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BELGISCHE HOP 
EN BELGISCH BIER 

TARIEVEN

Volwassenen  6,00 euro

Jongeren (6-26 jaar) 2,50 euro

Kinderen (< 6 jaar) gratis

60+ 5,00 euro

Groepen (vanaf 15 pers.):  

7,50 euro (inclusief Poperings Hommelbier)

10,00 euro (degustatietour)

Gids (verplicht) max. 30 pers.: 60,00 euro

OPENINGSUREN

1 maart tot 30 november: 

di. t.e.m. zo. van 10 uur tot 18 uur

Krokus- en kerstvakantie: 

di. t.e.m. zo. van 14 uur tot 18 uur

Laatste toegang: 1 uur voor sluitingstijd

Gesloten: 

• elke maandag (uitgezonderd feestdagen)

• tijdens de maanden december, januari en 

februari



HOPMUSEUM POPERINGE

Het museum is gevestigd in het monu-

mentale gebouw De Stadsschaal dat 

geschiedenis uitademt. Het bescherm-

de gebouw vertelt de geschiedenis van 

Poperinge, het verhaal van de hopplant 

en de mensen die hierbij betrokken zijn 

en toont je de rijke Belgische biercultuur.

BELGISCHE BIERCOLLECTIE 

Weinig andere landen evenaren België 

op het vlak van unieke bierstijlen, 

gistingswijzen, brouwtechnieken en 

diversiteit aan smaken en aroma’s. 

In het Hopmuseum worden 1800 ver-

schillende Belgische bieren getoond. 

Op de digitale biertafel kun je elk bier 

opzoeken.

ONTDEK HET LEKKERSTE 
VAN DE WESTHOEK 

Poperinge is niet enkel de hoofdstad 

van de hop, maar ook van het goede 

leven! 

De volkssportroute brengt je naar 

sfeervolle landelijke cafeetjes. Geniet 

van lekkere hopscheuten op restaurant 

of breng een bezoek aan Watou, kunst- 

en brouwerijdorp met internationale 

uitstraling. 

Talbot House en het bezoekerscentrum 

Lijssenthoek bieden een unieke kijk op 

het leven achter het WOI-front.

Meer info kan je ondermeer op volgende 

websites vinden:

www.toerismepoperinge.be

www.toerismewesthoek.be 

BELEVINGSMUSEUM 

Hop en bier staan centraal in het 

activiteitenaanbod van het museum. 

Alle info over rondleidingen, degusta-

ties, evenementen, educatieve pak-

ketten, ... vind je op onze website: 

www.hopmuseum.be

BELGISCHE HOP 

Hop wordt al generaties lang met veel 

liefde en vakkennis verbouwd in de 

streek rond Poperinge. De Belgische 

hoptelers zijn terecht fier op het 

resultaat: Belgische kwaliteitshop. 

Bieren, gebrouwen met 

Belgische hop, herken 

je aan dit logo:

www.belgischehop.be

NIEUW

DEGUSTATIEBEZOEK              

Groepen kunnen naast klassieke 

rondleidingen genieten van speciale 

degustatietours met als thema’s 

‘Belhop’, ‘Vrouwen en Bier’, ‘Abdij-

bieren en Trappisten’ en ‘Hop, bier 

en WOI’.


