legende kaart

vervoertip

A.

laat koning auto eens aan de kant voor deze lijnwandeling

B

C.
D.

E.

Wanneer je afstapt van de belbus, wandel je nog
200 meter langs deze weg en sla je dan rechts in
om langs de Martjevaart te stappen.
Volg vanaf hier het GR-pad dat rood-wit
aangeduid staat.
rechtdoor volgen

verkeerde richting

links afslaan

rechts afslaan

Sla voorbij de populierendreef en via het klaphekje rechtsaf. Je volgt het GR-pad niet langer.
Aan het schuilhokje langs de Pollaertstraat sla je
rechtsaf in de dreef richting Bezoekerscentrum
De Blankaart. Vanaf nu volg je het
Blankaartwandelpad.
Ga voorbij het klaphekje rechtdoor. Hier volg je
het Blankaartwandelpad niet meer. Ga even verder
over de brug terug naar het kasteel.

drank- of eetgelegenheid
observatiepunt
opstapplaats belbus

westhoektrail

LANGEWADE-BLANKAART

op de belbus
Je kan voor maximum 18 personen een ritje
reserveren op de belbus.
•
• € 3 per persoon als je een ticket koopt op de bus,
• € 2,25 als je “DL” sms’t naar 4884
• (doe dit vooraleer je op de bus stapt),
• € 1,80 via de app (zie www.delijn.be).

Hoe reserveren?
1. Bel naar de belbuscentrale op het nummer 059 56
52 56. Doe dit minimum 2 uur voor vertrek, maar bij
voorkeur al enkele dagen voordien.
2. Vermeld wanneer je ongeveer wil vertrekken vanaf de halte “Woumen Kasteel” naar de halte
“Langewade Merkem”.
3. De chauffeur spreekt met jou een exact tijdstip
van vertrek af.

Tijd om te wandelen!
4. Parkeer je auto of fiets op de parking van
Bezoekerscentrum De Blankaart (Iepersteenweg 56,
Woumen) en begeef je 150 meter verder naar de
belbushalte recht tegenover café ‘t Rooneplezier.
Doe dit zeker 5 minuten voor het afgesproken tijdstip.
5. Hop op de belbus! Die brengt je 4,5 km verder.
Wandel met behulp van de kaart op de keerzijde
terug doorheen de groene IJzervallei.

12 km, waarvan 9 km onverhard
Zin in meer Westhoektrails? www.rlwesthoek.be > publicaties
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