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Fietszoektocht “Brugse Ommeland” 

 

 

West-Vlaanderen gaat de sportieve toer op. Na een  

geslaagde eerste editie hebben we ook dit jaar een  

provinciale fietszoektocht uitgewerkt. 

De provinciale werkgroep met Guido Haspeslagh (Lauwe),  

Daniel Demuynck (Ieper), Jacky Vanneste (Torhout), Jozef 

Vanthournout (Torhout), Noël Moeyaert (Jabbeke), Gaby 

Ledoux (Ardooie), Jaak Sercu (Ardooie) werkte zich de  

laatste maanden uit de naad om alles tot in de puntjes voor te bereiden. En laten we toch 

even vermelden dat het spannend was. Want dit jaar werd het netwerk van de fietsknoop-

punten vernieuwd… De exacte fietsknooppunten werden vrijgegeven begin april.  

Niet gevreesd, we hebben gecheckt en gedubbelcheckt, de knooppunten zijn correct. 

Het resultaat mag gezien worden. Met een fietszoektocht van zowat 49 kilometer langs een 

vlak parcours doorheen “het land van de kastelen”, hebben we een bijzonder mooie  

formule om de clubs en de vele fietsers een sportieve en inhoudelijk mooi gestoffeerde dag 

aan te reiken. Meer nog, door deel te nemen aan de tocht kan de meest “pientere” club 

een mooie financiële stimulans in de wacht slepen en ontvangen hun deelnemers een 

sprankelende naturaprijs! 

In deze brochure leest u meer over het traject, de praktische organisatie en de bijhorende 

slotmanifestatie, voorzien op 16 september in Groenhove te Torhout. 

Jaak Mortier 

Voorzitter Neos West-Vlaanderen vzw 



WEETJES VOORAF 
 
Afstand : 49.5 km.  De route is uitgestippeld aan de hand van de knooppunten, driemaal werd 
er een uitzondering gemaakt, verder in de brochure meer hier over. 

Parcours: Vlak parcours – bosrijk  -  rustige wegen  - op vele plaatsen is gemotoriseerd ver-
keer niet toegelaten. Precies op deze plaatsen worden de meeste vragen gesteld.  Waar dit 
niet zo is, is er voldoende ruimte om met de groep de rijbaan te verlaten. 
 

Tips: 

Om de vragen bij kasteel Wijnendale op te lossen, moet u even van het parcours afwijken.  
Verken Fonteinpad aan de linkerzijgevel van het kasteel over ongeveer  180  m.  Keer dan 
terug naar knooppunt 85. 
 

Op woensdagvoormiddag is er markt in Torhout,  
dan wordt het centrum van Torhout best gemeden. 
 

Op sommige plaatsen staan nog borden met oude dunne pijl, enkel de dikkere pijlen tellen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BESCHRIJVING FIETSTOCHT OP BASIS VAN KNOOPPUNTEN 

Zoals jullie kunnen zien, hebben we een 3-tal afwijkingen van de route, dit omdat er 

drukke autoweg tussen zat . 

Hieronder vinden jullie de uitgebreide beschrijving van de route. 

Start aan knooppunt 85 (Kasteel Wijnendale—Oostendestraat 390, Torhout) 

 

Knooppunt 85 – 70 – 63 – richting 53 volgen over ongeveer  

3,7 km maar aan kruispunt Faliestraat/Populierendreef recht-

door rijden, einde rechts St. Laurentiusstraat – einde links 

(aan de kerk) Snellegemstraat – 3de rechts (Kezelbergstraat), 

vlak voor einde links meedraaien – einde straat rechts 

(richting 73) – knooppunt 61 – richting 90 tot cafetaria Koet-

senhuis – hier rechts, de hoofddreef nemen tot op het einde, 

dan rechts richting knooppunt 94 (niet de tarmacbaan ne-

men, maar de boswegel) – 70 – 59 – 99 – 97 – 67 – 10 – 74 – 

95 – 88 – 72 – 8 – 81 – kort richting  70 (tot Fintro) – Links 

Oostendestraat – 3 maal rechtdoor – links Werkenstraat – 

rechtdoor lichten, wordt Revinzestraat – altijd rechtdoor tot 

einde straat – links Makeveldstraat – rechts Veldstraat wordt 

71 – 85. 



PARKEERPLAATSEN 

- Kasteel Wijnendale (Torhout, Oostendestraat 390): Parking voor het kasteel en aan de 

 linkerzijde (Fonteinpad) 

- Parking Guido Gezelle: Guido Gezellelaan (achterkant station). 200 m van het parcours 

 Parking links verlaten, rijden tot aan het spoorwegviaduct. Onder spoorweg door is  

 Richting 81 (richting Torhout centrum). Andere zijde is richting 8 (Groenhove) 

- Parking Groenhove – Torhout,  Bosdreef, dichtbij Manège Groenhoeve. Let op ,dit is niet 

 de parking van het Diocesaan centrum Groenhove die verder van de route ligt.  

- Parking kasteel d’Aertrycke, Zeeweg 24 Torhout.  Op het parcours. 

- Parking Beisbroek, Diksmuidse Heerweg, Brugge.   Aan knooppunt 61.  Op het parcour 

- Parking Tillegem, Brugge:  “De Trutselaar”  op 100 m van het parcour 

 

Er zijn gemakkelijke internettools zoals www.fietsnet.be & www.fietsroute.org  

waarmee de route kan uitgestippeld worden.  

Ook de website van Westtoer  

www.westtoer.be/nl/actief-beleven/fietsen/fietsnetwerken  

kan u op het juiste pad zetten.  



DE ZOEKTOCHT  

 

… de vragen 

 

Het uitgestippelde traject brengt je langs tien zoekplaatsen in het prachtige Brugse Omme-

land. Op die plaatsen wordt even halt gehouden om een aantal vragen op te lossen. Het is 

de bedoeling dat de antwoorden, uiteraard na overleg tussen de deelnemers, gebundeld 

worden op het globaal clubwedstrijdformulier. Vergeet ook de schiftingsvragen niet in te 

vullen! Na afloop van de fietstocht bezorgt u dit globaal clubwedstrijdformulier terug aan 

het Neos-secretariaat in Ieper.  

 

… de winnende club! 

 

Op basis van de ontvangen ingevulde clubwedstrijdformulieren gaat de wedstrijdjury op 

zoek naar de “winnende” club. Deze club ontvangt een geldprijs. De bekendmaking van de 

winnaar gebeurt tijdens de slotmanifestatie op vrijdag 16 september 2016 in het Domein 

Groenhove in Torhout. Schrijf alvast de datum in de Neos-agenda!  

 

… ook individuele deelnemers van belang! 

 

Ook de clubleden die deelnemen, kunnen meedingen naar een prijs. Op basis van het aantal 

deelnemers die de club bij haar inschrijving opgeeft, ontvangt men voldoende individuele 

fiches waarop men de vragen mee kan volgen en aantekeningen kan maken. Na de fiets-

tocht kunnen de clubleden hun naamstrook onderaan de individuele fiche invullen en deze 

terug bezorgen aan het Neos-secretariaat in Ieper. Tijdens de slotmanifestatie worden uit 

deze naamstroken nog verschillende winnaars van naturaprijzen geloot. 

Daarenboven ontvangt elke gekende individuele deelnemer van de winnende club bij de 

prijsuitreiking nog een mooie persoonlijke naturaprijs. Mooi meegenomen, niet? 



INSCHRIJVEN 

 

Clubs kunnen deelnemen aan de zoektocht van 1 juni tot 25 augustus 2016. Binnen deze pe-

riode bepaalt men zelf wanneer er gefietst wordt en maakt men ook zelf alle praktische af-

spraken. De suggesties, verderop in deze brochures, vormen hierbij allicht een handig hulp-

middel.  

 

Vooraf inschrijven is absoluut noodzakelijk! Deelnemen kost € 3,- per persoon.  

Inschrijvingen gebeuren via het bijgevoegd inschrijvingsformulier, minimaal twee weken 

vooraleer de club de tocht onderneemt. Deze periode is nodig om tijdig het clubwedstrijd-

formulier, de vragenlijst en de individuele naamstroken te kunnen bezorgen.  

De meeste clubs maken van de fietszoektocht een dagtocht en maken hiervoor praktische 

afspraken. Het aantal deelnemers is dus wellicht op voorhand bekend. Tussentijdse correc-

ties op dit deelnemersaantal zijn echter mogelijk. Uiteraard rekenen we op de eerlijkheid 

van de club en … bij de prijsuitreiking baseren we ons op het gekend aantal deelnemers. 

OPGELET! 

 

 Deelnemen aan de fietszoektocht kan van 1 juni tot 25 augustus 2016.  

 Inschrijvingen moeten minimaal twee weken voor aanvang van de tocht gebeuren via 

bijgevoegd inschrijvingsformulier.   

 Deelnameformulieren moeten uiterlijk op 10 september  2016 binnen zijn op het  

 Neos-secretariaat te Ieper, Fochlaan 28, 8900 Ieper. 



DE SLOTMANIFESTATIE: MET DE WIND VAN ACHTER 

 

Tijdens de slotmanifestatie op 16 september  2016 om 14.30u in het Domein Groenhove 

Bosdreef 5 te Torhout, wordt de winnende club bekendgemaakt en reiken we de naturaprij-

zen voor de deelnemers van deze afdeling uit. 

 

De manifestatie staat volledig in het teken van de sport, Karel Declercq brengt zijn komisch 

programma ‘Met de wind van achter’. Karel, zelf vader van 2 renners, imiteert koersfiguren 

en zet u op de fiets. Een toepasselijk thema voor al onze sportieve Neos-leden! 

 

Wij hopen er alvast samen met u een boeiende nieuwe – sportieve Neos manifestatie van te 

kunnen maken.  In de loop van de maand juni ontvangen de clubs alle nodige documentatie 

voor deze slotmanifestatie. Niet enkel de deelnemers, maar alle geiïnteresseerde Neos-

leden zijn welkom op deze slotmanifestatie.  

 

Inschrijvingsprijs slotmanifestatie (inclusief receptie) is € 15,-. 

 

 



Tearoom—Snacks “Wijnendaele Wandeling” 

Oostendestraat 382, 8820 TORHOUT 

Tel. 050/695277 * info@wijnendaelewandeling.be 

Www.wijnendaelewandeling.be 

Gesloten op woensdag 

 

Brasserie “Heuvelhof” 

Oostendestraat 394, 8820 TORHOUT 

Tel. 050/215001 * heuvelhof@telenet.be 

Www.heuvelhof.be 

Gesloten op maandag en dinsdag 

Juli—augustus: doorlopend open 

 

“Het Koetshuys” 

Zeeweg 42, 8820 TORHOUT 

Tel. 050/221929 * info@hetkoetshuys.be 

Www.hetkoetshuys.be 

Hele jaar open mits reservatie van 20 personen 

In juli en augustus doorlopend open vanaf 12.00u 

 

“Cafe De Mote” 

Snellegemsestraat 46, 8210 ZEDELGEM 

Tel. 0479/206096 * info@cafedemote.be 

Dinsdag, donderdag tot en met maandag doorlopend open 
vanaf 10.30u 

INTERESSANTE SUGGESTIES  

 

… voor een stop onderweg of bij het einde van de tocht … 



“Koetsenhuis” 

Zeeweg 98, 8200 SINT-ANDRIES 

Tel. 050/678750 * koetsenhuis@telenet.be 

Www.koetsenhuis.be 

Gesloten op vrijdag 

 

 

“In de Trutselaar” 

Tillegemstraat 85, 8200 SINT-MICHIELS 

Tel. 050/388900 * info@detrutselaar.be 

Www.detrutselaar.be 

Gesloten op maandag 

 

 

Cafetaria Diocesaan Centrum Groenhove   

Bosdreef 5, 8820 TORHOUT 

groenhove@groenhove.net 

Www.groenhove.net 

Gesloten op zaterdag—vanaf 14.00u open tot 17.00u 

Gelieve steeds te reserveren 

 

 

Restaurant—Tearoom—Grill “In ‘t Stee” 

Markt 15, 8820 TORHOUT 

Tel. 050/220507 * info@intstee.be 

Www.intstee.be 

Gesloten op maandag 



         

Restaurant - Hotel ‘De Beiaard” 

Markt 2, 8820 TORHOUT 

Tel. 050/221345 * info@debeiaard.be  

www.debeiaard.be 

Gesloten op dinsdag en donderdag 

 

Tearoom—Brasserie “De Goeste” 

Zuidstraat 6, 8820 TORHOUT 

Tel. 050/697770 * degoeste@gmail.com 

Www.degoeste.net 

Gesloten op woensdagmiddag en donderdag 



HOU HET VEILIG 

 

We verwijzen graag naar onderstaande websites met wat praktische tips en verwijzingen 

naar de wetgeving over het fietsen in groep. 

 

 www.verenigingen-voor-verkeersveiligheid.be/thema/met-de-fiets 

 www.fietsersbond.be/faq/wegcode/groep 

 

EN EEN LAATSTE TIP ... 

 

Fluo-hesjes van Neos 


