FIETSROUTE: BEELD VAN EEN OORLOG ( + 43 km)
We starten deze route op de Markt van Houthulst ter hoogte van de dienst toerisme (Markt 18). Het
grootste deel van de tocht volgen we de knooppunten van het fietsnetwerk Westhoek. Waar we het
fietsnetwerk verlaten wordt dit duidelijk omschreven in onderstaande omschrijving.

START: Markt Houthulst >FOTO KERK HOUTHULST > 49 > 10 > FOTO VREDESMOLEN > FOTO
KLOOSTER KLERKEN > FOTO OBSERVATIEBUNKER KLERKEN > 62 > 19 > 55 > 56 > 21 > 22 > 5 > FOTO
DRIE GRACHTEN > 63 > FOTO KOUTERSTRAAT-WESTBROEKSTRAAT > vanaf hier verlaten we even
het fietsnetwerk. Onmiddellijk nadat je de foto van de Kouterstraat-Westbroekstraat passeerde sla je
links af in de Stationstraat, je volgt deze weg tot aan het kruispunt De Kippe. Hier vind je eveneens de
FOTO DE KIPPE. Aan dit kruispunt sla je rechts af om onmiddellijk terug links af te slaan in de
Kloosterstraat. In de Kloosterstraat neem je de tweede straat aan je linkerkant, dit is de
Kwakkelstraat. Vanaf dit punt zit je terug op het fietsnetwerk > 54 > 53 > richting 55 > FOTO
CASTELEINS MOLEN > FOTO KERK JONKERSHOVE > net voorbij de kerk van Jonkershove verlaten we
opnieuw het fietsnetwerk. Je slaat rechts af in de Jonkershovestraat (dit is richting Houthulst). Net
voorbij het volgende kruispunt vind je de FOTO DUITSE MILITAIRE BEGRAAFPLAATS RIR 213. > We
blijven de Jonkershovestraat volgen tot het einde. Op het kruispunt op het einde van deze weg
(wegens éénrichtingsverkeer kun je niet meer rechtdoor) sla je rechts af de Poelkapellestraat in. We
blijven deze weg volgen tot voorbij de meubelwinkel Accent. Net voorbij deze winkel staat de FOTO
KASTEEL COTTEAU DE SIMENCOURT > we blijven nog even rechtdoor rijden tot net voorbij de
Belgische Militaire Begraafplaats. Hier vinden we de FOTO VRIJBOS. Net achter deze foto kun je
naast het ijzeren hek de Vossedreef in fietsen. Deze weg loopt tussen het militair domein en de
militaire begraafplaats. Volg deze weg en sla de 2e dreef aan uw linkerkant in. Vanaf hier volg je terug
het fietsnetwerk > 1 > 49 tot aan de Markt (EINDPUNT)

