KLAPRO OS
FIETSROUTE
WEST-VLAAMSE HEUVELS

is natuur

FIETSROUTE WESTVLAAMSE HEUVELS
Afstand van het traject: 33 km
Moeilijkheidsgraad (max. = 3)
Fietsverhuur:
1. Camping Ypra
Pingelarestraat 2 - 8956 Kemmel
Tel.: 057/ 44 46 31
www.camping-ypra.be
camping.ypra@skynet.be

3. d’Hellekapelle
Dikkebusstraat 171 - 8958 Loker
Tel.: 057 20 24 83
www.dhellekapelle.be
info@dhellekapelle.be

2. Eeuwenhout
Koudekotstraat 19 - 8951 Dranouter
Tel.: 0475 26 94 83
www.bb-eeuwenhout.be
info@bb-eeuwenhout.be

4. Ecochique
Hellegatstraat 6A - 8954 Westouter
Tel.: 0486 43 02 47
www.ebikexperience.be
info@ecochique.be

Aan het vertrekknooppunt 16 neem je best wat tijd
voor een bezoek aan toerisme Heuvelland waar je een
toegangsticket kunt kopen voor Bayernwald. Dit niet
te missen domein ligt op de klaproosfietsroute en is
privé eigendom maar wel opengesteld voor iedereen
die zich voorafgaandelijk een ticket heeft aangeschaft
bij de toeristische dienst Heuvellland. Polenlaan 1
8950 HEUVELLAND – Kemmel T: +32(0)57 450 455 / E:
toerisme@heuvelland.be.
Vanop de Dries, knooppunt 16 rijd je via 13 en 61 naar
knooppunt 49 in Voormezele. Tussen 49 en 50 kan je
de boeiende site “Bayernwald” (1) bezoeken. Omwille
van zijn strategische waarde was deze plek het toneel
van vele confrontaties tussen Franse en Duitse troepen.
In 1914 werd deze hoogte van 40m door de Duitse
troepen veroverd en tot de huidige naam “Bayernwald”
omgedoopt. De loograven die je te zien krijgt zijn slechts
10% van de feitelijke oppervlakte die de site tussen 1914
en 1917 besloeg.
Na het bezoek aan “Bayernwald” neem je de omleiding
aangeduid door klaproosbordjes, naar de luisterschacht
“Dietrich” (2) in het Kampagnebos (1). Vanaf begin 1916
waren de geallieerden reeds volop aan het graven onder
de Duitse stellingen. De Duitsers waren hiervan op de
hoogte en startten de bouw van 29 verticale schachten

die uitliepen in horizontale tunnels. Via deze tegentunnels
probeerden, ze de Britse aanvalstunnels te counteren.
Enkel te voet te bereiken via het pad in de
Kroonaardstraat dat naar het bos leidt. Langs het pad ligt
een poel die ontstaan is uit een bomkrater. Zo liggen er
in de omgeving heel wat stille getuigen van de vernieling
100 jaar geleden.
Een eeuw later zijn veel van deze relicten uit dit duister
verleden door de natuur zelf terug ingenomen. Een
bunker in het Kampagnebos biedt slaapplaats aan
diverse vleermuissoorten en de zeldzame Kamsalamander
voelt zich in zijn nopjes in de tot poelen geëvolueerde
bomkraters. De klaproosbordjes leiden je na het bezoek
terug naar knooppunt 50 op de route waarna je de tocht
verder zet naar punt 92. Even over dit knooppunt kom je
langs de Spanbroekmolenkrater (3), ook wel Pool of
Peace genoemd. De krater ontstond door de ontploffing
van dieptemijnen tijdens de Mijnenslag van 1917.

Wat overblijft, is een 12 meter diepe vijver. De site “Pool of
Peace” is nu een vrede vol stukje natuur in het glooiende
landschap van Heuvelland dat vrij toegankelijk is.

en is waarschijnlijk aangelegd in het begin ervan. Op een
Duitse militaire kaart van na het Duitse Lente-Offensief
staat wel een “Wasser Tümpel” (waterpoel) aangeduid.

Rijdt nu verder via knooppunt 62 en 7 naar
knooppunt 2. Daarna via de Lokerstraat door
het veelzijdige en beschermde landschap van het
provinciaal domein de Kemmelberg. Aan het kruispunt
met de Kattekerkhofstraat even van de fiets om de
gerestaureerde bunkers in de Lettenberg (5) te
bezoeken.

Terug op de fiets volg je de klaproosbordjes via de
Gallooie  (4) waarna je terug op het fietsnetwerk komt
in de Gildestraat. Nu gaat het richting Rodeberg (5) naar
knooppunt 98 in Westouter. Ook in deze domeinen
van het Agentschap voor Natuur en Bos wordt een
natuurbeheer met veel aandacht voor toegankelijkheid
uitgevoerd. In het domein Rodeberg vind je onder andere
een “sneukelhaeghe” met zoete vruchtjes voor wie op het
juiste moment komt, een openluchttheater en diverse
speelzones. (Aan de Rodebergstraat aan het Molenhof kan
je opteren om de fietstocht korter te maken door naar
rechts te fietsen en via knooppunt 84 naar knooppunt 4,
aan de Zavelaar te rijden, daarna via knooppunt 3 terug
naar Kemmel.)

Deze schuilplaatsen zijn door Britse soldaten gebouwd in
het voorjaar van 1917. Ze vormden de toegang naar een
ondergronds hoofdkwartier.
!! Het volgende traject naar het monument Ossuaire
Français is een kuitenbijter. Wie het graag gezapig
houdt kan na het bezoek aan de Lettenberg de
Kattekerkhofstraat nemen en aan het eerste
kruispuntje naar rechts richting knooppunt 7 terug
aansluiten op punt 9.
De tocht gaat verder via 36 en 76 naar 9 langs het
monument “ossuaire Français” waar 5492 Franse
soldaten begraven liggen in een massagraf. Slechts 57
namen zijn bekend.
Via knooppunt 9 en 6 richting 8 op de Lettingstraat
rijd je naar Dranouter. In dit landelijke dorp, gekend
voor zijn gelijknamig folkfestival, wijken we af van het
fietsroutenetwerk voor een bezoek aan het ANB domein
“het Eeuwenhout”.

Vanuit Westouter aan knooppunt 98 via 93 naar 97 langs
kom je langs de Sulferberg (6). Dit is een toegankelijk
natuurgebied van 19 ha dat wordt beheerd door de
VZW Natuurpunt. Sulfer (sulfur of zwavel) verwijst in de
streektaal, naar, voor de landbouw, ongeschikte gronden.
Voor meer informatie over het beheer: http://www.
debron.be/natuurgebieden/de-sulferberg.html.
Vervolg de rit richting knooppunt 4 langs de
klaproosakker aan de Zavelaar  (7), een grillige hoogte
die omwille van haar vorm op bepaalde Britse stafkaarten
aangeduid stond als ‘Shoe Wood’. In dit bos liep een
belangrijke smalspoorweg van De Klijte naar de Kleine
Vierstraat. Ook een Britse hoofdweerstandslijn van april
1918 passeerde hier.

Rijdt niet door naar knooppunt 8 maar neem de
Lettingstraat tot aan de bakkerij d’ovetote en dan
rechts de Dikkebusstraat in tot aan de eerste straat links,
de Victoriastraat . Op de T naar rechts. Aan het Locre
n° 10 cemetery, de Lampernissestraat, kan je de fiets
achterlaten en het domein Eeuwenhout binnenwandelen..
Wie dit domein van het Agentschap voor Natuur en
Bos bezoekt, zou haast geloven dat de tijd er is blijven
stilstaan. De holle wegen, knotbomenrijen, houtkanten
en hagen ademen een sfeer van lang vervlogen tijden uit.
Het samenspel van bos, bloemige weiden en akkertjes
is een streling voor het oog.
Neem het bospad links langs de zaadboomgaard naar
de weide. In de diepte ligt een afgedamde poel (6)
die dienst deed als drinkplaats voor de paarden van
de Engelse artillerie tijdens de eerste wereldoorlog. Dit
gebied lag tussen midden oktober 1914 en 25 april 1918
(Duits Lente-Offensief) in geallieerd gebied, op zo’n
zes à zeven kilometer van de Duitse frontlinie. In deze
omgeving waren diverse kampen, medische posten en
andere voorzieningen uitgebouwd. Vanuit deze waterput
zou ook water gehaald worden voor een militaire
wasserij in Dranouter. De poel is nog niet te zien op
topografische kaarten van vóór de Eerste Wereldoorlog

Via knooppunt 54, 36 en 2 rijd je terug naar Kemmel,
knooppunt 16, einde van de rit.
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