
   

                     

30 KM – Geluvelds Weekend Cyclo 
GELUVELD – WIJTSCHATE - GELUVELD 
Organisatie: Vrije Wielertoeristen Geluveld vzw. 

 
De deelnemers worden verzocht zich te houden aan de verkeerscode en het respecteren van andere 
weggebruikers. 
Laat verpakkingen en etensresten niet achter op het parcours. Wij fietsen milieubewust, u toch ook?! 
De inrichters zijn niet aansprakelijk voor ongevallen of diefstallen. 

 
GELUVELD  Start Café ’t Hoekske langs Zandvoordestraat (richting Zandvoorde) – 1ste straat 

(nieuwe weg) L (Oude Zandvoordestraat) – 2e straat R (Blokstraat) 

KRUISEKE  einde weg R en L meevolgen (Doornkapellestraat) 

TEN BRIELEN  1e R (Hauts Bois) – aan grote baan R en 1e L (Rue de Dadizele) volg de weg tot einde 
(langs vliegpleintje) 

HOUTHEM  aan grote baan L en 1e R (Chemin du Petit Cornet) – aan T-punt R mee – links 
meedraaien – einde weg R (Komenstraat, eerste stuk: wilgen langs de weg) – 2e straat R 
(Neerwaastenstraat) 

HOLLEBEKE  aan KP RD – aan T-punt L (Houthemstraat) – in bocht R en direct L meevolgen – RD 
tot de N336. 

WIJTSCHATE  N336 dwarsen (Houthemstraat) – RD tot de N365 (Ieperstraat) – Ieperstraat dwarsen – 
aan de markt splitsing (SPLITSING) = naar rechts (Vierstraat, richting sporthal 
Wijtschate) – in afdaling, in bos 1e R (Voormezelestraat) 

VOORMEZELE  3sprong R – kerk R - buiten bebouwing L richting Palingbeek (Vaartstraat) - einde weg 
schuin RD – volgende KP RD – beetje na de bossen 1e R (Verbrandemolenstraat) 

ZILLEBEKE  einde weg R op de grote baan (Komenseweg) - 1e L (Zwarteleenstraat) over de 
spoorweg – einde weg R op de grote baan (Werviksestraat) – 1e straat L (Pappotstraat) – 
aan KP rechtdoor – enkele 100 meter nadien naar R (Vijfwegenstraat) – aan het KP in 
de bossen naar L (Kranenbrugstraat) – 1e straat R (Passendaleveldstraat) – einde weg en 
boven naar L (Oude Zonnebekestraat) – aan driesprong R (Waterstraat) 

GELUVELD  2e straat L (Keiweg) – einde weg L (Zandvoordestraat)  

GELUVELD  Einde weg - eindpunt 

 
Einde. 32,6 km – 221 hoogtemeters 

 

Website: www.vwt-geluveld.be  
 
 

Bij onherstelbare pech   +32(0)478 68 44 30 
     (enkel raadpleegbaar tijdens Geluvelds Weekend) 

 
Tel.: Café ’t Hoekske (startplaats / départ): +32(0)57 46 87 84 / +32(0)472 34 81 58 

 
 

HARTELIJK DANK VOOR UW BEZOEK! 
Psst: kijk voor andere organisaties of foto’s op onze website 

Volg de gele pijlen  

 


