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Ik nodig je graag uit om onze fijne stad met alle zintuigen  
te beleven.

Bezoek KOERS. Museum van de Wielersport en onze 
curieuze collecties, ontstaan uit pure passie. Smaak ons 
ruim horeca aanbod van fijne pubs, de betere brasserie tot 
gastronomie. Proef onze roodbruine Rodenbach trots en 
ontdek onze streekproducten. Fiets in het spoor van onze 
wielerlegendes en wandel langs ons rijke erfgoed. Ontdek 
ons stadscentrum en verpoos even in het groen, midden 
in de stad. Neem de tijd om de Vlaamse ontvoogding 
te ontdekken, zeker in 2021, wanneer we cultureel het 
165ste geboortejaar van Albrecht Rodenbach vieren.

Ook gezinnen en groepen kunnen in Roeselare terecht:  
ons teambuildingsaanbod, mooie overnachtingsplaatsen en 
uitgebreide vakantiedomeinen zijn de garantie tot een  
fijn verblijf.

Ten slotte shop je zonder zorgen in de gezelligste openlucht  
winkelwandelstad van Vlaanderen.

Welkom en kom de charme van een bruisende centrumstad  
op mensenmaat ontdekken. 

Kris Declercq

Burgemeester

W E L KO M

WELKOM IN 
ROESELARE

VLIEG

Doorheen deze toeristische gids 
ontmoet je Vlieg. Vlieg staat garant voor 
kindvriendelijke plekken en activiteiten. 



48 UUR IN  
ROESELARE
2 dagen Roeselare via de  
Happy Trip-formule

H I G H L I G H T

Niks leuker dan een onbekend 
plekje in eigen land ontdekken, 
toch? En handig als je er 
bovendien met de trein naartoe 
kunt. Want, de trein is altijd een 
beetje reizen (én je kan gezellig 
je bokes samen opeten ;-)).

Ik reis heel graag met de trein en 
was dus blij om op #happytrip 
te kunnen gaan. Dankzij de 
samenwerking tussen Westtoer, 
de West-Vlaamse hotels en 
NMBS kost een Happy Tripticket 
slechts €9,80 heen en terug 
in 2de klas naar je hotel, van 
waar je ook vertrekt in België.

Hoe werkt het?

Boek je overnachting bij een 
van de deelnemende hotels. 
Ten vroegste 1 maand voor je 
eerste overnachting krijg je een 
NMBS-bestelcode. Met deze 
code bestel je eenvoudig je 
Happy Trip tickets op nmbs.be.

Samen met Jakob vertrok ik zo 
om Roeselare te ontdekken. 

Aankomen deden we in het 
moderne station van de stad 
dat op wandelafstand van 
alle bezienswaardigheden 
en hotels ligt.

Maar, waarom nu Roeselare? 
Wel, in Roeselare… 

… kan je goed shoppen

Inderdaad! Om te beginnen 
vind je er alle grote ketens 
(H&M, Zara, JBC, WE…), maar 
daarnaast heb je nog tal van 
lokale, kleine winkeltjes. Een 
ideale mix dus. Juttu is sowieso 
altijd onze favoriet wegens veel 
te leuke spullen en kleding, dus 
daar moesten we gewoon ook 
langs. We stapten ook binnen bij 
Curieuzeneuze, een leuk vintage 
winkeltje met LP’s, decoratie 
en meubeltjes. Ook leuk zijn de 
designshops die je hier vindt 
én natuurlijk de supergrote 
winkel Dhondt met allerlei 
kookspulletjes (foodblogger 
heaven!) En ja, van al dat 
shoppen, word je al snel moe… 

Met zijn zoontje Jakob spoorde blogger Bart 
De Roeck (roeckiesworld.be) naar Roeselare. 
Hieronder zijn verslag van 48 uur Roeselare.

Geen last van parkeerstress,  
maar gezellig samen je bokes opeten.

In Roeselare vind je, naast alle grote 
ketens, tal van lokale winkels.

Van al dat shoppen word je snel moe.
Curieuzeneuzen in een 
vintage winkeltje.

Aankomen in het station 
van Roeselare.

09.00u

10.30u

12.30u
11.30u10.00u
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48 UUR IN  
ROESELARE

H I G H L I G H T

… kan je leuke street art  
spotten

Her en der over de stad vind je 
leuke street art terug. Vooral 
in combinatie met de oudere 
industriële gebouwen aan 
de Kop van de Vaart, heel 
erg geslaagd! Je kan ook een 
wandeling maken die je langs 
alle plekjes met street art brengt. 

… drink je koffie in hippe  
koffiebars

Als echte #koffielovers, gingen 
wij langs bij Creme de la 
crema waar barista Michael 
de lekkerste koffies maakt. 
Ook Jakob was trouwens in 
de wolken met zijn ‘milkyway 
chocolate milk’. Je kan hier 
ook lekkere taart eten en zelfs 
lunchen. In het aanpalend atelier 
verkoopt ontwerpster Cynthia 
Jacobs haar juwelencollectie. 
Echt een hippe topplek. 

…kan je wandelen naar 
het prachtige Kasteel 
van Rumbeke 

Op een halfuurtje stappen 
van het stadscentrum vind je 
het mooie provinciedomein 
Sterrebos. De naam Sterrebos 
komt van het stervormig 
patroon in het domein. Alle 
lanen vertrekken namelijk uit 
hetzelfde centrale punt. Het 
parkdomein, waar het heerlijk 
wandelen is, werd aangelegd 
naar Oostenrijkse voorbeelden.

Het indrukwekkende kasteel 
van Rumbeke, een van de 
oudste renaissancekastelen in 
België, dateert uit de zestiende 
eeuw en ligt aan de rand van 
het Sterrebos. Je vindt er vlak 
naast een leuke brasserie met 
een middeleeuwse speeltuin. 
Kan je best een namiddagje 
met de kids doorbrengen.

… zijn er veel toffe 
lunchplekken

Lunchen deden we bij Bar 
Julien, pal aan het hippe ARhus. 
We werden er allerhartelijkst 
verwelkomd en genoten van 
het leuke interieur, de lekkere 
verse sapjes en het heerlijke 
eten. De huisgemaakte 
garnaalkroketjes en de 
carpaccio van coeur de boeuf 
met garnaaltjes en avocado 
waren echt top. Hier komen 
we ook zeker nog eens terug! 

Over ARhus gesproken… dat 
is een kennis- en leercentrum 
midden in de stad. Je vindt er 
o.a. de bib in terug én een leuk 
café. Zeker eens binnenlopen.

… heb je een prachtig kerkhof

De parkbegraafplaats van 
Roeselare wordt ook wel eens 
de ‘Père-Lachaise’ van West-
Vlaanderen genoemd en dat 
is niet overdreven. Op de 
parkbegraafplaats gaan groen 
en erfgoed hand in hand. 
Op het oudste gedeelte, het 
zogenaamde Campo Santo, 
liggen belangrijke figuren uit 
het verleden zoals Albrecht 
Rodenbach begraven. Naast 
historische en burgerlijke 
graven vind je op de oude 
begraafplaats militaire graven 
uit de twee wereldoorlogen. 
Zeker een bezoekje waard. 

Her en der in de stad vind 
je leuke street art terug.

Ontdek het Père Lachaise 
van West-Vlaanderen.

Alle lanen in het Sterrebos 
vertrekken uit hetzelfde 
centrale punt.

Nippen van koffie in hippe koffiebars.

Genieten van het leuke interieur 
en lekker eten bij Bar Julien.

14.00u 18.00u

16.00u

13.00u

14.00u

15.30u

8  -  R O E S E L A R E  I N  4 8  U U R R O E S E L A R E  I N  4 8  U U R  -  9



H I G H L I G H T

IN HET SPOOR 
VAN EEN 
GREETER
Greeters zijn enthousiaste 
inwoners van Roeselare 
die kleine groepjes toeris-
ten op sleeptouw nemen 
voor een bezoek aan hun 
stad, dorp of streek. Ze 
zijn echte ambassadeurs 
die vanuit hun eigen erva-
ringen, kennis en passies 
vertellen en bezoekers 
rondleiden. Samen met 
één van hen kan je de 
regio komen proeven, 
te voet, per fiets, ... 

CONTACTEER CARINE
a caroboca58@

gmail.com

CONTACTEER LEX
a lex.corijn@gmail.com

48 UUR IN  
ROESELARE

… eet je de lekkerste ijsjes

Wij testten La Boule de Glace 
uit en waren zéér enthousiast. 
Veel keuze en ook een paar 
specialere smaken wat altijd 
leuk is. Bovendien krijg je hier 
ook altijd nog een proevertje 
bovenop hetgeen je gekozen 
hebt… Een ander leuk adresje 
voor ijsjes is nog De Zoete Zonde. 

… leer je echt àlles 
over ‘de koers’

Ben je een wielerfanaat? Dan 
moet je gewoon afzakken naar 
KOERS, het wielermuseum in 
Roeselare. Roeselare is echt 
wel dé bakermat van de koers 
en bracht dan ook een aantal 
echte ‘wielerhelden’ voort zoals 
wereldkampioen Jean-Pierre 
Monseré en de allereerste 
Belgische tourwinnaar 
Odiel Defraeye (in 1912). 

Verwacht je aan een leuke 
interactieve rit door de 
geschiedenis van de fiets en het 
wielrennen met op je parcours 
o.a. een kasseimuur van 90°, 
uitzonderlijke trofeeën, héél veel 
koersfietsen (nieuwe en retro), 
getuigenissen van fietsfanaten 
en beklijvende actiebeelden 
(leuke videocompilatie!!). 
En dit alles in een erg knap 
gebouw (het voormalige 
brandweerarsenaal).

Met lockers, elektrische 
oplaadpunten en doucheruimtes 
is KOERS ook dé ideale 
uitvalsbasis voor fietsers. 
Het museum sluit trouwens 
aan op het West-Vlaams 
fietsknooppuntennetwerk. 
Je kan hier ook fietsen huren 
en fietskaarten vind je 
gewoon aan het onthaal.

Achter het museum vind je 
ook nog het KOERSkaffee.

…heb je leuke restaurants

Wij mochten ’s avonds de 
beentjes onder tafel schuiven bij 
restaurant ‘Pieter Kookt‘ om er te 
proeven van de Belgisch-Franse 
keuken. Het restaurant is gezellig 
en liep helemaal vol in de loop 
van de avond. Het onthaal was 
super vriendelijk en de bediening 
vlot en discreet. We like!

Als amuse kon ons vooral de 
echt superlekkere thaise ravioli 
met steurgarnaal bekoren.

Andere topgerechtjes van 
de avond vonden wij het 
‘kreeftje uit de oven met 
fettuccini, groene asperges en 
saffraan’ en de geroosterde 
kalfsfilet met tuingroenten, 
choronsaus en krieltjes.

Jakob was dan weer heel blij 
met de afsluiter van de avond, 
een combinatie van aardbei, 
crèmeux van witte chocolade 
en speculaas. Need I say more?

Kortom, we genoten van dit 
lekkere 5-gangen menu. En 
prijs-kwaliteit: dik in orde!

…kan je comfortabel én 
budgettair overnachten

Wij sliepen in het comfortabele 
Parkhotel. Het is centraal 
gelegen, vlak aan het station 
en de winkelstraat. Onze kamer 
was netjes en had alles wat 
we nodig hadden. Het hotel 
is nog bezig trouwens aan 
een grondige renovatie.

De ontbijtruimte is al aangepakt 
en die oogt heel fris en modern. 
Dat ontbijt was trouwens echt 
goed. Verse broodjes, lekkere 
kaasjes, zalm, fruit… en nog veel 
meer. En zin om zelf je wafeltje te 
bakken ’s morgens?  
Dat kan hier dus.

en… drink je Rodenbach

Roeselare is dé Rodenbachstad. 
Het typische roodbruine 
bier wordt alleen nog in de 
Leiestreek gebrouwen. Ik 
dronk er ééntje op het gezellig 
terrasje van café Romen.

Roeselare… je ziet ons nog terug!

happy trip

Dat kan! Geniet van 
een heerlijk autovrije 
vakantie. Geen urenlange 
wachttijden in de file. 
Weg en meteen genieten. 
En dat aan een super 
voordelig tarief. Wie een 
logies reserveert, kan 
meteen ook een voordelig 
trein-/busticket boeken. 

Alle info op  
westtoer.be/nl/happy-trip. 

Likken van ijsjes in 
uiteenlopende smaken.

Een stevig ontbijt dat vraagt 
om versgebakken wafels.

Ontdek beklijvende 
actiebeelden in KOERS.

14.00u

9.00u

11.00u

Een dorstlessende 
Rodenbach, dat smaakt.

16.00u
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KOERS. 
MUSEUM VAN DE 
WIELERSPORT
Roeselare, Hoofdstad  
der Wereldkampioenen

I N L E I D I N G

Vlaanderen is koers en koers is Vlaanderen. 
En de bakermat? Die ligt in Roeselare. 
Odiel Defraeye wint in 1912 als eerste Belg 
de Tour en Roeselaarse wereldkampioenen 
– denk aan Benoni Beheyt, Patrick Sercu,  
Jean-Pierre Monseré, Freddy Maertens –  
zijn er bij de vleet. Je begrijpt meteen 
waarom KOERS. Museum van de 
Wielersport in Roeselare thuishoort.

K O E R S  -  1 31 2  -  K O E R S



KOERS vierde eind 
2019 haar eerste ver-
jaardag sinds het 
museum in de zomer 
van 2018 na een vol-
ledige transformatie 
de deuren opnieuw 
opende. Verwacht je 
aan een interactieve 
rit door de geschie-
denis van de fiets en 
het wielrennen. Onder 
meer op het parcours: 
een kasseimuur van 
90°, uitzonderlijke tro-
feeën, een Service 
Course volgestouwd 
met koersfietsen, 
getuigenissen van 
fietsfanaten, beklij-
vende actiebeelden 
en een regenboog van 
wielercollectiestukken. 

KOERS is de plek bij 
uitstek waar jong en 
oud het wielervirus 
en de fietsmicrobe 
opdoen en waar je de 
passie voor de fiets en 
de wielersport deelt en 
beleeft.

1  UIT VALSBASIS 
VOOR FIETSERS 

In KOERS is de fietser 
koning. Je vindt er veilige 
fietslockers, oplaad-
punten voor elektrische 
fietsen en douches. Het 
museum sluit aan op 
het West-Vlaams fiets-
knooppuntennetwerk en 
is het ideale vertrek- en 
eindpunt voor recre-
atieve en sportieve 
fietsers. Geen fiets? Huur 
er een. Fietskaarten met 
routes vind je gewoon 
aan het onthaal.

I N L E I D I N G

Reacties van bezoekers: 
Eindelijk gelukt om te komen kijken! Prachtig! 
Magnifique musée rempli de pièces uniques. 
Worthwile the trip from Italy! Bellissimo.

KOERS is er voor de hele familie. 

Indoor fietslockers met oplaadpunten en doucheruimtes.

K O E R S  -  1 51 4  -  K O E R S



2  VOOR JONG  
EN MINDER JONG

KOERS is er voor de hele familie. 
Probeer een 19de-eeuwse fiets, 
stel je wielerploeg samen en 
test welke koerskleur bij je past. 
Ken je de meeste woorden uit 
het wieleralfabet of vind je snel 
alle objecten van je bingokaart? 
Ga de competitie aan en ontdek 
hoe goed je benen zijn.

3  SCHAT AAN INFORMATIE
Met zijn archief en documen-
tatiecentrum herbergt KOERS 
hét kenniscentrum van de 
wielersport. Ben je auteur, 
onderzoeker of student met 
(historische) wielervragen? 
Neem contact op of maak een 
afspraak voor een bezoek aan 
het documentatiecentrum. Je 
wordt er warm ontvangen.

KOERS herbergt een schat 
aan wielerverhalen. 3

Scoor een souvenir in de wielershop.4

KOERS

TIP VAN  
TOERISME  
ROESELARE 
Combineer je bezoek aan KOERS 
met een bezoek aan de wielerspiste 
Defraeye-Sercu en voel je een echte 
wereldkampioen na enkele rondjes 
met een pistefiets op het ovaal.

4  SOUVENIR UIT DE 
MUSEUMSHOP

Op zoek naar een origineel 
koerscadeau – of een beloning  
voor jezelf? Pauzeer even in de 
museumshop. Je vindt er wijze 
wielergadgets, Flandrien en 
Petit-Flandrien-t-shirts, KOERS- 
tenues, fijne lectuur, unieke 
foto’s in klein en groot formaat, 
en smakelijke wielerbiertjes. 

K O E R S  -  1 7



5  ZET KOERS NAAR DE BAR
Een gezellige finish van je 
museumbezoek? Een energie-
rijke bevoorrading vóór je 
fietstocht? Of een smake-
lijke beloning na je rit – geen 
koers zonder après-koers, 
toch? Laat je soigneren in het 
KOERS kaffee! Bij mooi weer 
is het terras in de kindvrien-
delijke museumtuin een ware 
trekpleister. 

6  ONTMOET FAST FREDDY,  
GA FIETSEN MET DE  
LEEUW

Bezoek je het museum in 
groep? Reserveer een gids of 
maak een afspraak in KOERS-
kaffee met flandrien Freddy 
Maertens. Ga je liever het 
duel aan met een wereld- 
kampioen? Johan Museeuw 
neemt je op sleeptouw in de 
regio! Vraag naar alle moge-
lijkheden.

KOERS

Polenplein 15, Roeselare

Open van 10 uur tot 17 uur, 
van maart tot september 
ook op zon- en feestdagen
O  www.koersmuseum.be
v 051 26 24 00
  www.facebook.com/

KOERSmuseum

Bevoorrading in KOERSkaffee!

Meet & greet met  
Freddy Maertens in KOERS.

KOERS

6

5

KOERS
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In de wereld van influencers en food bloggers zijn Peter (50) en Thibo 

Vandommele (14) een opmerkelijk duo. Vader en zoon uit Rumbeke 

- Roeselare- posten regelmatig originele en smakelijke culinaire 

kunstwerkjes op sociale media en op hun blog 2BelgianFoodies.

I N T E R V I E W

ROESELARE 
SMAAKSTAD

Hoe lang zijn jullie al ge- 
beten door de culinaire  
microbe?

PETER “Na mijn studies startte ik 
een traiteurzaak in Izegem. Die 
hebben mijn echtgenote en ik 
zestien jaar lang uitgebaat. Thibo 
had de microbe al op jonge leef-
tijd te pakken. In het vierde leer-
jaar wist hij dat hij hotelschool 
zou doen. Hij had meteen onze 
volledige steun.”

Hoe is het idee van een food-
blog gegroeid?

PETER “Koken is onze ge-
deelde passie. Door foto’s van 
onze creaties op Facebook te 
plaatsen is de bal vanzelf aan 
het rollen gegaan. Mensen, 
vaak hobbykoks, vroegen al 
snel om receptjes. Als traiteur 
ken ik veel recepten van bui-
ten. Die neerschrijven was een 
hele uitdaging.”

THIBO “Sinds drie jaar zijn we 
ook actief op Instagram en be-
reiken we een veel groter pu-
bliek. We zitten momenteel aan 
ongeveer 9.000 volgers. Door 

onze presentatie daar bereiken 
we ook professionelen.”

PETER “Merken nemen onze 
berichten over en zo komen er 
veel volgers bij. Je wordt als in-
fluencer ook snel uitgenodigd op 
evenementen van grote merken. 
Je leert er veel koks kennen en 
neemt deel aan workshops. Daar 
leert Thibo enorm veel uit. En ook 
voor mij is er zo een nieuwe we-
reld opengegaan.”

Waar halen jullie de inspira-
tie vandaan?

PETER “Op zondag steken we 
de koppen samen. We maken 
vooral typisch Vlaamse ge-
rechten met een frisse toets. 
Denk bijvoorbeeld aan typi-
sche winterkost zoals hutsepot, 
maar dan op een ietwat an-
dere manier. We koken samen, 
schrijven het recept uit en ne-
men de foto’s voor onze blog 
en sociale media. Daarnaast 
werken we ook seizoensge-
bonden en zouden we graag 
meer met streekproducten 
aan de slag gaan.”

Thibo, wie is jouw grote idool?

THIBO “Zonder twijfel Tim 
Boury. Ik mag binnenkort twee 
weken stage lopen bij deze 
Roeselaarse topchef. We zijn 
er onlangs gaan eten omdat 
ik al zolang fan ben. Tijdens 
ons etentje vertelde ik dat ik 
zo naar hem opkijk. Meteen 
mocht ik mee naar de keuken 
om foto’s te nemen en voor ik 
het besefte stond ik met Tim 
Boury een babbeltje te slaan. 
Toen wist ik: hier moet en zal ik 
werken. Iets later bood Tim me 
de stage aan. Natuurlijk zei ik 
volmondig ja.”

PETER “Tim stimuleert jonge 
mensen en ondersteunt ze in 
hun verdere parcours. Dit is de 
ideale startplek om een carri-
ère te lanceren.”

Is het jullie droom om profes-
sioneel iets met voeding te 
doen? Een restaurant te be-
ginnen?

THIBO “Voor mij wel. Na mijn 
studies bij Ter Groene Poorte 
wil ik hotelmanagement stu-
deren. Ik wil een eigen hotel in 
het buitenland openen waar 
totaalbeleving centraal staat.”

PETER “Voor mij is kok het 

mooiste beroep ter wereld, 
maar zulke ambities koesteren 
mijn vrouw en ik niet meer. We 
ondersteunen Thibo volop om 
zijn droom na te streven.”

Is de Roeselarenaar actief be-
zig met gastronomie?

PETER “Op culinair gebied zijn 
we heel verwend in Roeselare 
met een mooi aanbod van 
voedingswinkels en chefs. In 
het centrum kan je niet naast 
de horecazaken kijken. De di-
versiteit is groot: van veggie-
bar tot tapasrestaurant. Dat 
maakt onze stad een tikkeltje 
meer trendy.” 

TIPS VAN DE CHEFS

1  HET STERREBOS
“We wonen daar vlakbij. 
Tijdens de zomermaanden 
maken we er dagelijks 
een wandeling. Het is een 
plekje om te koesteren.”

2  DE MUNT
“Nog zo’n fantastische plek 
om te vertoeven. Het nieuwe 
plein is een echte hotspot.”

3  WEST-VLAANDERENS  
MOOISTE

“We raden iedereen aan deze 
fietsvierdaagse te doen. Het 
is dé manier om verschillende 
plekken in de stad te leren 
kennen. We moeten mensen 
laten zien hoe preus we 
zijn op Roeselare.”

4  BOURY
“Op culinair gebied kan 
je in Roeselare overal 
terecht, maar dit is voor 
ons echt dé topplek.”

2 0  -  C U L I N A I R C U L I N A I R  -  2 1



TONGSCHARFILET  
MET SABAYON VAN  
RODENBACH GRAND CRU
INGREDIËNTEN VOOR VIER PERSONEN

R E C E P T

8 tongscharfilets (800 gr)
peper en zout
boter
4 eieren
1 Rodenbach Grand Cru
100 gr grijze garnalen ongepeld

enkele roosjes romanesco
enkele champignons (enoki, 
oesterzwammen, beukenzwam, …)
1 eetlepel platte peterselie
scheutje olijfolie
wat sojabonen

BENODIGDHEDEN  
Braadslede

DOOR 2BELGIANFOODIES
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Voor de 
tongscharfilet
stap 1  
verwarm de oven voor op 200°.

stap 2  
kook de romanesco en de 
sojabonen beetgaar.

stap 3  
neem een braadslede en boter  
ze lichtjes in. 

stap 4  
snipper de sjalotjes fijn en 
verdeel ze over de braadslede. 

stap 5  
schik in de braadslede de 
tongscharfilets, maar leg er twee 
op elkaar zodat je een mooi visje 
bekomt.  Pas op: de velkant naar 
binnen. Kruid met peper en zout.

stap 6  
doe er per visje twee lepels  
Rodenbach Grand Cru over en  
een scheutje water, of eventueel  
wat visfumet.

stap 7  
leg op ieder visje een klontje boter 
en dek af met aluminiumfolie.  

stap 8  
steek in een voor-verwarmde 
oven van 200°, draai terug naar  
180° en laat garen gedurende  
vijf minuten.

stap 9  
pel de garnalen, hou de kopjes 
apart en frituur ze krokant in wat 
olie. Bestrooi met wat grof zout.

stap 10  
bak de romanesco, de 
sojabonen en de champignons 
kort aan in wat boter.

Voor de saus
stap 1  
doe vier eierdooiers in een 
sauspan en klop deze al wat los.

stap 2  
doe er zes lepels Rodenbach 
Grand Cru bij.

stap 3  
zeef nu de jus van de scharfilets  
en voeg vijf eetlepels van de jus  
bij de saus.

stap 4  
klop de saus luchtig au bain-marie 
of op een heel zacht vuurtje.

stap 5  
kruid af met peper  
en zout.

Dresseren
Dresseer de visjes op de borden 
en schik er de gebakken groentjes 
bovenop. Werk af met de 
kerstomaatjes, de gefrituurde 
garnaalkopjes, de garnalen en 
wat bladpeterselie. Nappeer de 
saus ernaast. Serveer met verse 
frietjes of aardappelgnocchis. 
Uiteraard drink je hier best een 
frisse Rodenbach Grand Cru 
bij. Lekker… en van bij ons. 

Smakelijk.

BEREIDING

Drinkn we  
nen roonbak in  

‘n floselkie of van 
‘n tap? Etn we der 

gêêrnoars bie?

DRINKEN WE EEN RODENBACH 
UIT HET FLESJE OF VAN DE TAP? 

ETEN WE ER GARNALEN BIJ?

2 4  -  C U L I N A I R C U L I N A I R  -  2 5



Tim Boury, jong keukengeweld met twee sterren.

GAULT MILLAU-TOPPERS IN ROESELARE
In de Gault&Millau Benelux- gids 2020 vind 
je niet alleen sterrenchef Tim Boury terug 
met een monsterscore, ook enkele andere 
Roeselaarse restaurants horen bij de fine 
fleur van de Belgische gastronomie.

D’HOFSTEE
Bij restaurant 
d’Hofstee in Beveren mogen ze 
glunderen. Het restaurant is voor 
het eerst opgenomen in de culi-
naire gids en krijgt een score van 
12/20. Een mooie duw in de rug 
van chef Michael Decruw die in 
2018 het restaurant overnam van 
zijn ouders.
V  Claeyssensstraat 13, Roeselare
O  www.hofstee.be 

LE NORD
Deze Frans-Belgische 
bistro werd na tien jaar hard wer-
ken beloond met een mooie score 
van 13/20 in de Gault&Millaugids. 
Gastronomisch genieten in een 
trendy warm interieur, waar je 
na het heerlijke eten nog gezel-
lig kan napraten in de sfeervolle 
bar. Neem zeker eens een kijkje 
op hun prachtige zonneterras.
V  Noordstraat 217, Roeselare
O  www.bistrolenord.be 

TIM BOURY
Tim Boury heeft een culinair palmares om 'U' te-
gen te zeggen. Met een spectaculaire score in 
Gault&Millaugids 2020 van 17,5 op 20 (+0,5) en 
twee sterren in de Michelin Gids België behoort 
hij tot de beste chefs van het land.

In 2020 tilt hij zijn gastronomische verwennerij naar 
nog hogere hoogtes: hij zal immers een culinaire 
ervaring creëren voor de Business Class-klanten 
van Brussels Airlines.  DE OOIEVA AR

De Ooievaar biedt een 
Franse keuken met een moderne 
toets. De chef besteedt de groot-
ste zorg aan het uitzoeken van 
verse ingrediënten en draagt het 
gebruik van kwaliteitsproducten 
hoog in het vaandel. Het parade-
paardje van het huis: de zalm, af-
komstig uit de eigen zalmrokerij, 
die op heel diverse manieren kan 
bereid worden en telkens voor 
een unieke smaakbeleving zorgt.
V  Noordstraat 91, Roeselare
O  www.restaurantdeooievaar.be 

MA PASSION
De passie van Ma 
Passion? Alles waar je beter van 
wordt. Tafelen mag dan wel een 
noodzaak zijn, niets belet dat je er 
een feest van maakt. Integendeel. 
Bij Ma Passion begint hun verhaal 
bij dagverse producten in het 
spoor van de seizoenen. Daarbij 
zijn creativiteit en visie net zo on-
misbaar als gastvrijheid en aan-
dacht voor het art deco-interieur. 
De vrouw des huizes loodst je met 
veel liefde en kennis door de wijn-
kaart.
V  Diksmuidsesteenweg 159, 
 Roeselare
O  www.ma-passion.be 

Een bezoek aan Boury 
is puur culinair genot.
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RODENBACH
Ontdek de roodbruine trots
Als je Roeselare zegt, zeg je Rodenbach. Het typisch 
roodbruine godendrankje is een van de bekendste 
– en meest geliefde – producten uit de Leiestreek. 

“De brouwerij van Rodenbach is een 
nationale parel. Rodenbach Grand 

Cru is het meest verfrissende bier ter 
wereld en wellicht ook het bier dat zich 

het best laat combineren met eten.” 
-  M I C H A E L  J A C K S O N ,  B I E R K E N N E R

WIST JE DAT

... Frankrijk, Nederland, Italië, 
UK, VS, Rusland, Scandinavië, 
Zuid-Amerika maar enkele 
van de exportlanden zijn? 
Bierliefhebbers wereldwijd 
zijn gek op Rodenbach.

RODENBACH  
VINTAGE 
(LIMITED EDITION) 
de superieure vintage 
Rodenbach – erkend 
als 100% West-Vlaams 
streekproduct – combineert 
appelzurige fruitigheid met 
zachte karamel en vanille.

RODENBACH  
GRAND CRU 
de complexe Rodenbach 
met veel hout en esters 
dankt zijn naam aan een 
heerlijk lange afdronk,  
net als een grand cru wijn.

RODENBACH  
ALEXANDER
gegist en jong bier  
met een maceratie met 
zure kersen: Roden bach 
Alexander spreekt een 
exquis smakenpalet aan.

RODENBACH  
CARACTÈRE ROUGE
na zes maanden gisting 
op krieken, frambozen en 
veenbessen doet de Caractère 
Rouge denken aan een 
frisse Bourgognewijn. Deze 
samenwerking met topchef 
Viki Geunes is een voltreffer.

Geen wonder dus dat Roeselare wel vaker 
Rodenbachstad wordt genoemd. Het traditioneel 
vakmanschap van de lokale brouwers staat  
garant voor de krachtige smaak van Vlaamse  
roodbruine bieren. Naast Rodenbach zijn  
er nog heel wat varianten. De Leie streek  
zorgt voor een breed smakenpalet:  
van friszuur tot vol zoet. Kies en proef!
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Bruisende  
ontdekkingstocht
Roeselare herbergt een rijke biergeschiedenis. Tot op vandaag pluk  
je daar de vruchten van. Breng een bezoek aan de alombekende  
Rodenbachbrouwerij en ontdek waar het roodbruintje gebrouwen  
wordt. Spring eens binnen in het proefcafé van Bram’s Brewery of  
kom te weten hoe je mout maakt in de eerste echte moutbakkerij  
ter wereld.

1  STADSKROEGENTOCHT
Gezellige biercafés, lokale 
bands en een Rodenbach in 
de hand. Wat wil je nog meer?
K 30 april

2  BOM BREWERY
BOMBrewery is een unieke 
moutbakkerij met een eigen 
winkel en degustatiezaal in 
Roeselare. De firma bakt zijn 
eigen mouten die gebruikt 
worden in de artisanale Tripor-
teur bieren. Je bent iedere 
vrijdag van 9.30 tot 18 uur en 
zaterdagnamiddag van 13.30 
tot 17 uur welkom om de bieren 
te degusteren.
V Armoedestraat 11 bus 3,  

Roeselare

3  BRAM’S BREWERY
Bram Van Mullem afkomstig 
uit Roeselare is al jaren een 
gepassioneerd bierliefheb-
ber. Door zijn werk kwam hij 
in contact met brouwers en 
brouwerijen. Hij vertelt je over 
zijn carrièreswitch met een 
lekker biertje in de hand. Kom 
de enige échte Roeselaarse 
Tripel proeven. 
V Kruisboommolenstraat 7,  

Roeselare
O  www.bramsbrewery.be

DE BROUWERIJ 
IN CIJFERS

6 BIEREN
Rodenbach brouwt  

6 verschillende bieren.

260.000 FLESJES
Een foeder van 65.000 

liter is goed voor 260.000 
flesjes van 25 cl.

2 JAAR
Na 2 jaar rijpen is het bier klaar.

100 PRIJZEN
De brouwerij kreeg al meer dan 
100 (inter)nationale prijzen en 

erkenningen. Het begon in 1894 
op de wereldtentoonstelling 

in Antwerpen met Le Diplôme 
de Medaille d’Or.

294 FOEDERS
12.000 TOT
65.000 LITER

Het bier rijpt in 294 foeders 
met een inhoud van 

12.000 tot 65.000 liter.

TIP

Bezoek de brouwerij 
individueel of in groep.  
O  www.visitroeselare.be

4  VAT VAN RODENBACH
Het officiële startschot van ‘De Batjes’ met een reuzenvat 
Rodenbach. Koop een kruik en drink mee tot op de bodem.
K 4de volledige weekend van juni

5  BIERFESTIVAL #VANRSL
De plek bij uitstek om nieuwe bieren te ontdekken
K Jaarlijks, tweede zaterdag van oktober

6  ROESELAARSE BIERWANDELING
Verken Roeselare langs nieuwe en verdwenen brouwerijen, 
les je dorst met een streekbier in een van de vele cafés en 
ontdek waarom Roeselare de Rodenbachstad is. Kortom: 
ga op pad en verras de bierliefhebber in jezelf. Haal jouw 
gratis plattegrond in het toeristisch onthaal.

4
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5   ELIXIR DE ROULERS 
Een pittige Roeselaarse likeur 
op basis van planten en kruiden 
met – zoals het verhaal vertelt – 
geneeskundige krachten.
v 051 20 03 16
O www.vyncke-daels.be

6   FOIE GRAS 
Al meer dan een kwarteeuw 
maakt de familie Vanackere 
foie gras en andere bijproduc-
ten van de eend met een hoge 
kwaliteitsnorm.
v 050 81 31 56
O www.foiegras-vanackere.com

7   JEMPIBIER 
47 jaar na zijn overlijden dra-
gen veel Roeselarenaars 
wielerlegende Jean-Pierre 
Monseré nog altijd in het hart. 
Naar aanleiding van zijn 70ste 
verjaardag wordt Jempi her-
dacht door het lanceren van 
het Jempi-bier.

8   J’HIN 16 
Er is een nieuwe ster op het 
gintoneel. Horecaman en 
gin liefhebber Jules Hindrickx 
produceerde de robuuste spicy 
J’Hin 16.

9   KAASBOERDERIJ  
’T GROENDAL 

Op kaasboerderij ’t Groendal 
ontstaan lekkere kazen vanuit 
de liefde voor het ambacht. 
Al meermaals internationaal 
bekroond.
v 051 20 05 86
O www.tgroendal.be

9   KLOENTAART 
Versgebakken kruimeldeeg 
met een toplaag van zoetzure 
appelfrietjes, 100 procent sma-
kelijk Roeselaars en bovendien 
voor het goede doel.
v 051 22 67 28
a pieterryckewaert@skynet.be
O pieterryckewaert.wixsite.com/ 

bakkerijryckewaert

10   KOFFIE VAN  
GRYMONPREZ 

Bij koffiebranderij Grymonprez 
selecteren en proeven ze de kof-
fiebonen met veel zorg voor ze 
worden gebrand in de winkel.
v 051 24 45 29
a koffie.grymonprez@skynet.be
O www.koffiegrymonprez.be

11   KROTTEGEMS BROOD 
Enkel in de wijk Krottegem 
vind je dit bruin brood, verrijkt 
met soja en erkend als streek-
product van de Leiestreek, 
gebakken in een authentieke 
steenoven.
v 051 22 81 55
O users.telenet.be/ 

bakkerijdesmet

12   MOSTERD ’T STERREKE 
De heerlijke mosterd van ’t Ster-
reke wordt ondertussen in Ronse 
gemaakt, maar de Roeselaarse 
familie Vanden Broucke ziet nog 
toe op het recept.
v 055 21 27 21

STREEKPRODUCTEN
Het culinair ABC #VANRSL

1   CIDRE RUWET 
Met 100% puur Belgisch 
appelsap en zelfgekweekte 
gist won Cidre Ruwet een 
welverdiende internationale 
Superior Taste Award.
v 051 26 84 40
a info@cidreruwet.com
O www.cidreruwet.com

2   CYPER 
Een van de Roeselaarse reu-
zen, leent zijn naam aan een 
frisse, lokale citroenjenever op 
basis van vers citroensap.
v 03 568 07 16
a stabroek@ 

wijnhuisvandenbulcke.be
O wijnhuisvandenbulcke.be

3   DESSERT 
AMBACHTELIJK 
KOFFIEHUIS 

Een kwaliteitsmerk van zorgvuldig 
geselecteerde en ambachte-
lijk gebrande koffie, in diverse 
blends, van zacht tot pittig.
v 051 72 34 63
a info@ 

hetambachtelijkkoffiehuis.be
O hetambachtelijkkoffiehuis.be

4   DONKO’S KOFFIE 
Vers gebrande koffiebonen in 
een handige verpakking, inclu-
sief intens aroma en opkikkertje. 
Welke smaak verkies je?
v 051 20 11 28
a info@donkos.be
O  www.donkos.be

13   MULDER BREAKFAST  
CEREALS 

Mulder heeft meer dan 30 jaar 
ervaring binnen de markt van 
de ontbijtgranen.
v 051 70 82 82
O muldernaturalfoods.com

14   ONZE LOUIS,ONZE HENRI
Bert Soete en Rik Vanblaere, 
beide nakomelingen uit brou-
wersfamilies, brouwen samen 
'Onze Louis'. Het bier werd pre-
cies 100 jaar na het stoppen 
van de vroegere familiebrou-
werij gelanceerd. Ook 'Onze 
Henri' ziet in 2019 het levens-
licht.
a bsoete@gmail.com

15   POCO LOCO 
Een stukje Mexico in Roeselare. 
Poco Loco maakt tortillawraps, 
chips en snacks, verkocht en 
gesmaakt over de hele wereld.
v 051 24 80 22
O www.pocoloco.be

16   PURE LADIES GIN 
EN PURE GIN 

Pure Gin bevat volgende bota-
nicals: Kardemon afkomstig uit 
India, Koriander afkomstig uit 
Macedonië en Jeneverbessen. 
Pure Gin won een zilveren 
medaille in 2018 op de 'Con-
cours Mondial de Bruxelles'. 
Pure Ladies Gin heeft een 
zoetere en vrouwelijke toets, 
geparfumeerd met aardbeien.
v 051 22 69 52
a info@beernaert.be
O www.beernaert.be

TIP VAN  
TOERISME  
ROESELARE  
Proef al het lekkers 
van Roeselare op vrij-
dagnamiddag bij 
Lokaalmarkt, recht-
streeks van bij de boer.

V Sint-Amandskerk 
(De Coninckplein)

3 2  -  C U L I N A I R C U L I N A I R  -  3 3



21   RODENBACHKAAS 
Het zuur van Roeselaars rood-
bruin met de zachtheid van 
Brugse Bierkaas. De smaak 
van West-Vlaanderen vervat 
in één kaas. 
v 051 27 06 00
O www.bruggekaas.be

22   RODENBACHPASTEI 
De typische smaak van Roden-
bach is ambachtelijk verwerkt in 
de zachte pastei van varkens-
vlees en passende kruiden.
v 051 20 17 87
a info@vleeshuis.be
O www.vleeshuis.be

23   RODENBACHTAART 
Frangipane met zoete peren, 
gemarineerd in zuur Rodenbach -
bier. Een typisch Roeselaars gebak 
met een perfecte smaakbalans.
Je kan de taart verkrijgen bij 
V Patisserie Mahieu 

(Zuidstraat 11)
V Bakkerij Ryckewaert 

(Meensesteenweg 249)

24   SOUBRY 
Pastamaker Soubry is sinds 
1921 een referentie binnen de 
voedingsindustrie en maakt 
pasta in alle vormen in drie 
vestigingen in het Roeselaarse.
v 051 22 23 20
O www.soubry.be

25   TRIPORTEUR 
BOM Brewery brouwt het 
hoppig bier Triporteur met 
huisgebakken mout, ongefil-
terd en puur met een gezonde 
lichte troebelheid.
v 0479 68 10 24
a admin@bombrewery.com
O www.bombrewery.com

26   ’T ROESELOARNOARKE 
Een exotische cocktail met 
Roeselaarse abricotlikeur, 
banaanlikeur en een subtiel 
vleugje gin en fruitsap.
v 051 22 69 52
a info@beernaert.be
O www.beernaert.be

17   ROESELAARSE PRALINE 
Melk, fondant, witte chocolade 
of gemarbreerd? Elke versie 
van de Roeselaarse praline 
heeft zijn eigen vulling, de 
afbeelding van het stadhuis 
verbindt ze.
v 051 22 57 07
a karakske@skynet.be
O www.karakske.be

18   ROESELAARSE RUM 
Roeselare telt twee Rums: 'Kiss 
My Vermout' en 'Hooked'. Kiss 
My Vermout is een vermout 
op basis van verse vruchten 
en kruiden. Hooked is een mix 
van vier verschillende rums en 
verse kruidentoetsen, gerijpt 
op eiken cognacvaten en 
gebotteld door de Roeselaarse 
broers Niels en Wouter Vande-
kerckhove. 
O www.facebook.com/1kissmy

19   ROESELAARSE TRIPEL 
Dit stevig blondje van hoge 
gisting, met hergisting op 
de fles wordt gebrouwen bij 
Brams Brewery.
v 0468 15 79 00  
a info@bramsbrewery.be
O www.bramsbrewery.be

20   RODENBACH 
Rodenbach is hét streekbier 
bij uitstek. Pittig roodbruin 
met een alcoholpercentage 
van 5,2° en een unieke smaak. 
Andere Rodenbachbieren ont-
dek je op pagina 24.
v 051 27 27 00
a nancy.verschaete@

rodenbach.be
O www.rodenbach.be

WIST JE DAT...

... je heel veel streekproducten 
in het toeristisch onthaal 
kan terugvinden?

27   ’T WIT PULLEKE 
De jenever ’t Wit Pulleke, een 
knipoog naar de fles, is een 
sterkhouder van het eerste uur 
van likeurstokerij Vyncke-Daels. 
v 051 20 03 16
a contact@vyncke-daels.be
O www.vyncke-daels.be

28   ZOUTMAN 
Het onafhankelijk Belgisch 
familie bedrijf Zoutman is 
specialist in de productie en 
verwerking van (zee)zout.
v 051 25 35 15
a info@zoutman.com
O www.zoutman.com

16

1

10 17

25

5 15

3 4  -  C U L I N A I R C U L I N A I R  -  3 5



Op de fiets met Louise Delputte  
en Freddy Maertens

Naast het bruisende stadsleven en het historische 
erfgoed ontdek je in Roeselare levendig groen en 
rustige routes. Perfect voor wandelaars en fietsers. 
Wandelen op een oude spoorbedding of fietsen langs 
oude kapelletjes? Georganiseerd, in groep of in je 
eentje: de keuze is aan jou. Ontdek de routes snel.

“ Voor de Jempiroute hoef  
je geen gevorderde fietser 
te zijn. De route is voor 
jong en oud toegankelijk.”
-  L O U I S E  D E L P U T T E

B E E L D V E R S L A G

FIETSEN EN 
WANDELEN 
IN RSL

IN HET WIEL VAN JEMPI MONSERÉ
Hij is zonder twijfel een van de meest 
spraakmakende kampioenen die koer-
send Roeselare heeft voortgebracht: 
Jempi Monseré, wereldkampioen op 

de weg in 1970 en overleden tijdens 
de koers in zijn kampioenentrui. Het 
stond in de sterren geschreven dat er 
een fietsroute in de stad zijn naam zou 
dragen. Fiets mee van beeld naar beeld.
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B E E L D V E R S L A G

Hou halt ter hoogte van de Ronde  
Kom. Op een infobord vind je 
meer info over de Sint-Michiels-
kerk. In deze kerk woonden meer 
dan veertigduizend mensen 
de uitvaart van Jean-Pierre 
Monseré bij op 20 maart 1971. 
Bijna volledig Roeselare had vrij 
genomen of gekregen om nog 
een laatste glimp op te vangen 
van hun idool. De impact is 
vandaag nog heel voelbaar.

HET STADHUIS
Op de Grote Markt rij je langs het 
stadhuis in Lodewijk de XVde-stijl. 
Jempi werd er met alle pracht en 
praal ontvangen na zijn wereld-
titel in 1970. Zes maanden later 
lag hij er opgebaard en namen 
duizenden mensen afscheid van 
de kampioen. 

Op de hoek van de 
Bruane- en Koornstraat 
– wijkt een beetje af van 
de fietsroute – vind je 
het street art kunstwerk 
van Denis Meyers. 
Het is een ode aan de 
verongelukte wielrenner.

Ontdek meer street art op pagina 70.

Hou halt bij de infoborden en  
ontdek meer over 
Jempi Monseré.

Vraag in het toeristisch 
onthaal steeds naar 

het overzicht van 
de bewegwijzerde 

fietsroutes.

Even de dorst lessen tijdens 
deze ontspannende fietstocht.

WIST JE DAT

... vijf jaar na de dood van  
Jempi Monseré het noodlot 
toesloeg? Zijn zoontje, Giovanni, 
toen zeven jaar oud verongelukt 
op precies dezelfde manier als 
zijn overleden papa met een 
koersfietsje in flandriakleuren.

Gezellig fietsen langs de Grote Markt.
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DE CONINCKPLEIN

MUNITIEPLEIN

HET STADSPARK

STERREBOS

KLEIN SEMINARIE

KOERS

KASTEEL VAN
RUMBEKE

WIELERPISTE DEFRAEYE-SERCU

MUZE'UM L

BROUWERIJ
RODENBACH

DE TRAININGSPLEKKEN 
VAN SPORTIEVE 
DUIZENDPOOT 
LOUISE DELPUTTE

Louise Delputte, fervent 
loopster én fietsster, neemt 
je mee naar haar favoriete 
trainingsplekken in Roeselare.

1  HET STERREBOS 
“Ik ben Asics Frontrunner.  
Het spreekt voor zich dat ik 
graag en vaak loop. En dat 
doe ik het liefst in het Sterrebos 
in Rumbeke. De buitentoer 
is 2,2 km. Niet supergroot, 
maar gezellig en handig 
om kilometers te tellen.”
V  Moorseelse steenweg 2, 

Roeselare

2  DE KLEIPUTTEN
“Als Specialized Ambassador 
hou ik erg van fietsen, zowel 
koersen als mountainbiken.  
De Kleiputten zijn daar 
perfect voor. In de drukte 
van het weekend vind ik 
daar de rust terug.”
VBabilliestraat, Rumbeke

3  SPORTOASE 
“Een pittige zwemtraining ’s 
morgens vroeg: heerlijk.”

V  Diksmuidsesteenweg 400, 
Roeselare

B E E L D V E R S L A G

BEWEGWIJZERDE 
FIETSROUTES

Volg je eigen tempo met de wind 
in je haren langs een van de 
vele bewegwijzerde fietsroutes. 
Download de route op je gps of 
smartphone via de RouteYou app 
voor fietsgenot zonder zorgen.

MEER INFO
Kom langs bij Toerisme 
Roeselare. Huur een fiets, of 
neem een break. Les je dorst 
in het KOERSkaffee.
v 051 26 24 00
a vist@roeselare.be
O www.facebook.com/

VisitRoeselare

STAD ROESELARE
TOERISME@ROESELARE.BE

30 km
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FIETSEN OP  
DE ROESELAARSE  
KOERSGROND

1  OP PAD MET LEON
Ontdek de Eerste Wereldoorlog 
in het spoor van het personage 
Leon Segers. De twee beweg-
wijzerde fietsroutes – een lus 
van 19 en 17 kilometer – starten 
aan KOERS. Museum van de 
Wielersport. Leon brengt je 
onder meer langs het kasteel 
van Rumbeke, het vliegveld 
van Rumbeke en de Stroroute.
V  t.h.v. KOERS. Museum 

van de Wielersport. 
Polenplein 15, Roeselare

2  JEMPI MONSERÉROUTE
Vertrek aan KOERS. Museum 
van de Wielersport, voor een 
fietstocht langs belangrijke 
locaties in het leven van wie-
lerheld Jempi Monseré. Wist 
je bijvoorbeeld dat duizen-
den mensen aan het stadhuis 
afscheid namen van de over-
leden wereldkampioen? Warm 
je spieren op voor deze tocht 
van 30 km.
V  t.h.v. KOERS. Museum 

van de Wielersport. 
Polenplein 15, Roeselare

3  HOEVEROUTE WEST
Ontdek het landelijk karak-
ter van Roeselare per fiets. 
Via aangename verkeers-
vrije fietspaden en landelijke 
wegjes kom je langs tal van 
hoeves. Een rustige tocht van 
30 km.
V  t.h.v. KOERS. Museum 

van de Wielersport. 
Polenplein 15, Roeselare

Roeselare is de bakermat van heel wat koerslegendes. 
Wereldkampioenen Benoni Beheyt, Patrick Sercu, Jean-Pierre  
‘Jempi’ Monseré en Freddy Maertens maken Roeselare ‘Hoofdstad  
der Wereldkampioenen’. Hun exploten zinderen vandaag nog 
steeds na tijdens het Natourcriterium, de start van Dwars 
door Vlaanderen, Grote Prijs Jean-Pierre Monseré of het 
unieke karakter van de wielerpiste Defraeye-Sercu. 

Dwars door Vlaanderen: voorstelling 
van de renners op de Grote Markt.

Patrick Sercu,  
wereldkampioen.

Freddy Maertens, 
wereldkampioen. 

Jempi Monseré, 
wereldkampioen.

Provinciaal Kampioenschap  
op wielerpiste Defraeye-Sercu.Retrokoers tijdens het natourcriterium.

Benoni Beheyt,  
wereldkampioen.
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4  MONUMENTENROUTE 
OOST

Historisch erfgoed en heden-
daagse architectuur. Het is een 
geslaagd huwelijk in Roeselare. 
Volg de Monumentenroute 
Oost over 25 km en ontdek de 
mooiste monumenten in het 
stadscentrum en de deelge-
meenten.
V  t.h.v. KOERS. Museum  

van de Wielersport.  
Polenplein 15, Roeselare

5  KAPELLETJESTOCHT 
NOORD

Roeselare is bezaaid met 
authentieke kapellet jes. 
Ontdek de mooiste stille getui-
gen van de heiligenverering in 
het noorden van de stad en in 
deelgemeente Beveren over 
een afstand van 33 km.
V  t.h.v. KOERS. Museum  

van de Wielersport.  
Polenplein 15, Roeselare

6  KAPELLETJES-
TOCHT ZUID

Ook in het zuiden van de stad 
zijn nog heel wat kapelletjes 
overeind gebleven. Ga op een 
46 km-lange ontdekkingstocht 
in de deelgemeentes Rumbeke 
en Oekene.
V  t.h.v. KOERS. Museum  

van de Wielersport.  
Polenplein 15, Roeselare

DE FIETSNET WERKENBOX 
Koop de fietsnetwerkenbox bij 
Toerisme Roeselare en doorkruis 
West-Vlaanderen per fiets. 

Roeselare is namelijk dé ideale 
uitvals basis door zijn centrale 
ligging in hartje West-Vlaan-
deren. In de box vind je 
fiets kaarten voor het Brugse 
Ommeland, de Kust, de Leie-
streek en de Westhoek. 

" Een fiets huren 
kan bij Eco velo of 
Toerisme Roeselare."

De Kapelletjestocht Noord 
doorkruist het stadspark.

De Monumentenroute Oost 
passeert langs het jaagpad.

FIETSVERHUUR  
MET PERMANENTE 
PECHVERHELPING

Gemakkelijk, dichtbij en niet 
duur: met Eco velo huur je 
een fiets voor een sportieve 
ontdekkingstocht in de stad. 
Je vindt het depot vlakbij het 
station. Stap dus van de trein 
recht op de fiets. Daarnaast 
kan je ook terecht bij KOERS. 
Museum van de Wielersport 
en Toerisme Roeselare voor 
het huren van een fiets. Je 
huurt een fiets voor een 
halve of een hele dag en kan 
rekenen op pechverhelping, 
ook in het weekend.

Geniet van recreatief 
fietsen in Roeselare.

West-Vlaanderens Mooiste:  
4 dagen fietsplezier 
eind augustus. 

West-Vlaanderens Mooiste:  
4 dagen fietsplezier 
eind augustus. 

WEST-VLA ANDERENS MOOISTE 
Fan van fietsen? Doe mee aan het jaarlijkse vierdaagse fietsevent in  
de tweede helft van augustus. Geschikt voor zowel de recreatieve als 
sportieve fietser. 

O www.westvlaanderensmooiste.be

4

5
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1  COLLIEVIJVER 
WANDELING

Volg de oude spoorwegberm 
tot in Moorslede. Geniet van 
de vergezichten aan de Col-
lievijverbeek. Je komt voorbij 
de spraakmakende hoeve 
’t Clauerinckgat en de kapel 
van Fonten Paulkes. Je eindigt, 
na 10 km, opnieuw langs de 
Stroroute.
V Hazegoedweg, Roeselare

2  HEERLIJKE  
HELLEWANDELING

De Ronde Kom, startplaats 
van deze 11 km lange wande-
ling, werd in 1862 aangelegd 
om de textielnijverheid een 
handje te helpen. De wande-
ling leidt langs de Grote Bassin 
en het Sint-Sebastiaanspark. 

WANDELEN IN 
HARTJE ROESELARE

Geniet langs de oevers van 
De Mandel, het sportcomplex 
Schiervelde en de hoeves ‘Goed 
ter Betse’ en ‘Wittens Wal’.
V Rondekomstraat, Roeselare

3  KROMME WANDELING
Ontdek deelgemeente Beveren 
langs landelijke paadjes en 
kronkelende wegen. Je komt 
voorbij het waterspaarbekken 
en de wijk van ’t Verzonken 
Kasteel. De Kromme wande-
ling brengt je over 9 km van 
het centrum naar een oase 
van groen en landerijen.
V Munitieplein, Roeselare

4  KAPELHOEK WANDELING
Beleef de geschiedenis en de 
verhalen van elke uithoek van 
deelgemeente Beveren. Deze 
wandeling brengt je, over 14 
kilometer, onder meer naar 
het gehucht De Kapelhoek. 
Met de mooie gerestaureerde 
hoeve Klokhof en de kerk van 
de Heilige Katharina.
V Sint-Germanusplein, 

Beveren

Genieten van het groen of een vleugje geschiedenis ontdekken? 
Het kan met een van de wandelroutes die je door Roeselare 
leiden. Met de wekelijkse wandelingen 'Zomerse Zondagen' 
tijdens de zomer en 'Wandeling van de maand' doorheen het jaar, 
ontdek je - onder leiding van een gids - verborgen plekjes in de 
stad. Of kies voor een van de bewegwijzerde wandelingen.

Duizendzinnen wandeling5

“ Wandelen in 
Roeselare is pure 
ontspanning. Groen 
en stedelijk gebied 
vormen dé ideale 
combinatie. ”
-  G U D R U N  V A N D E N B U N D E R

5  DUIZENDZINNEN 
WANDELING

De wandeling dankt zijn naam 
aan de passage door de Dui-
zendzinnenstraat, met de 
prachtige hoeve ‘Goed der 
Duizendzinnen’. Ook de rest 
van de tocht voert langs poë-
tische vergezichten, zoals het 
natuurreservaat de Kleiput-
ten en kruiskapel ’t Chiepens 
Kruis. Trek je wandelschoe-
nen aan voor deze tocht van 
10 kilometer.
V  Bergstraat 4, Roeselare 

(’t Roodhuis)

6  WELVARENDE 
WANDELING

Volg de Roeselaarse waterlo-
pen en ontdek onder andere 
het kasteel van Rumbeke. 
Je maakt kennis met de Kop 
van de Vaart, het jaagpad en 
het waterzuiveringsstation.  
De tocht is 10 kilometer lang.
V  Kop van de Vaart  

(kanaal Roeselare-Leie)

Welvarende wandeling 6

2 Heerlijke Hellewandeling
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ONTDEK DE  
STADSWANDELING
De stadswandeling werd in een gloednieuwe gids gegoten en is te koop 
bij Toerisme Roeselare.

Deze wandeling loodst je doorheen de gezellige, dynamische en onder-
nemende stad. Maak kennis met een selectie hoogtepunten van Roeselare 
als historische stad. Ontdek verrassend mooi erfgoed, vele (pop-up)
winkels, musea, galerijen, charmante cafeetjes en gezellige restaurants.
v 051 26 24 00
a visit@roeselare.be
O  www.visitroeselare.be

BEWEGWIJZERDE  
FIETS- EN  
WANDELROUTES

Je kan de routes via de RouteYou app 
eenvoudig downloaden op je gps  
of smartphone.

Meer info over de wandelroutes  
bij Toerisme Roeselare 
a   visit@roeselare.be 
O www.visitroeselare.be 

OP PAD MET LEON

STAD ROESELARE
TOERISME@ROESELARE.BE

ROUTE 2  17 KM

OP PAD MET LEON

STAD ROESELARE
TOERISME@ROESELARE.BE

ROUTE 1  19 KM

Kapelletjestocht 
Noord

STAD ROESELARE
TOERISME@ROESELARE.BE

33 km

Hoeveroute 
West

STAD ROESELARE
TOERISME@ROESELARE.BE

30 km
STAD ROESELARE

TOERISME@ROESELARE.BE

30 km

Monumentenroute 
Oost

STAD ROESELARE
TOERISME@ROESELARE.BE

25 km

Kapelletjestocht 
Zuid

STAD ROESELARE
TOERISME@ROESELARE.BE

46 km
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OOK VOOR 
VIERVOETERS
Roeselare is een ‘hondvriendelijke’ stad. Maak een 
mooie wandeling en geniet samen met je viervoeter 
van alles wat Roeselare te bieden heeft.

“ MET DE HOND DE 
STAD IN”

Een kant-en-klare route voor 
een dagelijkse wandeling met 
je hond. Met 6,65 kilometer 
langs heel wat stadsgroen is 
de route een ideaal uitje in de 
stad. Ook als baasje word je 
op je wenken bediend: onder-
weg vind je verschillende 
rustplekjes en horecazaken 
waar je even kan stoppen.
V  hondenloopweide  

Albert I-laan (spiraal-
brug), Roeselare

“ MET DE HOND 
HET BOS IN”

Mag het iets uitgebreider? 
Kies dan voor ruim 13 kilometer 
met je hond door het bos. Ga 
langs het historisch kasteel 
van het parkdomein het 
Sterrebos en bezoek het 
Bergmolenbos. Voor getrainde 
wandelaars, hondenclubs en 
recreatieve wandelgroepen 
met viervoeters.
V  kerk van Rumbeke  

(parkeren aan het 
Kerkplein)

... of in een groene omgeving?Met de hond op stap in de stad ...

Tis hier sjkoane  
in ‘t Sterrebus,  

de kinders kunnen 
up de rennekookre 

of de slèrboane.

WAT IS HET HIER MOOI IN HET 
STERREBOS. DE KINDEREN KUNNEN 

SPELEN OP DE SCHOMMEL 
OF OP DE GLIJBAAN.
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watervogels leven in de omge-
ving van de poelen en de vijvers.  
Wie weet spot je in de winter 
zelfs een ransuil.

VOOR RIDDERS  
EN PRINSESSEN  
In het Sterrebos vind je een 
fantasie rijk speelplein in mid-
deleeuwse sfeer. De statige 
speelburcht, de grote klim-
draak en de bewegende 
paarden kar: het is een suc-
cesformule voor onvergetelijke 
speelmomenten.

WIST JE DAT

... de naam Sterrebos van 
het stervormig patroon 
in het domein komt? 
Alle lanen vertrekken 
uit hetzelfde centrale 
punt. Het parkdomein 
werd aangelegd naar 
Oostenrijkse voorbeelden.

GENIETEN IN HET 
GROEN #VANRSL

1  EEN FRISSE NEUS  
IN HET STADSPARK  

Roeselare is shoppen, cultuur, 
geschiedenis én natuur. In het 
hart van de stad vind je het 
stadspark: een groene long van 
ruim vier hectare rond de Grote 
Bassin, een waterspaarbekken 
uit de negentiende eeuw. 
Het stadspark strekt zich 
doorheen de stad uit tot aan 
het sportcomplex Schiervelde. 
Ontspan in het uitgestrekte 
groen van het Sint-Sebas-
tiaanspark, Geitepark, park 
Grote Bassin en het Noord-
hof. Met speeltoestellen, een 
skate ramp en een openbaar 
barbecuetoestel is er buiten-
pret voor jong en oud, voor 
speelvogel en lekkerbek. 

2   BELEEF GESCHIEDENIS 
OP DE PARKBEGRAAF-
PLAATS

In de parkbegraafplaats 
leven groen en erfgoed in 
harmonie samen. Op het 
oudste gedeelte, het zoge-
naamde Campo Santo, liggen 
belangrijke figuren uit het ver-
leden zoals Alfons Blomme en 
Albrecht Rodenbach begra-
ven. Naast historische en 
burgerlijke graven vind je op 
de parkbegraafplaats militaire 

1

2

Met familie en vrienden vertoeven in het stadspark.

Geschiedenis opsnuiven op de parkbegraafplaats. 

graven uit de twee wereldoor-
logen. De vele monumenten 
en grafkapellen hebben een 
indrukwekkende uitstraling. 
Zeker een bezoekje waard.

3   GEZELLIG IN PARK  
VAN DE WALLE      

Een park dat het midden 
houdt tussen natuur en 
cultuur: Park van de Walle 
onderging een ware meta-
morfose. Het kleine groene 
eiland is de voedingsbodem 
voor een grote biodiversi-
teit. Geef je ogen de kost 
met 4.500 vaste planten, 
665 waterplanten en 32.000 
bloembollen. Door het strand-
profiel in de vijver kunnen 
oeverplanten zich op verschil-
lende dieptes wortelen. Het 
park is rolstoeltoegankelijk 
en voorzien van comforta-
bele zitbanken.

4   UILEN SPOTTEN IN HET 
PROVINCIAAL DOMEIN 
HET STERREBOS

Trek je wandelschoenen aan 
voor 27 hectare groen in deelge- 
  meente Rumbeke. Het 16de- 
eeuwse kasteel en de plataan  
van maar liefst 200 jaar oud  
creëren een idyllisch panorama  
in het Sterrebos. Verschillende  

ZWETEN LANGS  
DE OUTDOOR  
FITNESSROUTE
Stel je lenigheid, evenwicht en 
kracht op de proef met de tien 
outdoor fitnesstoestellen. Kies 
voor de korte route van 3,7 kilo-
meter of ga er volledig voor en 
volg de lange fitnessroute van 
4,5 kilometer. Je vindt beide 
parcours in het stadspark, ter 
hoogte van de Weststraat.
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6

4

Plezier voor groot en klein 
in Park van de Walle.

Kinderen baas in 
het Pastoorsbos.

Fantasierijk speelplein in het Sterrebos.

5
Stevig stappen in 

de Kleiputten. 

Ravotten in het Bergmolenbos.

WIST JE DAT 

... er ook een hondenweide is?  
Die bevindt zich ter hoogte 
van de Spiraalbrug aan de 
Koning Albert I-laan. Er is ook 
een speelweide en stads-
boomgaard met vrije pluk. 
Benieuwd? Lees meer bij nr. 7.

5   VERRASSEND  
NATUURRESERVAAT 
DE KLEIPUTTEN

Deze voormalige kleigroeve 
werd omgebouwd tot open 
water en moerasgebied. Het is 
een uniek natuurreservaat van 
4,2 hectare. Elke derde zondag 
van de maand, vanaf maart 
tot en met oktober, geniet je er 
van een gratis begeleide wan-
deling. Zonder gids kan je het 
reservaat niet bezoeken. Trou-
wens, neem je stevige schoenen 
mee: bij slecht weer kan het 
nogal moerassig worden. 

8   RECENTSTE GROENE 
PAREL: HET BERG-
MOLENBOS

Het Bergmolenbos is het stads-
bos in wording ten zuiden van 
Roeselare. Aan de rand van 
het bosuitbreidingsproject vind 
je de Kleiputten. Iets verderop 
vind je een fruitboomgaard en 
het provinciedomein Sterrebos. 
Deze groene parel in Roeselare 
zal je niet snel vervelen! 

7
Pluk jouw appeltje 

voor de dorst.

7  SAPPIGE ERVARING 
IN DE ZELFPLUKTUIN

De vele fruitbomen zorgen in 
het voorjaar voor een prachtig 
bloeiend decor. In het najaar 
kan je zelf je fruit plukken. Een 
appeltje voor de dorst? Of iets 
anders? Je hebt keuze uit maar 
liefst 32 fruitsoorten. Een lek-
kere en verrassende ervaring.

6  MET DE KINDEREN IN 
HET PASTOORSBOS

In het centrum van deel-
ge meente Beveren leven 
kinderen zich uit in het 
Pastoorsbos. Het avontuurlijke 
speelterrein strekt zich uit over 
anderhalve hectare. Bomen 
die bij de heraanleg gerooid 
werden, zijn nu speelconstruc-
ties langs een aangenaam 
fiets- en wandelpad. Picknick-
tafels, banken en fietsplaatsen 
maken van het Pastoorsbos 
een fijne plaats om te vertoe-
ven met het ganse gezin.
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De 3 verborgen parels  
van Roeselaars Cultureel  
Ambassadeur Justine Cappelle

Ondanks haar jonge leeftijd liet Justine Cappelle, 
Cultureel Ambassadeur voor Roeselare 2018-
2020, al meerdere malen van zich horen als  
kunstvideo- en documentairemaakster.  
Met Maregrave won ze een Ensor voor beste 
cinematografie voor een kortfilm op het film- 
festival van Oostende en tijdens het filmfestival 
in Georgië ging ze lopen met de Grand Prix.  
Nu neemt ze je mee naar haar favoriete  
Roeselaarse plekjes.

CULTUUR

I N L E I D I N G
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2  K-TROLLE:  
LOKALE KUNST

“Hier toonde ik mijn video’s voor 
het eerst in het openbaar. Een 
hartverwarmende ervaring. 
Je doet er ook heel wat ont-
dekkingen: van verzamelaars 
tot sublieme schilders. K-Trolle 
geeft lokale mensen de kans om 
hun culturele brouwsels tentoon 
te stellen. Of je kan er gewoon 
een glas gaan drinken.”
V Scharestraat 20, Roeselare
O www.k-trolle.be 

3  LOKAALMARKT:  
ORIGINELE PRODUCTEN

“Lokaal kopen is belangrijk. Zo 
ondersteun je de werkgelegen-
heid in eigen streek. Bovendien 
ontdek je op die manier leuke 
en unieke producten. Ooit 
proefde ik op de Lokaalmarkt 
een reep gemaakt van krekels.”
V Sint-Amandskerk,  

de Coninckplein, Roeselare
O  www.lokaalmarkt.be 

1  MICHELS FILMMUSEUM:  
UNIEK PARELTJE IN 
WEST-EUROPA

“Ik kwam er voor het eerst 
tijdens de uitreiking van mijn 
cultureel ambassadeurschap. 
Ik was in de wolken. Veel 
abstracte begrippen die ik in 
de filmschool leerde, zag ik 
hier voor het eerst in het echt. 
Michiel maakte van zijn uit de 
hand gelopen verzameling een 
prachtig en uniek filmmuseum. 
Stiekem zouden mijn vriend, 
die cameraman is, en ik er 
onze trouwfoto’s willen maken.”
V Gladiolenstraat 15-17,  

Roeselare
O www.michelsfilmmuseum.be

De 3 verborgen parels 
van Roeselaars Cultureel 
Ambassadeur Justine Cappelle

Ontdek de uit de hand gelopen verzameling 
filmprojectoren in Michels Filmmuseum.

1

2
Lokale kunst spotten in de K-Trolle.
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DE SPIL

9 PUNT 9

LEUKE PLEKJES OM ... 
DE DORST TE LESSEN
“Ik ga graag naar de De 
Pub. Je hebt er een heel  
gezellig terras.”
V Sint-Alfonsusstraat 10,  
     Roeselare

“Zin in sangria? Dan moet 
je bi j  Café Moustache 
zijn. Je drinkt er de beste 
sangria en vertoeft in een  
gezellig interieur.”
V  Grote Markt 27, Roeselare

MUST-DO EVENTS
“ Ik  ver toef  graag op 
rommelmarkten en in twee-
dehandswinkels, zowel voor 
interieurspullen als voor kledij. 
We gaan vaak langs bij de 
Kringwinkel. Je doet er zulke 
goede vondsten. En ik sta 
graag op de rommelmarkt 
in Krottegem. Standhouders 
komen er zelfs vanuit Antwer-
pen, Limburg en Luxemburg 
om hun spulletjes te verkopen.”
V De Kringwinkel 
     Désiré Mergaertstraat 15,  
     Roeselare

V Krottegemse rommelmarkt 
     Onze-Lieve-Vrouwemarkt  
     op de eerste zondag van  
     oktober en de derde zondag  
     van april

TIP VAN TOERISME  
ROESELARE 
Kom tot rust in het ARhus Café met een koffietje en 
leesboek bij de hand.

TIP

“Kijk eens omhoog wanneer je in de winkelstraten loopt. Niet 
alleen om de kleur van de lucht of de zon te zien. Je ontdekt zo 
ook de prachtig versierde gevels met charmante decoratie in 
het centrum van Roeselare. Er gaat een nieuwe wereld open.”

DE HONGER TE STILLEN
“Voor een stevig ontbijt 
raad ik Bakkerij Java aan.  
Daar ben je aan het juiste 
adres.”
V  Hoogleedsesteenweg 241,  
     Roeselare

“Gezond terug sexy maken? 
Dat kan. Voor een ware smaak-
sensatie moet je bij Saladette 
zijn.”
V Hugo Verrieststraat 2A,  
     Roeselare Vertoeven op rommelmarkten is één 

van Justines favoriete bezigheden.

Proeven van streekproducten  
op Lokaalmarkt.

3
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HET KLOPPENDE  
HART VAN DE  
VLAAMSE  
ONT VOOGDING
Rodenbach is meer dan het verfrissende, 
roodbruine gerstenat. Hij was dé spilfiguur 
van de Vlaamse ontvoogding. 

Albrecht Rodenbach speel-
de een cruciale rol in de 
af schaffing van de Franse taal-
verplichting. Dat Roeselare 
het centrum was van de 
Ontvoogdingsstrijd is geen 
verrassing. Al sinds de negende 
eeuw bouwen Roeselaarse 
figuren mee aan het suc-
cesverhaal van de Vlaming. 
Herbeleef de geschiedenis op 
dit parcours langs zeven loca-
ties in de stad.

1  HET KASTEEL  
VAN RUMBEKE 

De wortels van het Graaf-
schap Vlaanderen liggen in 
het kasteel van Rumbeke. Op 
Kerstmis 862 schaakte Bou-
dewijn I met de Ijzeren Arm 
de West-Frankische Judith in 
Frankrijk. De legende verkon-
digt dat hij met Judith vluchtte 
naar de burcht in Rumbeke. 
Uiteindelijk kon het paar in het 
huwelijk treden in Auxerre. Het 
Graafschap Vlaanderen was 
geboren. (Zie ook pagina 74.)

2  HET BELFORT
De belforttoren werd in 1924 
heropgebouwd na de Eerste 
Wereldoorlog. In tegenstelling 
tot andere wederopgebouwde 
monumenten, is het belfort 
doordrongen van de art-
deco stijl. Net als elk belfort 
typeerde het in de middeleeu-
wen de vrijheid en de macht 
van de Vlaamse steden. Wist je 
dat het belfort werd opgeno-
men in de Wereld erfgoedlijst 
van UNESCO?

3  VAN GASTHUYS TOT 
KLEIN SEMINARIE

Waar de Mandel en de Zuid-
straat elkaar kruisen, startte 
Margaretha II van Vlaande-
ren in de dertiende eeuw een 
gasthuys. Pelgrims en zieken 
werden er verzorgd. In de 
zeventiende eeuw kregen de 
paters van Sint-Augustinus 
de site in handen. In 1641 
openden ze er een Latijnse 
school die vandaag het Klein 
Seminarie is. 
Ontdek de virtuele tour op
O www.erfgoedkleinseminarie.be

TIP VAN  
TOERISME  
ROESELARE 
Ontdek de stadswandeling. 
Maak kennis met een 
selectie van hoogtepunten 
in Roeselare als historische 
stad met verrassend mooi 
erfgoed, en de hedendaagse 
stad als bruisend hart 
van West-Vlaanderen 
met de vele winkels, 
boetieks, musea, galerijen, 
cafeetjes en restaurants.

Blader terug naar pagina 48 
voor meer info.

2 Het belfort, pronkstuk van vrijheid 
en macht in Vlaamse steden.

1 Het Kasteel van Rumbeke, dé basis 
voor het Graafschap Vlaanderen.

Ontdek de historische geschiedenis 
achter het Klein Seminarie.3
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4  GUIDO GEZELLE
Priester-dichter Guido Gezelle 
bracht zijn liefde voor het 
Nederlands over op zijn leer-
lingen. De geroemde schrijver 
liep vanaf 1846 school aan het 
Klein Seminarie. Na zijn filo-
sofiestudies gaf hij les in de 
school. Zijn indrukwekkende 
onderwijsstijl leeft verder in 
het borstbeeld in de tuin van 
het Klein Seminarie.

5  HUGO VERRIEST
In navolging van Gezelle werd 
een van zijn leerlingen, Hugo 
Verriest, op zijn beurt leraar aan 
het Klein Seminarie. Verriest 
droomde van de herople-
ving van het rijke, zelfstandige 
en godsdienstige Vlaande-
ren en inspireerde velen. Zo 
getuige het borstbeeld in de 
Hugo Verrieststraat. In 1874 
was hij klasleraar van Albrecht 
Rodenbach, de sleutelfiguur  
van de Vlaamse ontvoogding.

6  ALBRECHT RODENBACH
Het was Albrecht Rodenbach 
zelf die het vuur bijna letterlijk 
aan de lont stak. Op 18 juli 1875 
leidde hij De Groote Stooringe, 
een studentenopstand tegen 
de verfransing in het onder-
wijs. Zijn standbeelden aan 
de brouwerij en op het De 
Coninckplein, zijn praalgraf 
op het erfgoedpareltje Campo 
Santo (parkbegraafplaats) 
en de naam van kenniscen-
trum ARhus benadrukken het 
belang van zijn daden.

DE GROOTE 
STOORINGE

Driejaarlijks is er  
De Groote Stooringe, een 
circus- en theaterfestival 
in het centrum van de 
stad. De volgende editie 
zal doorgaan in 2021.

6
De revolte van  

Albrecht Rodenbach.

4
Guido Gezelle, strijder 

van het Nederlands.

Hugo Verriest, sleutelfiguur 
van de Vlaamse ontvooding.5

TIP VAN  
TOERISME  
ROESELARE
Beklim de 256 trappen van de Sint-Michielstoren.  
Luid de klokken en word beloond met een zicht over de 
regio tot aan de Kemmelberg, Kluisberg en IJzertoren. 
amveracx@yahoo.com
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CURIEUZE  
COLLECTIES
Pure passie leidt tot 
ongeziene resultaten
Zeker bij Roeselaarse verzamelaars. Hun curieuze collecties zijn enkel in  
groep te bezoeken na afspraak via Toerisme Roeselare. Maar bel hen  
gerust; als ze thuis zijn, ontvangen ze je ook als individuele bezoeker  
met open armen. 

1   KAPPERSMUSEUM 
FIGARO

Oud-kapper Raymond gidst 
je doorheen de geschiede-
nis van de knipkunst. In zijn 
privé museum ontdek je een 
waardevolle collectie die terug-
gaat tot het eind van de 18de 
eeuw. Zijn favoriet object: een 
barbiersketel. Waarom? Dat 
vertelt hij zelf met veel plezier.
V  Henri Horriestraat 20,  

Roeselare
v  Raymond Verhaeghe  

051 20 48 60

2   MICHELS FILMMUSEUM
Michel is een filmliefhebber pur 
sang. In zijn knusse bioscoop-
zaaltje beleef je het authentieke 
cinemagevoel tussen meer dan 
1.900 (!) gerestaureerde camera’s 
en projectoren. Michels pronk-
stuk? Zijn allereerste projector uit 
1930. Ook het toonaangevende 
Barco komt graag op bezoek bij 
Michels Filmmuseum.
V Gladiolenstraat 15-17,  

Roeselare
v Michel Remaut  

0495 80 52 58

3   POLITIEMUSEUM
Uniformen, wapens en foto's van  
1930 tot nu. De verzameling 
groeide vanuit de privécollectie 
van een gepensioneerde agent 
en werd intussen aangevuld 
met stukken uit het Brusselse 
Politiemuseum. Zeker te zien: 
de helm van Frans Dujardin, 
de politie agent die op het 
ver keerde mo ment, op de 
verkeerde plaats was.
V Kwadestraat 159, Roeselare
v Karl ten Haaf 051 23 15 21

1

2

3

4

Spot unieke stukken in 
het Politiemuseum.

Kletsen over koffie bij  
De Charmante Koffiepot. 

Waan je een echte filmster  
bij Michels Filmmuseum.

Ontdek de geschiedenis 
van de knipkunst.

4   DE CHARMANTE 
KOFFIEPOT

De ene kan is de andere niet. 
Vera Degryse uit Beveren- 
Roeselare toont je met trots 
haar verzameling van meer 
dan 1.300 kannen. “Een uit de 
hand gelopen hobby.” De kan 
die Vera het meest koestert: een 
handgeschilderd exemplaar 
dat ze kreeg uit de handen van 
een kunstenares.
V Processiestraat 29, Roeselare
v Vera Degryse 0496 49 85 47

5   HANDTASSENMUSEUM
30 jaar nadat Monique Lepla 
haar allereerste handtas van 
het iconische merk Delvaux 
kocht, telt haar collectie 
vandaag meer dan 100 exem-
plaren. Die wil ze graag delen 
met het grote publiek. 
V Koning Albert I-laan 149,  

Roeselare
v Monique Lepla  

0475 52 47 23

5
Handtassen met een verhaal, 

ontdek je bij Monique.
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Ontdek nieuwe kunst

1  BREED CULTUUR-
PALET IN DE SPIL

Met een gevarieerd pro-
gramma heeft Cultuurcentrum 
De Spil seizoen na seizoen voor 
elk wat wils. Theater, muziek, 
dans, comedy, cabaret en film. 
De Spil is de drijvende kracht 
achter grote culturele evene-
menten zoals het driejaarlijks 
circus- en straattheaterfestival 
De Groote Stooringe, het soci-
aal-artistieke festival De Tuin 
der Lusten en de muziekfes-
tivals Plein Publique en TRAX.
O www.despil.be

2  HET UNIEKE DECOR 
VAN CAFÉ K-TROLLE

Verfrissing zoeken in een uniek 
kader of een tentoonstelling 
meepikken? In K-Trolle, een 
oude koffiebranderij in de 
Scharestraat, vind je een bont 
gezelschap en een goed verhaal.
O  www.k-trolle.be

Ga uit de bol tijdens een energiek concert. 
Beleef een beklijvende theatervoorstelling. 

3  ART DECO EN NIEUW 
WERK IN KUNSTGALERIJ 
NE9ENPUNTNE9EN

Kunst beleven in een authen-
tiek art-decopand in de 
St. Amandsstraat: daarvoor 
moet je bij Ne9enpuntne9en 
zijn. Ontdek drie verdiepingen 
vol kunst, gratis te bezoeken.
O www.negenpuntnegen.be

4  HET RITME VAN DE 
ZON IN MUZE’UM L

Een hedendaags museum 
gebouwd op de lichtmeridiaan 
in de Bergstraat. Een expositie 
bij Muze’um L – de L staat voor 
Licht en Landschap – ziet er op 
elk moment van de dag anders 
uit. Doordachte architec tuur-
elementen maken van het 
gebouw een gigantische 
sculptuur, die licht en schaduw 
werpt op het ritme van de zon.
O www.muzeuml.be

5  KUNSTZINNIG  
RUSTPUNT BIJ GALERIE 
ALFONS BLOMME

Pal in het centrum vind je 
kunstgalerij Alfons Blomme. 
Opkomende artiesten en 
gevestigde waardes wisselen 
er elkaar af. Een ideaal rustpunt 
tijdens een shopnamiddag.
O www.visitroeselare.be

6  SPETTEREND 
MUZIEKFEEST IN DE STAD

Op 11 juli, het feest van de 
Vlaamse Gemeenschap, viert 
het Vlaamse lied hoogtij op de 
Grote Markt. Op de Nationale 
feestdag (21 juli) dompelen de 
centrumstraten je onder in een 
heus volksfeest, met animatie 
en spetterende optredens. Hou 
je agenda alvast vrij.

4 Bewonder de lichtmeridiaan.

7  KUNST- EN ERFGOED-
HUIS TER POSTERIE

Het oude postgebouw, Ter 
Posterie in de Ooststraat in 
Roeselare werd omgevormd 
tot tentoonstellingsplek.
O www.terposterie.be

8 TUIN DER LUSTEN
Een participatief festival. Elk 
jaar anders, en toch ook niet. 
Het festival is een collage van 
zoveel verschillende spelers, 
kunstenaars, verenigingen, 
vrijwilligers en locaties en 
toch blijft de eigenheid van 
het sociaal-artistieke project 
behouden. Het geheim? Parti-
cipatie? Dynamiek? Of toch een 
vleugje magie?
O www.detuinderlusten.be

9  TRAX-FESTIVAL
Gratis openluchtfestival het 
laatste weekend van augustus.
O www.traxfestival.be

10  RSL JAZZ FESTIVAL
RSL Jazz neemt je mee naar 
de grenzen van de jazz, waar 
hiphop, impro en global sounds 
tegen elkaar aanschurken.
O roeselarejazzfestival.be

11  PLEIN PUBLIQUE
Gratis festival in het Noord-
hof-park in hartje Roeselare. 
Een gratis tweedaags festival 
boordevol concerten, acts, 
dj-sets, theater... waar ook de 
jongsten zich naar hartenlust 
kunnen uitleven.
O www.pleinpublique.be

8 Tuin Der Lusten

1
Breed cultuurpalet 

in De Spil.

7 Ter Posterie

KUNST EN MUZIEK 
IN DE STAD

9 Dansen op Trax.
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5 De Tijd Vliegt - ZED1

Street art-kunstenaars uit heel Europa 
lieten hun creativiteit de vrije loop en 
transformeerden oude gebouwen en 
grijze wijken tot hippe hotspots. Met 
succes. De havenbuurt van Roeselare, 
Kop van de Vaart in de volksmond, is 
met haar open ruimtes en industriële 
look uitgegroeid tot dé plek voor ver-
nieuwende street art. 

INDUSTRIËLE ARCHITECTUUR
Geniet aan de Kop van de Vaart van 
19de-eeuwse pakhuizen, industriële 
gebouwen uit het interbellum of indruk-
wekkende hoogbouw uit de jaren zestig. 
De unieke havenbuurt staat garant voor 
een rauwe, fotogenieke omgeving op 
een steenworp van het centrum.

DE SLAPENDE VROUW
Het kunstwerk van de Britse kunstenaar 
David Walker op de Onze-Lieve-Vrou-
wemarkt in Roeselare is door de 
luisteraars van Culture club op Radio1 
verkozen tot strafste Street Art van 
Vlaanderen.

De strafste street art van 
Vlaanderen vind je in Roeselare.

STREET ART 
#VANRSL

3 Tijgerhaai breekt door de muur - Smates

2 I need a job - ZED1

4 Maïslabyrint - Niartgzag6 De Slapende Vrouw - David Walker

"Zeg wat u wil 
over Roeselare, 

maar niét dat men 
er blind is voor 

de magnetische 
kracht van street 

art op verf en 
andere toeristen."

-  H U M O

Truespin - Daleast1
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PRAALGRAF 
ALBRECHT RODENBACH  

BROUWERIJ
RODENBACH

KOERS

STADHUIS 
MET BELFORT 

EEN RONDJE  
STREET ART

1  TRUESPIN  
DALEAST

 Trakelweg 78

2  I NEED A JOB  
ZED1 

 Trakelweg (thv nr 66)

3  TIJGERHAAI BREEKT  
DOOR DE MUUR  
SMATES

 Trakelweg 1

4  MAÏSLABYRINT  
NIARTGZAG 

 Kaaistraat 19

5  DE TIJD VLIEGT  
ZED1

 Koning Albert I-laan 4

6  DE SLAPENDE VROUW  
DAVID WALKER 

 Onze-Lieve-Vrouwemarkt

7  ALICE, DE HERT VROUW  
ALICE VAN RENSELAAR 

 Jules Lagaelaan 6

8  TOTEM N°6  
OLI-B

 Sint-Hubrechtstraat 65

8

Alice, De Hertvrouw  
- Alice Van Renselaar7

Totem N°6 - Oli-B

" Feit is dat u niet 
noodzakelijk een 
vlucht richting 
Valparaiso, Lodz 
of Lissabon hoeft 
te boeken om 
gelijkaardige 
prachtfoto's te 
schieten: een 
treinretourtje 
Roeselare volstaat."
-  H U M O

DE SMAAK TE PAKKEN? 

Neem een kijkje op www.visitroeselare.be 
of op www.spelenmetdestad.roeselare.be 
en ontdek de vele andere kunstwerken.

Naast deze acht pareltjes is er nog heel 
wat street art in Roeselare terug te vinden. 
Je vindt ze terug via het spuitbusicoon.
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Het kasteel van Rumbeke, een van 
de oudste renaissancekastelen in 
België, dateert uit de zestiende 
eeuw. De eerste Graaf van 
Vlaanderen woonde er. Het is 
de bakermat van Vlaanderen.

RIDDERTJE SPELEN  
IN MIDDELEEUWS DECOR
Een middeleeuwse speeltuin is 
de droom van heel wat kleine 
ridders en prinsessen. Aan 
het kasteel van Rumbeke is 
het realiteit. Terwijl de kinde-
ren spelen, geniet jij van een 
lekker aperitiefje op het terras. 
Het restaurant en de bistro 
van het voormalige koetshuis 
en de conciërgewoning geven 
een indrukwekkend uitzicht op 
het kasteel.

PROVINCIAAL DOMEIN 
HET STERREBOS

Een idyllisch domein van 27 hectare 
strekt zich uit rond het kasteel.  
Het grote bos wordt aangevuld door 
een negentiende-eeuws park in 
Engelse stijl en een hooiland.  
De naam Sterrebos verwijst naar 
de indeling van het domein. Alle 
lanen vertrekken uit een centraal 
punt en vormen een ster. In het 
middelpunt van de ster ligt een steen: 
de ideale plek om de uiteenlopende 
paden te aanschouwen. 

IN DE LUW TE VAN DE  
INDRUKWEKKENDE PLATAAN
Tegenover het kasteel staat  
een statige, oude plataan.  
De alleenstaande boom is  
meer dan tweehonderd jaar 
oud. Zijn monumentale kruin 
van dertig meter biedt een koele 
schaduwplek in de zomer. De 
wortelzone is afgeschermd door 
een cirkel van zitbankjes.

WANDEL OF JOG IN HET GROEN
Zuig de gezuiverde lucht diep in je 
longen: ga wandelen of joggen in 
het Sterrebos. Pure ontspanning 
en helemaal gratis. Waan je op 
het historisch ophaalbruggetje 
even jonkvrouw of kasteelheer. 
De vleermuizenwandeling 
is een echte aanrader.

WIST JE DAT

... James Bond-legende Roger 
Moore in en rond het kasteel 
van Rumbeke acteerde? Voor 
de opnames van That Lucky 
Touch in 1975 reed Moore met 
een auto in de kasteelgracht.

HET KASTEEL 
VAN RUMBEKE
Van Graaf van Vlaanderen  
tot Koning van België

Het idyllische kasteel van Rumbeke.

Speelzone voor ridders en prinsessen.

ONTDEK MEER

Kom nog meer te weten over 
het kasteel van Rumbeke 
tijdens de Vlaamse ont-
voogding op pagina 62.
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De gezelligste openlucht 
winkelwandelstad van Vlaanderen

“ Ze creëren in Roeselare 
nieuwe levendige 
stadspleinen, leggen 
shop&go-parkings aan, 
implementeren nieuwe 
technologieën en hebben 
een hypermoderne 
bibliotheek als 
ontmoetingsplek."
- R E TA I L E X P E R T  B I L L  G R I M S E Y

SHOPPEN  
ZONDER 
ZORGEN

I N L E I D I N G

Exquise boetiekjes, unieke shops en 
gevestigde waardes. En uiteraard heerlijke 
food & drinks in de sfeervolle horecazaken. 
Geniet zorgeloos van je winkelervaring 
en de bruisende centrumstraten.

GEEF EEN ROESELAARSE KADOBON

Zeg het met een bon! De Roeselaarse Kadobon is geldig 
bij meer dan 130 handels- en horecazaken in Roeselare. 
Een veelzijdig geschenk dat bij iedereen past.

Verkrijgbaar bij Toerisme  
Roeselare en in de Roeselaarse 
Standaard Boekhandel.
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5  ZOMERSOLDEN
Vul je garderobe aan met 
hoge kortingen, je bankkaart 
zal je dankbaar zijn.
K  Juli

6  WEEKEND VAN DE KLANT
De klanten – ja, ook jij! –  
worden verwend.
K  Eerste weekend van oktober

7  PARIS MONTMARTRE & 
STRAATMUZIKANTEN- 
FESTIVAL

Parijse sferen en lekker veel 
shoppen met muzikale inter-
mezzo's door lokale artiesten.
K  Eerste weekend van  

september

8  LIFEST YLE @DE MUNT 
Handelaars De Munt 
bundelen krachten voor een 
uniek lifestyle evenement. 
K  Neem een kijkje op  

www.shoppingroeselare.be  
voor de juiste datum

9  WEEK VAN DE  
BELGISCHE MODE

Lokale troeven én Belgische  
merken in de kijker.
K  Derde week van oktober

1  VALENTIJN
Romantisch shoppen verzekerd  
in de centrumstraten.
K Zaterdag voor Valentijn

2  FEMME TOTALE
Een ode aan de vrouw n.a.v. 
Internationale Vrouwendag.
K  Eerste vrijdag en  

zaterdag van maart

3  WINKELNACHT & 
RODENBACHSTADS-
KROEGENTOCHT

Winkelen tot 22 uur, straat- 
en shoppinganimatie. Geniet 
van muzikale intermezzo’s 
en kom nadien op adem 
met een frisse Rodenbach.
K  30 april 

4  BATJES
4 dagen feest in de 
binnen  stad, een gratis 
reuzenvat Rodenbach 
en tal van activiteiten.
K  4de volledige weekend  

van juni

SAVE THE DATES
Zoals het een echte winkelstad betaamt, zijn er heel 
wat bruisende evenementen in de centrumstraten. 
Blokkeer deze data alvast in je agenda:

2
De vrouw zegeviert in 

Roeselare op Femme Totale.

Endusapis eiunt pos eat.
Gezelligheid troef op  

de Roeselaarse kerstmarkt.

3
Animatie tijdens 
de winkelnacht.

PARKEER VEILIG 
EN GOEDKOOP

Parkeer (ondergronds) in 
het centrum. Laat je auto 
veilig en goedkoop achter. 
Het eerste uur is zelfs gratis. 
Daarna betaal je 1,25 euro 
per uur. Elke zaterdag 
parkeer je bijna gratis!

A  PARKING DE MUNT
Henri Horriestraat 29

B  WALLENPARKING 
Wallenstraat 49

C  PARKING  
OOSTSTRAAT/STATION

via de Beversesteenweg  
of via de Jules Lagaelaan

D  MOERMANPARKING
via de Chicoreistraat of  
via de Kleine Bassinstraat

E  DE SPIL 
Hippoliet Spilleboutdreef 
(bovengronds, gratis 4 uur  
parkeren)
O www.parkeren.be/roeselare

 
BUGGY-TO-GO

Met de fiets of het openbaar 
vervoer naar de stad met 
kleine kinderen? Tuurlijk 
wel. In het Buggypunt op 
De Munt, aan de zijkant van 
kenniscentrum ARhus (richting 
Citroenstraat/Ooststraat) en in 
de lokettenhal van het station 
leen je gratis een buggy.

10  INTREDE VAN  
SINTERKLAAS

De Sint en zijn zwarte pieten 
zakken af naar Roeselare om 
er alle brave kinderen te 
verwennen met lekkers.
K Tweede of derde zaterdag  

van november

11  BLACK FRIDAY 
& SATURDAY

Shop met gigantische 
kortingen. Winkels zijn 
extra lang open.
K  Laatste weekend 

van november

12  KERST & EINDEJAAR
Pakjes of je ultieme feestoutfit 
shoppen, ook op zondag, en 
genieten van het kerstdorp en 
de ijspiste op de Grote Markt.
K  December tot en met 

eerste week januari

13  WINTERSOLDEN
De zomersolden in  
een winters jasje.
K Januari
O www.shoppingroeselare.be
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I N L E I D I N G

GOED IN GROEP
Ontdek het volledige groepsaanbod 
op visitroeselare.be/groepen

Reserveer een gids 
voor de ultieme KOERS-
ervaring en laat je 
onderdompelen in een 
bad vol wielerverhalen.
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1  BALLETJE SLAAN 
MET CIT Y GOLF

Maak een onvergetelijke 
stadswandeling door het his-
torische hart van Roeselare 
en kom o.a. te weten wie Juul 
Plastiek was en wat de Arme 
Klaren deden. Speel ondertus-
sen stadsgolf op verschillende 
locaties en sla een balletje aan 
o.a. het ARhus, Grote Markt en 
stadspark tijdens een team-
building of groepsuitstap. 
Mag het voor jou iets anders 
zijn? Probeer dan eens de City 
Beer of de City Foot Golf.

2 RETROKOERSEN 
NAAR KOERS

Smeer je kuiten, huur een 
retrokoersfiets bij Toerisme 

GROEPEN
4 teambuildingactiviteiten 
voor de actieve groep

Roeselare en treed in de voet-
sporen van wereldkampioen 
Jean-Pierre Monseré. Sluit 
een sportieve teambuilding af 
met een bezoek aan KOERS. 
Museum van de Wielersport. 

3  SMAKELIJKE WORKSHOP
Tijdens deze workshop maak 
je van verschillende choco-
ladeproducten, van je eigen 
sculptuur tot pralines. Na een 
korte demo kan je zelf aan 
de slag. In een ongedwon-
gen kader maak je er samen 
iets moois van. Uiteraard kan 
je nadien verder smullen van 
jouw creatie thuis. Mmmmm.

4 DORSTLESSENDE 
DEGUSTATIES

Roeselare profileert zich niet 
voor niets als stad van de 
smaak. Les je dorst tijdens een 
gin- of whiskytasting. Proef zes 
gins – onder meer de Roese-
laarse J’Hin 16 – en sluit af met 
een volwaardige gin-tonic. 
Jean Geebelen, Whisky Ambas-
sador for Belgium, leert je dan 
weer alles over whisky.

CONTACT

Toerisme Roeselare, 
Polenplein 15, Roeselare
v  051 26 24 00
a visit@roeselare.be
O www.visitroeselare.be

1

3

2

4

Balletje trappen met City Foot Golf.

Whiskydegustatie

Retrokoersen naar KOERS

Smakelijke workshop
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VAN CHARMANTE B&B 
TOT TRENDY HOTEL

I N L E I D I N G

Kamperen in je caravan of camper?  
Of baden in luxe met ontbijt als kers op de taart? 
Logeren in Roeselare kan op vele manieren. 

Kies voor een verblijf tussen 
de boerderijen en velden in de 
rand van de stad, geniet onder 
de kerktoren van een zicht op 
het centrum van Roeselare 

of ga voor een complete 
wellness ervaring. Welke over-
nachting je ook kiest, je wordt 
sowieso in de watten gelegd. 

Alle logeeradresjes op een rij

“ Roeselare telt tal van 
leuke hotelletjes en 
romantische B&B's, of je 
nu pal in het centrum of op 
de boerenbuiten verkiest.”
-  T H O M A S  V E R S C H U E R E
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1  MERCURE
Het Mercure hotel ligt op 
10 minuten rijafstand van 
het historische centrum van 
Roeselare. Het hotel bevindt 
zich vlakbij de snelweg. Het 
restaurant van het hotel serveert 
smakelijke streekgerechten en 
à-la-cartemaaltijden. Verder 
knoop je aan de bar of op het 
terras een praatje aan of geniet 
je van een verfrissend drankje 
of lokaal biertje. Ideaal voor de 
perfecte zakenreis.
Accent Business Park, 
Kwadestraat 149B, 
Roeselare
O www.mercureroeselare.be

2  TER ZUIDHOEK
Hotel Ter Zuidhoek is gevestigd 
in een 18de-eeuwse boerderij in 
een rustige, landelijke omgeving 
net buiten centrum Roeselare. Je 
komt er terecht in een oase van 
groen. Het restaurant d’Hof-
stee, staat garant voor lekkere 
grillgerechten en heerlijke zee-
vruchten. In de bar geniet je van 
een lekker aperitiefje na een 
drukke dag in Roeselare.
Claeyssensstraat 13, 
Roeselare
O www.terzuidhoek.be

3  PARKHOTEL
Parkhotel ligt in het bruisende 
stadscentrum van Roeselare, 
tegenover het centraal station 
en op wandelafstand van de 
Grote Markt en het winkelge-
bied. In de directe omgeving 

HOTEL

van het hotel vind je heel wat 
bars, restaurants en cafés. Ook 
huisdieren zijn er toegelaten.
Vlamingstraat 8, Roeselare
O www.phr.be

4  DE BONTE OS 
HOTEL & TOWER

Het authentieke hotel De 
Bonte Os situeert zich in 
hartje Roeselare, op slechts 
100 meter van het station. 
Het beschikt over een eigen 
bar en restaurant met tuin 
en terras. Maak er gerust 
gebruik van de huurfietsen 
en verken Roeselare en haar 
deelgemeenten op wieltjes. 
Ook je huisdieren zijn van 
harte welkom. 
Sint-Hubrechtsstraat 14, 
Roeselare
O www.debonteos.be

5  CHAMDOR
Op zoek naar een hotel dicht 
bij een verkeersas en grote 
winkelketens? Dan ben je bij 
hotel Chamdor aan het juiste 
adres. PS: vraag de kamer met 
bubbelbad en het genieten 
start meteen.
Robaardstraat 10, Roeselare
O www.hotelchamdor.be

6  HOTEL VIJFWEGEN
Hotel Vijfwegen ligt op 
een steenworp van hartje 
Roeselare. Je verblijft er in 
moderne kamers omgeven 
door groen. ’s Avonds kan 
je in de bar terecht voor een 

aperitiefje. De gastheer staat 
dag en nacht voor je klaar. Fan 
van Belgische bieren? Breng 
dan zeker eens een bezoekje 
aan de pub aan de overkant.
Hoogstraat 166, Roeselare
O www.hotelvijfwegen.be

1  BOURY
Bij Caspium by Boury soigneert 
gastheer Tim Boury je als een 
koning. De luxueuze kamers, 
groene omgeving en culinaire 
hoogstandjes zorgen steevast 
voor een totaalbeleving. Hier 
wil je nooit meer weg.
Rumbeeksesteenweg 300, 
Roeselare
O www.restaurantboury.be

2  LE NORD
In het historisch stadscentrum 
vinden we B&B Le Nord. Deze 
luxe B&B met oog voor detail 
ligt op wandelafstand van de 
gezellige winkelstraten en sta-
tion. Kelly en Dimitris verwennen 
je niet alleen met luxueuze 
kamers, ook op culinair vlak 
ben je hier aan het juiste adres. 
Je geniet er in de bistro van de 
Frans-Belgische gastronomi-
sche keuken (Gault&Millau).
Noordstraat 217, Roeselare
O www.lenord.be

BED AND BREAKFAST

3  BABILLIE
B&B Babillie is omgeven door 
natuur. Een waar paradijs voor 
de fiets- en wandelliefheb-
ber op 10 minuutjes rijden van 
centrum Roeselare. Vele zaken-
mensen vinden er hun gading. 
Naast de B&B vind je er een 
vakantiewoning. Eventjes ertus-
senuit met vrienden of familie? 
Deze accommodatie voldoet 
steevast aan je verwachtingen.
Babilliestraat 4, Roeselare
O www.babillie.be 

4  R&BREAKFAST
Een stijlvol rijhuis dat dateert 
uit 1921, een vriendelijke gast-
heer die je met plezier door 
Roeselare loodst en gelegen 
op een boogscheut van de 
stad, dat zijn de ingrediënten 
van R&Breakfast. Trek ’s avonds 
gerust de stad in, op zoek naar 
een charmant restaurantje om 
nadien te eindigen in een van 
de stijlvolle bars. En ja, vraag 
zeker eens naar het wellness-
aanbod. Huisdieren toegelaten.
Stationsdreef 151, Roeselare
O www.rnbreakfast.be

5  ZONNEHUYS
B&B Zonnehuys is de ideale uit-
valsbasis voor de wande laar,  
f ietser én mountainbike-
liefhebber. Gelegen bij de 
hoofdwegen ontvangen de 
gastheer en -vrouw je harte-
lijk in een familiale sfeer met 
een verwelkomingsdrankje en 
-hapje. Denk daarnaast aan 
een uitgebreid ontbijt, bereid 
met streekproducten en je 
wil er niet meer weg. Je ont-
vangt er bij vertrek een leuk 
afscheidsgeschenkje. 
Dominiek Saviostraat 21, 
Roeselare-Beveren
O  www.zonnehuys.be

6  AQUABELLO
Even op adem komen kan per-
fect bij Aquabello. De uitgebreide 
wellnessfaciliteiten zorgen er - 
voor dat je herbront, weg van 
de dagelijkse beslommeringen. 
Gelegen op 5 minuutjes van het 
historisch stadscentrum én dicht 
bij diverse invalswegen.
Oude Diksmuidsestraat 22, 
Roeselare
O www.aquabello.be

9 PUNT 9
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VAKANTIEDOMEIN

1  BABILLIE
Babillie is omgeven door natuur. 
Een waar paradijs voor de 
fiets- en wandelliefhebber op 
10 minuutjes rijden van centrum 
Roeselare. Vele zakenmensen 
vinden er hun gading. Naast 
de B&B vind je er een vakan-
tiewoning. Eventjes ertussenuit 
met vrienden of familie? Deze 
accommodatie voldoet steevast 
aan jouw verwachtingen.
Babilliestraat 4,Roeselare
O www.babillie.be 

2  HONZEBROEK
In residentie Honzebroek pro-
fiteer je van je vakantie samen 
met je vrienden, familie of ver-
eniging. Je vergadert er met 
je (jeugd)vereniging, team of 
groep. Residentie Honzebroek 
is rustig gelegen en is volledig 
ingericht om te logeren met 
groepen tot 18 personen.
Honzebroekstraat 29, 
Roeselare
O www.cjt.be

JEUGDVERBLIJF

1  HET ROKKEN
Het Rokken is een voormalige 
chicorei-ast die werd omge-
bouwd tot bivakhuis. Het domein 
stamt uit 1717 en biedt accommo-
datie voor groepen van minimaal 
32 en maximaal 70 personen. 
Het is een polyvalente site voor 
groepen en seminaries die wil-
len vertoeven op het platteland.
Aardappelhoekstraat 129, 
Roeselare
O www.bivakhuis.be

2  DE KETTING
De Ketting is een modern 
KSJ-lokaal. Bedden zijn er niet, 
maar de 3 lokalen zijn mak-
kelijk in te richten als dag- of 
slaapzaal. Het sanitair en de 
keuken zijn erg recent. Ideaal 
voor jeugdgroepen die zelf 
hun luchtmatras en slaapzak 
meebrengen. 
Meensesteenweg 713A, 
Roeselare
O www.cjt.be

KAMPEERAUTOTERREIN

Overnachten met kampeerauto’s 
doe je aan de Kop van de Vaart 
(Trakelweg) of op de Onze-Lieve-
Vrouwemarkt op de daarvoor 
voorziene plek. Er zijn geen 
voorzieningen, maar campers zijn 
er wel welkom. Aan de Kop van de 
Vaart is een terras niet toegelaten. 

Reis je in groep met meerdere 
kampeerauto’s? Meld je bezoek 
op voorhand bij het College van 
Burgemeester en Schepenen 
aan. Het College laat je daarna 
weten waar je terecht kan.

VAKANTIEDOMEIN  
EN JEUGDVERBLIJF

WIN WIN WIN!

Schrijf een 
review op de 
Facebook pagina 
van Roeselare 
en maak 
kans op een 
geschenkbon.

RODENBACH

TIP VAN  
TOERISME  
ROESELARE
Geen Roeselare zonder 
Rodenbachbrouwerij.  
De 294 eiken foeders 
trekken bierliefhebbers 
van over de hele wereld 
aan (zie pagina 28).
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DE SPIL

KOERS

WELK LOGIES #VANRSL 
IS JE OP HET LIJF 
GESCHREVEN?
Een luxueus hotel, een charmante B&B of  
een vakantiewoning in de groene rand #VANRSL?  
Roeselare is ‘r voor jou. Doe de test en vind  
het logeeradresje dat bij jou past.

ROESELARE 
ONTDEKKEN 
IN GROEP

IN EEN  
GROENE  
OMGEVING

IK ZOEK EEN  
VAKANTIEHOEVE

H E T R O K K E N , 
D E  K E T T I N G

IK ZOEK EEN  
JEUGDVERBLIJF

IN DE  
BRUISENDE  
STAD

DICHTBIJ  
DE SNELWEG 
EN ANDERE 
INVALSWEGEN

PURE  
QUALITY 
TIME

LEVE DE  
GAST VRIJHEID 
VAN EEN B&B

MET WELLNESS

R & B R E A K FA S T

MET CULINAIRE 
VERWENNERIJEN

L E  N O R D

IK BRENG OOK MIJN 
HUISDIER MEE

P A R K H O T E L

MET FIETSEN  
TER BESCHIKKING

D E  B O N T E  O S  
H O T E L  &  T O W E R

OVERNACHTEN 
TIJDENS MIJN 
ZAKENREIS

IK WIL...

GENIETEN VAN EEN  
PANORAMISCH ZICHT

OP WANDELAFSTAND 
VAN HET CENTRUM

MET GRATIS 
PARKING 
EN VLOTTE 
MOBILITEIT INCLUSIEF DAGVERSE  

LUNCH- OF DINERSUGGESTIESIN EEN  
GASTENKAMER

MET  
WELLNESS  
OM TOT RUST  
TE KOMEN

MET EEN  
HUISELIJKE  
SFEER IN  
EEN GROENE 
OMGEVING

MET ONTBIJT EN  
LEKKER DINER

MET ONTBIJT EN 
GASTRONOMISCH 
DINER

IN DE RUST VAN  
DE STADSRAND

IK HOU VAN  
DE CHARME  
VAN EEN B&B

B A B I L L I E , 
Z O N N E H U Y S

MET ZICHT  
OP DE VELDEN

C A S P I U M  
B Y  B O U R Y

MET GASTRONOMISCHE 
MOGELIJKHEDEN

MET WELLNESS

A Q U A B E L L O

IK HEB  
LIEVER EEN 
GEZELLIG HOTEL

C H A M D O R ,  
H O T E L  V I J F W E G E N

MET HEERLIJKE KEUKEN

T E R  Z U I D H O E K ,  
M E R C U R E  R O E S E L A R E , 

IN HET  
LEVENDIGE  
CENTRUM 

B A B I L L I E , 
H O N Z E B R O E K

P A R K H O T E L ,  
D E  B O N T E  O S  
H O T E L  &  T O W E R

R & B R E A K FA S T, 
A Q U A B E L L O

Z O N N E H U Y S , 
B A B I L L I E ,  
H O T E L  V I J F W E G E N , 
T E R  Z U I D H O E K

M E R C U R E 
R O E S E L A R E

T E R  Z U I D H O E K

L E  N O R D,  
R & B R E A K FA S T,  
D E  B O N T E  O S  H O T E L  &  T O W E R ,  
P A R K H O T E L

C H A M D O R ,  
Z O N N E H U Y S ,  
H O T E L  V I J F W E G E N

M E R C U R E  R O E S E L A R E , 
C A S P I U M  B Y B O U R Y,

C A S P I U M  B Y B O U R Y, 
L E  N O R D

B A B I L L I E , 
M E R C U R E 
R O E S E L A R E
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AGENDA
1  DWARS DOOR VLAANDEREN

De Vlaamse wielerklassieker, 
met start in Roeselare.
Centrum Roeselare
K Jaarlijks, laatste  

woensdag van maart

2  PANNASOCCERS 
Twee mobiele pannavelden 
reizen doorheen Roeselare.
K Jaarlijks, tussen april 

en oktober
O Voor de locaties, bezoek  

spelenmetdestad.roeselare.be

3  RODENBACHCARNAVAL 
Verkiezing van Prins Alexander, 
Regenboogprins, kindercarnaval 
en carnavalstoet.
Centrum Roeselare
K Jaarlijks, 4de weekend 

voor Pasen

4  DE ANDERE STEENWEG 
De Ardooisesteenweg wordt 
tijdens het Batjesweekend 
omgevormd tot De Andere 
Steenweg. De focus ligt 
op gezelligheid. Je bent er 
welkom voor een apéro 
bij de handelaars, een 
vintagemarkt en live Radio 
De Andere Steenweg.
K Jaarlijks, 4de volledige 

weekend van juni.

5  SPEELCONTAINERS 
Zes speelcontainers reizen 
doorheen de stad.
K Jaarlijks, tussen juni 

en september
O Voor de locaties, bezoek  

spelenmetdestad.roeselare.be

6  ZOMERSPEELPLAATS 
Pop-up speelplein. 
Stationsplein Roeselare
K Jaarlijks, tussen juli 

en september

7  GROTE PRIJS JEMPI MONSERÉ
Wielerwedstrijd in hartje 
Roeselare ter ere van 
Jean-Pierre Monseré. 
Centrum Roeselare
K  Jaarlijks, 1ste zaterdag van juli

8  FEEST VAN DE  
VLAAMSE GEMEENSCHAP

Kleinkunst viert hoogtij 
in Roeselare. 
Grote Markt Roeselare
K Jaarlijks, 11 juli

9  NATIONALE FEESTDAG
Groots volksfeest met tal van 
muzikale intermezzo’s. 
Grote Markt Roeselare
K Jaarlijks, 21 juli

10  NATOURCRITERIUM  
Wielerwedstrijd met toppers 
van de Tour de France. 
Centrum Roeselare
K Jaarlijks, laatste 

dinsdag van juli

11  KINDEREVENEMENT  
MET MUZIEK     

Activiteiten voor  
de (aller)kleinsten.
Grote Markt Roeselare
K  Jaarlijks, 15 augustus

12  WEST-VLAANDERENS   
MOOISTE 

Fietsvierdaagse doorheen 
Roeselare en omstreken.
Expo Roeselare
K Jaarlijks, laatste (volledige) 

weekend van augustus

13  KERMIS IN DE STAD 
Geniet van een heus 
kleurenpalet aan lichtjes 
op de Roeselaarse foor.
K Jaarlijks, laatste (volledige) 

weekend van augustus

14  TRAX-FESTIVAL 
Gratis muziekfestival.
TRAX-site Roeselare 
(Beversesteenweg)
K Jaarlijks, laatste zaterdag 

van augustus of eerste 
zaterdag van september

15  SMAAK & KOELEUR
Paris MontmARTre en 
Straatmuziekfestival.
Grote Markt Roeselare 
& centrum Roeselare
K Jaarlijks, eerste weekend 

van september

16  GROOTE STOORINGE 
Driejaarlijks circus- 
en straatfestival. 
Centrum Roeselare
K Derde weekend van 

september (gaat terug 
door in 2021)

17  REVEIL
Ingetogen muziek en 
lokale levensverhalen. 
Nieuwe begraafplaats, 
Groenestraat
K Jaarlijks, 1/11

18  INTREDE VAN DE SINT 
Sinterklaas brengt een 
bezoekje aan Roeselare. 
Centrum Roeselare
K Jaarlijks, derde weekend 

van november

19  KERST#VANRSL
Beleef je mooiste 
Kerst in Roeselare met 
shoppingzondagen, de 
schaatspiste, kerstchalets,...
K Jaarlijks, vanaf de derde 

week van november t.e.m. 
de eerste week van januari.
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Dwars door Vlaanderen

KERST #VANRSL Feest van de Vlaamse Gemeenschap

Grote Prijs  
Jempi Monseré

Mobiele pannavelden 
doorheen Roeselare.

Zomerspeelplaats
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KOERS

COLOFON

V.U. 
Kris Declercq, 
V Botermarkt 2,  

8800 Roeselare

FOTOGRAFIE
Marc Wallican,  
Stefaan Beel,  
Joke Couvreur,  
Hannes Verstraete,  
Maarten Devoldere,  
Dries Verhelst,  
Lévy Deknock en 
Stad Roeselare. 

REDACTIE
Toerisme Roeselare

ONT WERP
Absoluut 
Stad Roeselare

BUCKET LIST
Bezocht jij al alle trekpleisters in Roeselare?

Brouwerij Rodenbach  □
KOERS. Museum van de Wielersport  □ 
Kunst- en Erfgoedhuis 'Ter Posterie'  □

Lokaalmarkt  □
Muze'um L  □

Parkbegraafplaats  □
Sterrebos en Kasteel van Rumbeke  □

Street art  □
...................................................................  □
...................................................................  □
...................................................................  □
...................................................................  □



DE SPIL

RODENBACHKOERS9 PUNT 9

ROESELARE 
in het hart van  

West-Vlaanderen 
Bruisende smaakstad? Absoluut. 

Van een lekker roodbruintje tot een twee-
sterrenchef. Of je recreatief of sportief 
fietst, ook jij vindt je gading in de Hoofd stad 
der Wereldkampioenen met zijn Museum 
van de Wielersport. Waan je een ridder 
in het sprookjesachtige Sterrebos en red 
jouw prinses uit het imposante kasteel van 
Rumbeke. Liever curieuzeneuzen? Ga langs 
bij collectioneurs en ontdek serieus uit de  
hand gelopen verzamelingen. En stop onderweg  
even om te shoppen. Of je Roeselare nu alleen 
beleeft, met het gezin of in groep: er is altijd 
leven in de Rodenbachstad én -brouwerij.


