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OLV Ter Duinen 

•  

De Onze-Lieve-Vrouw-ter-Duinenkerk in Koksijde-Bad, ook wel bijgenaamd de "kathedraal 
van het licht", dateert uit 1956-1962 en werd ontworpen door architect Jozef Lantsoght. Het 
dak van staal heeft de vorm van twee golven die tegen elkaar inbeuken en daarop ziet men een 
kruisdragende bol, een werk van Antoon Viaene. Het gebouw werd als monument beschermd 
in 2005 en kan gelden als een van de opvallendste en meest vooruitstrevende naoorlogse 
kerkgebouwen in Vlaanderen. 

Abdij Ter Duinen 

•  

Abdij Ter Duinen in Koksijde, Ruïnes abdijsite & abdij museum. De Onze-Lieve-Vrouw Ten 
Duinen abdij sloot zich in 1138 aan bij de Orde van Cîteaux (cisterciënzers).  
Onder abt Elias kende de kloostergemeenschap (dan 112 monniken en 355 lekenbroeders) een 
bloeiperiode met bezittingen in Nederland en Frankrijk. Toen in 1566 de Beeldenstorm 
huishield, was het voor de weinig talrijke duinheren genoeg geweest. In 1578 kregen ze met 
de calvinisme van Gent te maken; de abdijbezittingen werden aangeslagen en verkocht. De 
bewoners vluchtten naar Brugge, enkelen zochten onderdak in de abdijhoeve Ten Bogaerde 
toen meer dan duizend protestantse soldaten de abdij bezetten. Veel later, in 1819, 
verzamelden de nog vijf resterende monniken zich nog eenmaal in Koksijde. Op de plaats 
waar eens hun abt Idesbald begraven lag, bouwden ze een kapel. Op 23 maart 1833 stierf de 
laatste monnik, Nicolaas de Roover in ten Boomgaerde.  
In een van de teksten van de abdij komt voor het eerst het woord polder voor waarmee men 
het door indijking op de zee veroverd land bedoelt. 
Het Abdijmuseum Ten Duinen heeft de geschiedenis van de cisterciënzers in de Lage Landen 
als thema met speciale aandacht voor de vroegere abdij. De abdij is een archeologische site en 
kan bezocht worden. 

Niet langs fietsknoop maar fietspad Ter Duinenlaan 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Onze-Lieve-Vrouw-ter-Duinenkerk_(Koksijde)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Abdij_Onze-Lieve-Vrouw_Ten_Duinen
https://www.wikiloc.com/bicycle-touring-trails/202009-koksijde-westhoek-56231527/photo-37578375
https://www.wikiloc.com/bicycle-touring-trails/202009-koksijde-westhoek-56231527/photo-37578297


Ten Bogaerde 

•  

Abdijhoeve Ten Bogaerde was een uithof van de voormalige Duinenabdij De "Bongart" 
(Boomgaard) en werd omstreeks 1148 aan de Duinenabdij geschonken  
Sinds 1601 woonde de gemeenschap onder leiding van Abt Laurentius van den Berghe in Ten 
Bogaerde omdat de centrale abdijgebouwen door de onrusten en ook door oprukkende 
zandduinen in staat van verval verkeerden en er geen geld was voor herstel van zo'n grote 
abdij. De gemeenschap telde op dat moment 25 monniken. 
Momenteel kustcentrum Ten Bogaerde met om de collectie - George Grard 
 
Veurne 

•  

Regionaal centrum voor de Westkust en Westhoek. Veurne werd voor het eerst vermeld in 
877 als Furnu en zou mogelijk zijn ontstaan rondom één der burchten die door de Graaf van 
Vlaanderen eind 9e eeuw tegen de invallen van de Vikingen werden opgericht. De 
Boetprocessie van Veurne is een boetprocessie die uitgaat sinds 1644 en ieder jaar op de 
laatste zondag van juli plaatsheeft. De Sint-Niklaasabdij in Veurne was een abdij die bestond 
van 1120 tot 1798. Godfried Rycx, 54ste en laatste abt, zag de abdij opgeheven door de 
Franse republikeinen en de geestelijken hardnekkig vervolgd. Matthaeus van Troeyen 
herbouwde het prelaatskwartier in de abdij. Deze gebouwen bestaan nog steeds, in een 
gedeelte ervan is nu het postkantoor gevestigd.  

Fietsknoop 63 doorsteek of 10 

 

Bulskamp 
De plaats werd voor het eerst vermeld in 1242 als Bulscamp. Tijdens de Slag bij Bulskamp op 26 
augustus 1297, een aanloop naar de Guldensporenslag, werd Walram, graaf van Gulik, tegen alle 
toenmalige gedragscodes in. Later werd dit feit als een van de redenen aangevoerd waarom de 
Vlamingen tijdens de Guldensporenslag de levens van de Franse edellieden evenmin spaarden.  

De Sint-Bertinuskerk is een neogotische kerk uit 1883. Een eerste kerk werd in 1297 reeds door een 
brand vernield. 

Fietsknoop 12 13 27 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Ten_Bogaerde
https://nl.wikipedia.org/wiki/Boetprocessie_van_Veurne
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Niklaasabdij
https://www.wikiloc.com/bicycle-touring-trails/202009-koksijde-westhoek-56231527/photo-37629813
https://www.wikiloc.com/bicycle-touring-trails/202009-koksijde-westhoek-56231527/photo-37611985


Beauvoorde 

•  

De gemeente Beauvoorde is een fusie van de dorpen Vinkem en Wulveringem. De naam 
Beauvoorde verwijst naar Kasteel Beauvoorde, een waterkasteel. De eerste bekende bewoner 
van de burcht was Jan de Valuwe, eigenaar in 1408. De burcht werd door de geuzen in 1584 
in brand gestoken en in 1617 in renaissancestijl herbouwd. 

Fietsknoop 26 25 22 

Houtem 

•   

Houtem staat in de lijst van de 50 mooiste dorpen van Vlaanderen. 

Vanaf 1144 was het patronaatsrecht van de parochie in handen van de Sint-Niklaasabdij te 
Veurne. De huidige kerk is een bakstenen gotische hallenkerk met pseudotransept, waaraan 
gebouwd werd in de 15e en 16e eeuw en in het begin van de 17e eeuw. Daarnaast zijn er nog 
natuurstenen resten van de romaanse voorganger in het gebouw verwerkt. 

Doorsteken naar fietsknoop 41 

Museum Bachten de Kupe 
Een boerendorp rond een kern, de dorpskom. Dit leunt aan op het latere urbanisatiesysteem om 
woningen rond de kerktoren of een open plein te bouwen. Het Openluchtmuseum Bachten de Kupe 
kan als een aanvulling beschouwd worden bij het Openluchtmuseum in Bokrijk. 

Bedevaartkapel 

•  

Een miraculeus gebeuren rond Onze-Lieve-Vrouw van Barmhartig gaf aanleiding tot de bouw van de 
bedevaartkapel in 1653-1654. De volkstoeloop was zo groot dat ze al n 1663 vergroot werd. Tot op 
heden wordt ze nog steeds gebruikt als bedevaartkapel. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kasteel_Beauvoorde
https://nl.wikipedia.org/wiki/50_mooiste_dorpen_van_Vlaanderen
http://www.openluchtmuseumbachtendekupe.be/
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/16008
https://www.wikiloc.com/bicycle-touring-trails/202009-koksijde-westhoek-56231527/photo-43312543
https://www.wikiloc.com/bicycle-touring-trails/202009-koksijde-westhoek-56231527/photo-37629721
https://www.wikiloc.com/bicycle-touring-trails/202009-koksijde-westhoek-56231527/photo-37578521


Izenberge 
De etymologie van Izenberge zou teruggaan op Iso (persoonsnaam) en berg (schuilplaats). De naam 
Ise(n)berga duikt voor het eerst op in 1142, maar de plaats was waarschijnlijk al lang daarvoor 
bewoond, wat een Romeinse muntschat aantoont die aangetroffen werd halverwege de negentiende 
eeuw. 

Richting fietsknoop 75 

Gijverinkhove 
Gijverinkhove werd voor het eerst vermeld in 1120 als Gibahardinge hofa, vermoedelijk hof van 
Ghyverinc betekenend. Waarschijnlijk werd aanvankelijk een romaans kerkgebouw opgericht dat 
geen toren en geen transept omvatte. Vermoedelijk einde 13e eeuw werd in het midden van het 
gebouw een vroeggotische toren gebouwd. In 1540 vonden belangrijke wijzigingen plaats, met name 
bij de toren. 

Fietsknoop 75 

George Grard Gijverinkhove 
Het George Grard Museum is een voormalig museum gewijd aan de kunstenaar George Grard (1901-
1984), stichter van de zogenaamde "School van Sint-Idesbald". Zijn atelier bleef grotendeels bewaard 
zoals het was in zijn tijd. Sinds juni 2016 is een deel van het oeuvre overgebracht naar het Ten 
Bogaerde. 

Fietsknoop 35 77 62 

Stavele 
In Stavele rijd je bij het hof van Commerce de IJzer over het dorp werd voor het eerst vermeld in 
1110 als Stafala. Germaans voor bos op hoge zandgrond. De heerlijkheid was een van de 
belangrijkere van Veurne-Ambacht. De geschiedenis van het dorp hangt nauw samen met die van de 
voormalige abdij van Eversam die in 1091 werd gesticht en op het grondgebied van Stavele lag. 

Fietsknoop 64 84 2 66 67 69 98 

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Gijverinkhove
https://nl.wikipedia.org/wiki/George_Grard_Museum
https://www.stichtinggeorgegrard.be/bronsgieterij%20gijverinkhoven
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stavele


Pelgrimskapel Sint Sixtusabdij 

•  

De Sint-Sixtusabdij is een abdij van de trappisten. De abdij is onder meer bekend om zijn 
trappistenbier Westvleteren. Een tijdlang brouwden zij niet om te leven, maar om te 
verbouwen, en boden zij hun bier bij hoge uitzondering in de supermarkt te koop aan.Maar nu 
is de verbouwing, door toparchitect Bob van Reeth, klaar. Ze heet prachtig te zijn, maar zit 
verstopt achter hoge muren en is niet te bezichtigen. Schuin tegenover het parkeerterrein voert 
een onooglijk paadje naar de pelgrimskapel van de -abdij, het enige deel van de nieuwbouw 
waar de passant naar binnen mag. Wie hier binnentreedt, denkt niet meer aan bier of files. Die 
denkt nergens meer aan. Want die kapel is leeg! Zo leeg dat je er zelf leeg van wordt. 

De abdij heeft ook een gastenkwartier waar je kan overnachten. 

Fietsknoop 95 doorsteken naar 72 61 

Eversam 

•  

De abdij van Eversam was een abdij in de gemeente Stavele. De twaalfde -eeuwse abdij was een van 
de vijf augustijner abdijen in de westhoek. In de 16e eeuw werd de abdij geteisterd door 
beeldenstormers. In 1610 begon Jacob Beke aan de heropbouw, maar bij de Franse Revolutie werd 
de abdij definitief vernield. Nu herinneren alleen nog de 18e-eeuwse monumentale dwarsschuur en 
het smeedijzeren hek aan de vroegere luister van de abdij. 

Fietsknoop 60 59 55 30 22  

Lo 
Lo-Reningen is een versterkt plattelandsstadje dat  in de twaalfde eeuw burgerrechten kreeg. Aan de 
enig overgebleven stadspoort de Cesarboom. Volgens de legende heeft Julius Caesar aan deze taxus 
boom zijn paard vastgebonden en onder de boom uitgerust. Naast de Sint Pietersabdij (12° tot 18° 
eeuw) was hier een klooster van de Grauwzusters die pestlijders verzorgden. Er heerste enige 
rivaliteit tussen beide kloosters omdat de zusters een hogere toren hadden dan de abdij wat niet 
toegelaten was. Van de abdij rest nog de kerk en de priorij, het klooster van de Grauwzusters 
huisvest nu de gemeentelijke bibliotheek. De bekende bakkerij die de koekjes de Stroopere maakt 
bevind zich bij het centrum. Uit de Romeinse tijd zijn hier sporen van  agrarische bedrijvigheid. 

Fietsknoop 30 65 44 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Sixtusabdij_van_Westvleteren
https://sintsixtus.be/trial/gastenhuis/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Abdij_van_Eversam
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lo-Reninge
https://www.wikiloc.com/bicycle-touring-trails/202009-koksijde-westhoek-56231527/photo-37578707
https://www.wikiloc.com/bicycle-touring-trails/202009-koksijde-westhoek-56231527/photo-37629761


 

Alveringem 

•  

Gemeente aan de Lovaart met in het zuiden de Ijzer. De omgeving van Alveringem werd reeds 
bezocht door de Romeinen, en in de 5e eeuw werd deze bewoond door de Franken. De eerste 
vermelding van Alveringem stamt uit 1066. Gedurende WO II, werd Alveringem bezet door de 
Duitsers, aan de gebeurtenissen in die oorlog is een parkje gewijd. Op het kerkhof ligt de 
controversiële priester-dichter Cyriel Verschaeve begraven.  

Fietsknoop 94 80 29 14 72 

Steenkerke 
Het dorp Steenkerke ligt op een drietal kilometer van Veurne en telt een vijfhonderdtal 
inwoners. Het werd gesticht vanuit de Sint-Bertijnsabdij te Sint-Omaars. Hiervan werd in 828 
melding gemaakt. De kunstenaar Willem Vermanderen woont er in de oude dorpsherberg en 
stelt zijn nieuw werk tentoon in de kerk. 

Fietsknoop 14 4 9 

Veurne 
Fietsknoop 68  

Veurne Station 
Fietsknoop 86 6  

Wulpen 

 
Fietsknoop 98 66 58 65 74 

Koksijde bad 
  

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/13974
https://www.wikiloc.com/bicycle-touring-trails/202009-koksijde-westhoek-56231527/photo-37629741
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