Wandelen langs de Tweebergen in
Westouter
TIPS ONDERWEG
Speelberg De Kosmos
Deze speelzone van iets meer dan 7
hectare ligt vlakbij het Hellegatbos op
de Rodeberg. Laat je kinderen lekker
ravotten dankzij het speeltuintje. Je
kan je via tunnels en glijbanen naar de
speelkuil begeven. Het bos herbergt
talrijke spelelementen en er is zelfs een
amfitheater. Leef je dus maar uit!

Rodeberg
Dit is een getuigenheuvel in Westouter.
De heuvel is 138 meter hoog. Op
de noordelijke en westelijke flank
bevindt zich het Hellegatbos, een
bosgebied dat dienstdoet als natuuren wandelgebied. Vroeger lag hier het
recreatiecentrum Kosmos, met zijn gekend
openluchtzwembad. Naarmate de jaren
voorbij streken, raakte het centrum in
verval en in 2002 werd de vergunning van
het zwembad ingetrokken.

Hellegatbos
Dit bos is meer dan 45 hectare groot.
De naam geeft het bos een duistere
kant, maar niets is minder waar. Het
laat je verrassen door zijn natuurpracht,
diversiteit en prachtige vergezichten. Als
je steeds verder de helling afgaat, geeft
het Hellegatbos een steeds gevarieerdere
biotoop prijs. De naam verwijst naar
een diep ravijn onder de heuvelflank:
‘helle’ betekent heuvel en ‘gat’ verwijst
naar ravijn. Je kan met je kinderen ook

Rodeberg
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het domein verkennen aan de hand van
de speurtocht: “Dader gezocht in het
Hellegatbos’.

PRAKTISCH

Rodebergstraat, 8954 Westouter

Gedachtenistuin voor vluchtelingen
Deze tuin is ter herinnering aan de
vluchtelingen in de Eerste Wereldoorlog en
ook voor die in de andere oorlogen. Want
vluchtelingen, dat is iets van alle tijden.
Bezoekers kunnen hier tot rust komen en
even nadenken. Een wand, gemaakt uit
kastanjehoutenpalen, toont een kaart met
een dertigtal persoonlijke vluchtroutes
van families, gepaard met een gedicht van
Charles Ducal over vluchtelingen vandaag.

AFSTAND
7,2 km

START
• Kerk Westouter,
Poperingestraat
• Parking Neerplaats in
Westouter

Hellegatstraat, 8954 Westouter

INFO

IN DE BUURT

• Regio Westhoek
• Heuvelachtig parcours

Lijstermolen
De Lijstermolen bevindt zich vlak bij het
restaurant ’t Molenhof en de kabelbaan
van de Rodeberg. De houten windmolen
komt uit de Lijsterhoek in Beernem,
vandaar zijn naam. De molen is een
staakmolen en was tot 1947 actief. In
1957 verhuisde de molen naar Westouter,
waar de molen tussen 1958 en 1960
traditioneel herbouwd werd. De molen
werd uiteindelijk in 2004 beschermd als
monument, en samen met de omgeving
beschermd als dorpsgezicht.
Luistermolendreef, 8954 Heuvelland

Gedachtenistuin

• Volg de route aan de
hand van de zeshoekige
bordjes onderweg
• Niet geschikt voor
rolstoelen en
kinderwagens
• Uitgebreide routekaart is
beschikbaar voor €3 via
shop.westtoer.be
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De wandelroute is bewegwĳzerd met zeshoekige bordjes.
Bordje verdwenen, paal omver? Meld problemen op
het traject via www.routechirurg.be
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