
   

                     

77 KM - Geluvelds Weekend Cyclo 
GELUVELD - BAILLEUL - 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) – 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) = rechtdoor (Wulvergemstr.) – afdalen en verder 
aan KP schuin RD – afdalen tot Wulvergem 

WULVERGEM  Einde weg R (N314) - in bocht Café de Basseville (SPLITSING) = links aanhouden 
(grote baan richting Nieuwkerke) 

NIEUWKERKE  fietsen doorheen Nieuwkerke RD richting Claerbout  (SPLITSING) – telkens RD aan  
bocht R meevolgen – aan T-punt naar L (Kauwakkerstraat) - Frans Belgische grens – 
telkens rechtdoor - ���� Ravelsberg RD (Rue de Neuve-Eglise)  

BAILLEUL  op einde RA (Route de Locre) – 1ste straat LA (Rue Jean Moulin) – aan verkeerslichten 
RD (Rue du Kortenker) – aan T-punt naar R (Rue des Foulons) – L meevolgen 
(Sockstraete) – aan KP RD (Ketelstraete) – aan volgende KP naar R (Abeelstraete) 

METEREN aan volgende KP naar LA (Balassche Straete) – grote baan dwarsen (Chemin du 
Vierayms) – aan T-punt LA (Chemin de la Fontaine) - grote baan RA (Route du Mont 
des Cats, D18) – grote baan blijven volgen - naar links (licht naar beneden) 

GODEWAERSVELDE  1e straat RA (Route du Mont des Cats) - ���� Mont des Cats 

MONT DES CATS boven aan de auberge LA afdalen (Chemin du Mont des Cats) – rechtdoor blijven rijden 
(richting Boeschepe) – blijven RD fietsen (stijgend) 

BOESCHEPE aan KP RD (Rue de la Montagne) – rechtdoor en later schuin rechts volgen tot einde 
weg – einde weg LA (Rue de Bailleul) – dalen tot Boeschepe centrum – aan centrum 
RA (Rue du Mont Noir) – aan T-punt RA richting Westouter (Rue du Mont Noir) - ���� le 
Vert Mont – einde weg LA (Rue de Westoutre) – blijven dalen richting Westouter 

WESTOUTER blijven dalen (Boeschepestraat) tot u de markt van Westouter bereikt  

 

CONTROLE NA 49 KM OP MARKTPLAATS WESTOUTER (enkel tijdens G eluvelds Weekend) 

 

Volg de gele pijlen  

 



   

                     

WESTOUTER fiets richting Loker (Sulferbergstr) – � Sulferberg – 2e straat LA grote baan richting 
Reningelst afdaling (Goeberg / Lokerseweg) – 1e straat RA (Kwakkelstraat) 

RENINGELST  KP RD - einde weg RA op grote baan (Clyttesteenweg / Reningelststraat) 

DE KLIJTE  aan rondpunt RD (Reningelststr) – 2e L (Noordstr) – T-punt RA (Millekruisstr) – KP 
LA (Kriekstr) – RD – aan KP RA (Vierstraat) – grote baan dwarsen (Goudezeune) 

WIJTSCHATE  boven de helling LA door het bos (Voormezelestr) 

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

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

GELUVELD  2e straat LA (Keiweg) – einde weg LA (Zandvoordestraat) – einde weg - eindpunt 

Einde. 77,6 km – 709 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! 


