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Start bij infopunt brouwerij Deca, Elverdingestraat 4, Woesten
De wandeling is gratis te verkrijgen bij: Infopunt brouwerij Deca, Elverdingestraat 4, Woesten, info@decabrouwerij.be en 

Toeristische dienst Vleteren, Veurnestraat 4, 8640 Oostvleteren, toerisme@vleteren.be
Gratis te downloaden via www.toerismevleteren.be & www.decabrouwerij.be
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 Deca (info- en startpunt)

 Café/restaurant
1. Het Kasteelhof
2. Patador
3. ‘t Fermetje

 Bezienswaardigheden
A. Geboortehuis Hilaire Allaeys
B. Voormalig gemeentehuis Woesten
C. Sint-Rictrudiskerk
D. Velden langs Kleine Elverdingestraat
E. Betonconstructie
F. Wippehoekbos

G. Poperingevaart

 Parking 
 Bushalte
 Canada Farm Cemetry
 Onverhard stukje (tss. 87-88)




GESCHIEDENIS

Kerk Woesten
Deze 15e eeuwse Sint-Rictrudiskerk heeft een merkwaardig 
zware toren zonder naald. Tijdens de Eerste Wereldoorlog 
werd ze volledig verwoest. Nadien werd de kerk opnieuw in 
haar oorspronkelijke staat heropgebouwd.

Deca (tussen 
kerk en KP 91)
De brouwerij, die in de 
18e eeuw opgericht 
werd, was vroeger voor 
de kerk gelegen. In 1921 
werden langs de Elver-
dingesteenweg nieuwe 
gebouwen opgetrokken. 
In 1926 nam Joseph Decaestecker de brouwerij van de fami-
lie Vanneste over. Hij moderniseerde het bedrijf en gaf het 
zijn huidige naam.

Kleine Elverdingestraat (velden tussen kerk en KP 91)
In de velden langs de Kleine Elverdingestraat werden tijdens 
de Eerste Wereldoorlog Franse waarnemingsballonnen op-
gelaten. Op een hoogte van 900 meter bracht een verkenner 
de Duitse stellingen in kaart.

Canada Farm 
Cemetery (KP 93) 
De meeste militairen die 
hier herdacht worden, 
zijn overleden in het ca-
sualty clearing station 
dat aan de Canada Farm 
gevestigd was. Vooral 
aan het begin van de 
Derde Slag bij Ieper, van juli tot november 1917, werden mi-
litairen die levensgevaarlijk gewond waren naar dit veldhos-
pitaal overgebracht.

Betonconstructie, Elzendammestraat 6 (net voor kruispunt El-
zendammestraat-Poperingestraat tss. KP 93 en 86)
Op Britse militaire stafkaarten wordt het kruispunt van de 
Burgweg/Elzendammestraat met de Poperingestraat “De 
Wippe Cabaret” genoemd. In de omgeving van het gehucht 
“De Wippe” waren tijdens de oorlog Belgische, Franse en 
Britse kampementen aanwezig. Een ingebouwde betoncon-

NATUUR

Tussen Poperinge en Vleteren, bij KP 86, beheert Natuur en 
Bos 31,50 hectare jong bos en weilanden. Het grootste aan-
eengesloten gebied grenst aan de Poperingevaart, ter hoog-
te van de Wippe. Bos, weiland, hooiland en poelen wisselen 
er elkaar af. Met een beetje geluk spot je er rietgors, kneu, 
grasmus, zwartkop, torenvalk of een zeldzame velduil. 

In de Wippehoek zijn 
zowel wandel- als rui-
terpaden aangelegd. 
Via kleine doorsteken 
is het niet veraf naar 
de Galgenbossen of 
de Sixtusbossen.

Het speelbos is 
toegankelijk vanaf 2020.

TOERISME

Brouwerij Deca 
(startplaats)
De brouwerij kende 
de voorbije jaren een 
grondige renovatie. In 
2019 werd een nieuwe 
degustatieruimte ‘De-
ca-Bar’ in gebruik geno-
men, open op zaterdag 
van 13 u tot 18 u. Er is mogelijkheid om de ambachtelijke 
brouwerij te bezoeken. Reserveren kan vanaf 10 personen, 
minstens & week op voorhand. In de shop is er tevens moge-
lijkheid om hun bieren of een bier van één van de gastbrou-
wers te kopen. Elverdingestraat 4, Woesten, 057/ 42 20 75, 
www.decabrouwerij.be.

’t Fermetje (recht tegenover de startplaats)
In het romantisch en elegant interieur kunt u genieten van 
diverse culinaire creaties. Voor elk wat wils. Het restaurant 
beschikt over een mooie, gezellige zaal. Ook is er boven een 
sfeervolle ruimte met capaciteit van 35 personen waar u te-
recht kan voor al uw gelegenheden. Op zonnige zomerdagen 
kunt u in alle rust genieten op ons privaat terras. Elverdinge-
straat 7, Woesten, 057/42 72 73, www.fermetjewoesten.be. 

Patador (op het dorpsplein)
Versheid en kwaliteit tegen een eerlijke prijs en mensen met 
een lach ontvangen in een gezellig kader dat zijn de funda-
menten van bistro-frituur Patador. Woestendorp 6, Woesten, 
057/ 36 43 49, www.patador.be. 

Het Kasteelhof (recht tegenover apotheek Nele Desmedt)
Dorst? Hou zeker eens halt bij café Het Kasteelhof, een idea-
le stop. Woestendorp 67, Woesten

structie in woning Elzendammestraat 6 is hiervan een over-
blijfsel.

Poperingevaart (tussen KP 86 en 87)
In de 14 eeuw startte men het verbreden van de Vleterbeek 
zodat deze tussen Poperinge en haar monding in de IJzer be-
vaarbaar zou zijn. De vaart werd gebruikt door handelsboten, 
maar door gebrekkig en duur onderhoud, te weinig diepgang 
en een regelmatig tekort aan water is de Poperingevaart als 
bevaarbare waterloop teloorgegaan.

Gemeentehuis van 
Woesten, Woestendorp 
12 (tussen KP 90 en 
kerk)
Het vroegere gemeen-
tehuis van Woesten 
werd in 1910 gebouwd. 
Vroeger herinnerde een 
leeuw met schild op de 
top van het gebouw aan het bouwjaar. Deze leeuw is helaas 
verdwenen. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd het ge-
meentehuis erg beschadigd. Op een prentbriefkaart krijgen 
we een zicht op de voorgevel van het gemeentehuis zoals 
het werd heropgebouwd in 1922-23. Links van dit gebouw 
bevond zich toen de suikerbakkerij van de familie Ameel. 
Rechts zien we de herberg ‘La cour des brasseurs logement’ 
die vermoedelijk dienst deed als hotel, gezien de mogelijk-
heid tot afspanning. 

Geboortehuis Hilaire Allaeys, Woestendorp 27 (tussen KP 
90 en kerk)
Hilaire Allaeys (1873-1934) was een schrijver. Onder het  
pseudoniem Herwin Eckel schreef hij “ ‘t Onzent in ‘t West-
land”, waarmee hij de vijfjaarlijkse Prijs voor Letterkunde 
van de Provincie West-Vlaanderen in de wacht sleepte. Hij 
was ook een gerenommeerd tandarts en publiceerde in ver-
schillende wetenschappelijke tijdschriften.


