
LENGTE: 14 km
VERTREKPUNT: Op de parking van het Molenhof bij de Lijstermolen in de
Rodebergstraat, dit is de N372 ten westen van Loker.
AANDACHTSPUNTEN: Onze wandeling gebruikt hoofdzakelijk wegen en paden die
in het wandelnetwerk 'Heuvelland' zijn opgenomen en we maken in de beschrijving
dankbaar gebruik van de knooppunten. De bijhorende wandelkaart van het netwerk
is dan ook een uitstekend hulpmiddel vooronderweg.
TOPOGRAFISCHE KAARTEN NGI: 28/56 (1:20.000)

In Heuvelland langs en over de
Schreve
LOKER

Heuvelland ligt in het uiterste zuiden van de Westhoek aan de Franse grens. De
gemeente ontstond bij de fusie van Kemmel, Nieuwkerke, Wulvergem, Wijtschate,
Dranouter, De Klijte en Westouter na lang geruzie waarbij elk van de acht
gemeenten zijn eigen naam aan de nieuwe fusiegemeente wou geven. De streek
was in de eerste wereldoorlog toneel van zware gevechten tussen Duitsers en
geallieerden en je vindt er vele soldatenkerkhoven.
In Heuvelland vinden we grootse panorama's en, naar Vlaamse normen, hoge
bergen. Deze wandeling vertrekt op de Rodeberg, 134 meter boven zee. We lopen
ook naar de Zwarteberg (Mont Noir) aan de Franse grens. De kleine helft van deze
tocht loopt trouwens in Frankrijk. Bij deze toppen krioelt het bij mooi weer van de
toeristen: hier moet je rekening mee houden wil je de wandeling in alle rust maken.
In 2005 was Heuvelland de eerste Vlaamse gemeente waar een zgn.
"wandelnetwerk" opgericht werd: een netwerk van paden en wegen die knooppunten
verbinden. Op het terrein vind je bij elk knooppunt richtingaanwijzingen naar
naburige knooppunten. De wandelaar beslist welke knooppunten hij verbindt en stelt
zo zijn eigen wandeling samen. Het wandelnetwerk Heuvelland is weergegeven op
een wandelkaart waarop de afstanden tussen elke twee naburige knooppunten
weergegeven is en waarop je de ondergrond van de paden kan zien. Ongeveer alle

plaatselijke paden in Heuvelland werden in het wandelnetwerk opgenomen. Onze
wandeling gebruikt dan ook hoofdzakelijk wegen en paden die in het wandelnetwerk
zijn opgenomen en we maken in de beschrijving dankbaar gebruik van de
knooppunten.

BESCHRIJVING

Je steekt de Rodebergstraat over en tegenover taverne De Nachtegaal ga je
domeinbos De Rodenberg in en je volgt het dalende bospad. Aan knooppunt 35
rechtdoor en ook bij de volgende splitsingen blijf je rechtdoor gaan, tot je aan de
bosrand komt bij knooppunt 33. Links af langs een speelbos. Bij 25 haaks rechtsaf
richting 26 en 100 meter verder weer haaks rechtsaf in een grasweg tussen akker
en bos. Aan het eind van de akker linksaf en op asfalt bij knooppunt 26 links. 300
meter verder, bij knooppunt 11, ga je links een bosweg in en 200 meter verder, bij
knooppunt 24 bij een bank, ga je rechtsaf. Je blijft het mooie pad langs de bosrand
volgen, je passeert 23 en 22. Uit het bos loopt het pad rechtdoor tot op een
kiezelweg, knooppunt 10 wijst je naar rechts maar jij gaat links. Je verlaat hier een
tijdje het wandelnetwerk.
Je steekt een asfaltwegje over en je gaat rechtdoor in een veldweg. De veldweg
wordt snel een smaller pad. Op asfalt, De Kleine Bergstraat, rechtsaf richting 14. Je
steekt de Bellestraat over en je gaat de Soldatenstraat in. Waar de Soldatenstraat
naar rechts draait, ga je rechtdoor het natuurreservaat Broekelzen in langs een mooi
pad richting 8.
Het pad langs trapjes door een bos en volgt bij het open veld de bosrand naar links.
Iets verder daal je links en je volgt de beek via een mooi overschaduwd pad. Bij een
brugje volg je de beek niet verder maar je slaat links af richting 9, een pad dat een
andere beek stroomopwaarts volgt. Op het einde van het pad volg je de meest
rechtse van de drie asfaltwegjes richting 5.
Na 300 meter verlaat je de asfaltweg en je neemt links een slingerde veldweg. Bij

knooppunt 4 op de grens tussen België en Frankrijk, je volgt het licht holle pad naar
links dat pal op de grens loopt richting 10. Tussen de stallen van een boerderij wordt
de weg breder, je gaat rechtdoor en je komt bij een waterzuivering. Hier sla je
rechts af in een veldweg richting 95. Zo loop je nu echt Frankrijk in. Bij een weg van
rechts wordt de wegbedekking deels asfalt, je stapt hier rechtdoor. Aan het einde
van de weide aan je linkerkant sla je links af richting 73. Het pad is mooi en hol
stijgt door het bos. Boven vervolg je over asfalt. Op de rijweg links af verder stijgen
richting 73.
Bij de grote weg merk je dat je uit de Rue du Mont Noir komt. Je steekt schuin links
de grote weg over en je neemt de Chemin des Anglais, een bosweg die Bois du Mont
Noir inloopt. Heel snel ga je rechts door een houten hek en je bent bij knooppunt 73.
Onmiddellijk rechts af in een dalend pad richting 99 dat begint met een trapje. Uit
het bos heb je een prachtig uitzicht op StJans Cappel hier links af in een berijdbaar
wegje richting 1. Bij knooppunt 1 rechtdoor. Als wandelaar mag je verder de Ferme
Flamande betreden, stap over het gras links rond de prachtig gerestaureerde hoeve.
Voorbij de hoeve daalt een grasweg door het bos met gele bewegwijzering. Snel
wordt de weg een pad dat langs afsluitingen en vijvers loopt. Aan de Etang des 3
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Fontaines volg je de dalende asfaltweg. Na een bocht naar links en een bocht naar
rechts kom je op een kruispunt bij knooppunt 2. Hier neem je de asfaltweg naar
links. Even verder verlaat je het asfalt naar links in een veldweg en even verder, bij
knooppunt 3, linksaf richting 4 een stijgende veldweg. Voorbij een hoppeveld stijgt
het pad richting 4 naar rechts in de richting van enkele huizen en loopt dan weer
richting bos. Bij knooppunt 4, bij het begin van het bos, ga je links door een poortje
richting 94, samen met de GR 128.
Het pad daalt weer helemaal naar de rand van het bos. Je steekt het beekje over en
draait naar rechts. Je blijft door het bos stijgen. Boven kom je bij knooppunt 94
rechtdoor hier naar 93. Via een weg naar rechts loop je het bos uit en je komt
voorbij een militair kerkhof. Je steekt een grote weg over en je volgt aan de
overkant een pad dat je snel bij een volgend kruispunt bij knooppunt 93 brengt. Je
steekt gewoon over en je volgt een mooi pad richting 58. Je komt uit de Chemin du
Tilleul en je gaat rechtdoor, een lange asfaltweg richting 59. Bij 59 hou je links aan
en je gaat richting het kasteel Belhaegel. Op het einde wordt de weg onverhard en
je komt bij 62, even voor een wit huis. Je loopt rechtdoor richting 42, een stijgend
pad dat boven naar rechts draait. Je komt bij stallen bij knooppunt 42 hier ga je
links in een holle weg samen met de GR 128. De weg wordt te snel verhard en over
asfalt loop je nog 350 meter rechtdoor tot bij knooppunt 43 hier kies je links een
grasweg. De grasweg wordt een pad dat met trapjes door een bos voert en uit het
bos weer stijgt naar een asfaltwegje bij 41 hier volg je het asfalt rechtdoor je laat de
Gildestraat rechts liggen maar even verder verlaat je wel het asfalt bij 40 door
rechtsaf een voetwegel te nemen richting 37. Aan buiten verblijven rechtdoor en aan
de bosrand links, je volgt nu de vallei helling tot aan de Lijstermolen de
parkeerplaats bevind zich rechts van u.

Met dank aan Roger Roosen voor de controle en de update van de beschrijving
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