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Flabbaert Tour 130 km editie 2020

Lengte: 129.27  km

Stijging: 308  m

Moeilijkheidsgraad: 5/10

Routebeschrijving

130 km

Bezienswaardigheden

De Kijkuit Outdoorsport

1  - Afstand langs route: 5.29  km

Zin om het kanaal onveilig te maken? De Kijkuit 
bied je de mogelijkheid om zelf het water op te 
gaan. Even bellen en ze zetten een kajak, kano of 
roeiboot voor je klaar. Als echte outdoorfanaat 
ben je misschien meer te vinden voor de 
klimmuur, het hindernissenparcours, 
boogschieten, vlotvaren, het avonturenbos,... Bij 
De Kijkuit kan je ook terecht voor verhuur van 
mountainbikes. Ideaal voor een stevige 
verkenning van de omgeving. En wie (vermoeid 
van het sporten) iets lekkers wil eten kan terecht 
in de stemmige en sfeervolle herberg. Kortom, 
voor ieder wat wils!
Westtoer POIs
Meer informatie

De Kijkuit Outdoorsport

1  - Afstand langs route: 5.29  km

Afbeelding 1: De Kijkuit Outdoorsport

Zin om het kanaal onveilig te maken? De Kijkuit 
bied je de mogelijkheid om zelf het water op te 
gaan. Even bellen en ze zetten een kajak, kano of 
roeiboot voor je klaar. Als echte outdoorfanaat 
ben je misschien meer te vinden voor de 
klimmuur, het hindernissenparcours, 

boogschieten, vlotvaren, het avonturenbos,... Bij 
De Kijkuit kan je ook terecht voor verhuur van 
mountainbikes. Ideaal voor een stevige 
verkenning van de omgeving. En wie (vermoeid 
van het sporten) iets lekkers wil eten kan terecht 
in de stemmige en sfeervolle herberg. Kortom, 
voor ieder wat wils!

kanaal Brugge-Gent

2  - Afstand langs route: 8.4  km

Het kanaal Brugge - Gent is een van de oudste 
scheepvaartwegen in ons land. De Bruggelingen 
wilden in de bedding van de Zuidleie of Brugse 
Leie een verbinding met de Leie realiseren en zo 
de verzanding van het Zwin een halt toeroepen, 
maar het graafwerk werd in 1379 bemoeilijkt 
toen de Gentse 'Witte Kaproenen' (een stedelijke 
militie) de Brugse delvers overvielen. Ze 
vreesden immers dat dit kanaal nadelig zou zijn 
voor het waterpeil van de Schelde en de Leie. In 
1382 werd na de slag van het Beverhoutsveld 
het werk definitief stil gelegd en pas in de 17de 
eeuw kwam er weer schot in de zaak. Het 42 km 
lange kanaal werd uiteindelijk in 1625 afgewerkt. 
Tot het begin van de 19de eeuw bracht een 
'bargedienst' (een door paarden getrokken 
schuit) passagiers in zes uur van Gent naar 
Brugge.
Toerisme Vlaanderen (TVL)
Meer informatie

B&B Kampveld

3  - Afstand langs route: 14.3  km

In het Hertsbergse groen ligt B&B Kampveld, 
omgeven door bossen en landerijen. De 
landelijke rust doet u meteen de alledaagse sleur 
en beslommeringen vergeten. Toch bevindt u 
zich maar op 15 minuten van het Brugse centrum 
en 25 minuten van de kust. De twee kamers 
prikkelen de meest romantische verbeelding. 
Ingesloten door wandel-, fiets- en paardenroutes, 
komt iedereen hier zeker aan zijn trekken. Iedere 
morgen wordt u verwend met een royaal ontbijt.
tovpubliek
Meer informatie

Domeinbos Kampveld

3  - Afstand langs route: 14.45  km

Het 294 ha grote domeinbos Kampveld bestaat 
uit vier delen: Rooiveld, Kampveld, Papenvijvers 
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en Nieuwenhove. Bossen, graslanden en 
moerassen wisselen er elkaar af en twee 
natuurlijk meanderende beken stromen doorheen 
het gebied. Je kan het gebied gemakkelijk 
verkennen aan de hand van een korte 
bewegwijzerde wandeling (2,6 km) met start op 
de parking. Je kunt ook kiezen voor de 
uitgebreide Kampveldwandelroute (9,1 km), die 
zowat het hele domein doorkruist. Ook voor de 
mountainbikers is er een mooie avontuurlijke 
route (4 km) voorzien.
Westtoer POIs
Meer informatie

Sint-Eligiuskerk

4  - Afstand langs route: 17.94  km

Deze gotische kerk werd gebouwd in 1884, maar 
is in de loop van de jaren aanzienlijk veel 
uitgebreid. Enkele troeven van deze kerk zijn het 
modern glasraam en het schilderij 'Mariaportret 
met Jezuskind' van Pieter Claessens. De Sint-
Eligiuskerk in Oostkamp is vast en zeker een 
ommetje waard!
Westtoer POIs
Meer informatie

kasteel daertrycke

5  - Afstand langs route: 29.25  km

Het kasteel d'Aertrycke is een kasteel in de 
Belgische stad Torhout. Van 1868 tot 1871 werd 
het neogotische kasteel gebouwd in opdracht 
van August de Maere, het kasteel draagt in de 
volksmond dan ook nog steeds de naam De 
Maeres kasteel. Het ligt tussen het centrum van 
Torhout, Wijnendale en Aartrijke in.
Het kasteel is gelegen in een romantische tuin 
met een grote vijver, weiden en bossen. Een 
gedeelte van dit domein is een West-Vlaams 
provinciedomein en is toegankelijk voor het 
publiek.
Dekeyzerpeter
Meer informatie

Kasteel d'Aertrycke

5  - Afstand langs route: 29.45  km

Het kasteel d'Aertrycke is een kasteel in de 
Belgische stad Torhout. Van 1868 tot 1871 werd 
het neogotische kasteel gebouwd in opdracht 
van August de Maere, het kasteel draagt in de 
volksmond dan ook nog steeds de naam De 

Maeres kasteel. Het ligt tussen het centrum van 
Torhout, Wijnendale en Aartrijke in.
De geschiedenis van 'Domein d' Aertrycke' begint 
in 1865 toen August de Maere, de geestelijke 
vader van de haven van Zeebrugge, 98 ha van 
het domein 'Verloren Kost' verwierf. In 1869 liet 
hij het nu centraal gelegen neogotische kasteel 
bouwen naar ontwerp van de Antwerpse 
architect Schadde. In 1897 kreeg August de 
Maere die inmiddels tot de adel was verheven de 
toelating om d'Aertrycke aan zijn naam toe te 
voegen. Met uitzondering van een korte periode 
na de eerste wereldoorlog bleef het domein 
eigendom van de familie. Xavier de Maere, de 
laatste eigenaar van het kasteel, kreeg 
bekendheid als onderbevelhebber van de 
Belgische Zuidpoolexpeditie 1958-1959. Na de 
dood van zijn moeder die als laatste van de 
familie het kasteel bewoonde, sloot hij met het 
West- Vlaamse provinciebestuur een 
overeenkomst af voor de gedeeltelijke 
openstelling van het kasteeldomein voor het 
brede publiek. In 2012 verwierf de provincie de 
volledige eigendom en werd Domein d' Aertrycke 
een volwaardig provinciedomein. Tegenwoordig is 
het kasteel een luxehotel/restaurant en 
congrescentrum .
Wikipedia
Meer informatie

Slag bij Wijnendale

5  - Afstand langs route: 31.8  km

De Slag bij Wijnendale was een veldslag die 
plaatsvond op 28 september 1708 in de schaduw 
van het kasteel van Wijnendale, op 20 km van 
Brugge en van Oostende. Het is een wat 
vergeten veldslag, uitgevochten tijdens de 
Spaanse Successieoorlog. Het resultaat - de 
nederlaag van de Fransen - was nochtans een 
belangrijke factor in de succesvolle belegering 
van de Franse stad Rijsel door de Grote Alliantie 
onder het opperbevel van John Churchill, de 
hertog van Marlborough en prins Eugène van 
Savoye. Dankzij de overwinning van Marlborough 
is Wynendael vooral in de Engelse literatuur 
relatief bekend.
Na hun grote overwinning bij Oudenaarde gaan 
Marlborough en prins Eugène over tot het beleg 
van Rijsel. Dat wordt een harde noot om te 
kraken. Rijsel heeft moderne vestingwerken en 
een Frans garnizoen van 16.000 manschappen. 
Door een tekort aan munitie dreigen ze het beleg 
te moeten staken. De enige bevoorradingslijn is 
die vanuit koninkrijk Engeland. Marlborough 
beveelt daarom een groot konvooi uit de 
havenstad Oostende te laten overkomen. 
Hiervoor moeten de 700 trage wagens een lange 
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tocht door Vlaanderen maken. Het transport 
wordt begeleid door 6000 manschappen te voet 
en 1500 te paard onder leiding van de Engelse 
generaal-majoor Webb. Graaf de la Motte, die 
met een Frans garnizoen gelegerd is in Brugge, 
krijgt lucht van de onderneming en trekt met 22 
tot 24.000 manschappen naar Wijnendale om het 
konvooi daar te onderscheppen.
Wikipedia
Meer informatie

Groene 62

5  - Afstand langs route: 31.99  km

voormalige spoorweglijn tussen Torhout en 
Oostende; in de jaren tachtig ingericht als 
natuur-, wandel- en fietsgebied; de aanleg door 
het Wijnendaals plateau vereiste uitgraving en de 
bouw van meerdere bruggen; in de 
Guldenvlieslaan 1 is café-restaurant-tearoom ’t 
Brugtje gevestigd
Sport Vlaanderen - mountainbike routes
Meer informatie

Ruidenberg

6  - Afstand langs route: 36.3  km

Over de Ruidenberg loopt de Steenstraat, samen 
met de Zeeweg één van de Romeinse wegen die 
onze gemeente doorkruist. Als hoogste punt van 
de omgeving is de Ruidenberg verbonden met 
heel wat sagen en legenden.
Sport Vlaanderen - mountainbike routes
Meer informatie

Deutscher Soldatenfriedhof Vladslo

7  - Afstand langs route: 44.85  km

Afbeelding 2: Deutscher Soldatenfriedhof 
Vladslo (Bron: Cachris_Awomi)

Het Deutscher Soldatenfriedhof Vladslo is een 

militaire begraafplaats in de Belgische plaats 
Vladslo. Er rusten 25.644 gesneuvelde Duitse 
soldaten uit de Eerste Wereldoorlog.
De begraafplaats bevindt zich in het Praatbos, 
een drietal kilometer ten noorden van het 
centrum van Vladslo, nabij de grens met 
Koekelare. Het is een groot groen gazon met 
daarin de vele kleine grafstenen met de namen 
van de soldaten. Daartussen staan enkele 
kruisjes en eiken.

Deutscher Soldatenfriedhof Vladslo

7  - Afstand langs route: 44.85  km

Het Deutscher Soldatenfriedhof Vladslo is een 
militaire begraafplaats in de Belgische plaats 
Vladslo. Er rusten 25.644 gesneuvelde Duitse 
soldaten uit de Eerste Wereldoorlog.
De begraafplaats bevindt zich in het Praatbos, 
een drietal kilometer ten noorden van het 
centrum van Vladslo, nabij de grens met 
Koekelare. Het is een groot groen gazon met 
daarin de vele kleine grafstenen met de namen 
van de soldaten. Daartussen staan enkele 
kruisjes en eiken.
Wikipedia
Meer informatie

Schoorbakkehoeve

8  - Afstand langs route: 55.11  km

Afbeelding 3: Schoorbakkehoeve

Volledig vernieuwde hoeve te midden van de 
vlakke polders naast de IJzer. Boottochten 
mogelijk. Prachtige fietstochten mogelijk. 
Fietsverhuur. Op 7 km van de zee.Gastronomisch 
weekends , specialiteit van Côte à l'os van eigen 
hoeve, paling en visschotel.Grote speeltuin voor 
de kinderen

Fietsvriendelijk label

Faciliteiten: televisie, kluis op kamer, terras/
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balkon, kinderbed beschikbaar, roken toegelaten, 
restaurant, bar, internet, bancontact, visa, 
korting voor kinderen, eigen tuin, speelruimte/
speeltuin, fietsen ter beschikking, neerhofdieren, 
actieve hoeve.

Contactgegevens:
- Schoorbakkehoeve
- Schorestraat 61, 8433 Schore
- Tel: +32 51 55 50 92
- Fax: +32 51 55 51 01
- E-Mail: info@schoorbakkehoeve.be
- Web:
www.schoorbakkehoeve.be
Richtprijzen:
- persoon/nacht (2 personen) + ontbijt: 70-130 
euro
- persoon/nacht (2 personen) + half pension: 
120-180 euro
- persoon/nacht (single) + ontbijt: 75-90 euro
- persoon/nacht (single) + half pension: 115-120 
euro

Dodengang

8  - Afstand langs route: 55.55  km

Afbeelding 4: Dodengang

Langs de IJzer in Diksmuide vind je het laatste 
stukje Belgische front uit WO I. De Dodengang is 
een loopgravenstelsel waar Belgische troepen 
vier jaar lang stand hielden tegen de vijand. De 
stelling kreeg vlug de naam Dodengang door het 
grote aantal slachtoffers in deze loopgraven. De 
site werd volledig hersteld met betonnen 
constructies. Het bezoekerscentrum toont je het 
leven en lijden van de frontsoldaten tijdens de 
Eerste Wereldoorlog.

Extra info:
Open van 10u tot 17u. Toegang tot 16u30. Van 
16 november t.e.m. 31 maart geopend op 
dinsdag en donderdag van 9u30 tot 16u . 
Toegang tot 15u30. Wegens een militaire 
reorganisatie kunnen deze openingsuren 

wijzigen. Gesloten tussen 25 december en 3 
januari.

Stuivekenskerke

9  - Afstand langs route: 57.96  km

Afbeelding 5: Stuivekenskerke (Bron: Pascal 
Brackman)

Tijdens WO I werd het gehele gebied ten westen 
van de IJzer en ten oosten van de nationale weg 
Diksmuide - De Panne onder water gezet. Door 
de sluizen open te zetten van de IJzer stroomde 
bij hoogtij dit gebied volledig onder met 
zeewater. In de IJzertoren kan je een kaart gaan 
bekijken die aangeeft hoe uitgestrekt dit 
overstromingsgebied was.  Het grondgebied van 
de gemeente Stuivekenskerk was dus bijna 
volledig overstroomd. Deze overstroming zorgde 
voor een kentering in WO I.

De Dodengang

10  - Afstand langs route: 62.67  km

Afbeelding 6: De Dodengang
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De Dodengang is een complex van bewaarde 
loopgraven uit de Eerste Wereldoorlog. De 
Dodengang ligt naast een bocht van de rivier de 
IJzer in de Diksmuidse deelgemeente Kaaskerke. 
Dit complex is het laatste stuk van het Belgische 
front uit de Eerste Wereldoorlog. Duizenden 
soldaten zijn er in de periode van 1914 tot 1918, 
omgekomen. Het is een plaats die uiterst 
menselijk leed over zich draagt.

De Dodengang

10  - Afstand langs route: 62.67  km

De Dodengang is een complex van bewaarde 
loopgraven uit de Eerste Wereldoorlog. De 
Dodengang ligt naast een bocht van de rivier de 
IJzer in de Diksmuidse deelgemeente Kaaskerke. 
Dit complex is het laatste stuk van het Belgische 
front uit de Eerste Wereldoorlog. Duizenden 
soldaten zijn er in de periode van 1914 tot 1918, 
omgekomen. Het is een plaats die uiterst 
menselijk leed over zich draagt.
Fluppe
Meer informatie

De Calvarie

11  - Afstand langs route: 64.03  km

Zo'n 100 meter ten noorden van de IJzerbrug in 
Diksmuide staat langs het toenmalige jaagpad 
aan de IJzer een calvariemonument : een kruis 
ter herinnering aan alle doden van de Eerste 
Wereldoorlog welke ook hun nationaliteit was en 
dit zowel voor vriend als vijand.
MarcMonballieu
Meer informatie

IJzertoren

11  - Afstand langs route: 64.23  km

In 1949 werd de Paxpoort gebouwd met het puin 
van de eerste IJzertoren, die van 1929 dateerde 
en bij een bomaanslag in 1946 grotendeels werd 
vernield. Die bomaanslag was het werk van 
onbekenden. Tussen de resten van de oude 
IJzertoren werd een kruis opgericht als hulde aan 
de oorlogshelden. De nieuwe IJzertoren is een 
ontwerp van Robert Van Averbeke, is 84 meter 
hoog en kende zijn voltooiing in 1964. De 
IJzertoren is in de loop der jaren uitgegroeid tot 
een symbool van vrede en van Vlaamse 
ontvoogding.

Afbeelding 7: IJzertoren (Bron: Pascal Brackman)

IJzertoren

11  - Afstand langs route: 64.23  km

In 1949 werd de Paxpoort gebouwd met het puin 
van de eerste IJzertoren, die van 1929 dateerde 
en bij een bomaanslag in 1946 grotendeels werd 
vernield. Die bomaanslag was het werk van 
onbekenden. Tussen de resten van de oude 
IJzertoren werd een kruis opgericht als hulde aan 
de oorlogshelden. De nieuwe IJzertoren is een 
ontwerp van Robert Van Averbeke, is 84 meter 
hoog en kende zijn voltooiing in 1964. De 
IJzertoren is in de loop der jaren uitgegroeid tot 
een symbool van vrede en van Vlaamse 
ontvoogding.
Lannoo
Meer informatie

De Tapperij

11  - Afstand langs route: 64.31  km

Zoekt u een tof logeeradres in de Westhoek? Dan 
is een overnachting in De Tapperij een ‘must’. 
Georges en Marianne creëerden met hun 
sfeercafé De Tapperij een gezellige zaak voor 
gezellige mensen. Dit horecakoppel staat garant 
voor een perfecte en persoonlijke service. U 
slaapt in verzorgde kamers met tv en geniet ’s 
morgens van een heerlijk ontbijt. Reserveren is 
aan te raden.
tovpubliek
Meer informatie
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Portus Dixmuda: jachthaven

11  - Afstand langs route: 64.34  km

Diksmuide is de uitgelezen pleisterplaats voor de 
pleziervaart op de IJzer, de enige stroom die in 
Vlaanderen in zee uitmondt. Op 18 kilometer van 
de monding in Nieuwpoort, is Diksmuide via 
diverse kanalen verbonden met de hele 
Westhoek en het binnenland.
Westtoer POIs
Meer informatie

Mostaard Wostyn

12  - Afstand langs route: 95.11  km

Mostaard Wostyn kwam in het kookprogamma 
Dagelijkse kost van Jeroen Meus. De zaak is terug 
in handen van de familie Wostyn: Piet Wostyn, 
achterkleinzoon van de pionier Ivo-Jacob Wostyn. 
Door de grote vraag naar Mostaard Wostyn wordt 
in december 2004 beslist om de productie naar 
een grotere locatie over te brengen. De atelier 
verhuist naar de Oude Gentweg 63 terwijl de 
winkel in het ouderlijk huis op het 
Conscienceplein 7 heropend wordt. Tot op heden 
wordt Mostaard Wostyn gemaakt op 
ambachtelijke wijze, aan het originele recept is 
nog niets gewijzigd. Mostaard Wostyn wordt 
gemaakt op basis van een selectie donkerbruine 
mostaardzaden, azijn, water en zout, zonder 
bewaarmiddelen, bindmiddelen of kleurstoffen.
Dromos
Meer informatie

Kaarsenhof

13  - Afstand langs route: 107.56  km

Een oase van rust en groen met een streepje 
kunst – dat biedt Het Kaarsenhof. In de drie ruime 
kamers met badkamer is plaats voor acht tot tien 
personen. U krijgt een heerlijk ontbijtbuffet met 
streekproducten in de gezellige leefruimte met 
authentieke balken en deuren. Creatieve vingers? 
Volg een kaarsenatelier of een andere workshop 
in het kunstatelier. Uw kinderen leven zich 
intussen helemaal uit in de kindvriendelijke tuin.
tovpubliek
Meer informatie

Sint-Joriskerk en Kasteel Blauwhuis

14  - Afstand langs route: 116.71  km

De woonkern Wildenburg ligt gesitueerd tussen 
Wingene en Beernem. Daar bevindt zich de Sint-
Joriskerk langs een dreef waar ook het stemmige 
kerkhof ligt. Naast de St.-Joriskerk ligt het recent 
gerestaureerde Kasteel Blauwhuis uit de 16de 
eeuw. Het kasteel is niet toegankelijk. Je kunt er 
wel in de omgeving genieten van enkele mooie 
landhuizen.
Westtoer POIs
Meer informatie

Vista

15  - Afstand langs route: 118.29  km

Centraal in de Vagevuurbossen vormt de 
zogenaamde Hendriksberg een opvallend 
reliëfelement (cuesta of asymmetrische heuvel). 
Hier wordt in het kader van natuurinrichting bos 
gekapt om een open zicht te ontwikkelen van 
droge heide naar de lagergelegen nattere 
graslanden. Door de gradiënt van nat naar droog 
op de helling en de gunstige bezonning 
verwachten de beheerders een grote diversiteit 
aan natuurwaarden. Ook een soort als 
levendbarende hagedis is hier te verwachten.
Agentschap voor Natuur en Bos
Meer informatie

Natuurherstel en gagel

15  - Afstand langs route: 118.88  km

Hier worden in kader van natuurherstel de oevers 
van de beek afgeschuind en wordt een poel 
gegraven. 

In de omgeving van de beek staat ook een 
relictpopulatie van gagel. Gagel was, vanwege de 
bitterstof een van de hoofdbestanddelen van 
gruut, het kruidenmengsel dat bier moest helpen 
bewaren voor de hopbellen daarvoor algemeen 
toegepast werden. De heren van Gruuthuse 
kregen in 1200 het gruutrecht door graaf 
Boudewijn IX toegekend. Dit betekende dat de 
Gruuthuses het monopolie bezaten op de 
verkoop van gruut aan de brouwers. Later hield 
het gruutrecht ook in dat zij belasting mochten 
heffen op het gebrouwen bier zelf. Daarmee 
hadden de Gruuthuses rijkdom, status en invloed 
weten te verwerven, gesymboliseerd door het 
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stadspaleis Gruuthuse, dat ze in Brugge lieten 
bouwen.
Agentschap voor Natuur en Bos
Meer informatie

Vagevuurkapel

15  - Afstand langs route: 119.12  km

De naam Vagevuurbos verwijst naar de 
Vagevuurkapel die langs de Blauwhuisstraat 
gebouwd werd. De huidige kapel dateert van 
1962 en vervangt de vroegere beelden en 
prenten die op deze locatie geplaatst werden. De 
oudste vermelding gaat terug tot 1756.

We volgen de route verder tot aan parking 
Aanwijs.
Agentschap voor Natuur en Bos
Meer informatie

98 +90

16  - Afstand langs route: 125.43  km
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Vind de route op RouteYou:
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