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VEURNE-AMBACHTROUTE
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Bekoorlijk landschap tussen

POLDERS EN DUINEN
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Terwijl iedereen de
mond vol heeft van het
onvolprezen fietsnetwerk, waarbij nu ook
de hele provincie WestVlaanderen gedekt is
door het knooppuntensysteem, vergeten
we bijna dat de traditionele lusvormige themaroutes nog bestaan.
Niets is minder waar.
Bij die uitgestippelde
parcours, te herkennen aan de zeshoekige
bordjes, zitten echte
pareltjes. Zo ondermeer
de Veurne-Ambachtroute (48 kilometer), waarover we het in deze
bijdrage hebben.

Tekst en foto’s:
Jan Vorsselmans

De Lovaart in Veurne

Een perfecte startplaats is de Grote
Markt in Veurne. Deze stad is via de
E40/A18 makkelijk te bereiken door
afrit 1a te nemen en een gratis parking vlakbij het centrum op te zoeken.
Wie aan zee verblijft, kan op de route inpikken in Oostduinkerke-Dorp,
Oostduinkerke-Bad, Koksijde-Bad of
Sint-Idesbald. Er zijn mogelijkheden
te over (zie overzicht), maar je kunt
bijvoorbeeld ook starten aan de Duinenabdij in Koksijde.

Grote Markt
Wij vertrekken van op de Grote
Markt in Veurne. Het is er gezellig
toeven, zeker op een zonnige dag. Je
geniet op een leuk terras niet alleen
van een fris biertje of een lekkere koffie, maar ook van de vele historische
gebouwen, zoals het stadhuis, het
Landshuis, het Spaans Paviljoen, de
Oude Vleeshalle enz. Meer informatie over deze monumenten kan je
bekomen in de bibliotheek en/of bij
de toeristische dienst, beide gevestigd in statige herenhuizen die het
plein sieren.
Na deze flinke brok cultuur zijn we
voldoende geestelijk gesterkt om
onze fysiek bij te spijkeren. Zeker

na de toch wel strenge winter van
2005-2006.
Het is koud, maar vrij zonnig, als we
deze route begin maart rijden. Eigenlijk hebben we geluk, want de dagen
voor en na onze fietstocht sneeuwde
het in ons landje.

Lovaart
Blijgezind om die meevaller peddelen we richting Lovaart. We fietsen
over een vrij pad en bemerken aan
de andere kant van het kanaal een
industriële activiteit. Dat blijft niet
duren, want even later bevinden we
ons temidden van een landelijk gebied. De route dwingt ons even later
de kanaaloever te verlaten. Zo belanden we in het dorpje Steenkerke,
met de laatgotische Sint-Laurentiuskerk en een typisch hoekcafeetje als
blikvangers. In deze buurt bevindt
zich ook een militaire begraafplaats.
Getroffen door die landelijke rust
fietsen we verder langs geploegde
landerijen. De boeren wachten geduldig op de lente, die nu toch wel
in aantocht is. We hopen hier ooit
terug te komen in de zomer als het
landschap er veel groener uitziet.
Maar niet getreurd, we vervolgen
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Dorpjes
Daarna peddelen we voor de derde
keer langs de Lovaart om die definitief
te verlaten voor een tocht doorheen
het platteland, waarbij we de dorpjes
Eggewaartskapelle, Avekapelle, Booitshoeke en Wulpen aandoen. Opvallend
hierbij is de aanwezigheid van typische
kerkgebouwen en veldkapelletjes. Het
mooiste gedeelte van dit traject bevindt zich tussen Eggewaartskapelle en
Booitshoeke. We rijden bij pozen letterlijk door de velden via paadjes die
speciaal voor fietsers en voetgangers
werden aangelegd. Geen auto’s, geen
verkeer, geen drukte: is dit het Aards
Paradijs? Het rurale landschap wint op
dit gedeelte van de route aan authenticiteit door de aanwezigheid van een

Deze molen domineert het landschap

opnieuw onze weg langs de Lovaart.
Ditmaal niet op het jaagpad, zoals
voorheen, maar op de gewone rijweg
aan de overoever. Links ligt de Beauvoordse Walhoeve, waar op ambach-

Kaasboerderij in de polders

telijke wijze kaas wordt gemaakt. Verderop rechts steken we de Millebrug
over en passeren de kerk (al meer dan
200 jaar geleden buiten dienst) met
militaire begraafplaats in Oeren, een
deelgemeente van Alveringem. De
Leute, het voormalige gemeentehuis
van het dorpje, is nu een herberg. We
kronkelen - en dat is typische voor de
hele route - daarna af op Alveringemcentrum en het gehucht Fortem. Aan
het woonerf, vlakbij de Lovaart, bevindt zich het Mout- en Brouwershuis
De Snoek.

wit kapelletje en een kleine molen. We
wanen ons in het Vlaanderen van de
negentiende eeuw. Zalig gewoon, als
je dit met de ogen van iemand uit de
éénentwintigste eeuw bekijkt en de armoede van weleer niet meetelt.
Toen we dit traject op het einde van de
krokusvakantie 2006 fietsten, was het
traject tussen Booitshoeke en Wulpen
onbereikbaar omwille van wegwerkzaamheden in laatstgenoemd dorp.
Gelukkig leidden de bordjes ons via
een alternatieve, maar helaas ook drukkere weg, naar Oostduinkerke-dorp.
Als u, beste lezer, deze bladzijden onder ogen krijgt, is het euvel hopelijk
opgelost.

Duinen
We bevinden ons nu op het grondgebied van de fusiegemeente Koksijde
(waartoe ook Oostduinkerke en SintIdesbald behoren). Eens de drukke
straten van Oostduinkerke-dorp achter
de rug, wacht ons een mooi traject in
deze kustgemeente. Eerst rijden we op
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Fietsen in de duinen

een asfaltwegeltje door de duinen, later - richting Hoge Blekker, de hoogste
duin van onze Noordzeekust - doorkruisen we via een kleischelpenfietspad het
natuurgebied Doornpanne. Weer treft
ons de schoonheid van een ongerept
stukje natuur. Daarna genieten we van

O V E R

de laantjes en villaatjes in Koksijde-Bad
en in Sint-Idesbald. De appartementen
aan de zeedijk lijken ons plots ver af.
Het parklandschap primeert.
Ons vertrekpunt in Veurne ligt in het
verschiet. Balancerend op de grenslijn
tussen De Panne en Veurne fietsen we
voor het laatst deze dag door het vlakke land. Op de Grote Markt trakteren
we ons op een patersbiertje van Watou, waarbij we volop de gelegenheid
krijgen om na te mijmeren over deze
fraaie tocht.

Charmes
We hebben te maken met een bijzon-

Z I C H T

Afstand: 48 kilometer
Start: de Grote Markt in Veurne. Er zijn voldoende (gratis) parkeergelegen-

heden in de buurt. Je kunt ook in Oostduinkerke-Dorp, Oostduinkerke-Bad
of in Koksijde vertrekken aan de Duinenabdij, Koninklijke Prinslaan 8 of
vlakbij de Hoge Blekker van op de parking aan de Zeelaan.
Verkorting: niet aangegeven. Je kunt in Steenkerke wel op het einde van
de Haenestraat linksaf de Minnaersstraat inrijden in plaats van rechtsaf. Zo
kom je via een binnenweg uit op de Knollestraat in Eggewaartskapelle. Daar
rijd je naar links en volg je opnieuw de zeshoekige bordjes. Je mist dan wel
de dorpjes Oeren en Alveringen, alsook het gehucht Fortem.
Uitbreidingen: je komt op verscheidene plaatsen bordjes van het knooppuntennetwerk tegen. Raadpleeg de kaart Fietsnetwerk Westhoek Noord
van Westtoer en je kunt het parcours naar willekeur verlengen.
Reliëf: vlak, op enkele korte glooiingen in de duinen na.
Veiligheid: vrij veilig. Toch hier en daar oppassen op drukkere wegen en in
de centra van Oostduinkerke-Dorp en Koksijde-Bad.
Bewegwijzering: niets op aan te merken, gewoon in orde.
Logistiek: niet alleen in de badsteden, maar ook elders zijn er voldoende
rustpunten en mogelijkheden om iets te drinken en/of te eten.
Bijzonderheid: je kunt de route ook, min of meer, via de knooppunten fietsen. Vanuit Veurne doen we dat zo: 68, 4, 14, 72, 15, 16, 29, 28, 43, 44,
30, 31, 32, 16, 15, 17, 18, 21, 20, 6, 66, 65, 1, 2 en terug 68. De afstand
bedraagt dan ruim 50 kilometer.
Blikvangers: Grote Markt van Veurne, Lovaart, dorpskerken en kapellen,
leuke veldwegeltjes en… de duinen.
Te bereiken: met de auto via de autostrade E40/A18, afrit 1a nemen en
richting Veurne of richting Koksijde/Oostduinkerke rijden. Er is een treinstation in Veurne en de kusttram passeert Oostduinkerke, Koksijde en SintIdesbald.
Fietsenverhuur: op verschillende plaatsen aan de Zeedijk (en elders) in
Koksijde, Oostduinkerke en Sint-Idesbald. In Veurne ondermeer ook in het
NMBS-station aan het Statieplein (058-31.12.99).
Gebruikte kaart: fietskaart Veurne-Ambachtroute, uitgave Westtoer, 2004.
Info: Westtoer, Koning Albert I-laan 120, Sint-Michiels (Brugge), tel. 05030.55.00, e-mail: info@westtoer.be, webstek: www.westtoer.be.
FMK-waardering: een bijna volmaakte route, want erg afwisselend qua
natuur- en stedenschoon.

Mout- en Brouwhuis
De Snoek
In Alveringem, aan een woonerf
vlakbij De Lovaart, bevindt zich
het Brouw- en Moutmuseum De
Snoek. Bezoekers krijgen er een
getrouw beeld van hoe in de negentiende eeuw gemout en gebrouwen werd. In een authentieke
brouwzaal staan te pronk: een
brouwketel, een roerkuip, gistingstonnen enz. Op de zolders roepen miniatuurmolentjes de sfeer
van de kermissen van weleer op.
In museumherberg Brouwershof
kan je een Snoekbiertje degusteren. Het gaat om de Snoek Blond
(alc. 7,5% vol.), een etiketbier van
brouwerij Bavik (Bavikhove), en de
Snoek Bruin (alc. 5,5 % vol.), geproduceerd door brouwerij Strubbe (Ichtegem).
- Fortem 40, 8690 Alveringem (tel.
058-28.96.74), www.desnoek.be
der gevarieerde route, bestaande uit
een mengeling van stads- en dorpsgezichten met landelijke elementen. Heel
aantrekkelijk zijn de onverharde paadjes in de velden, het jaagpad bij de
Lovaart en de verharde en onverharde
wegen die door de duinen lopen. Voeg
daarbij de charmes van Veurne-stad,
met haar rijke cultuur, en die van de
badsteden Sint-Idesbald, Koksijde en
Oostduinkerke en je hebt een bijna volmaakte fietslus.

Een pittoreske witgekalkte veldkapel
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