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Fietsroutes
• Fietsnetwerk Westhoek Zuid (500 km)1

• West-Vlaamse Bergenfietsroute - Heuvelland (45km)2

• Schrevefietsroute - Reningelst (Poperinge) (46 km)3

• De Mijnenslag van 1917 - Ieper, Heuvelland, Mesen (28,6 km)4

• Mountainbikeroutes-Reg.Landschap West-Vlaamse Heuvels (150 km)5

Fietsnetwerk Westhoek ZUID (500 km)
De kaart geeft een beeld van het zuidelijke deel
van het fietsnetwerk. alle knooppunten worden
erop vermeld, evenals de afstand in km tussen de
knooppunten. Gedrukt op weerbestendig papier.
Een gedetailleerde kaart met summiere beschrijving
is te koop bij VVV Heuvelland. De kaart kost € 6.
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West-Vlaamse Bergenfietsroute - Heuvelland (45 km)
De fietsroute verkent de heuvelrijke streek ten
zuiden van Ieper. Het gebied vormt een uitgesproken
parklandschap met sterk geprononceerd reliëf.
Oude getuigenheuvels (o.m. de Kemmelberg en
de Rode Berg) bepalen er het landschapsbeeld..
Tijdens de Eerste Wereldoorlog vormden deze
beboste heuvelruggen de inzet van zeer hevige
gevechten. Talrijke militaire begraafplaatsen en
oorlogsmonumenten herinneren hieraan.
Centraal op deze tocht staan de acht dorpen
van Heuvelland. Daarnaast worden ook de
taalgrensgemeente Mesen en het provinciedomein
"De Palingbeek" aangedaan.
Een gedetailleerde kaart met routebeschrijving is
voor € 2 te koop bij VVV Heuvelland.
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Schrevefietsroute - Reningelst (Poperinge) (46 km)
Deze grensoverschrijdende fietsroute verkent een
uniek landschap aan beide zijden van de "Schreve"
zoals hier de Frans-Belgische grens heet. Ooit was
dit één Vlaanderen, tot de historische Slag aan de
Peenebeek in 1677 het onder twee mogendheden
verdeelde. Vertrekkend vanuit Reningelst,
toegangspoort tot het Heuvelland, fietsen we
doorheen een heuvellandschap richting Westouter.
Hier dwarsen we de grens voor een verkenning
van het Frans-Vlaamse Houtland : een glooiend
landschap, afgezoomd met hagen, waar landelijke
rust heerst in intimistische dorpjes die ooit de
luister van het Graafschap Vlaanderen uitmaakten.
In Berthen, Boeschepe en Godewaersvelde leeft
de Vlaamse oorsprong voort in opschriften aan
herbergen en veldkapelletjes; op grafzerken staan
typische Vlaamse familienamen gebeiteld. Voorbij
het kunst- en brouwersdorp Watou signaleren
hopvelden de nabijheid van Poperinge, beslist een
ommetje waard omwille van zijn rijk historisch
erfgoed. Doorheen een rustgevend landschap, op
en over de grens, bereiken we tenslotte opnieuw
Reningelst.
Een kaart met routebeschrijving kost € 2 en is te
koop bij VVV Heuvelland.
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De Mijnenslag van 1917 - Thematische fietstocht - Ieper,
Heuvelland, Mesen (28,6 km)
Vrij snel na het begin van de Eerste Wereldoorlog
liepen de vijandige frontlinies vast. Tussen Ieper en
Mesen slingerde het front zich in een omgekeerde S-
vorm door de heuvels. Om een doorbraak te forceren
vatten de Britten het plan op om de Duitse stellingen
te ondergraven en tot ontploffing te brengen.
Na anderhalf jaar graven lieten de geallieerden
op 7 juni 1917 negentien ondergrondse mijnen
exploderen in wat tot dan toe de grootste door de
mens veroorzaakte ontploffing was. De Brit Sir
Charles Harrington, stafchef van het 'Second Army'
verwoordde het daags voordien op een persbriefing
als volgt: 'Gentlemen, I do not know whether
we shall change history tomorrow, but we shall
certainly alter the geography'. De themafietstocht
'De Mijnenslag van 1917' laat je kennis maken met
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het verhaal en de landschappelijke relicten van
deze opmerkelijke gebeurtenis tijdens de Eerste
Wereldoorlog.
De brochure met routebeschrijving, kaart en foto's
kost € 3 en is te koop bij VVV Heuvelland.
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Mountainbikeroutes-Reg.Landschap West-Vlaamse Heuvels
(150 km)
In het 'Regionaal Landschap West-Vlaamse
Heuvels' en 'Les Monts de Flandre' werden 8
mountainbikeroutes uitgestippeld. Er zijn 6 trajecten
op Vlaamse bodem en 2 trajecten langs Franse
kant. De routes hebben verschillende afstanden en
moeilijksheidsgraden.
Een kaart met de 8 trajecten kost € 5 en is te koop bij
VVV Heuvelland
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