
Westhoektoer
GASTHUISBOSSEN

Krijg je niet genoeg van de Gasthuisbossen?
Contacteer het Regionaal Landschap Westhoek om 
deze fietstocht onder begeleiding van een gids mee 
te volgen. 

Heb je genoten van deze Westhoektoer? Surf dan 
naar https://www.rlwesthoek.be/wandelfiets/ 
Je vindt er meer info over onze speurtochten, 
fietstoers, trails, etc. 

Volg ons 
 Regionaal Landschap Westhoek
 @rlwesthoek! 

Gebruik #wildewesthoek! 

Regionaal Landschap Westhoek vzw
www.rlwesthoek.be – info@rlwesthoek.be – 057 23 08 50 

Zonnebeekseweg 361, 8900 Ieper
Ondernemingsnummer: 0469.129.810

RPR Gent, afdeling Veurne

© RL Westhoek

Zicht op Zillebeke en Kemmelberg vanuit 

Schachteweidestraat © RL Westhoek

Passendaleveld in Gasthuisbossen Zillebeke © RL Westhoek

Levendbarende Hagedis © Yves Adams, Vildaphoto

Voddekasteel Papenelst Hollebeke © RL Westhoek

Maple Copse Cemetery 

© RL Westhoek
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VAN DIT DIVERS BOSCOMPLEX

Het provinciedomein ‘De Gasthuisbossen’ bestaat uit 
een complex van losstaande bosdomeinen, elk met een 
eigen karakter. 

Een deel van deze bossen kwam al in de 13e eeuw 
in handen van de Ieperse gods- en gasthuizen. Deze 
liefdadigheidsinstellingen werden gesticht door 
gefortuneerde burgers, die er opvang van en zorg voor 
zieken, reizigers (pelgrims) en armen organiseerden. Ze 
waren, samen met het lokale Weldadigheidsbureel, de 
voorloper van het OCMW. De bossen in eigendom van 
de ‘Burgerlijke Gods- en Gasthuizen’ bleven gevrijwaard 
van onteigening of verkoop door de staat. Zo bleven de 
huidige Gasthuisbossen door de eeuwen heen gespaard. 

WOI zorgde uiteindelijk toch voor een totale 
vernietiging. Kort na de oorlog werden de bosbestanden 
van de ‘Burgerlijke Godshuizen’ meestal heraangeplant. 
Pas vanaf 1990 namen eerst de provincie, later ook de 
Vlaamse Overheid (ANB) initiatief om in deze omgeving 
nieuw bos aan te planten.

A  De bossen van Zillebeke Zillebeke is met voorsprong de 
meest beboste deelgemeente van Ieper. Daaronder 
valt het grootste deel van de Gasthuisbossen en 
provinciedomein de Palingbeek. Ook Zillebekevijver 
en de vele militaire begraafplaatsen uit WOI zijn 
kenmerkend voor dit dorp. Neem zeker eens een kijkje 
op het kerkhof rond de Sint-Catharinakerk. Bij aanvang 
van WOI werden de Britse militairen nog op bestaande 
kerkhoven begraven. Daarvan vind je hier een mooi 
voorbeeld. Aangezien er ook hogere officieren begraven 
liggen, blijft het bekend als ‘Aristocrats Cemetery’. 

B Ieperboog Hou zeker even halt in de Schachteweidestraat, 
ter hoogte van nr. 41. Je krijgt er een prachtig zicht 
op de Ieperboog, de beboste heuvelkam rond Ieper. 
Bemerk hoe het dorpscentrum van Zillebeke in de 
vallei ligt, geprangd tussen de heuvels. In het zuidwesten 
domineert de Kemmelberg, de hoogste ‘berg’ van 
Vlaanderen op de West-Vlaamse heuvelrug. 

C Welcome in Canada  De Canadalaan, oorspronkelijk 
bekend als de ‘Maple avenue’, werd na WOI 
aangelegd en logischerwijs aangeplant met esdoorns, 
waarvan het blad de Canadese vlag siert. Deze 
beeldbepalende ‘vredesdreef’ maakt deel uit van het 
herinneringslandschap rond Hill 62. Ook deze heuvel 

ligt op de West-Vlaamse heuvelrug, en haalt 62 meter 
boven zeeniveau.

Vanop de top, aan de Canadese gedenksite, heb je een 
schitterend zicht op Ieper en omgeving. Van hieraf 
begrijp je meteen waarom de heuvelrug rond Ieper, de 
Ypres Salient of Ieperboog, zo fel bevochten werd als 
strategische hoogte tijdens de oorlog. 

D Drie bloten in de beek?  Het Hogebos heeft een erg hoge 
natuurwaarde. Het is een ‘compleet’ loofbos met 
verschillende soorten bomen en struiken en veel dood 
hout. In de boomholtes wonen heel wat spechten 
en vleermuizen, waarvan je hier enkele bijzondere 
soorten kunt waarnemen. Uniek is ook dat je in de 
Drieblotenbeek de nimfen vindt van de steenvlieg, wat 
wijst op een goede waterkwaliteit. De naam ‘Driebloten’ 
is een vervorming van ‘Rebloten’. ‘Rebbe’ is een oud 
woord voor ‘kleine heuvelrug’ tussen twee beekvalletjes, 
‘loten’ staat voor ‘percelen’.

e Over schalkse jagers en mottige ridders Wat verder aan je 
linkerzijde ligt het Godtschalckbos. Tot oktober 1914 was 
dit een prachtig kasteeldomein met cascadevijvers, oude 
bomen en brede haagbeukdreven. In de zuidwestelijke 
hoek ligt een motte waarrond de Bassevillebeek 
nog steeds slingert. Op dit ‘opperhof’ stond mogelijk 
de middeleeuwse nederzetting van de heerlijkheid 
‘Herenthage’. Iets ten noorden lag heel waarschijnlijk 
het ‘neerhof’, waar nu nog steeds de (herbouwde) 
kasteelhoeve ligt. Bij aanvang van WOI liep het front 
dwars door het domein. Van het parkdomein bleef enkel 
een stinkende hoop modder met zwarte boomstronken 
over. Het parkdomein werd na de oorlog niet hersteld, 
het terrein werd bebost. Alleen de hoeve zou na de 
oorlog herrijzen. 
Bemerk de Memorial headstone tussen de huisnrs. 9 
en 11. Het is een erg bijzondere ‘graf’steen, want Albert 
Wheeler in kwestie, stierf niet tijdens WOI. Het was 
echter zijn ultieme wens dat zijn laatste rustplaats zou 
zijn waar zijn kameraden indertijd sneuvelden … 

f Van hei(n)de en ver Geniet van het prachtige glooiende 
landschap van Passendaleveld aan je rechterzijde. Tot 
het einde van de 19e eeuw was dit nog ‘wastine’, een 
mix van grasland, heide, struweel en bos. Het herbergde 
waardevolle fauna en flora en trok om die reden 
botanici van heinde en ver aan. Ook dit landschap werd 

volledig verwoest tijdens WOI. Sinds het begin van 
de 21e eeuw leveren zowel ANB als de provincie hier 
regelmatig inspanningen om de bijzondere ecologische 
waarde te herstellen: herstel beeklopen, bebossing, 
hooilandbeheer, aanplant houtkanten …. 

g Zandvoordebos Op je linkerzijde in de Kleine Ieperstraat 
zie je de ingang van het Zandvoordebos. Stap hier 
van je fiets en maak een korte wandeling tot aan het 
heidegebiedje. Door de unieke vegetatie kan je hier 
bijzondere soorten zoals de levendbarende hagedis 
spotten. Neem opnieuw de Kleine Ieperstraat en geniet 
van het halfopen landschap. Deze gaat over in de meer 
beboste Vijfwegenstraat. Het is moeilijk om het je 
voor te stellen, maar tot in de 18de eeuw was dit een 
belangrijk verkeersknooppunt. 

h bosbrand op dreef We rijden Groenenburg binnen via de 
monumentale beukendreef. Dit is één van de weinige 
bosdelen waar je met de fiets mag rijden. De beuken 
werden rond 1923 aangeplant. Daartussen plantte 
men oorspronkelijk vooral naaldbomen. Beuken zijn 
minder gevoelig voor brand en ze zouden dus een 
vertragend effect hebben bij mogelijke bosbranden. 
Groenenburgbos is het grootste bosdeel van de 
Gasthuisbossen, en omvat heel wat beekloopjes. Dankzij 
de omzetting van naaldbos naar loofbos nam de 
natuurwaarde de voorbije decennia sterk toe.

i Twaalfgemeten Papenelst of Twaalfgemeten grenst aan 
de spoorweg. Aan de overzijde ligt De Vierlingen, 
dat bij het Palingbeekdomein hoort. Er is erg weinig 
wandeldruk, waardoor je hier meer kans maakt om 
een eekhoorn of zelfs een ree te ontmoeten. Het 
Zwarteleenbos vind je wat verderop. Omwille van zijn 
hoge natuurwaarde (loofbos met veel ondergroei) 
is bestemd als natuurbos. Er gebeuren dus amper 
kappingen. 

j Maple Copse Cemetery Deze begraafplaats lag in 1916 net 
achter het front. Maple (esdoorn) verwijst naar de 
vele Canadezen die er begraven liggen. Bemerk de 
vele graven die verspreid over de begraafplaats liggen. 
Door vijandelijke beschietingen raakten veel graven 
beschadigd en verspreid over het terrein. Het is nu één 
van de meest pittoreske Britse begraafplaatsen uit de 
Ieperboog. 
Bijzondere dank aan Lieven Stubbe voor de insteek. 
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Routesuggestie
Start: aan de kerk van Zillebeke of 
één van de andere fietspoorten (zie 
onderaan).

Volg op de bordjes langs de 
weg fietsknooppunt (KP) 55 en 
daarna KP 85, maar sla op de 
Pappotstraat linksaf en neem dan 
de tweede straat rechts. Dit is de 
Herenthagestraat. Volg die tot op 
het einde. Sla rechts af en neem 
daarna de tweede straat rechts. 
Dit is de Kleine Ieperstraat. 

Volg nu KP 42 en vervolgens KP 
85, maar sla links af net over 
huisnummer 4. Rij in het bos en 
en neem de eerste straat links.
Vervolgens sla je rechtsaf. Dit is de 
Kranenburgstraat.

Volg nu KP 44, maar aan de 
grote weg sla je rechts af. Dit is 
de Wervikstraat. Neem daarna 
de eerste straat rechts. Dit is de 
Pappotstraat.

Volg nu KP 85, maar sla op het 
einde van de weg links af. Dit is de 
Zandvoordestraat. Zo’n 700 meter 
verder volg je ‘Maple Copse’. Sla 
links af voor de begraafplaats. Terug 
op de weg sla je rechts af tot op 
het einde. Daarna sla je rechts af 
tot je opnieuw aan de kerk van 
Zillebeke komt.

Mogelijke fietspoorten:
 >  Dienst Toerisme Ieper: volg KP 89, 
93, 38 en 40

 >  Themacafé / Museum Hooge 
Crater: volg KP 55

 >  Sanctuary Woodmuseum Hill 62
 >  Dienst Toerisme Zonnebeke: volg 
KP 81, 80, 18, 72 en 42

 >  Snack / Museum De Dreve: volg 
KP 80, 18, 72 en 42 

 >  Restaurant ’t Nonnebos: volg KP 18, 
72 en 42

 >  ’t Paradijs: ga naar Geluveldplaats 
en volg KP 72 en 42

 >  De Lustigen boer: volg KP 21 en 42 
 >  Restaurant De Palingbeek: volg KP 
65 en 85

 >  Restaurant / Gedenksite Hill 60: 
volg KP 85

 > BC De Palingbeek: volg KP 33, 63, 
65 en 85
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