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Fietsroutes
Fietsnetwerk
Westhoek Zuid:

Fietsroute LF 6:

De Westvlaamse
Bergenroute:

500 km
Via een netwerkkaart met knooppunten kunt u via zelf
gekozen routes de regio verkennen.
Rechthoekige bordjes houden u op het juiste spoort.
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.
Een gedetailleerde kaart met summiere beschrijving is te
koop bij VVV Heuvelland.
Een onderdeel van de Vlaanderen Fietsroute.
800 km fietsplezier

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.

De Schreveroute:

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.
De Vredesroute:

44 km
Hoofdthema van deze bewegwijzerde toeristische
fietsroute vormt Wereldoorlog I. Vertrekkend vanuit Ieper
leidt de route eerst naar het Provinciaal Domein de
Palingbeek, Hill 60 en Hill 62. Vervolgens wordt
Zonnebeke aangedaan en het indrukwekkende Britse
Tyne cot Cemetery. Verderop gaat het naar Langemark,
waar op het Duitse Soldatenfriedhof o.m. 3.000 studenten
begraven liggen. De terugweg voert langs het
Ieperleekanaal en het Essex Farm Cemetery ; hier schreef
John Mac Crae op 3 mei 1915 het gedicht "In Flanders
Fields the poppies blow".

Fleterna route:

46 km
De route laat je kennismaken met het landschap tussen
Poperinge en Vleteren. De streek is bekend om haar
hoppeteelt. Het landschap is zeer afwisselend: nu eens
domineren bossen en parken, dan weer bepalen akkers of
laaggelegen weiden (Puydebroeken) het landschapsbeeld. Rode draad van deze tocht is de vallei van de
Vleterbeek. De route ontleent haar naam aan het KeltischGermaanse toponiem Fleterna.

