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De Traiteur
Bel-etage
Zushi
Moeder Babelutte
Il Trionfo
Couleur Locale
Babette Mini-Mall
Chocolatier M
Brasserie Rubens
Atelier Lucas
Café de Paris
Barbier Tom
Sim'z
La Terrasse du Zoute
Just Julia
Zut
Glacier de la Poste
Strandbars
Tomorrow Man Made By The Sea
De zee, die grote beeldhouwer
Palace Seafood
Absolute Art Gallery
Bea Items
Blé d'Or
Put 19
Zoutekerkje
Marie Siska
Blinckaertduinbos
Le Muzée de l'Amuzette
HALT
Boo Raan
Más Brasa
Cuines 33
Lakeside Paradise

ROUTE
knokke-heist
OVER DE ROUTE

Deze route voert je door de meest exclusieve badplaats van de Vlaamse kust,
langs bijzondere interieurwinkels, chique flagshipstores van grote modehuizen,
sterrenrestaurants en prachtige kunstgalerijen. Ook wie van groen houdt, komt tijdens deze
wandeling niets te kort. Je wandelt dwars door de groene villawijken van Het Zoute, het
Blinckaertduinbos en het golfterrein van de Royal Zoute Golf Club.

DE WIJKEN

Het uitgestrekte duinengebied tussen Heist en het Zwin werd vanaf het einde van de 19e
eeuw verkaveld tot een langgerekte strook van badplaatsen. Vandaag de dag kennen we deze
plaatsen als Heist, Duinbergen, Albertstrand, Knokke en Het Zoute. Hoewel de Eerste
Wereldoorlog zoals in de andere badplaatsen roet in het eten gooide, brak na de
wapenstilstand een nieuwe bloeiperiode aan. Het toerisme zou echter nooit meer hetzelfde
zijn als voorheen. Vanaf de jaren 30 vonden immers ook de lagere klassen hun weg naar zee
en stilletjes aan brak het massatoerisme door. Enkel de jonge badplaats Knokke slaagde erin
om zijn imago als exclusieve badplaats te behouden. Dankzij een
uitgekiende promotiecampagne en enkele prestigieuze bouwprojecten gaat tot op de dag van
vandaag de beau monde hier op vakantie.
Elk van de vijf badplaatsen in Knokke-Heist heeft zijn eigen kenmerken en charme. Met een
lange geschiedenis als vissersdorp is Heist een vrij eenvoudig kustplaatsje gebleven.
Duinbergen trekt 's zomers veel gezinnen en kunstenaars aan. In Albertstrand draait het leven
rond het bruisende casino en kun je gerust een dagje zonnebaden. De beau monde uit binnenen buitenland vertoeft graag in Knokke en dan vooral in Het Zoute. Schoonheid en luxe zijn er
dan ook alomtegenwoordig. Je vindt er heel wat sterrenrestaurants, exclusieve
interieurwinkels en kunstgalerijen. Veel grote namen, zoals Louis Vuitton, Cartier, Hermès en
Delvaux, hebben een flagshipstore in de Knokse gouden winkeldriehoek die gevormd wordt
door de Lippenslaan, de Dumortierlaan en de Kustlaan. Nu en dan zie je in Het Zoute een
golfkarretje passeren en exclusieve sportauto’s vullen de Knokse straten. Tijdens het
hoogtepunt van het jaar, de Zoute Grand Prix (oktober), wordt Het Zoute zelfs eventjes het
centrum van 's werelds meest prestigieuze automerken.
Wil je een uitstapje in deze mondaine badplaats combineren met een trip in de natuur? Ga op
ontdekking in het Zwin, een prachtig natuurgebied op de grens met Nederland. Knokke is
bovendien een goede uitvalsbasis om de pittoreske dorpjes Damme en Sluis te bezoeken.

WEINIG TIJD

Put 19 + Le Muzée de l'Amuzette + Tomorrow Man Made By The Sea + Lakeside
Paradise + Marie Siska

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 11.20 km)
Start midden in de Lippenslaan. Koop een broodje voor straks 1 . Reserveer links in de
Gulden Vliesstraat een tafel voor later 2 . Loop verder in de Lippenslaan langs leuke winkels
en restaurants 3

4 . Ga links voor Italiaans eten 5 . Vervolg de Lippenslaan 6 tot de

Taborastraat. Ga linksaf en loop even rechts voor een leuke conceptstore 7 . Keer terug
naar een goede chocolatier 8 . Ga rechts de Koningslaan in. Zo kom je op de boulevard 9 .
Volg deze tot het Van Bunnenplein. Wandel langs het plein weer de Lippenslaan in voor een
bakkerij 10 . Terug op het Van Bunnenplein 11 ga je rechtsaf voor een scheerbeurt 12 . Vervolg
de Kustlaan tot het Lichttorenplein, met het toerismekantoor en een broodjeszaak 13 . Ga de
boulevard op en bij de Swolfsstraat rechtsaf en meteen links. Ga verder op de Kustlaan,
voorbij de rotonde 14 15 . Ga links de Antoine Bréartstraat in, met leuke winkels 16 . Aan het
einde van de straat ligt de boulevard. Je kunt er links een ijsje eten 17 . Dan: schoenen uit en
het strand op! Ga een cocktail drinken 18 en wandel naar de strandhoofden voor kunst 19 20 .
Loop terug naar de boulevard. Op het Albertplein kun je zeevruchten eten 21 . Ga verder op de
Kustlaan tot de volgende rotonde. Daar vind je kunstgalerijen 22 en woonwinkels 23 . Ga
rechts de Sparrendreef in en neem de derde straat rechts, het Britspad. Ga bij het pleintje
links en weer links. Via het Poolspad kom je bij een hippe ontbijt- en lunchzaak 24 . Ga nu links
via het smalle Amerikapad naar de Sparrendreef. Ga linksaf voor een aperitief 25 en bezoek
het rustgevende Zoutekerkje 26 . Ga verder op de Sparrendreef en sla rechts de Welseweg in.
Volg deze tot de splitsing en ga rechts de kronkelige Pr. Josephinelaan in, die overgaat in de
Prins Karellaan. Sla links het Zweedspad in. Ga op de rotonde links en vervolg het Zweedspad.
Ga aan het einde rechtsaf. Je komt op de Zoutelaan, met Marie Siska 27 . Loop over de
Zoutelaan, neem de derde straat links (Meesjesweg), dan rechts en weer links in de
Berkenlaan richting het Blinckaertduinbos 28 . Volg rechtsaf de Boslaan tot in de Sparrendreef.
Loop linksaf midden door het golfterrein. Neem de Helmweg rechtsaf en ga daarna links de
Albertlaan in 29 30 . Ga rechts en dan links. In deze straat en de parallelstraat liggen veel
restaurants 31 32 33 . Ga links de Maurice Lippenslaan in en wandel via Duinenwater naar
Lakeside Paradise 34 .
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1 DE TRAITEUR - ETEN & DRINKEN

19.00-21.00, do 19.00-21.00, vanaf € 30, lunch italiano € 32, bus 12 zoutelaan

Op zoek naar een snelle hap voor onderweg? Bij De Traiteur kun je rijkelijk belegde broodjes
kopen voor een goede prijs. Probeer zeker eens het broodje met brie, walnoten en rucola:
heerlijk. Tijdens de zomermaanden is deze winkel tot 21 uur open: ideaal om na een dagje
strand nog snel wat inkopen te doen.
lippenslaan 117, www.traiteurvandycke.be, +32(0)50-616816, sep-jun dagelijks 9.00-19.30, julaug dagelijks 9.00-21.30, belegd broodje vanaf € 3,75, bus 12 zoutelaan
2 BEL-ETAGE - ETEN & DRINKEN

Het toprestaurant van meesterchef Fabrice Vuillemin ligt op de eerste verdieping van zijn
herenhuis in het centrum van Knokke, vandaar de naam Bel-etage. De benedenverdieping
werd ingericht als een Cubaanse bar. Chef Vuillemin kookt voor maximum vijftien personen
om zo de beste service te kunnen bieden. Hier ga je heen voor een speciale avond!
gulden-vliesstraat 13, www.restaurantbeletage.be, +32(0)50-627733, ma-di & do-zo
19.00-21.30, driegangenmenu € 59, bus 12 zoutelaan

De eigenares van Couleur Locale spoort in verre oorden leuke handgemaakte interieurspullen
op en verkoopt ze in haar winkel. Je vindt er rieten manden, linnen handdoeken en
beddengoed, verlichting, handgemaakte wanddecoratie, mokken en borden. De meeste
objecten in de winkel zijn gemaakt in natuurlijke, warme materialen en hebben een etnische
look. Wat verderop in de straat ligt een tweede Couleur Locale-winkel met nog meer unieke
spullen.
lippenslaan 275, www.couleurlocale.eu, +32(0)50-694304, dagelijks 11.00-18.30, bus 12
zoutelaan
7 BABETTE MINI-MALL - SHOPPEN

In de schattige conceptstore Babette Mini-Mall ontdek je bij een kop Italiaanse koffie of een
cappuccino handgemaakte objecten, interieurspullen en kledingstukken. De rieten
strandtassen met leuke boodschappen op zijn een leuk souvenir. Ze bestaan trouwens ook in

3 ZUSHI - ETEN & DRINKEN

mini-formaat. De koffie, broodjes en zoete lekkernijen kun je ook to go meenemen!

Sushiliefhebbers moeten absoluut eens bij Zushi langsgaan. Het ruime aanbod
voorgerechten, Zushi combo’s en aparte rolls wordt in een open keuken à la minute bereid
door de Japanse chefs. De Zushi combo's worden, zoals het hoort, op een indrukwekkende
sushiboot geserveerd met drie soorten sojasaus en wasabi. Ook take-away is mogelijk.
lippenslaan 124, www.zushi.be, +32(0)50-960660, jan-jun & sep-dec wo-zo 17.00-22.00, jul-

leopoldlaan 154, +32(0)478-724772, ma 13.00-18.00, di & do-za 8.45-18.00, wo 8.45-13.00,
bus 12 zoutelaan
8 CHOCOLATIER M - SHOPPEN

Chocolatier David Maenhout won al verschillende internationale prijzen. In zijn winkel
Chocolatier M kun je enkele van de winnende smakencombinaties proeven. Zo ontwikkelde

aug dagelijks 15.00-23.00, sushi € 8,50, zushi combo 2 personen € 65, bus 12 zoutelaan

Maenhout een praline met umami, de vijfde basissmaak, en werd zijn creatie met

4 MOEDER BABELUTTE - SHOPPEN

Halverwege de negentiende eeuw kwam Rosalie Desmedt met haar man in Heist wonen. Als
bijverdienste verkocht ze boterbabbelaars of babelutten aan kinderen van rijke toeristen. Ze
kreeg al snel de bijnaam 'Mère Babelutte'. De boterige snoepjes kun je nog steeds kopen bij
Moeder Babelutte, de blauwwitte winkeltjes die naar Rosalie Desmedt zijn genoemd.
lippenslaan 220, www.moederbabelutte.be, +32(0)50-612573, ma & wo-zo 10.00-18.00, bus
12, 41 zoutelaan

duindoornbes uitgeroepen tot West-Vlaams streekproduct. Wil je graag een klassieker
proeven? Koop dan enkele heerlijke mellowcakes!
sylvain dupuisstraat 38, www.chocolatier-m.be, +32(0)50-614460, sep-jun ma & do-vr
10.00-12.30 & 13.30-18.00, za-zo 10.00-18.00, jul-aug dagelijks 10.00-18.00, bus 12 zoutelaan
9 BRASSERIE RUBENS - ETEN & DRINKEN

Brasserie Rubens is een begrip in Knokke. Tijdens de zomermaanden staat hier vaak een rij

5 IL TRIONFO - ETEN & DRINKEN

Restaurant Il Trionfo is een echt Italiaans familierestaurant. Chef Gusti wordt in de keuken
bijgestaan door mama Pina en in de strak ingerichte eetzaal leiden papa Antonio en dochters
Ann-Séverine en Gemma alles in goede banen. Alles wat geserveerd wordt, van de olijfolie tot
de pasta, is in Italië gemaakt. Volgens de Gault&Millau-gids is dit een van de beste Italiaanse
restaurants van het land!
paul parmentierlaan 203, www.iltrionfo.be, +32(0)50-604080, ma & vr-zo 12.00-14.00 &
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6 COULEUR LOCALE - SHOPPEN

5

mensen te wachten op een tafeltje op het zonnige terras dat uitkijkt op het Rubensplein en de
boulevard. Op de kaart staan vooral Frans-Belgische gerechten met de nadruk op
visgerechten. Aanraders zijn de huisgemaakte garnalenkroketten en de kabeljauw royal.
zeedijk-albertstrand 589, www.brasserierubens.be, +32(0)50-603501, zo-do 11.00-23.00, vr-za
11.00-00.00, € 28, bus 12, 41 meerminlaan
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