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Hallo (h)eerlijke wandelaar of fietser
We vinden het super leuk dat u wenst deel te nemen
aan onze Fairtrade wandel- en fietstocht!
Doorheen de tocht willen we u wegwijs maken door
heel Knokke-Heist en u even bewust maken van de
mooie natuur en de eerlijke handel in onze
gemeente.
U kunt de tocht in elke deelgemeente apart
wandelen of fietsen.
Wij, als trekkersgroep, hopen dat u een hele leuke
tocht beleeft en wensen u veel succes!
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De wandel- en fietstocht
Doorheen de tocht laten we u toffe plekken zien op
heel rustige maar ook heel drukke plekjes in onze
Fairtrade gemeente.
Ons doel is om jullie aan te geven dat er op heel veel
plaatsen mensen bezig zijn met eerlijke producten,
zowel in de horeca, de winkels als van eigen kweek.
Hopelijk wordt het een heel leuke en leerrijke tocht!
Aan de hand van de volgende instructies en een plan
van Knokke-Heist kunt u de tocht tot een goed einde
brengen. De tocht is onderverdeeld in stukjes per
deelgemeente van Knokke-Heist. Zo kunt u
eventueel de tocht in verschillende dagen doen.
Veel succes!
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WESTKAPELLE
We starten in het dorp van
WESTKAPELLE ter hoogte
van de DORPSSTRAAT. We
rijden door de Dorpsstraat langs de
nieuwe kerk van Westkapelle en slaan af naar links
de Westkapellestraat in. Een
beetje verder rijden we de
HERENWEG in en komen zo
voorbij
het
sportcomplex
Molenhoek en het oefenveld van Club Brugge. Aan
de andere zijde zien we een hoog
gebouw
“Bedrijvencentrum
’t
Walletje”. We rijden verder naar de
vierde zijstraat. Daar slaan we in (tussen nr 52 en 61)
en nemen op het einde het paadje, zo komen we in
de WESTKAPELLESTRAAT en rijden verder naar
rechts. Langs de Westkapellestraat aan de
linkerkant
vinden
we
het POLDERVELD. Na de stop vervolgen we de
Westkapellestraat en slaan we de eerstvolgende
straat naar links in, naar de WATERSTRAAT.
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RAMSKAPELLE
De WATERSTRAAT is een heel
landelijke straat die ons brengt
naar een andere landelijke
deelgemeente: RAMSKAPELLE.
We fietsen erdoor en nemen rechts de
JONCKHEERESTRAAT. We komen voorbij B&B
“Knotwilgenhoeve”. Op het einde
van de JONCKHEERESTRAAT slaan
we links af naar de RAMSKAPELLESTRAAT. Het
oorlogsmuseum
“For
Freedom”
bezoeken
of
genieten van een heerlijk
drankje behoort tot de mogelijkheden. Nadien
rijden we verder voorbij de kerk naar de HEISTLAAN.
Voor we rechtdoor naar de Sasstraat gaan, rijden we
naar rechts in de HEISTLAAN, waar je
een hoeveslagerij vindt. We keren
terug naar de SASSTRAAT, op het einde komen we
aan het Leopoldkanaal. We genieten in de
VAARTDIJK van een lange rit tussen de bomen.
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FAIRTRADEPARTNERS
WINKELS
De Vlieger Filip, ‘t Walletje 69
Holland & Barrett, Lippenslaan 262
Oxfam Wereldwinkel, Elizabetlaan 141
Lidl Heist, Knokkestraat 216A
Geschenk/boekwinkel AZ Zeno, Kalvekeetdijk 260
Ekinoks Knokke, Gemeenteplein 14
Delhaize Knokke, Kustlaan 34
Delhaize Heist, Heistlaan 27
Colruyt Knokke, Natiënlaan 191
Carrefour Knokke, Natiënlaan 77
Quattro, Lippenslaan 39
Albert Heijn, Duinenwater 28
Aldi Heist, Pannenstraat 202
Aldi Knokke, Duinenwater 78
Le Pain Quotidien, Dumortierlaan 75
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BEDRIJVEN
Immo Van de Walle, Zeedijk Albertstrand 506
TNTechnics, Dorpsstraat 96
Nissan Demeyere, Westkapellestraat 180
Warnier, ‘t Walletje 24
Climaworld, Kalvekeetdijk 187
Vervarcke, Paul Parmentierlaan 150
AGSO, ‘t Walletje 106
Gemeentebestuur Knokke-Heist, Verweeplein 1

HORECA
Ellis Gourmet Burger, Zeedijk Albertstrand 556
For Freedom Museum, Ramskapellestraat 91/93
Anemos Beachclub Heist, Zeedijk Duinbergen 300
B&B Knotwilgenhoeve, Jonckheerestraat 44
B&B Het Schorrehuisje, Magere Schorre 119
B&B Charlatan, Oud-Strijdersstraat 7
Café Cultuur, Maxim Willemspad 1
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LANDBOUWERS
Plukboerderij Polderveld, Westkapellestraat to. 425
‘t Hof Ter Kalvekete, Sluisstraat 27
Hazegras hoeve-ijs, Hazegrasstraat 122
Sandy ijsbar, Zeedijk Albertstrand 393
Hoeveslagerij Burggraeve, Heistlaan 430
Jacobinessenhoeve, Westkapellestraat 261
Zoete Polder, Hazegrasstraat 85
Limousin Rabaut, Fonteinestraat 124
De Tramroute, Retranchementstraat 27

VERENIGINGEN / SCHOLEN
Tiberias Pastorale eenheid
Davidsfonds Knokke
Jeugdclub ’t Verzet, Duinenwater 45
KVLV Westkapelle
Davidsfonds Westkapelle
Femma Westkapelle
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Vriendschap voor de Filippijnen
vtbKultuur Knokke-Heist
GBS Het Anker, Pannenstraat 132
VBS Margaretha, Paul Parmentierlaan 52
Sint-Bernardusinstituut, Sportlaan 4
Sint-Jozefslyceum, Van Rysselberghestraat 12

FAIR TRADE AMBASSADEURS
Café Cultuur, Maxim Willemspad 1
Jeugdclub ’t Verzet, Duinenwater 45
For Freedom Museum, Ramskapellestraat 91/93
Immo Van de Walle, Zeedijk Albertstrand 506
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HEIST AAN ZEE
We fietsen verder langs het
Leopoldkanaal,
voorbij
de
Moerstraat (kijk naar rechts naar
een mooi natuurreservaat “de
kleiputten van Heist”) verder langs het kanaal tot
het fietspad afdraait naar rechts. Verder komen we
uit op de G. VAN NIEUWENHUYZELAAN. We steken
de spoorweg over en een beetje verder op je
linkerkant kunnen we het natuurreservaat SASHUL
in fietsen. Net voor we de
Elizabetlaan oversteken op de
Lichtenbrug, gaan we naar
beneden en zoeken we het
bord met Fairtrade Gemeente. We fietsen verder
naar de Zeedijk.
Op de ZEEDIJK waait de frisse
zeelucht je tegemoet. Na de
bebouwing op de Zeedijk zien
we aan de rechterkant de
PARKSTRAAT. Daar rijden we naar beneden, langs
een klein bosje, opnieuw heel mooie natuur. Als we
op het einde van de PARKSTRAAT zijn, nemen we de
tunnel (wel te voet). We komen uit in de
KNOKKESTRAAT, gaan naar rechts en nogmaals
11

rechts naar de POLDERSTRAAT. We nemen het
verlengde van de Polderstraat, de H.
CONSCIENCESTRAAT. We rijden verder naar de
WESTKAPELLESTRAAT tot we aan de KROMMEDIJK
komen. We fietsen onder de spoorwegbrug door,
dan onmiddellijk naar rechts naar het STATIONSPAD
en we volgen het fietspad langs de spoorweg tot we
aan de KNOKKESTRAAT komen, dan naar rechts en
een
beetje
verder
opnieuw naar rechts naar
de
SPOORWEGOVERGANG
nabij
het zwembad. We vinden er het
Duinenwatermeer
met
het
sportcentrum Lakeside, het
zwembad en het jeugdcentrum “Het Verzet”.
Daar kunnen we genieten van het mooie uitzicht op
de landelijke natuur van Knokke-Heist. We kunnen
er gezellig iets eten. Wanneer we
uitgerust zijn, fietsen
we verder langs de
straat DUINENWATER
richting de kerk van Knokke. Op het
rondpunt zien we de strandcabines
“Beach Castle” van Jean-François Froutou.
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KNOKKE
Opnieuw komen we aan in een nieuwe
deelgemeente: KNOKKE. Wanneer we bij het
treinstation komen, steken we het rondpunt over
naar de kerk. Een beetje verder rijden we links de
BOUDEWIJNLAAN in naar de
MEERLAAN.
Op
de
rechterkant kom je aan
CULTUURCENTRUM
SCHARPOORD, MAXIM WILLEMSPAD 1
met Café Cultuur. Dit is ook een plaats
waar je kan uitrusten of genieten van het
mooie park. Achter Scharpoord ligt het ZEGEMEER.
We stappen rond het Zegemeer tot we aan de
rechterkant de JULIUS SABBELAAN (t.h.v.
Zegemeerpad 14) zien en slaan we af
richting de ELIZABETLAAN. Dan naar
rechts en naar de rotonde met de oranje
mannen (AVL mannen
van Joep Van Lieshout) en zoeken
we de OXFAM WERELDWINKEL! Dit
is de kernwinkel van de hele
gemeente, zeker de moeite waard om eens binnen
te wandelen! Na het bezoekje aan de winkel gaan
we naar rechts en fietsen verder rechts via de
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LEOPOLDLAAN, richting ZEEDIJK. Daar draaien we
rechts af en rijden tot het einde van de dijk om zo te
genieten van de mooie natuur. Op
het einde van de dijk staat een haas
(Hospitality van Barry Flanagan) als
standbeeld! We keren iets terug en
fietsen het natuurgebied in en gaan naar het
natuurreservaat HET ZWIN en verder naar de GRAAF
LEON LIPPENSDREEF. Die dreef rijden we helemaal
verder tot in de Oosthoek. We slaan links af naar de
BRONLAAN richting OOSTHOEKPLEIN. Voorbij het
plein
nemen
we
links
de
HAZEGRASSTRAAT. Daar kan je
genieten aan alle
kanten van de gezonde
landelijke lucht. Aan de rechterkant heb je de ZOETE
POLDER en het HAZEGRAS HOEVE-IJS. Je kan er
genieten van de laatste stop met hun eigen kersenen appelkweek en overheerlijk kersenbier en
hoeve-ijs! We fietsen de HAZEGRASSTRAAT door
(aan het rondpunt naar rechts) tot je terug uitkomt
op de SLUISSTRAAT. Het is wel een lang eind fietsen.
Geniet dus zeker van de omgeving! We fietsen naar
rechts verder op de SLUISSTRAAT tot we aan een
splitsing komen en verlaten de Sluisstraat. We gaan
naar links tot aan het rondpunt, daar slaan we de
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straat in, net aan een grote gracht en een beetje
verder kunnen we het fietspad naar rechts volgen
onder de Natiënlaan terug naar de DUDZELESTRAAT
richting de start van onze tocht!

Heel veel succes met de tocht en
hopelijk geniet u van de mooie
plaatsen én… de eerlijke handel in
Knokke-Heist!

15

16

