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Wandelroutes
- Wandelnetwerk Heuvelland
Via knooppunten kunt u Heuvelland verkennen.
Liefst 100 km lang.
Dagen lang stappen op en rond de Heuvels van de Westhoek.
Het zal je geen moment vervelen.
Je vindt er uitgestrekte bossen, vele panoramische vergezichten en ongestoorde natuurgebieden.
Typisch voor het Heuvelland is de “couleur locale” met de
streekgastronomie, de vele bruine kroegen onderweg en de
vriendelijke plattelandbewoners.
De knooppuntenbewegwijzering laat toe je eigen traject uit te
stippelen.
- Kemmelbergwandelroute: 9,4 km door Dranouter, Kemmel en Wulvergem
Deze wandelroute verkent de omgeving van de Kemmelberg
(156 m), zuidwestwaarts van Ieper. Het landschap is er zeer
heuvelachtig en biedt oneindige vergezichten.
Je start de tocht in de dorpskom van Kemmel. Via het
gemeentelijke domein De Warande ga je naar de voet van de
Heuvelrug. Dan stap je verder langs veldwegen naar de
Monteberg (131 m). Daarna gaat het steil bergop naar de top
van de Kemmelberg. Boven wacht een uniek panorama.
Op de terugweg wandel je langs de beboste flanken van de
heuvelkam.
- Tweebergenwandelroute: 7,2 km
De Tweebergenwandelroute verkent het heuvelrijke landschap
van Westouter. Vertrekkend vanuit de dorpskom wordt vooreerst de Sulferberg (88 m) met het gelijknamige natuurreservaat aangedaan. Daarna wordt richting Rodeberg (134 m)
gestapt. Eenmaal boven wacht de wandelaar een avontuurlijke
afdaling langs het "Hellegat", een diep uitgesneden dal dat
grotendeels bebost is. De terugweg leidt door het "Kotje
Piepersbos".
- Geuzenwandelroute: 9,6 km
Start in Nieuwkerke. De route biedt tal van mooie vergezichten
op de Franse Catsberg en de Kemmelberg. De wandelroute is
bewegwijzerd met zeshoekige bordjes.
- De Geuzen Achterna: 9 km
In Dranouter en omgeving herinneren een aantal monumenten
aan feiten uit de zestiende eeuw. Deze wandeling komt voorbij
het monument ter ere van Petrus Plancius, de tombe en het
Calvariekruis van de Zwarte Molen. Onderweg kan de wande-

laar genieten van prachtige panorama's op de heuvelrij. De
wandeling is bewegwijzerd met oranje kleurkoppalen.
- Het Broekelzenpad: 7 km
Het Broekelzenpad verkent het heuvelrijke landschap van
Westouter. Vanuit de dorpskom gaat het via de vallei van de
Hellegatbeek naar de noordelijke flank van de Vidaigneberg.
Het pad leidt je door het natuurreservaat De Broekelzen (17
ha). De terugweg loopt een eindje op de Schreve (Franse
grens) en doet nog de vallei van de Franse beek aan. Het
Broekelzenpad is niet bewegwijzerd. Groene pijltjes vergemakkelijken de doortocht van het reservaat.
- Het Yourcenarpad: 8 km
Deze wandelroute maakt een lus in het Parc Départemental
Yourcenar op de Zwarteberg (Fr) en loopt naar en door de
natuurgebieden de Douvevallei en de Broekelzen in Westouter.
Het pad is niet bewegwijzerd en staat beschreven in een
tweetalige brochure met kaart.
- Het Hyacintenpad: wandelroute die buurgemeenten aandoet
- Domein “De Warande”
rond het kasteel ligt een 16 ha groot park met veel open
ruimten en een rijk plantenassortiment
- Het Scherpenbergpad: 7,7 km
Het Scherpenbergpad ontdekt de ruime omgeving van de
Scherpenberg in Loker.
Vanuit de dorpskom gaat het pad eerst naar het natuurgebied
Vijvervelden (4 ha) in de vallei van de Hellebeek. Dan komt de
Scherpenberg aan de beurt en het natuurgebied met dezelfde
naam (10 ha).
De terugweg loopt over de Sulferberg en de Rodeberg. Unieke
panorama's, zowel naar het noorden als naar het zuiden,
belonen de wandelaar na de hellingen.

- Flankrijkwandelpad: 8 km
Deze wandelroute verkent de flanken van de Rode- en de
Zwarteberg. Het pad loopt grotendeels over onverharde wegen
en leidt de wandelaar langs kleine bronbossen. De gezellige
weekenddrukte op de Zwarteberg zorgt voor een ontspannende rustpauze. De wandeling is bewegwijzerd met groene
kleurkoppalen.
- Kraters en Mijnen: 9 km
Deze wandeling beschrijft de geschiedenis van de mijnenslag
die op 7 juni 1917 in Wijtschate losbarstte. De kraters,
waaronder de imposante Spanbroekmolentrechter of Pool of

Peace, domineren nog steeds het landschap. De wandeling is
bewegwijzerd met blauwe kleurkoppalen.
- Borellepad: 9 km
Het Borellepad is 9 km lang en laat de wandelaar de omgeving
van Dranouter en de flanken van de Kemmelberg verkennen.
U wandelt o.m. door de nieuw aangelegde paden in het
provinciaal domein De Kemmelberg. De vele onverharde
wegen maken het gebruik van kinder- of rolwagen onmogelijk.
Deze wandeling is niet bewegwijzerd.
- Tussen Berg en Dal: 15 km
Tussen ‘Berg en Dal’ brengt de wandelaar van Kemmel naar
de Rodeberg en terug. Onderweg geniet u van schitterende
panorama’s en het natuurreservaat Het Eeuwenhout. Hier en
daar zijn er vrij steile stukken. Ongeveer 30% van de wandeling bestaat uit onverharde wegen. Deze wandeling is 15 km
lang en niet bewegwijzerd.
- Rolstoelwandelnetwerk: 20km
Het rolstoelwandelnetwerk 'Met zicht op de bergen' strekt zich
hoofdzakelijk uit ten noorden van de dorpskern van Westouter,
in de richting van Poperinge. Van daar heb je telkens een mooi
zicht op de 'bergen'. Het golvende landschap schommelt
meestal tussen de 40 en 60 meter boven de zeespiegel en
haalt 70 meter aan de kant van de bergen.
De wandelwegen zijn hoofdzakelijk geasfalteerd. Ook enkele
grintwegen zijn in het net opgenomen: een pijl geeft de
aanbevolen richting aan.
Het rolstoelnetwerk is een initiatief van de Stichting Marguerite
Yourcenar met steun van het Regionaal Landschap WestVlaamse Heuvels.
Het rolstoelnetwerk is niet bewegwijzerd maar maakt op
sommige plaatsen wel gebruik van het wandelnetwerk
Heuvelland.
- Wandelroute Slag om de Kemmelberg: 10 km
Wandeltocht tussen Kemmel en Loker in het spoor van de
Franse soldaten, met waar gebeurde persoonlijke verhalen in
een vernietigende oorlog.
De wandeltocht is gebaseerd op het wandelnetwerk Heuvelland en is 10 km lang. Er is eveneens een kortere versie van 5
km mogelijk. Daarnaast is er een aangepast parcours voor rolen kinderwagens voorzien.
- Verhalenroute De Slag om de Kemmeberg: 10 km
Themaroute rond de gebeurtenissen op en rond de
Kemmelberg van april tot begin september 1918. De
wandelroute is bewegwijzerd en maakt gebruik van de
knooppunten van het wandelnetwerk Heuvelland.

