SPORTIEF FIETSEN IN HEUVELLAND

In het prachtige vlakke landschap van
de Westhoek steekt Heuvelland erbovenuit.
In de eerste plaats met de alom bekende
Kemmelberg, maar ook de andere heuvels zijn
vaak flinke kuitenbijters. Een paradijs dus voor
getrainde fietsers die van een uitdaging houden.

DE FLANDRIEN CHALLENGE
In Heuvelland worden de bekendste hellingen letterlijk in de kijker gezet. De start en
aankomst van elke helling staan op het wegdek gemarkeerd. Wie waagt zich in deze
‘Flandrien Challenge’ met zijn sportieve lotgenoten op Strava?
In Heuvelland zijn dit de hellingen die voortaan letterlijk in het oog springen: de beide
kanten van de Kemmelberg, de Gildestraat en de Schomminkel, de Scherpenberg, de
Monteberg, de Lettenberg, de Zandberg en de Baneberg. Het zijn allemaal hellingen uit
ofwel de wielerklassieker Gent-Wevelgem of de Hellingenroute Heuvelland.
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ONZE ROUTES
GENT-WEVELGEM IN FLANDERS FIELDS (128 KM)

Het parcours van Gent-Wevelgem in Flanders Fields bedwingt de
belangrijkste hellingen van de wielerklassieker ‘Gent-Wevelgem’.
Op het programma: 128 kilometer afzien, 3 beruchte plugstreets
(halfverharde stroken in en rond Ploegsteert) en 11 stevige hellingen
met o.a. de Catsberg en de Zwarteberg, om te eindigen met een
dubbele beklimming van de Kemmelberg.
Toch net iets te pittig? Kies dan bij de start aan het bezoekers
centrum ‘Het Heuvelland’ voor de kleinere lus van 100 kilometer.
De GPX-coördinaten kunnen online gedownload worden via de website:
www.cyclinginflanders.cc.
HELLINGENROUTE HEUVELLAND (116 KM)

Fiets de Hellingenroute in Heuvelland. Overwin 40 bulten, door
Heuvellanders steevast bergen genoemd en trap in totaal 116 km
voor een positief hoogteverschil van 1500 meter.

Hellingenroute
Heuvelland

De Heuvelland Hellingenroute kan gedownload worden voor jouw gps
via de website: www.hellingenroute.be.
FIETSNETWERK

fietsnetwerk

Het Fietsnetwerk Westhoek, dat is ruim 1110 kilometer fietsplezier door
de groene, vlakke polders, over glooiende heuvels en langs historische
stadjes, pittoreske dorpen en getuigen van de Eerste Wereldoorlog.

Westhoek

Stippel zelf je fietsroute uit en geniet van knooppunt tot knooppunt.
De onmisbare fietsnetwerkkaart leidt je naar de leukste plekjes.
De groen-witte bewegwijzering wijst je in twee richtingen de weg.
HEUVELLANDS ALTERNATIEF FIETSNETWERK

Dit netwerk verbindt de 8 Heuvellandse dorpen onderling via de veiligste en kortste
alternatieve fietsroutes. Deze zijn bewegwijzerd met blauwwitte borden. De kerk
van elk dorp wordt als centraal punt aanzien.
Meer informatie over dit aanbod vind je op
www.heuvelland.be/alternatieve-fietsroutes.
Ontdek bovenstaande routes en nog
veel meer in het bezoekerscentrum
‘Het Heuvelland’ of via de website:
www.toerismeheuvelland.be

WEBSITES

www.toerismeheuvelland.be
www.fietseninheuvelland.be
www.hellingenroute.be
www.cyclinginflanders.cc

CONTACT

Bezoekerscentrum ‘Het Heuvelland’ - Sint-Laurentiusplein 1, 8950 Kemmel (Heuvelland)
Tel. 057 45 04 55 - E-mail: toerisme@heuvelland.be - www.toerismeheuvelland.be
Facebook: www.facebook.com/toerismeheuvelland
Hellingenroute
Heuvelland
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FIETSONTHAALPUNT HOMELAND OF CYCLING
Ontdek de bergen van Heuvelland en trap het
parcours van de fietsroute Gent-Wevelgem en
de Hellingenroute. Je verschijnt alleen of in
groep aan de start in de Kemmelse Gaper, het
onthaalpunt voor recreatieve fietsers. Achteraf
stal je je fiets in een veilige fietsbox en
trakteer je jezelf op een verkwikkende douche.
Met ‘Homeland of Cycling’ zet Toerisme
Vlaanderen in op de actieve fietsbeleving.
Het fietsonthaalpunt richt zich zowel
naar de individuele sportieve fietser als
naar zij die in groep onze hellingen
willen trotseren. Het onthaalpunt is, mits
de nodige begeleiding, toegankelijk voor
andersvaliden. Reservatie via bezoekers
centrum ‘Het Heuvelland’.

KOM FIETSEN IN HEUVELLAND!
Fiets op zaterdag 19 maart mee naar Werner Kerner en geniet van het commentaar op
jouw inspanning van Kartje Kilo. Nog nooit was de Monteberg zo leuk!
Fiets op zaterdag 30 april naar de Heuvellandse wijnvelden en pak de fles van het
wijndomein mee naar huis. Rij dan wel de snelste tijd op het Strava-segment!
Fiets op zaterdag 14 augustus over 40 hellingen. Dé klassieker in ons aanbod en met
podiumfoto!
Meer informatie: www.toerismeheuvelland.be
Een organisatie van de Vrienden van de Hellingenroute i.s.m. het gemeentebestuur van Heuvelland

FIETSVRIENDELIJKE LOGIES
Onze fietsvriendelijke logies staan garant voor kwaliteit en zijn afgestemd op de noden
van de fietstoerist. Ze bieden de overnachtende fietsers volgende services aan: een
overdekte en afgesloten ruimte om hun fietsen te stallen, een fietsherstelkit, een
EHBO kit, een laadpunt voor elektrische fietsen en uitgebreide informatie over fiets
routes in en buiten Heuvelland.
fietsvriendelijke logies: www.toerismeheuvelland.be/nl/overnachten >
categorie: Fietsvriendelijke logies.

FIETSHERSTELPUNTEN
FIETSHERSTELKIT AANWEZIG
- Loker: Den Heksestoel, Douanestraat 1 – 057 44 73 77
(dinsdag en woensdag gesloten)
- Westouter: Ruiterschool Rodeberg, Rodebergstraat 21 – 0496 79 34 40
(dagelijks geopend)
- Kemmel: Bezoekerscentrum ‘Het Heuvelland’, Sint-Laurentiusplein 1 –
057 45 04 55 (01/04 – 15/11: dagelijks geopend,
16/11 – 31/03: maandag gesloten)
- Kemmel: Hostellerie Kemmelberg, Kemmelbergweg 34 – 057 45 21 60
(dagelijks geopend)
- Kemmel: Cafe Boutique, Polenlaan 4 – 0498 27 45 28
(maandag en dinsdag gesloten)
- Dranouter: Muziekcentrum Dranouter, Dikkebusstraat 234 –
057 44 69 33 (maandag t.e.m. woensdag gesloten)
- Dranouter: Eeuwenhout Bike, Dikkebusstraat 244 – 0475 26 94 83
(donderdag gesloten)

FIETSHERSTELLER
-Wijtschate: Fietsen de Craemere, Ieperstraat 122 - 057 44 88 94
(woensdag en zondag gesloten)

MUST DO’S IN HEUVELLAND

ZWEVEN in een zetellift boven het landschap
VERKENNEN van de Duitse Loopgravensite Bayernwald
LUIEREN in een hangmat op het Stiltepad
GENIETEN van een picknick met streekgerechten
ONTDEKKEN van de verborgen schatten in onze natuurreservaten
SNOEZELEN in een gezellige B&B of vakantiehuisje
PROEVEN van een wijndomein
SNUIVEN aan de zee vanop de hoogste toren van West-Vlaanderen

WERNER KERNER - KUNSTWERK
In het voorjaar van 2020 werden aan het rondpunt de Polka in Kemmel drie renners
geplaatst uit de kunstcollectie De Ontsnapping van Eric Nagels. Een vierde beeld
kreeg de naam Werner Kerner. Dit beeld wordt jaarlijks in groep naar zijn zomer
plaats en vaste winterplaats begeleid met de fiets. Sfeer en gezelligheid verzekerd!

