
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BELEEF ZWEVEGEM 



       SITUERING 
 
Zwevegem, in het zuiden van West-Vlaanderen, gelegen tussen Leie en Schelde bestaat uit 5 
deelgemeenten: Heestert, Moen, Otegem, Sint-Denijs en Zwevegem. 
 

 
 
De totale oppervlakte bestrijkt 63 km². en er zijn ruim 24.000 inwoners. Door de nabijheid 
van de spoorweg (station Kortrijk) en de snelweg E17 is de gemeente gemakkelijk 
bereikbaar. 

 
 

       KENMERKEN 
 
Zwevegem is erg gedifferentieerd, het noordwestelijk deel leunt aan bij de industriële 
Leievallei en is verstedelijkt. 
Het oosten en vooral het zuiden is erg landelijk en is zelfs als landschappelijk waardevol 
gebied erkend. 
 
Wandelaars en fietsers kunnen zich perfect uitleven in dit zacht glooiend open landschap. 
Het kanaal Bossuit-Kortrijk biedt bovendien ook mogelijkheden voor waterrecreatie. 
 
Zwevegem is verbroederd met Le Coteau (Loire, Frankrijk: www.mairie-lecoteau.fr) en 
Lorsch (Zuid-Hessen, Duitsland: www.lorsch.de). 
 

 
  

http://www.mairie-lecoteau.fr/
http://www.lorsch.de/


       GESCHIEDENIS 
 
De streek van Zwevegem is al heel lang bewoond. In Otegem werden afslagen van 
silexstenen aangetroffen van ongeveer 8 000 jaar voor onze tijdrekening. In Sint-Denijs 
werden dan weer sporen van bewoning gevonden van circa 3 000 voor Christus. Dat de 
streek sindsdien bewoond bleef, blijkt onder meer uit de Gallo-Romeinse en ijzertijdsite op 
de grens met Kooigem (Kortrijk) en uit de Romeinse en vroegmiddeleeuwse site aan de 
Blinde Kapel in Heestert. 
 

 
 
De oudste vermelding van de huidige kernen van de gemeente dateert van 988 (Moen), 998 
(Otegem), 1048 (Heestert), 1063 (Zwevegem) en 1130 (Sint-Denijs). 
De naam Zwevegem betekent “Swibinga-heim”, of “woonplaats van de lieden van Swibo”, 
een Germaanse aanvoerder van wie we verder niets afweten. 
 
Van alle adellijke heren die Zwevegem ooit gekend heeft is de opmerkelijkste figuur 
ongetwijfeld Frans van Halewijn (ca. 1521-1583), die onder meer gezant was van 
Margaretha van Parma en gouverneur van Mechelen. In de godsdienstoorlogen die zijn eeuw 
kenmerkten stond hij aan de kant van de Spaanse kroon. Hij schreef zijn “Mémoires sur les 
troubles de Gand” om zijn standpunt te verdedigen. 
 
Sanderus liet ons een tekening na van het kasteel van de heren van Zwevegem (1641), dat 
echter in de achttiende eeuw vervallen raakte en omstreeks 1752 werd afgebroken. Alleen 
de inrijpoort is bewaard gebleven. 
 
  



       BEZIENSWAARDIGHEDEN 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Mortiers Molen aan het einde van de Twee Molensstraat in 
Zwevegem is de oudste van de drie (bouwjaar niet bekend, maar 
wellicht van vóór 1778). Hij werd in 1994 gerestaureerd en is 
maalvaardig. Deze standaardmolen is eigendom van de vzw 
Stichting Bekaert-de-Liedekerke-Vroman. 
 
 
De Stenen Molen aan de Avelgemstraat in Zwevegem werd 
gebouwd in 1798 en is sinds 1974 eigendom van de gemeente. Hij 
heeft geen binnenwerk meer en is niet maalvaardig. 
 
 
 
De Molen ter Claere in Sint-Denijs tenslotte siert het hoogste 
punt van Zwevegem (76 meter), met mooie uitzichtpunten. De 
huidige grondzeiler dateert van omstreeks 1856 en is eigendom 
van de familie Taelman. Ook deze molen is maalvaardig. 
 
 
De Sint-Dionysius- en Sint-Genesiuskerk van Sint-Denijs is de 
interessantste kerk van de gemeente. Het is een hallenkerk 
waarvan de laat-romaanse koornis van Doornikse kalksteen dateert 
uit de twaalfde eeuw. Die koornis en andere oude delen van het 
gebouw zijn sinds 1939 beschermd. 
 
 
 
Den Hul in Sint-Denijs dateert van de achttiende eeuw en was 
vroeger het zomerverblijf van de bisschoppen van Doornik. 
 
 
 
De Priesterage in Zwevegem, op een middeleeuwse mote, is de 
gewezen pastorie, die ook korte tijd dienst deed als wezenhuis. Het 
huidige gebouw dateert van het midden van de achttiende eeuw, is 
eigendom van de gemeente en wordt gedeeltelijk gebruikt voor 
kleine tentoonstellingen, poëzieavonden e.a. 
 
 
 
De Parochiekerk van Otegem, sinds 2002 beschermd als 
neoclassicistisch gebouw uit het einde van de 18de eeuw. Ook het 
meubilair getuigt van een hoog artistiek gehalte. 
 
 
 
Van het kasteel van Zwevegem is enkel de imposante 
inrijpoort bewaard gebleven. Deze renaissancepoort uit de 17de 
eeuw is opgetrokken in witsteen met rondboog en kroonlijst. 
 
 



 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
  

 
 
De hoeve Diesveld in Otegem was vroeger een kasteel, waarvan 
nu slechts de monumentale inrijpoort en enkele arduinen zuilen in 
een kelder bewaard zijn gebleven. Het kasteel stond er nog in 1813 
(tekening van Serafien Vermote). 
 
 
 
De Sint-Pietersbrug in Moen, werd in 2004 beschermd om zijn 
industrieel-archeologische waarde als voorbeeld van een 
ophaalbrugje waarvan alle oorspronkelijke typologische kenmerken 
zijn bewaard gebleven. Het gaat hier om een zeldzaam geworden 
exemplaar van een ijzeren hefbrug met open vakwerkconstructie, 
illustratie van een bepaalde fase in de evolutie van de 
bruggenbouw. Tevens geeft de brug een beeld van het kanaal 
Bossuit-Kortrijk in het laatste kwart van de 19de eeuw. 
 
 
 
 
 
Verschillende oude hoeven, zoals Goed te Coudenborgh in 
Otegem, ‘t Verbrandhof in Heestert, Goed te Mouden in Moen, 
Goed Te Stokerij in Sint-Denijs, de beschermde vierkantshoeve 
Roden Duifhuize in Sint-Denijs en het Lettenhof in Zwevegem. 
 
 
 
Transfo Zwevegem, de elektriciteitscentrale van Zwevegem anno 
1911 langs het kanaal Bossuit-Kortrijk is als monument beschermd 
met een unieke collectie waardevolle beschermde ketels, machines 
en generatoren. Deze imposante kanaalsite van 9 ha is een goed 
voorbeeld hoe voor WO I een elektriciteitscentrale werd opgericht 
in combinatie met een administratief gebouw, dienstwoningen en 
groenaanleg. Dit industrieel erfgoed eigendom van Electrabel werd 
overgedragen aan het gemeentebestuur van Zwevegem dat het 
complex een nieuwe bestemming gaf voor recreatie, toerisme, 
wonen, avontuurlijk sporten, diepzeeduiken,… 
 
 
We vermelden ook het Heemkundig Museum in Moen 
(Moenplaats 10) dat een verzameling voorwerpen tentoonstelt die 
verschillende aspecten van het leven vanaf de jaren 1900 
illustreren. Het museum is enkel toegankelijk op afspraak: 
tel. 056 64 58 97. 
 
Deweer Gallery, Tiegemstraat 6A in Otegem is een kunstgalerie 
met werken van nationale en internationale kunstenaars zoals Jan 
Fabre, Panamarenko, Stephan Balkenhol. 

Openingsuren: www.deweergallery.be  

http://www.deweergallery.be/


       NATUURBELEVEN 
 
 
Zwevegem is veruit de meest bosrijke gemeente van de Zuid-West-Vlaamse regio. 
Het gemeentepark van Zwevegem is een oase van groen in het centrum van Zwevegem. Een 
kiosk staat er centraal. 
 
Het Mortagnebos, een jong bos van 13 ha in Sint-Denijs, is vrij toegankelijk via de 
Marberstraat.  
Het Orveytbos (26 ha) in Moen is een recent aangelegd bos. Het ontstond toen de 
Souterrain vervangen werd door een open kanaal in 1973. De 2,25 miljoen kubieke meter 
aarde die toen afgegraven werd vormde een nieuwe heuvel als bos bestemd. 
Beide bossen zijn vrij toegankelijk en onder beheer van Bos 
en Natuur. 
 

 
 
Het Grandvalbos en het Kooigembos vormen samen één bosrelict van 13 ha. Deze twee 
bossen in Sint-Denijs en de onmiddellijke omgeving werden in 1982 beschermd als 
landschap. 
Het Kooigembos is één van de oudste restanten van een uitgestrekt bosgebied in het 
zuidoosten van de provincie. Hier zijn sporen gevonden van nederzettingen uit de IJzertijd 
en uit de Gallo-Romeinse periode. De bossen zijn privaatdomein en niet toegankelijk net 
zoals het Banhoutbos in Heestert. 
 

 
  



 

       ACTIEF ONTSPANNEN 
 
WANDELEN 
 
De grootste toeristische troef in Zwevegem is de open ruimte. Het glooiend landschappelijk 
waardevol gebied heeft heel wat recreatieve mogelijkheden. 
Wandelaars vinden er hun gading langs de bewegwijzerde routes door het afwisselend 
landschap. 

 

 

 
Wandelroutes: Land van Mortagne (6 euro) en Orveytwandelroute (2 euro). Door het volgen 
van de knooppunten kan je je eigen parcours samen stellen. Te koop op de Bibus, in de Bib 
en het Gemeentepunt. De Driemolensroute en de Bossenroute zijn twee bewegwijzerde 
landschappelijke verkenningen enkel op het grondgebied van Zwevegem. Het Diesveldpad is 
de beste manier om kennis te maken met Otegem. 
Nog meer wandelroutes in en rond Zwevegem op www.west-vlinderen.be waar de routes 
kunnen worden gedownload.  

http://www.west-vlinderen.be/


FIETSEN 
 
Met het knooppuntennetwerk “Leiestreek West” (6 euro) kan je een fietsparcours samen 
stellen en langs de mooiste plekjes fietsen in Zwevegem en omstreken. 
De “Leiestreeklusjes” hebben twee suggestielussen die Zwevegem aandoen en voorbij leuke 
terrasjes of bezienswaardigheden fietsen: “Door het Land van Mortagne & Mira” (fietslus 5 - 
40 km) en “Kortrijk binnenstebuiten” (fietslus 4 - 47 of 32 km). 
Alle info: www.knooppunter.com, www.toerisme-leiestreek.be 
 

 
 
De fietsroute Marcel Kint is 30 km en floreert tussen Zwevegem en Kortrijk en verbind je met 
de geschiedenis van Flandrien Marcel Kint. De beweegcampagne “ZweFie” stippelde een 
Zwefieroute uit die kan gedownload worden op www.zwefie.be/HTML/Trainingsroute.html  
Mountainbikers kunnen zich uitleven met de Tonteroute (38 km - 2 euro) en 
Mountainbikeroute Zwevegem (36 km - 2 euro). 
Nog meer fietsroutes op www.west-vlinderen.be waar de routes kunnen worden 
gedownload. 
 

 
 
In Zwevegem zijn 3 oplaadpunten voor elektrische fietsen: site Transfo, Transfostraat, 
Zwevegem, site Sportpunt, Bekaertstraat Zwevegem en cultuurcafé “De Vrijheid”, 
Helkijnstraat 1, Sint-Denijs. 
 
Fietsverhuur mogelijk via vzw Mobiel: www.mobiel.be 

http://www.knooppunter.com/
http://www.toerisme-leiestreek.be/
http://www.zwefie.be/HTML/Trainingsroute.html
http://www.west-vlinderen.be/
http://www.mobiel.be/


WATERRECREATIE 
 
Kanaal Bossuit-Kortrijk 
Werd gegraven in 1860 en verbindt de Schelde met de Leie. Heel wat bedrijven vestigden 
zich langs het kanaal. In 1970 werd het heraangelegd. Het is deels toegankelijk voor 
transportschepen en deels voor recreatie en pleziervaart. Met de heraanleg ontstonden een 
aantal prachtige natuurgebieden. Voor meer info over het kanaal en de impact op Zwevegem 
zie brochure “De Vaartroute” op www.zwevegem.be/producten/vaartroute 
 

 
 
Hengelen 
Het kanaal Bossuit-Kortrijk is een van de visrijkste gebieden van de provincie. Om te 
hengelen is een visverlof vereist. 

 

 
  

http://www.zwevegem.be/producten/vaartroute


Kanovaren 
Ter hoogte van OC De Brug kan je kanovaren. Voor info en initiaties: Sobeka Kanoclub, tel. 
0471 52 65 38, kskzbestuur@gmail.com, www.kskz.be  
 

 
 
 
Zomerboottochten 
In de zomerperiode worden boottochten ingelegd op de Leie, Schelde en het kanaal Bossuit-
Kortrijk. Voor alle info: www.toerisme-leiestreek.be 
 
 
Aanlegsteiger 
Aan OC De Brug, op het kanaal Bossuit-Kortrijk, is een aanlegsteiger voor plezierboten. 
Sanitair en douches zijn voorzien in het lokaal van Sobeka Kanoclub. De sleutel kan 
afgehaald worden in Kaffee Tende, Otegemstraat 271, Zwevegem. Open op woensdag, 
donderdag en zaterdag vanaf 16.30 u., vrijdag vanaf 16 u., zondag vanaf 11 u. (in juli en 
augustus ook open op dinsdag vanaf 16.30 u.). 
 
 
Zwembad Sportpunt 
Adres: Bekaertstraat 4, Zwevegem. 
50m-bad met glijbaan, peuterbad, borrelbaden. 
De openingsuren variëren naar gelang het schooljaar en de schoolvakanties. Om zeker te 
zijn dat het zwembad open is, zie website www.zwevegem.be/adressen/zwembad  
 

 
  

mailto:kskzbestuur@gmail.com
http://www.kskz.be/
http://www.toerisme-leiestreek.be/
http://www.zwevegem.be/adressen/zwembad


AVONTUUR 
 
Avontuurlijk sporten 
Waag je eens met je familie of vrienden aan een avontuurlijke klim, deathride of lasershoot. 
Alles is mogelijk onder professionele begeleiding op de authentieke site van Transfo. 
Reserveer op www.oenanthe.be, info@oenanthe.be, tel. 0497 83 80 54 

 
 
Flyboarden 
Het flyboarden is een spectaculaire ervaring! Als een ware superheld stijg je boven het water 
uit en duik je vervolgens als een dolfijn weer het water in. Het gevoel van vrijheid en de 
enorme kick die deze unieke sport geeft wil je blijven voelen. 
Reservaties en info: tel. 0477 39 81 18, info@flyboardvlaanderen.be, 
www.flyboardvlaanderen.be  

 
 
Paintball 
Paintball is een non-contact sport die zowel outdoor als indoor wordt gespeeld. Het doel van 
dit Paintball-avontuur is je tegenstander uit te schakelen door hem of haar te markeren met 
een verfballetje. 
Reservaties en info: tel. 0495 46 91 51, info@paintballvalley.be, www.paintballvalley.be  

 
  

http://www.oenanthe.be/
mailto:info@oenanthe.be
mailto:info@flyboardvlaanderen.be
http://www.flyboardvlaanderen.be/
mailto:info@paintballvalley.be
http://www.paintballvalley.be/


      RELAXEN EN WELLNESS 
 
 
 

 
 
 
Casa Chiara, Kroonstraat 10, Heestert - tel. 0498 92 16 78 
www.casa-chiara.be   
 
Cybo Cybel, Otegemstraat 28, Zwevegem - tel. 0473 67 92 51 
www.cybocybel.be   
 
La Belleza, Gauwelstraat 65, Heestert - tel. 056 44 36 46 
www.labelleza.be  
 
Mara’s Bath Store, Duitslandlaan 7, Zwevegem - tel. 0485 87 11 81 
www.marasbathstore.be   
 
Sauna Cocaj, Paridaanstraat 24, Zwevegem - tel. 0478 45 71 47 of 056 75 40 52 
www.saunacocaj.be   
 
Sauna Garden, Ommegangstraat 15, Zwevegem - tel. 056 75 87 61 
www.saunagarden.be   
 
 
 
 
  

http://www.casa-chiara.be/
http://www.cybocybel.be/
http://www.labelleza.be/
http://www.marasbathstore.be/
http://www.saunacocaj.be/
http://www.saunagarden.be/
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=EJTU-II5Qr4F6M&tbnid=BLlpiNL8oRgf1M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.oberhof.de/wellness/wellness-gesundheit/&ei=dLs6U76PBqaI0AWgyIDYAg&bvm=bv.63934634,d.bGQ&psig=AFQjCNG3pYmgYEzUO9Z_-yE77I1ieqQNgA&ust=1396444378485694


      CULINAIR GENIETEN 
 
 
Hoeveproducten 
 
De Freezebeeze: hier kan je de hele zomer lang de beste aardbeien en klein fruit ter 
plaatse kopen. Streekproduct: confituur. 
Lieven en Kristien Verhaeghe - Vandelanotte, Sint-Denijsstraat 23, Zwevegem 
tel. 056 75 59 36 of 0478 45 95 33 - www.defreezebeeze.be  
 
De IJshoeve: huisgemaakte ijsjes eten op het erf. 
Vierabelen 13A, Sint-Denijs - tel. 056 45 54 36 - www.ijshoeve.be  
 
Hof ‘t Klokhuis: de sappigste vruchten zijn door bijen gemaakt. Erkende streekproducten: 
appelsap, appelwijn, honing, advocaat. Zelfpluk van appelen en peren in het oogstseizoen. 
Johan en Marijke Harrie - Verrue, Vinkestraat 7, Sint-Denijs 
tel. 056 45 79 20 - hoftklokhuis@skynet.be  
 
Kristiaan Ysenbaert, Mussestraat 1, Otegem - tel. 056 77 56 79 
Huisgemaakte yoghurt en ijs. 
 

 
 
 
 
 
Picknick op de hoeve 
De picknick kan je afhalen en gebruiken op één van de deelnemende hoeves: 

 De Bouvriehoeve, Boevriestraat 11,8583 Bossuit. Tel. 056 45 53 62 of 0479 69 16 33 
 De Sterhoekhoeve, Landergemstraat 30, 8570 Anzegem. Tel. 056 68 73 27 of 0479 

30 82 97 
 De Freezebeeze, Sint-Denijsstraat 23, 8550 Zwevegem. Tel. 056 75 59 36 of 0470 82 

12 23 
 

Wat zit er in de picknickmand? 
Dagverse broodjes, beleg (verse hoeveboter, ambachtelijke kaas, paté van hertenvlees, 
salami, huisbereide confituur), dessert (zalige chocolademousse, lepelfris yoghurtje), fruit 
(plukverse aardbeien) en drankje (fruitsap, water of koffie/thee). 
 
Prijzen: 

 Volwassenen: 13 euro per persoon 
 Kinderen: 10 euro per persoon 
 In groep (vanaf 15 personen): 12 euro per persoon 

 
Hoe reserveren? 

 De picknick kan je nemen tussen 1 mei en 30 september 
 Bestel altijd ten laatste op donderdag (voor 17 u.) voor het weekend en de week die 

volgen 
 Bestellen kan via www.hoevepicknick.be 

 

http://www.defreezebeeze.be/
http://www.ijshoeve.be/
mailto:hoftklokhuis@skynet.be
http://www.hoevepicknick.be/


 
Artisanale brouwerij Alvinne 
Vaartstraat 4A, Moen - tel. 0496 35 96 19 
www.alvinne.be 
 
 
Piro - streekproduct 
Het worstenbroodje of de piro is een specialiteit van Otegem en is verkrijgbaar van 
september tot Pasen. Destijds werd dit door de textielarbeiders meegebracht uit de streek 
van Rijsel. Te koop tijdens het weekend o.a. bij versmarkt Delies, Zwevegemstraat 22, 
Otegem - tel. 056 77 43 59. Openingsuren winkel: www.delies.be  
 
 
Artisanale pralines 
Vers, kwaliteit… uitstekende chocoladeproducten (pralines, confiserie, koekjes), ChocOBeer 
(pralines gevuld met de streekbieren van brouwerij Bockor) ambachtelijk gemaakt bij Carré 
in Moen, Stationsstraat 51B - tel. 056 64 85 34.  
Openingsuren winkel: www.carrechocolates.be  
 
Chocolaterie Rossini is een artisanale producent van chocoladeproducten gevestigd in de 
Ommegangstraat 13 te Zwevegem. Alle producten worden met kwaliteitsgrondstoffen in 
eigen atelier vervaardigd. tel. 056 75 86 02 – chocolaterie.rossini@skynet.be 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.alvinne.be/
http://www.delies.be/
http://www.carrechocolates.be/
mailto:chocolaterie.rossini@skynet.be


Restaurants, cafés, bistro's, brasseries 
 

 
 

 

 
Heestert 
 
Boerderietje feestzaal, Vierkeerstraat 16, Heestert, tel. 056 64 54 92, 
boerderietje@hotmail.com  
Voor alle evenementen zoals communie- of lentefeest, familiefeest, seminarie, bedrijfsfeest, 
fiets- en wandeltochten alsook tentoonstellingen kan je terecht in een van de drie feestzalen 
die elk uitzicht geven op de binnenkoer. Ruime parking. 
 
 
De Waterhoek, Outrijvestraat 27, Heestert, tel. 0474 23 16 72 
dewaterhoek@live.be, Facebookpagina => De Waterhoek 
Iedereen welkom in ons gezellig eet- en praatcafé met een ruim assortiment bieren, 
aperitieven en cocktails. Gekend voor onze verse snacks zoals salades, croque monsieurs, 
huisgemaakte burgers, spaghetti en niet te vergeten onze ijscoupes. Voorzien van een 
zonnig terras en afgesloten speelplein. 
Open van dinsdag tot en met vrijdag vanaf 15 u., zaterdag en zondag vanaf 10 u. 
 
 
Restaurant-feestzaal Ten Errewaerde, Plein 8, Heestert, tel. 056 64 45 02 
www.tenerrewaerde.be  
Restaurant: wisselend maandmenu, biermenu, whiskymenu geserveerd met dagverse 
producten volgens seizoensaanbod aan scherpe prijs-/kwaliteitsverhouding. Meer dan 50 
whisky’s op de kaart!   
Restaurant open op vrijdag en zaterdagavond, zaterdag- en zondagmiddag, reservatie 
gewenst! 
Feestzaal: alle familiefeesten van 10 tot 150 personen in alle prijsklassen. Iedere 1ste zondag 
van de maand brunch en dans, reeds 10 jaar een topper in de streek. Ruime parking voor de 
deur. 
 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:boerderietje@hotmail.com
mailto:dewaterhoek@live.be
http://www.tenerrewaerde.be/
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=9pHWceSeoJZl6M&tbnid=T-pSEgyDjCqcUM:&ved=0CAUQjRw&url=http://genietsels.nl/culinair-genieten-met-taste-of-amsterdam/&ei=Wrw6U9qCKsq30QW3r4D4CA&bvm=bv.63934634,d.bGQ&psig=AFQjCNFmiXFer8ZIc6nAmXLcZNDHQ5UIhw&ust=1396444612621616


 
Moen 
 
Bistro De Waterkant, Oeverlaan 33, Moen, tel. 056 32 40 70 
www.bistrodewaterkant.be   
Dagelijks verse spijzen verwerken tot een gezonde dagschotel, een snelle hap of een 
uitgebreide feestmaaltijd,… langs het kanaal Bossuit-Kortrijk. Ruime parking, fietsstalling. 
Open op maandag van 11.30 u. tot 14 u., donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag van 11.30 u. 
tot 22 u. Gesloten op dinsdag en woensdag. 
 
 
Sint-Pietershof, Kraaibosstraat 6, Moen, tel. 056 45 64 51 
www.lavastamondo.be  
Café in een authentieke hoeve met een groot aanbod van streekbieren. Vlak naast het 
Orveytbos en aan het idyllische Sint-Pietersbrugje. 
Het café is open op vrijdag, zaterdag en zondag telkens vanaf 15 u. Van 15 juli tot en met 
15 augustus is het dagelijks open. 
 
 
 
Otegem 
 
Frietshop Filip, Otegemplaats 10B, Otegem, tel. 0475 23 38 46 
Knapperige frieten en lekkere snacks onder de kerktoren van Otegem. Mogelijkheid om ter 
plaatse te consumeren, binnen of buiten. 
Open op woensdag en donderdag van 11.30 u. tot 13.30 u. en van 17.30 u. tot 22 u., 
vrijdag en zaterdag van 11.30 u. tot 14 u. en van 17.30 u. tot 23 u., zondag van 11.30 u. tot 
14 u. en van 17.30 u. tot 22.30 u. Maandag en dinsdag gesloten. 
 
 
 
Sint-Denijs 
 
Café Driwiski, Driesstraat 38, Sint-Denijs, tel. 0478 61 96 56 
Lokaal dorpscafé in de landelijke gemeente Sint-Denijs. 
 
 
Cultuurhuis - Bistro De Vrijheid, Helkijnstraat 1, Sint-Denijs, tel. 0497 48 40 88 
http://users.telenet.be/devrijheid  
Bistro De Vrijheid ligt recht tegenover de prachtige kerk met Romaanse absis in Sint-Denijs. 
Gezellig interieur met verkoopbaar meubilair en decoratie. Wekelijkse suggestie op de 
menukaart. 
Open op donderdag en vrijdag vanaf 17 u., zaterdag, zondag en feestdagen vanaf 11 u. 
 
 
 
Zwevegem 
 
Bistro Cappuccino, Otegemstraat 10A, Zwevegem, tel. 056 49 06 95 
www.tearoom-cappuccino.be  
Gezellige tearoom/bistro in het centrum van Zwevegem met ruime parking aan de kerk. 
Ruim assortiment dranken, gerechten en desserts met suggesties van de kok. 
Alle dagen open van 10 u. tot 19 u. 
 
 
 
  

http://www.bistrodewaterkant.be/
http://www.lavastamondo.be/
http://users.telenet.be/devrijheid
http://www.tearoom-cappuccino.be/


Bistro De Bolle, Kortrijkstraat 92, Zwevegem, tel. 056 32 30 30 
www.bistrodebolle.be  
(H)eerlijk eten!” Traditionele Belgische/Franse keuken met suggesties uit seizoen en 
grootmoeders boekske. Ruime parking en zuiders terras. 
Open van woensdag tot en met zondag van 12 u. tot 14 u. en van 18.30 u. tot 21.30 u. Op 
zaterdag enkel ’s avonds open van 19 u. tot 21.30 u. 
 
 
Café De Speedboot: zomerbar aan het kanaal Bossuit-Kortrijk ter hoogte van Transfo. 
Open van half juni tot half september op zaterdag van 14 u. tot 21 u. en op zondag van 11 
u. tot 18 u. Op www.facebook.com/speedbootzwevegem kan je volgen welke activiteiten er 
gepland zijn. 
 
 
Café-feestzaal Boldershof, Harelbeekstraat 25, Zwevegem, tel. 056 75 56 14 
Volks- en sportcafé. Feestzaal tot 150 personen, vergaderzaal voor diverse activiteiten, 
begrafenismaaltijden, vrij van traiteur. 
Open elke dag van 9.30 u. tot 13.30 u. en vanaf 16.30 u. Gesloten op donderdag. 
 
 
Café-feestzaal Uilenspiegel, Avelgemstraat 171, Zwevegem, tel. 056 75 55 31 
www.uilenspiegel-zwevegemknokke.be  
Voordelig, verzorgd en vriendelijk volkscafé, restaurant en feestzaal voor 100 à 200 
personen. Iedere laatste zondag van de maand dansnamiddag van 16 u. tot 20 u. 
Het café is dagelijks open van 10 u. tot 22 u. (op woensdag gesloten maar open in de 
zomer). 
 
 
Café ’t Damberd, Kouterstraat 28, Zwevegem, tel. 056 75 87 29 
Een gezellige bruine kroeg, volkscafé met speciaal karakter waar veel Zwevegemse 
verenigingen een thuishaven hebben. Alle wedstrijden van de Jupiler Pro League op groot 
scherm! Er is tevens een zaal ter beschikking voor verschillende activiteiten. 
Open van woensdag tot maandag doorlopend vanaf 10 u. ’s morgens. 
 
 
Café Santater, Otegemstraat 81, Zwevegem, tel. 056 72 79 70 
www.santater.wix.com/cafesantater  
Rustige praatkroeg voor alle leeftijden met uitgesproken passie voor het bier. 
Open op woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag telkens vanaf 16 u. 
 
 
Chinees restaurant “Stanley”, Deerlijkstraat 6, Zwevegem, tel. 056 71 28 88 
www.chineesrestaurantstanley.be  
Open op maandag, woensdag, donderdag van 12 u. tot 14.30 u. en van 17.30 u. tot  
22.30 u., vrijdag en zaterdag van 12 u. tot 14.30 u. en van 17.30 u. tot 23 u., zondag van 12 
u. tot 14.30 u. en van 17.30 u. tot 22.30 u. Gesloten op dinsdag (behalve feestdagen). 
 
 
Friethuis “De Brug”, Otegemstraat 267A, Zwevegem, tel. 056 75 89 56 
www.friethuisdebrug.be  
Kwaliteit is onze troef, kom binnen en proef. Meer dan alleen maar frietjes. Zomerterras en 
speeltuin. 
Open van woensdag tot en met zondag van 11.30 u. tot 13.30 u. en van 17.30 u. tot 22 u. 
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Frituur Chaplin, Otegemstraat 105, Zwevegem, tel. 056 75 88 94 
Open op maandag en dinsdag van 11.30 u. tot 13.30 u. en van 17.30 u. tot 22.30 u., vrijdag 
van 11.30 u. tot 13.30 u. en van 18 u. tot 00 u., zaterdag van 11.30 u. tot 13.30 u. en van 
18 u. tot 00 u., zondag van 18 u. tot 22 u. Woensdag en donderdag gesloten. 
 
 
Kaffee Tende, Otegemstraat 271, Zwevegem, tel. 0479 13 46 41 
Assortiment van 70 verschillende soorten bieren. 
Open op woensdag, donderdag en zaterdag vanaf 16.30 u., vrijdag vanaf 16 u., zondag 
vanaf 11 u. (in juli en augustus ook open op dinsdag vanaf 16.30 u.). 
 
 
Pitta Musti, Otegemstraat 181, Zwevegem 
Pitta Kebab en frituur. 
Open van zondag tot donderdag van 17 u. tot 24 u., op vrijdag en zaterdag van 17 u. tot  
3 u. 
 
 
Spijshuis – koffiehuis Coco, Avelgemstraat 193, Zwevegem, tel. 056 75 46 73 
www.spijshuis-coco.be 
Gekend om zijn heerlijke grillades en lekkere visgerechten. Van een salade tot een uitgebreid 
menu. Gezellig terras. 
Open van 15 oktober tot 15 maart op vrijdag en zaterdag vanaf 12 u, zondag vanaf 12.15 u. 
Van 15 maart tot 15 oktober op vrijdag en zaterdag vanaf 12 u., zondag vanaf 12.15 u., 
maandag van 12 u. tot 18 u. Van 15 juli tot 30 augustus op donderdag vanaf 18 u., vrijdag 
en zaterdag vanaf 12 u., zondag vanaf 12.15 u. en maandag vanaf 12 u. 
 
 
Taverne Shakespeare, Otegemstraat 18A, Zwevegem, tel. 0476 34 43 80 
Gezellig ingerichte taverne met verzorgde snacks en salades. 
Open op zaterdag en zondag vanaf 11 u. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wekelijkse markt 
 
Op dinsdagvoormiddag op het Th. Toyeplein Zwevegem. 
 

 
  

http://www.spijshuis-coco.be/


       LOGEREN 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
Kinderboerderij ’t Herreke 
Jeugdverblijfcentrum voor boerderijklassen en -
kampen. 
Pontstraat 90, Heestert 
tel. 0473 57 54 70, info@herreke.be, 
www.herreke.be  
 
 
Het Poortgebouw  
Deze 18de eeuwse hoeve, met gerestaureerd 
poortgebouw is een gîte met accommodatie voor 
6 personen. Woonkamer, eetkamer met Vlaamse 
haard en antiek meubilair. In de Engelse tuin met 
vijver is het gezellig vertoeven, tuinmeubilair en 
barbecue zijn aanwezig voor de gasten. 
Familie Janssens – Loosveldt, Scheldestraat 57, 
Otegem 
tel. 056 64 67 47, Dirkm.janssens@telenet.be, 
www.hetpoortgebouw.be  
 
 
 
De Deugdzonde B&B 
Op zoek naar een evenwicht tussen hedendaagse 
authentiek, natuur en architectuur, diepe rust en 
bourgondisch genieten. Piet en Valerie 
verwelkomen u in het buitengebied van Sint-
Denijs. Restaurant met buitenterras. In de grote 
tuin bevinden zich een barbecue en 
buitenzwembad. 
Piet en Valerie Van Buren – Doutreluingne, 
Priesterstraat 2, Sint-Denijs 
tel. 056 49 36 45 of 0476 59 55 78, 
info@deugdzonde.be, www.dedeugdzonde.be  
 
 
 
 
Hof ‘t Klokhuis 
Knusse woning boven de fruithoeve Hof ‘t 
Klokhuis, te midden de fruitboomgaarden met vijf 
slaapkamers, keuken, badkamer, eethoek, 
zithoek, toilet en alle comfort. 
Johan en Marijke Harrie – Verrue, Vinkestraat 7, 
Sint-Denijs 
tel. 056 45 79 20, hoftklokhuis@skynet.be  
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Hotel Uilenspiegel 
Gezellig hotel met 7 kamers en 1 appartement. 
Elke kamer beschikt over alle comfort, gratis wifi, 
televisie en minibar. De kamers worden 
aangeboden in formule van kamer en ontbijt. 
Indien gewenst kan er ook altijd voor een 
avondmaal gezorgd worden. 
Avelgemstraat 171, Zwevegem 
tel. 056 75 55 31, hoteluilenspiegel@telenet.be, 
www.uilenspiegel-zwevegemknokke.be 
 
 
 
 
Ovaertine B&B 
Landelijke B&B op een actief tuinbouwbedrijf. 
Ideaal vertrekpunt voor verkenning van de 
Leiestreek. Eten en slapen op het platteland: 
artisanale appelsap, huisgemaakte confituren, 
groenten uit de moestuin… kortom de natuur op 
je bord. 
Familie Vandewalle – Vergote, Beekstraat 41, 
Zwevegem 
tel. 056 75 33 63 of 0478 25 66 59, 
info@ovaertine.be, www.ovaertine.be  
 
 
 
 
 
 
PassaDia B&B 
Gerenoveerde authentieke hoeve, unieke ligging 
vlakbij de natuur en dicht bij het centrum van 
Zwevegem met een semi-actieve uitbating. 5 
comfortabele kamers, sauna, draadloos internet, 
gemeenschappelijke polyvalente ruimte met 
uitzicht op het landschap. 
Jo en Veroniek Dendauw – Spiessens, Ellestraat 
60, Zwevegem 
tel. 056 75 30 88 of 0497 25 85 85, 
info@passadia.be, www.passadia.be  
 
 

mailto:hoteluilenspiegel@telenet.be
http://www.uilenspiegel-zwevegemknokke.be/
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       JAARLIJKSE EVENEMENTEN 
 

 Cyclo Cross Otegem: weversmisdag of eerste maandag na Driekoningen 
 www.cyclocrossotegem.be  
 

 
 
 Vlottentocht Zwevegem: zaterdag dichtst bij 1 mei op kanaal Bossuit-Kortrijk 
 
 Internationaal streekbierenfestival: 14 en 15 augustus - Th. Toyeplein Zwevegem - 

www.flanderseventsvzw.be   
 

 
 
 Rommelmarkt Zwevegem centrum: eerste zondag van juli 
 

 Openluchtfestival Zwevegem centrum: zaterdag voor eerste zondag van juli 
 

 Hoevefeesten Heestert: eerste weekend van september. 
 
 Internationaal straattheaterfestival Moen: tweede zondag van september in centrum 

Moen 
 
 
Voor evenementen in de streek kan je terecht op www.uitinvlaanderen.be  
  

http://www.cyclocrossotegem.be/
http://www.flanderseventsvzw.be/
http://www.uitinvlaanderen.be/


       VARIA 
 

 

Toeristische kaart voor de grensoverschrijdende Leiestreek: 
 

 tweetalig 
 richt zich op fietsers en ook op al wie toeristische troeven van de grensoverschrijdende 

Leiestreek wil aanspreken 

 groenblauwe assen (waterwegen en spoorwegbeddingen) vormen de ruggengraat als 
belangrijkste recreatieve assen 

 daarnaast worden ook de belangrijkste bezienswaardigheden weergegeven zoals 
fietsverhuurders, infokantoren, musea, brouwerijen, recreatiedomeinen, jachthavens,… 

 gratis te bekomen in het Gemeentepunt, de gemeentelijke openbare bibliotheek, Bbus 
en cultuurhuis De Vrijheid in Sint-Denijs 

 
 
 
Greeters in de Leiestreek 
 
Toerisme Leiestreek pakt uit met een eerste lichting “Greeters”. Greeters zijn enthousiaste 
inwoners van de regio die op vrijwillige basis kleine groepjes toeristen (maximum 6) op 
sleeptouw nemen voor een bezoek aan hun stad, dorp of streek. De Greeters zijn echte 
ambassadeurs die vanuit hun eigen ervaringen, kennis en passies vertellen en bezoekers 
rondleiden. 
Greeters zijn verschillend van toeristische gidsen omdat zij geen vooropleiding hebben 
gevolgd, enkel met kleine gezelschappen op stap gaan, geen vooraf vastgelegd parcours 
volgen en de Greeting volledig vrijwillig doen hetzij te voet, hetzij met de fiets. 
Jan Goemaere uit Moen is Greeter voor Zwevegem. 
Info: www.greeters-leiestreek.be  
Reserveren: jan.goemaere1@telenet.be, tel. 0473 93 15 18 
 
 
 
Geleide bezoeken Transfo 
 
De site Transfo kan bezocht worden o.l.v. een gids van de gidsenkring Kortrijk. Groepen tot 
max. 30 personen. Prijs: 60 euro/ 2 u.  
Reservatie bij de culturele dienst, cultuur@zwevegem.be 
Voor individuele bezoeken kan je terecht bij de Greeter Jan Goemaere, tel 0473 93 15 18, 
jan.goemaere1@telenet.be  
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       NUTTIGE ADRESSEN 
 
 
Infopunten 
 
Cultuurhuis - Bistro De Vrijheid, Helkijnstraat 1, Sint-Denijs,  
tel. 0497 48 40 88 - anmahieu@msn.com 
openingsuren: http://users.telenet.be/devrijheid  
 
Gemeentepunt, Blokkestraat 29 bus 1, Zwevegem 
tel. 056 76 55 70 - cultuur@zwevegem.be  
openingsuren: www.zwevegem.be/openingsuren  
 
Gemeentelijke openbare bibliotheek, Bekaertstraat 13, Zwevegem 
tel. 056 76 59 00 - bibliotheek@zwevegem.be   
openingsuren: www.zwevegem.be/openingsuren  
 
Bbus, tel. 0498 1 7777 1 - bibus@zwevegem.be  
rittenschema: www.zwevegem.be/openingsuren  
 
Dienst voor toerisme, Museum 1302, Begijnhofpark, Kortrijk 
tel. 056 27 78 40 – toerisme@kortrijk.be 
openingsuren: www.toerismekortrijk.be  
 
 
 
nuttige websites 
 

 www.zwevegem.be  
 www.westtoer.be  
 www.toerisme-leiestreek.be  
 www.logereninvlaanderen.be  
 www.westvlinderen.be  
 www.uitinvlaanderen.be  
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