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FIETSEN

In h et spoor van D e G root e O o rl og
De lente is weldra in het land. Hoog tijd dus om ons stalen – of was het nu
carbon? – ros terug van stal te halen. Onze regio biedt hiervoor het ideale
decor. Weidse landschappen, af en toe een stevige kuitenbijter en fraaie vergezichten, … Ze maken een fietstocht tot een waar festijn. De verschillende
routes in het teken van De Groote Oorlog voegen daar nog een stevige brok
geschiedenis aan toe. We stellen drie niet te missen routes aan je voor!
TEKST KURT DEMAN

IN VLAAMSE VELDEN

VREDESROUTE

Route Veurne (29 km) en route Diksmuide (28 km)

Ieper (44 km)

Deze fietsroute voert je mee langs belangrijke locaties uit het succesvolle oorlogsepos. Houd je adem
in bij de indrukwekkende monumenten en begraafplaatsen, en kijk uit over de slagvelden waar
ooit een lange, bloederige strijd werd uitgevochten. Fans van de serie zullen filmlocaties als de
suikerfabriek en Kasteel Ter Heyde zeker herkennen. Je ontdekt tal van plaatsen die van strategisch
belang waren om ons grondgebied te verdedigen.

Deze fietsroute staat in het teken van de vele gesneuvelden tijdens De Groote Oorlog, met haltes
waar je even stil van wordt. Via onder meer het
Provinciaal Domein de Palingbeek, Hill 60 en
Hill 62. In Zonnebeke fiets je tot het indrukwekkende Britse Tyne Cot Cemetery. Verderop gaat
het naar Langemark, met een bezoek aan het
Duitse Soldatenfriedhof waar o.m. 3.000 studenten begraven liggen. Op de terugweg is het
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heerlijk om de pedalen te laten spreken langs
het Ieperleekanaal. Het Essex Farm Cemetry inspireerde John Mac Crae op 3 mei 1915 tot het
schrijven van het gedicht ‘In Flanders Fields the
poppies blow’.
VERGETEN SPOREN
Heuvelland (38 km)

Deze fietsroute is een gemeenschappelijk initiatief van de gemeente Heuvelland en de stad
Waregem. Je leert er het verhaal van de Amerikaanse troepen in onze streek. Velen onder hen
sneuvelden in de omgeving van Kemmel, waarna
ze in Waregem ten grave werden gedragen. De
verschillende haltes herdenken hun oorlogsdeelname, die een doorbraak naar de vrede versnelde. Het landschap onderweg is rijk en veelzijdig,
wat van deze fietstocht een innemende, maar
tegelijk ook ontspannende ervaring maakt.

Alle info en details over deze fietsroutes lees je na via
www.fietsroute.org.

