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Kemmelbergwandelroute - Kemmel 9,4 km DranouterKemmel- Wulvergem
Deze wandelroute verkent de omgeving van de
Kemmelberg (156 m), zuidwestwaarts van Ieper.
Uitgangspunt van de tocht vormt de dorpskom
van Kemmel (gemeente Heuvelland). Via het
gemeentelijk 'domein de Warande' wordt vooreerst
naar de voet van de heuvelrug gestapt. Rustige
veldwegen brengen de wandelaar vervolgens naar de
Monteberg (131 m). Onderweg zorgt het glooiende
landschap voor fraaie vergezichten. Daarna gaat het
via de steile Kleine Kemmelbergweg en de mooie
Lokerdreef naar de top van de Kemmelberg. Boven
wacht een uniek panorama. De terugweg voert langs
de beboste flanken van de heuvelkam. Het traject is
bewegwijzerd met zeshoekige bordjes. De brochure
heeft een nieuwe 'look' gekregen.
De brochure met kaart en routebeschrijving kost € 2
en is te koop bij VVV Heuvelland te Kemmel.
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terug naar boven18

Tweebergenwandelroute - Westouter 7,1 km Westouter
De Tweebergenwandelroute verkent het heuvelrijke
landschap van Westouter. Vertrekkend vanuit de
dorpskom wordt vooreerst de Sulferberg (88 m) met
het gelijknamige natuurreservaat aangedaan. Daarna
wordt richting Rodeberg (134 m) gestapt. Eenmaal
boven wacht de wandelaar een avontuurlijke
afdaling langs het "Hellegat", een diep uitgesneden
dal dat grotendeels bebost is. De terugweg leidt door
het "Kotje Piepersbos". Rustige landelijke wegen
brengen de wandelaar tenslotte bij zijn uitgangspunt
terug. De wandeling is bewegwijzerd met zeshoekige
bordjes op houten palen.
Een brochure met kaart en routebeschrijving kost € 2
en is te koop bij VVV Heuvelland te Kemmel.
terug naar boven19

Flankrijkwandelpad-Loker 8 km Loker- Westouter
Deze wandelroute verkent de flanken van de Rodeen de Zwarteberg. Het pad loopt grotendeels over
onverharde wegen en leidt de wandelaar langs
kleine bronbossen. De gezellige weekenddrukte
op de Zwarteberg zorgt voor een ontspannende
rustpauze. De wandeling is bewegwijzerd met
groene kleurkoppalen.
Een eenvoudige folder met routebeschrijving en
kaart kost €0,50 en is te koop bij VVV Heuvelland te
Kemmel.
terug naar boven20

Kraters en Mijnenwandelroute - Wijtschate 7 km Wijtschate
De Kraters en Mijnenwandelroute is 7 km lang
en verbindt de meeste nog zichtbare relicten uit
WO I rond Wijtschate. Aan het verhaal van de
Mijnenslag die plaats had op 7 juni 1917 wordt
extra aandacht besteed. Op die dag ontploften 19
dieptemijnen onder de Duitse stellingen. Door de
verrassingsaanval die erop volgde veroverden de
18. #top
19. #top
20. #top
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Geallieerden Wijtschate en Mesen.In juli 1917
volgde dan de Slag bij Passendale die voor de Britten
een complete mislukking werd.
Vandaag zijn die kraters grote vijvers geworden, die
door hun ronde vorm duidelijk in het landschap te
herkennen zijn. Je ontdekt een gemetselde Duitse
mijnschacht in het Kampagnebos, de kraters bij Petit
Bois, de Peckham krater en de Pool of Peace (de
Spanbroekmolenkrater). Ook de panorama's langs
het traject zijn schitterend! De fervente wandelaars
kunnen de wandelroute nog zo'n 2,2 km uitbreiden
en worden beloond met fantastische vergezichten op
de glooiende streek.
De brochure met kaart en routebeschrijving kost € 2
en is te koop bij VVV Heuvelland te Kemmel.
terug naar boven21

Broekelzenpad - Westouter 7 km Westouter
Het Broekelzenpad verkent het heuvelrijke
landschap van Westouter. Vanuit de dorpskom
gaat het via de vallei van de Hellegatbeek naar de
noordelijke flank van de Vidaigneberg. Het pad
leidt je door het natuurreservaat De Broekelzen (17
ha). De terugweg loopt een eindje op de Schreve
(Franse grens) en doet nog de vallei van de Franse
beek aan. Het Broekelzenpad is niet bewegwijzerd.
Groene pijltjes vergemakkelijken de doortocht van
het reservaat.
De folder met kaart en routebeschrijving kost € 1,50
en is te koop bij VVV Heuvelland.
terug naar boven22

Het Yourcenarpad - Westouter 8 km Westouter
Deze wandelroute maakt een lus in het Parc
Départemental Yourcenar op de Zwarteberg (F) en
loopt naar en door de natuurgebieden de Douvevallei
en de Broekelzen in Westouter. Het pad is niet
bewegwijzerd en staat beschreven in een tweetalige
brochure met kaart.
De brochure kost € 3 en is beschikbaar bij VVV
Heuvelland.

21. #top
22. #top
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terug naar boven23

Het Hyacintenpad - 6 km Sint-Jans-Cappel - Zwarteberg
Het pad maakt een kring tussen het dorp Sint-JansCappel en de Zwarteberg en verbindt verschillende
plaatsen rond de bekende schrijfster Marguerite
Yourcenar. De 10 aquarellen die je onderweg
ontmoet zijn geschilderd door Pierre Peckeu uit
Ambleteuse. De originele aquarellen bevinden zich
in het museum. De bewegwijzerde wandeling start
trouwens aan het Museum Marguerite Yourcenar in
Sint-Jans-Cappel (F) en is 6 km lang.
De brochure met kaart en routebeschrijving is
verkrijgbaar bij VVV Heuvelland te Kemmel en kost
€ 3.
terug naar boven24

Borellepad - Dranouter 9 km Kemmel- Loker
Het Borellepad is 9 km lang en laat de wandelaar
de omgeving van Dranouter en de flanken van de
Kemmelberg verkennen. U wandelt o.m. door de
nieuw aangelegde paden in het provinciaal domein
De Kemmelberg. De vele onverharde wegen maken
het gebruik van kinder- of rolwagen onmogelijk.
Deze wandeling is niet bewegwijzerd.
De folder met kaart en routebeschrijving kost € 0,50
en is te koop bij VVV Heuvelland.
terug naar boven25

Tussen Berg en Dal - Kemmel 15 km Dranouter- KemmelLoker- Westouter
‘Tussen Berg en Dal’ brengt de wandelaar van
Kemmel naar de Rodeberg en terug. Onderweg
geniet u van schitterende panorama’s en het
natuurreservaat Het Eeuwenhout. Hier en daar zijn er
vrij steile stukken. Ongeveer 30% van de wandeling
bestaat uit onverharde wegen. Deze wandeling is 15
km lang en niet bewegwijzerd.

23. #top
24. #top
25. #top
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Een folder met kaart en routebeschrijving kost € 0,50
en is te koop bij VVV Heuvelland.
terug naar boven26

Geuzenwandelroute - Nieuwkerke 9,6 km DranouterNieuwkerke
Deze wandelroute is 9,6 km lang en start in
Nieuwkerke, een deelgemeenten van Heuvelland. De
route biedt tal van mooie vergezichten op de Franse
Catsberg en de Kemmelberg. De wandelroute is
bewegwijzerd met zeshoekige bordjes.
Een folder met kaart en routebeschrijving kost € 2 en
is te koop bij VVV Heuvelland.
terug naar boven27

Wandelnetwerk Heuvelland 250 km De Klijte- DranouterKemmel- Loker- Nieuwkerke - Westouter- Wulvergem - FransVlaanderen
Het wandelnetwerk Heuvelland biedt meer dan 250
km wandelplezier. Het kan in beide richtingen
worden afgestapt, want de bewegwijzering werd
ook zo aangebracht. Wandelen gaat van knooppunt
naar knooppunt en de wandelaar kan volledig zelf
zijn of haar traject bepalen. Komt tot rust in de
West - Vlaamse en Frans - Vlaamse Heuvels met
het vernieuwde Wandelnetwerk Heuvelland!
De bestaande wandelnetwerkkaart werd uitgebreid
met wandelpaden rond Dranouter, Nieuwkerke,
Boeschepe, Sint - Jans - Cappel, Bailleul, Berthen en
Godewaersvelde.
Een gedetailleerde kaart met achtergrondinformatie
kost € 6 en is te koop bij VVV Heuvelland
(Kemmel).
terug naar boven28

26. #top
27. #top
28. #top
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Verhalen voor Onderweg' Slag om de Kemmelberg ' 10 km
Kemmel- Loker
Wandeltocht tussen Kemmel en Loker in het
spoor van de Franse soldaten, met waar gebeurde
persoonlijke verhalen in een vernietigende oorlog.
De wandeltocht is gebaseerd op het wandelnetwerk
Heuvelland en is 10 km lang. Er is eveneens een
kortere versie van 5 km mogelijk. Daarnaast is er
een aangepast parcours voor rol- en kinderwagens
voorzien.
De brochure met routebeschrijving, kaart en foto's
kost € 3.

Verhalen voor Onderweg' Zero Hour' 8 km Wijtschate - Mesen
Wandeltocht tussen Wijtschate en Mesen in het
spoor van William Redmond, John Meeke en vele
andere Ieren, Nieuw - Zeelanders en Australiërs
die hun leven gaven op de Wijtschate - Mesen
heuvelrug.
Deze wandeltocht is 8 km. Er is eveneens een
uitbreiding mogelijk van 2 km.
De brochure met routebeschrijving, kaart en foto's
kost € 3.

terug naar boven29

Scherpenbergpad 7,7 km De Klijte- Loker- Westouter
Het Scherpenbergpad ontdekt de ruime omgeving
van de Scherpenberg in Loker en is 7,7 km lang.
Vanuit de dorpskom gaat het pad eerst naar het
natuurgebied Vijvervelden (4 ha) in de vallie van de
Hellebeek. Dan komt de Scherpenberg aan de beurt
en het natuurgebied met dezelfde naam (10 ha).
De terugweg loopt over de Sulferberg en de
Rodeberg. Unieke panorama's, zowel naar het
noorden als naar het zuiden, belonen de wandelaar
na de hellingen.
Goed schoeisel of laarzen bij regenachtig weer zijn
aanbevolen. Het pad is niet meteen geschikt voor
buggy's of rolstoelen.

29. #top
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De kaart met routebeschrijving is te koop bij VVV
Heuvelland aan € 1,50 per stuk.
terug naar boven30

Rolstoelwandelnetwerk 20 km Westouter
Het rolstoelwandelnetwerk 'Met zicht op de
bergen' strekt zich hoofdzakelijk uit ten noorden
van de dorpskern van Westouter, in de richting
van Poperinge. Van daar heb je telkens een mooi
zicht op de 'bergen'. Het golvende landschap
schommelt meestal tussen de 40 en 60 meter boven
de zeespiegel en haalt 70 meter aan de kant van de
bergen.
De wandelwegen zijn hoofdzakelijk geasfalteerd.
Ook enkele grintwegen zijn in het net opgenomen:
een pijl geeft de aanbevolen richting aan.
Het rolstoelnetwerk is een initiatief van de Stichting
Marguerite Yourcenar met steun van het Regionaal
Landschap West-Vlaamse Heuvels.
Het rolstoelnetwerk is niet bewegwijzerd maar
maakt op sommige plaatsen wel gebruik van het
wandelnetwerk Heuvelland.
Een gedetailleerde kaart met summiere informatie
kost € 2, is uitsluitend in het Nederlands te
verkrijgen en is te koop bij VVV Heuvelland
(Kemmel).
terug naar boven31

Breemeersenpad 10,6 km Dranouter- Nieuwkerke
Deze niet-bewegwijzerde wandelroute maakt een
grote lus rond het natuurgebied De Breemeersen in
Nieuwkerke. Eerst komt de verrassende Franse kant
aan de beurt, dan keer je terug langs het Klein en
Groot Westhof.
De Breemeersenwandelroute kadert in de actie
'Natuur voor iedereen' van Natuurpunt en is een
realisatie van De Bron.
Goed schoeisel of laarzen zijn bij regenachtig weer
aanbevolen. Het pad is niet meteen geschikt voor
buggy's of rolstoelen.
Een folder met kaart en routebeschrijving kost € 1,50
en is verkrijgbaar bij VVV Heuvelland in Kemmel.
30. #top
31. #top
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terug naar boven32

Brabant: tussen België en Frankrijk 9 km Westouter Boeschepe
' Brabant: tussen België en Frankrijk' leidt de
wandelaar door een ongerept gebied, gelegen
op de grens tussen Poperinge, Westouter en
Boeschepe. De wandeling loopt uitsluitend over
verharde wegen zodat het gebruik van kinder - en
rolwagen mogelijk is. Deze wandeling is 9 km lang
en niet bewegwijzerd.
Een folder met kaart en routebeschrijving kost € 0,50
en is te koop bij VVV Heuvelland.
terug naar boven33
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