos. De poelen zijn dan weer de ideale
biotoop voor kikkers, salamanders en
libellen. In deze streek is de Eerste Wereldoorlog nooit veraf. In deze serene
omgeving bevindt zich het Buttes New

British Cemetery. Aan de overkant van
de straat ligt het kleinere Polygon Wood
Cemetery. Diep verscholen in het groen
ontdek je zelfs restanten van enkele
bunkers: Scott Post en New Zealand
Bunkers.
Parkeer je wagen op de nieuwe ruime
parking aan de hoek Citernestraat en
Lange Dreve.
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KIDS:
Crossen door de bossen met Jaek en Nink (26,5 km)

Vanaf 22 mei 2016 zijn kinderen de
baas op de fiets. De Westhoek KD’s
Jaek en Nink nemen jullie kleine bengels mee van het kasteeldomein, via het
Polygoonbos en de Palingbeek naar het
hartje van de historische stad Ieper. Onderweg ontdek je de natuurpracht, kan
je eventjes verpozen in één van de horecazaken en strek je de benen op één van
de tussenstops. Plezier verzekerd!

Start en parking: kasteeldomein Zonnebeke – kaart is gratis te verkrijgen in de
Dienst voor Toerisme.

Speurtochten van Regionale landschappen:
Het mysterie van het Polygoonbos - Speuren door het bos
met de ganse familie
Boswachter Eric zag vanmorgen tijdens
zijn dagelijkse ronde een vos met een
helrode snuit. Het leek wel bloed! De
boswachter besluit op pad te gaan om uit
te zoeken of er bosdieren gekwetst zijn.
Help jij hem hierbij? Aan de hand van
verrassende mysteries, plezante doeopdrachten en leuke weetjes los je

hopelijk het mysterie op.
Start en parking: hoek Lotegatstraat &
Lange Dreve. Kostprijs: € 1,00/zoektocht. Zoektocht af te halen bij Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels,
BC De Palingbeek, Vaartstraat 7, 8902
Zillebeke en de Dienst voor Toerisme.
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Familiezoektocht - De verdwenen steen van Zonnedaal
Ga met het hele gezin op zoek naar de
steen in het park. Door middel van leuke spelletjes kom je steeds meer te weten
over de geschiedenis van het park, de
abdij en het verdwenen kasteel. Als je
alle opdrachten goed uitvoert, vind je
misschien de mysterieuze steen met het
wapenschild. Vind je de steen, dan krijg
je de eretitel ‘ridder of jonkvrouw van
Zonnebeke’.

Start en parking kasteeldomein
Zonnebeke/Dienst Toerisme.
Kostprijs: € 1,00 /zoektocht

HORECA: Honger of dorst?
Stop onderweg in één van de vele horecazaken.
Een uitgebreide lijst is terug te vinden in ons toeristisch magazine of op www.toerismezonnebeke.be.

HEERLIJK OVERNACHTEN
Er valt zoveel te beleven in Zonnebeke dat je zeker langer dan een dagje in onze gemeente kan
vertoeven. Onze logiesuitbaters zijn de gastheer/
gastvrouw van onze gemeente en ze kijken er naar
uit om je te mogen verwelkomen. Een overzicht
vind je terug in het toeristische magazine van onze
gemeente of op www.toerismezonnebeke.be.
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TOERISME ZONNEBEKE
Dienst voor Toerisme
Berten Pilstraat 5A 8980 Zonnebeke
T 0032 (0)51 77 04 41
toerisme@zonnebeke.be
www.toerismezonnebeke.be
1 februari tot 15 december:
dagelijks open van 9.00 tot 18.00 uur
16 december tot en met 31 januari:
open van 9.00 tot 17.00 uur tijdens de weekdagen
Gesloten in de kerstvakantie

LIGGING
Zonnebeke is bereikbaar via de autosnelweg A19,
afrit 3 – Beselare/Zonnebeke of afrit 4 – Ieper centrum
Vanuit het treinstation in Ieper, Menen en Roeselare
zijn er verschillende busverbindingen.

