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Voorstel	van	 	Astère	Vercauteren	 		 	
zondag	9	juni	2019	

	 	
	

		
	 	 	

		

Frans	Vlaanderen	
		

	 	 	
		

rit	 km	 vertrekplaats	 vertrekuur	 		
grA	 165	km	 Koksijde	 9.00u	 		
grB	 142	km	 Koksijde	 9.00u	 		
grC	 104	km	 Koksijde	 9.00u	 		
	

De	 rit	 van	 vandaag	 gaat	 naar	 Frans	 Vlaanderen.	 Wat	
moeten	 we	 eigenlijk	 onder	 de	 regio	 Frans-Vlaanderen	
verstaan?	 Strikt	 genomen	 slaat	 de	 benaming	 alleen	 op	
dat	deel	van	het	voormalige	graafschap	Vlaanderen	waar	
vroeger	 Nederlands	 of	 Vlaamse	 dialecten	 werden	
gesproken.	Dit	 is	echter	niet	helemaal	 juist.	 Feitelijk	 zou	
men	 Frans-Vlaanderen	 kunnen	 omschrijven	 als	 dat	 deel	
van	 het	 huidige	 Frankrijk	 dat	 in	 de	 zeventiende	 eeuw	
tijdens	 de	 regeringsperiode	 van	 de	 Franse	 Zonnekoning	
Lodewijk	 XIV	 (1638-1715)	 werd	 veroverd	 op	 de	
Nederlanden.	Frankrijk	annexeerde	toen	niet	alleen	delen	

van	Vlaanderen,	maar	ook	gebieden	behorend	tot	het	graafschap	Henegouwen.		
Wij	starten	dus	richting	Frankrijk	en	na	10	km	fietsen	wij	de	grens	over	en	een	beetje	verder	zijn	wij	in	het	
eerste	 dorpje	 Ghijvelde	 (Frans:	 Ghyvelde).	 Dit	 is	 een	 gemeente	 in	 de	 Franse	 Westhoek	 in	 het	 Franse	
Noorderdepartement.	De	gemeente	heeft	ongeveer	3.000	inwoners.	Gijvelde	en	de	aangrenzende	gemeente	
Uksem	 zijn	 gemeenten	 waarin	 de	 meerderheid	 nog	 het	 West-Vlaams,	 een	 dialect	 van	 het	 Nederlands,	
spreekt.	Nu	fietsen	wij	naar	Teteghem,	Coudekerque,	Cappelle-la	Cappel,	Looberghe,	Milam,	Wulverdinghe,	
Serques,	 Tatinghem	en	 Saint-Omer.	 Saint-Omer	 is	 niet	 zo	 bekend	 bij	 de	 toeristen	maar	 heeft	 heel	wat	 te	
bieden.	Voor	het	ontstaan	van	Saint-Omer	gaan	we	terug	tot	de	7e	eeuw.	Op	een	heuvel	 in	de	moerassen	
bouwden	 de	 monniken	 Bertin,	 Ebertram	 en	 Mommelin	 van	 de	 St-Pietersabdij	 een	 kapel,	 die	 in	 820	 het	
gezelschap	 kreeg	 van	 een	 collegiale	 kerk	 wat	 verderop	 (waar	 nu	 de	 kathedraal	 staat).	 Tussen	 die	 twee	

kerken	vind	je	de	Rue	Saint-Bertin.	De	kapel	werd	vanaf	de	
9e	 eeuw	 een	 groot	 kloostercomplex	 dat	 zijn	 einde	 pas	
kende	 bij	 de	 Franse	 Revolutie.	 Langs	 de	 Rue	 Saint-Bertin	
werd	 een	 kasteel	 gebouwd	 en	 een	 grote	markt.	 Zo	 is	 de	
stad	 stilaan	 gegroeid.	Het	werd	 zelfs	 een	havenstad	door	
de	 vele	 kanalisaties,	maar	 na	 een	 explosieve	 groei	 kende	
de	 stad	 ook	 een	 periode	 van	 verval.	 Vanaf	 de	 Franse	
periode	kreeg	de	stad	opnieuw	een	bloeiperiode	waarvan	
de	 mooie	 bouwwerken	 uit	 de	 18e	 eeuw	 nog	 steeds	
getuige	zijn.	Wij	 fietsen	nu	 richting	Cassel.	De	weg	 is	vlak	

tot	2	km	voor	Cassel	en	vanaf	daar	begint	het	klimmen	want	Cassel	ligt	op	een	heuvel	van	176	m	hoog.	Het	
gaat	 nu	 naar	 Wormhout	 en	 Hondschoote.	 Nu	 gaan	 wij	 op	 zoek	 naar	 de	 Moeren,	 de	 schrik	 van	 elke	
wielrenner	die	aan	de	start	staat	van	Gent	Wevelgem,	als	de	wind	meezit	zijn	wij	zo	in	Veurne	en	de	Panne.	
	

Cassel 
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Voor	 ons	 B	 rijders	 is	 het	 hetzelfde	 parcours	 tot	 in	
Serques	en	fietsen	zo	naar	Saint-Omer.	Zij	 laten	Cassel	
wel	rechts	liggen	en	fietsen	via	Amèke	naar	Wormhout	
en	sluiten	zo	aan	op	het	parcours	van	de	A-rijders.	
Ook	 onze	 C	 rijders	 volgen	 hetzelfde	 parcours	 tot	 het	
gehucht	 Lynck	 en	 rijden	 dan	 richting	 Zererscappel,	
Esquelbecq	 en	 sluiten	 ook	 in	 Wormhout	 aan	 op	 het	
parcours	van	de	A-	en	B-rijders.	


