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Wandelen in de Vlaamse IJzervallei 
(10 of 19,5 km)

Legenda

•  Start en eindpunt: parkeerterrein  
bezoekerscentrum De Blankaart,  
Iepersteenweg 56, 8600 Woumen, België.



22 JUNI

Wandelen in de Vlaamse IJzervallei (10 of 19,5 km)

•  Start en eindpunt: parkeerterrein bezoekerscentrum De Blankaart,  
Iepersteenweg 56, 8600 Woumen, België.

Let op: na hevige regenval 
kan de IJzer buiten haar 
oevers treden. Een deel van 
de wandeling is dan niet te 
maken. Check de wandel- 
mogelijkheden vooraf in het 
bezoekerscentrum.

1 Volg vanaf het parkeer-
terrein de richting van het 

bezoekerscentrum. Loop 
voor het kasteel langs en ga 
voorbij het kasteel RA het 
Blankaartpad in door het 
bos. Na de ijzeren brug LA. 
Op het vlonderpad kun je LA 
voor een bezoek aan een vo-
gelkijktoren. Na terugkomst 
LA. Na het klaphekje LA. 
Wederom een klaphek door 
en pad volgen. Na circa  
100 meter door klaphekje  
en daarna pad vervolgen.

2 Op T-splitsing LA, het 
slingerende Blankaartpad 

door de graslanden volgen 
tot op de verharde weg met 
hoge populieren. Sla LA. Na 
200 meter over de betonnen 
brug. Vervolgens RD langs 
het metalen hek tot een 

T-splitsing, vlak na een klap-
hekje.

3 Voor de korte route: op 
T-splitsing RA. Vervolgens 

RD tot aan punt 5. Voor de 
lange route: LA en na een 
tijdje klaphek door. Daarna 
RA het bruggetje over. (Als je 
voor het bruggetje nog even 
doorloopt, kom je bij een uit-
zichtpunt). Na het bruggetje 
60 meter RD. Vervolgens RA 
en daarna twee keer na elkaar 
LA. Bij de verharde oprit naar 
de boerderij (aan je linker-
kant) RA. Na 200 meter LA 
het graspad tussen de hagen 
in, Vijfhuizenwegel. Dit pad, 
afwisselend rechts of links 
van de sloot, volgen tot de 
T-splitsing. Hier RA en na 
100 meter LA. Vrijwel direct 
daarna weer RA.

4 Bij de kruising, schuin-
rechts/RD. Na 150 meter 

kom je op een doorgaande 
weg. Voorzichtig oversteken 
en aan overkant RA. Na 1 km 
voor de brug RA over de dijk 
langs het Kanaal Ieper-IJzer 

Via de Roots wandel-app
Wandelen in Nederland (voor 

iOS en Android) kun je
deze route ook digitaal vinden

én wandelen. Kijk op
rootsmagazine.nl onder

Routes. Daar vind je een link
naar deze app.

Ook vind je onder Routes een 
link naar RouteYou. Op deze
website kun je de gps-track

van deze route en van alle
voorgaande Roots-

wandelingen downloaden.

Bereikbaarheid
Openbaar vervoer: vanuit Nederland een (langdurig) avontuur. 
Vanaf CS Antwerpen duurt de reis nog minimaal drie uur: eerst 
naar treinstation Roeselare, vervolgens met bus 30 naar Houthulst 
en voor het laatste traject maak je gebruik van een Belbus, die je 
maximaal 14 dagen en minimaal 2 uur van tevoren kunt reserveren. 
Mocht je met het openbaar vervoer naar halte Kasteel in Woumen 
willen (haltenummer 504620), kijk dan vooraf op delijn.be. Hier 
kun je de hele route in België plannen. Voor info over het laatste 
traject kijk op delijn.be/nl/belbus/ en klik vervolgens op West-
Vlaanderen. Let op: sommige bussen in West-Vlaanderen rijden 
slechts enkele keren per dag.

Auto: volg vanaf Antwerpen de borden Gent en Kortrijk A14/E17. 
Bij Kortrijk afslag 2 naar N323. Ga na 800 m richting Kortrijk-Noord 
(R8). Volg na 5 km de A19 richting Ieper. Doorrijden tot einde A19. 
Linksaf Noorderring (N38). Na 3,4 km rechtsaf Diksmuidseweg 

(N369). Na 180 m linksaf Diksmuidseweg (N369). Na 14 km ligt 
het parkeerterrein van De Blankaart aan de linkerkant van de N369.

Horeca
-  IJshoeve ’t Madeliefje, Vijfhuizenstraat 1, 8600 Woumen. Voor 

een ambachtelijk ijsje of een streekbiertje. Het terras is ‘bij mooi 
weer’ zes dagen per week open vanaf 13 uur. Dindag gesloten. 
Info: hoeveijsmadeliefje.be.

-  In het Kanaal Ieper-IJzer ligt De Boot, Ieperleedijkstraat 1a, 8650 
Merkem. Je kunt hier overnachten, maar ook wat drinken. Tot 
30 sept open op za-zo van 14-18 uur. In juli en augustus dagelijks 
van 12.30-19 uur. Info: deboot.be.

-  Herberg De Knocke, IJzerdijk 1, 8600 Nieuwkapelle. Open: zater-
dag van 14-23 uur, zondag van 10-19.30 uur. Info: deknocke.be.

Honden
Aangelijnd toegestaan.

tot aan de brug over de IJzer. 
Voor de brug RA over de half-
verharde weg. Deze weg vol-
gen tot aan de wal rond het 
waterspaarbekken. Hier LA. 
Doorlopen tot aan de geasfal-
teerde weg.

5 Sla LA (als je hier RA gaat 
kom je bij IJsboerderij 

’t Madeliefje). De weg volgen 
tot het gehucht De Rhille. In 
De Rhille RA, Zuid broek-
straat. Bij T-splitsing RA en 
vrijwel direct weer LA. Na 
500 meter RA gravelpad op. 
Dit pad volgen tot routepaal-
tje ‘Blankaart wandelpad’. 
Hier LA. Doorlopen tot punt 
2 van deze routebeschrijving. 
Na het klaphekje schuinlinks 
aanhouden. Pad volgen tot 
aan de parkrand.

6 Na het klaphekje LA. 
Vervolgens RD en via het 

bezoekerscentrum tot bij de 
parkeerplaats.

LA = linksaf, RA = rechtsaf,
RD = rechtdoor.


