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Buurten bij de buren
rit
grC

km
102 km
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Knesselare
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08.30u

Terwijl onze fietscollega’s van de grA en grB in het zuiden van het land bij onze Waalse buren op bezoek
gaan, zoeken wij het vlakke landschap op van onze Westvlaamse buren.
We verzamelen aan de kerk in Knesselare waar in de omgeving voldoende parking is.
Knesselare is de Oost-Vlaamse gemeente die we vandaag als startplaats met ons bezoek ‘vereren’, de rest
van onze trip speelt zich bijna uitsluitend af in West-Vlaanderen.
We zoeken direct rustige wegen op en zonder dat we het merken wippen we de provinciegrens over en
komen al gauw in de woonwijken van Oedelem terecht. Even verder zijn we in Moerbrugge waar we de
trekweg van het Kanaal Gent-Brugge-Oostende volgen.
Aan de rand van Sint-Michiels-Brugge verlaten we het kanaal en fietsen opzij van Oostkamp en over de E40
naar Loppem. Langs kleine wegjes peddelen we onder Jabbeke door, langs de gehuchten Snellegem en
Zerkegem.
In Westkerke bereiken we ons meest westelijk gelegen punt en we draaien terug zuid-oostwaarts. Voor de
meesten onder ons zullen Bekegem en ’t Veld wel onbekende plaatsen zijn en we zullen ongetwijfeld
vaststellen dat we ons hier op de Westvlaamse ‘boerenbuiten’ bevinden. Eens we opzij van Aartrijke
gereden zijn, zoeken we de grootste en toch iets drukkere gemeente op van onze rit en we komen na 67 km
in Torhout. De boterhammekes zullen wel al smaken !
Na de bokes met koffie of iets straffer, bereiken we al snel terug onze kleine, rustige baantjes en komen in
Ruddervoorde. In de omgeving van
Hertsberge rijden we langs en doorheen
het
Provinciedomein
LippensgoedBulskampveld met het Vagevuurbos, die
samen het grootste boscomplex van
West-Vlaanderen vormen.
Even voor Maria-Aalter bereiken we
terug Oost-Vlaamse grond, hetgeen
betekent dat we niet ver meer van ons
eindpunt zijn want nadat we terug over
de E40 en het Kanaal Gent-Oostende zijn
gereden ligt Knesselare terug op ons te
wachten … voor nog een terrasje ?

Het Provinciedomein Bulskampveld
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