
PelgrimsommetjeNL 018 Westhoek [West Vlaanderen] 
Vereniging Pelgrimswegen naar Rome 
Fietsroute, 67 km (vertrek uit Veurne) of 84 km (vertrek uit Koksijde),  + 5 uur, een vlak parcours, 
maar stevige wind uit de Moere of de IJzervlakte kan een rol spelen.

Start: Veurne of Koksijde op de grens België-Frankrijk 

Openbaar vervoer: per trein tot Veurne, lijn Gent- De Panne 

Praktisch: toeristische informatie: https://hageland.toerismevlaamsbrabant.be/catalogus/
publicatie-overzicht/  

Toeristische informatie: www.westtoer.be 

Fietsnetwerk: www.fietsnet.be 

Kaart: 

Introductie: Het slechte nieuws is dat de corona 
uitbraak ons verplicht plannen op te bergen, het 
goede nieuws is dat dit niet eeuwig zal blijven duren. 
En dat we niet hoeven te wachten om op weg te 
gaan. Dit Pelgrimsommetje is een voorbeeld van een 
route langs kleine kerkjes en oude abdijen in West 
Vlaanderen, die je terug voert in de tijd. Het is ook 
een ommetje dat goed bereikbaar is met de trein. 

Langs vijf abdijen 
De fietsroute vertrekt in Koksijde aan West-Vlaamse 
kust en loopt door Bachten de Kupe. De streek maakt 
deel uit van de westhoek en is geklemd tussen de 
schreve, dit is de grens met Frankrijk, en de IJzer die 
in Nieuwpoort in de zee uitmond. Je kan ook in het 
station van Veurne starten al dan niet inclusief de lus 
naar Koksijde. Door de nabijheid van de kust kan de 
wind een waardig alternatief bieden voor een stevige 
berghelling.  

De route komt langs vijf abdijen, één die nog in functie 
is, twee waar nog gedeelten de roerige geschiedenis 
tussen de twaalfde en negentiende eeuw overleeft 
hebben, een ruïne en één waar enkel een hoeve nog 
aan zijn bestaan herinnerd. Op de muur wel een bord: 
‘metsers gevraagd’, denkt men hier aan een relance? 
De abdijen in deze streek kenden een grote bloei van 
de twaalfde tot het begin van de dertiende eeuw, 
waarna ze door de godsdienst oorlogen, oorlogen met 
Frankrijk, de maatregelen na de Franse revolutie en 
de wereldoorlogen een woelig bestaan kenden met 
perioden van teloorgang en heropleving. 

Eens Veurne voorbij kom je door veel kleine dorpjes 
in een open landschap dat pas voorbij Stavele aan de 
IJzer licht begint te golven. Op deze plaats verschijnt 
het heuvelland in de achtergrond. In de dunbevolkte 
streek rijdt je over kleine asfalt of beton baantjes met 
weinig verkeer. Je komt voorbij mooie kerkjes 

https://hageland.toerismevlaamsbrabant.be/catalogus/publicatie-overzicht/
https://hageland.toerismevlaamsbrabant.be/catalogus/publicatie-overzicht/
https://www.westtoer.be/nl/doen/fietsroutes
https://www.fietsnet.be/routeplanner/default.aspx


waarvan de stijl varieert van romaans tot neogotisch, 
altijd een korte stop waard. In de dorpskernen maak 
je kennis met kasseistroken die nooit lang 
aanhouden. De Sint Sixtus abdij in West Vleeteren 
met zijn verdoken pelgrimskapel vormt het keerpunt 
van de route en langs de Lovaart gaat het recht terug 
naar Veurne. Hoe rustig de streek ook lijkt, ze is in 
het verleden bepalend geweest voor de geschiedenis 
van Vlaanderen en België. Naar het IJzerfront uit de 
eerste wereldoorlog zal je meerdere verwijzingen op 
je fietstocht tegenkomen. 

Op de terugweg is een stop in het kleine stadje Lo zeker de moeite en in Veurne heb je ruim de 
gelegenheid om van een drankje te genieten in een in middeleeuws kader. 

Een verwijzing naar het GPS spoor en details over de plaatsen die je aandoet tref je aan op de 
pagina www.lucgregoir.be/fietstochten-in-belgie/ 

Literatuur: 

Gids voor Vlaanderen Erfgoedgids voor alle gemeenten, uitgeverij Lannoo 

‘Ippa’s abdijengids voor België’ van Julien Van Remoortere (enkel tweedehands) 

Nog een vraag: wanneer je dit PelgrimsommetjeNL hebt gemaakt, wil je dan jouw enthousiasme 
delen op onze Facebook [vereniging Pelgrimswegen naar Rome] of Twitter [@pelgrimswegRome] 
accounts? Natuurlijk kun je er ook voor kiezen je reactie met foto of tekening te mailen naar 
pelgrimsommetjesnl@pelgrimswegen.nl. 

Dit PelgrimsommetjeBE wordt je aangeboden door Luc Gregoir 
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