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Datum:	zaterdag	08	juli	2017	
	

Voorstel	van	 Astère	Vercauteren		
zaterdag	8	juli	2017	

	 	
		

		
	 	 	

		

Heuvellandse	eigen	kweek	

	rit	 km	 vertrekplaats	 vertrekuur	 		
grA	 168	km	 Wijtschate	 8.30u	 		
grB	 138	km	 Wijtschate	 8.30u	 		
grC	 106	km	 Wijtschate	 8.30u	 		
	
Over	de	rit	van	vandaag.	

De	rit	van	vandaag	brengt	ons	naar	de	heuvels	van	de	westhoek	met	mooie	vergezichten.	Wij	 fietsen	zelfs	
even	over	de	grens	naar	Frankrijk	.	Geniet	ervan	!!!	

Startplaats	Wijtschate.	

Vanuit	Sint-Pauwels	rijden	wij	naar	de	E17.	Deze	volgen	we	tot	voorbij	Gent	en	tot	juist	voorbij	Kortrijk.	We	
gaan	rechts	de	E17	verlaten	naar	de	A17	richting	Ieper.	Na	een	5-tal	km	nemen	we	de	A19	richting	Ieper.	Je	
verlaat	 de	A19	 bij	 afrit	 2a	Mesen.	Nu	 volg	 je	 de	N58	 gedurende	 14	 km	en	 dan	 rechtsaf	 de	N336	 richting	
Ieper.	Na	8km	kom	je	in	Wijtschate.	Afstand	ongeveer	120km.	Plaats	van	de	afspraak	markt	(ofwel	kerkplein)	
in	8953	Wijtschate.	

Wijtschate	 is	bekend	omwille	
van	de	gerestaureerde	locatie	
Bayernwald	 die	 de	
herinneringen	 aan	 de	 eerste	
wereldoorlog	 levend	houden.	
Ook	 is	 Wijtschate	 het	 decor	
van	de	reeks	Eigen	Kweek.	

Wijtschate	 ligt	 op	 een	
heuvelrug	zodat	wij	 van	start	
gaan	in	dalende	lijn	en	fietsen	
richting	Wulvergem	en	verder	
naar	 Niewerkerken.	 Nu	 gaan	
wij	 op	 zoek	naar	onze	eerste	
helling	van	de	dag.	Na	23	km	zijn	wij	aan	de	voet	van	de	Montenberg	(gemiddeld	7.3%,	steilste	stuk	13%,	1	

km	lang).	Wij	zijn	nu	vrij	dicht	bij	de	Kemmelberg	die	we	gaan	aanvallen	
langs	de	steilste	kant.	Het	is	maar	23%	en	het	duurt	maar	even,	dus	puur	
genieten.	Boven	gaan	wij	 links	in	dalende	lijn	richting	Kemmel.	Nu	even	
uitblazen	 want	 wij	 fietsen	 voor	 de	 tweede	 maal	 de	 Kemmelberg	 op	
(gemiddeld	4%,	steilste	stuk	22%,	2	km	lang)	en	dalen	doen	wij	langs	een	
veilige	weg	 richting	 Loker,	 naar	 de	 volgende	 helling	 :	 de	 Scherpenberg	
(gemiddeld	 9.1%,	 steilste	 stuk	 17%,	 800	m	 lang).	Wij	 dalen	 nu	 richting	

Kerkplein	in	Wijtschate	
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Westouter	 om	 via	 het	 Hellegate	 te	 klimmen	 richting	 Rodeberg	 (gemiddeld	 4.4%,	 steilste	 stuk	 16%,	 800m	
lang).	Eenmaal	boven	gaan	wij	rechts	terug	richting	Westouter.	Wij	gaan	nu	op	zoek	naar	de	Franse	grens.	
We	 zijn	 nu	 50	 km	 ver.	 Nog	 2	 km	 en	we	 zijn	 aan	 ons	 volgende	 helling	 de	 Zwarte	 Berg	 (gemiddeld	 4.58%,	
steilste	 stuk	 9%,	 	 2.5km	 lang).	 Wij	
blijven	nu	even	 in	Frankrijk	en	 rijden	
richting	 Godewaersvelde	 voor	 de	
beklimming	 van	 de	 Catsberg	
(gemiddeld	 9%,	 steilste	 stuk	 14%,	
500m	 lang).	 De	 Catsberg	 biedt	 een	
prachtig	 panorama	 over	 de	 streek.	
Bovenop	 de	 Catsberg	 vind	 je	 de	
trappistenabdij.	 Hier	 kan	 je	 halt	
houden	om	een	film	te	bekijken	over	
het	 leven	 in	 de	 abdij	 of	 om	 de	
producten	die	 daar	 gemaakt	worden	
te	 kopen.	 U	 krijgt	 nadien	 een	
souvenir	 van	 de	 Mont	 des	 Cats	
aangeboden.	 Van	 hieruit	 gaan	 wij	
terug	 ons	 eigen	 landje	 opzoeken	 en	
gaat	 het	 richting	 Poperinge	 waar	 wij	 eigenlijk	 volledig	 rond	 fietsen	 en	 passeren	 wij	 na	 76	 km	 kasteel	 ’t	
Couthof	en	kasteel	De	Lovie.	Het	kasteel	werd	in	1856	gebouwd	in	neoclassicistische	stijl	en	het	is	het	enige	
landhuis	van	de	hand	van	de	Kortrijkse	architect	Pierre	Nicolas	Croquisson.	Het	kasteelpark	werd	aangelegd	
in	(romantische)	Engelse	landschapsstijl	met	glooiend	gazons,	grote	waterpartijen,	wandelpaden	gericht	naar	
het	 kasteel	 en	 de	 merkwaardige	 bomen.	 Wij	 fietsen	 nu	 verder	 richting	 West-Vleteren	 en	 passeren	 de	
Sixtusabdij.	 Als	wij	 heel	 stil	 zijn	 horen	wij	 de	 paters	misschien	wel	 zingen.	Nu	 gaan	wij	 richting	Woesten,	
Zuidschote	en	Boezinge	 	waar	wij	na	95	km	op	zoek	gaan	naar	onze	middagstop.	Na	de	middag	fietsen	wij	
naar	 een	 van	 de	 grootste	 begraafplaatsen	 uit	 wereldoorlog	 14-18	 :	 “Tyne	 Cot	 Cemetery”.	 Dit	 is	 een	
indrukwekkend	en	ingetogen	baken	van	rust	dat	zich	uitstrekt	in	het	voormalige	oorlogslandschap.	

	

	

Kasteel	De	Lovie	

Tyne	Cot	
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Met	 zijn	 11.956	 graven	 is	 dit	 een	 van	 de	 grootste	 begraafplaatsen	 ter	 wereld,	 de	 stille	 getuige	 van	 de	
bloedige	 slag	 bij	 Passendale.	 Tijdens	 dit	 Britse	 offensief	 van	 1917	 vielen	 hier	 in	 100	 dagen	 tijd	 500.000	
slachtoffers	voor	een	terreinwinst	van	amper	acht	kilometer.	Nooit	meer	oorlog	!!!!????	Het	gaat	nu	verder	
naar	Passendale,	Moorslede,	opzij	van	Dadzele,	Geluwe,	Houtem,	Mesen	en	Ploegsteert.	Daar	gaan	wij	op	
zoek,	 als	 het	 weer	 wat	mee	 zit,	 naar	 een	 paar	 grindstroken	 zodat	 wij	 tot	 kort	 bij	 de	 loopgraven	 kunnen	
fietsen	 (Strade	 Bianche).	 Deze	 stroken	 liggen	 in	 het	 Ploegsteertbos.	 Dit	 bos	 is	 een	 van	 de	 grootste	
aaneengesloten	bossen	in	de	omgeving.	Het	bos	bestaat	uit	twee	grootte	delen	en	in	het	bos	bevinden	zich	
talrijke	militaire	begraafplaatsen	en	restanten	van	de	eerste	wereldoorlog.	Van	hieruit	fietsen	wij	terug	naar	
Mesen	en	Wijtschate	waar	we	ons	doel	bereiken	na	168	km	.	

	

De	grB.	

De	grB	volgt	bijna	hetzelfde	parcours	maar	fietst	rechtstreeks	naar	de	Kemmelberg	en	de	Montenberg.	De	
steilste	klim	van	de	Kemmelberg	doen	zij	niet.	Na	de	Kemmelberg	gaat	het	 richting	Scherpenberg	om	van	
daaruit	richting	Westouter	te	fietsen.	Wij	gaan	ook	niet	over	de	grens	met	Frankrijk.	Na	de	middag	gaat	het	
vanuit	Houtem	richting	Mesen	en	Wijtschate.	De	Ploegsteertsebossen	doen	zij	ook	niet	maar	komen	aan	in	
Wijtschate	na	138	km.	Laat	ons	hopen	dat	de	Westvleteren	fris	staat	in	het	café	??	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

De	grC.	

De	rit	van	vandaag	brengt	ons	naar	de	westhoek:	mooie	vergezichten,	vele	kerkhoven,	monumenten	en	de	
herinnering	aan	een	waanzinnige	oorlog.		

Startplaats	Wijtschate.	

Vanuit	Sint	Pauwels	rijden	we	naar	de	E17.	Deze	volgen	wij	richting	Gent	tot	juist	voorbij	Kortrijk.	Dan	rechts	
de	E17	verlaten	richting	A17	richting	Ieper.	Na	een	5-tal	km	de	A19	volgen	richting	Ieper.	Je	verlaat	de	A19	
bij	afrit	2a	Mesen.	Nu	volg	je	de	N58	gedurende	14	km	en	dan	gaan	we	rechtsaf	naar	de	N336	richting	Ieper.	
Na	8km	kom	je	in	Wijtschate.	Afstand	ongeveer	120km.	Plaats	van	de	afspraak	is	de	markt	(ofwel	kerkplein)	
te	8953	Wijtschate.	
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Wij	 starten	op	het	kerkplein	van	Wijtschate,	dit	plein	
is	bekend	van	de	TV-reeks	Eigen	Kweek.	

Daar	 Wijtschate	 op	 een	 heuvelrug	 licht	 maakt	 het	
weinig	 uit	 hoe	 wij	 vertrekken,	 het	 gaat	 altijd	 bergaf.	
Wij	 gaan	 richting	 Bayernwald.	 Daar	 ligt	 een	
gerestaureerde	loopgravensite.	

Deze	 site	 is	 echt	 de	 moeite	 waard	 om	 eens	 een	
bezoekje	 te	brengen,	maar	het	 zal	niet	 voor	 vandaag	
zijn	 want	 we	 fietsen	 verder	 richting	 Kemmel.	 Niet	
gevreesd,	 wij	 laten	 de	 Kemmelberg	 links	 van	 ons	
liggen	en	we	gaan	er	alleen	maar	eens	naar	kijken.	Het	
is	niet	dat	het	hier	volledig	vlak	is,	het	gaat	hier	steeds	
op	 en	 af.	 Langs	 kleine	 wegen	 gaan	 wij	 nu	 richting	
Westouter.	 We	 rijden	 een	 heel	 stukje	 bijna	 op	 de	
grens	 met	 Frankrijk.	 We	 komen	 nu	 op	 het	 parcours	
van	de	A	en	B	rit.	Wij	fietsen	in	een	grote	bocht	rond	
Poperingen,	 zo	 rijden	 wij	 ook	 voorbij	 het	 Kasteel	 ’t	
Couthof	 en	 het	 Kasteel	 de	 Lovie.	 Het	 kasteel	 ’t	
Couthof	is	eigendom	van	de	familie	d’Udekem	d’Acoz.	
Koningin	Mathilde	spendeerde	in	haar	jeugdjaren	heel	

wat	zomers	 in	het	kasteel	 ’t	Couthof	 in	Proven,	de	ouderlijke	woning	van	haar	vader	Patrick.	Later	ging	de	
oudste	zoon	van	het	gezin,	Henri	d’Udekem	d’Acoz	in	het	landhuis	wonen.	Hij	woont	er	nog	steeds.	

	

Wij	 fietsen	 nu	 verder	 richting	 West-Vleteren.	
Wij	 hebben	 daar	 juist	 40	 km,	 dus	 de	 hoogste	
tijd	 voor	 een	 koffiepauze.	 Het	 zou	 mooi	 zijn	
moesten	wij	bij	de	paters	binnen	mogen	voor	
een	donkere	of	blonde	West-Vleteren.		

	

	

	

	

	

Na	de	koffie	gaat	het	richting	Woesten,	Elverdinge,	Zijdschote,	Boezinge	
en	opzij	van	Bikschote	waar	wij	vorig	 jaar	hebben	gefietst.	Verder	gaat	
het	richting	Zonnebeke,	Geluveld,	Houthem	en	Mesen.	Van	hieruit	is	het	

nog	lichtjes	klimmen	naar	Wijtschate	dat	wij	bereiken	na	106	km	.	

			

Kasteel	‘t	Couthof	


