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Langs en over de Schreve
Praktische gegevens
LENGTE: 13 km
TOPOGRAFISCHE KAARTEN NGI: Het wandelgebied ligt niet alleen op de grens
tussen België en Frankrijk, het ligt ook op de rand van verschillende topografische
kaarten: 19, 20, 27 en 28 (1:50.000)
VERTREKPUNT: Aan de kerk van Beveren-aan-de-IJzer in West-Vlaanderen

Deze wandeling verkent het rustige grensgebied tussen Frankrijk en België rond Roesbrugge. Hier stroomt de IJzer België
binnen, bijna in de helft van zijn weg naar de Noordzee in Nieuwpoort. De rivier kreeg zijn grote naam in de Eerste
Wereldoorlog: vier jaar lang hield het Belgische leger erachter stand. In de zestiende eeuw werd de IJzer in Roesbrugge
rechtgetrokken ten behoeve van de scheepvaart. De vele burgerhuizen in het nu stille Roesbrugge getuigen inderdaad van
een meer bloeiend verleden. De oude rivierarm, de ‘Dode IJzer’, werd in 1995 afgedamd om de veelvuldige overstromingen te
vermijden.
De legendarische figuur ‘Karel De Blauwer’, wiens standbeeld we in Haringe ontmoeten, herinnert aan de vroegere ‘blauwers’,
smokkelaars die met tabak, alcohol en boter volgeladen smokkelzak, bij maanloze nachten de grens overstaken. We krijgen
op deze wandeling een goed beeld van de hindernissen die deze blauwers moesten overwinnen: prikkeldraden, natte weiden,
diepe beken, akkers. Dit landschap werd pas enkele jaren terug voor wandelaars toegankelijk gemaakt. Het creëren van
voetgangersdoorgangen herstellen van oude paden vroeg nogal wat investeringen maar het moeilijkste deel van de
onderneming waren de onderhandelingen tussen gemeentelijke en departementele overheden en jachtverenigingen. De
Fransen, die erom gekend staan fervente jagers te zijn, wilden immers vooral hun terrein voor eendenjacht in dit gebied niet
verstoord zien. Ondertussen loopt wel een mooi wandelpad langs de grens, maar de jacht aan Franse zijde gaat lustig verder
en de begroeting tussen jager en wandelaar, als die er al komt, zal nooit van harte zijn. Dankzij dit project kon de provincie
West-Vlaanderen het mooie ‘Dode IJzerwandelpad’ in Roesbrugge openen, door weiden en langs de IJzer en zijbeken. Hier
vind je een beschrijving van dat wandelpad. Dit volledige wandelpad maakt deel uit van onze wandeling, en we kunnen dus
dankbaar gebruik maken van de uitstekende bewegwijzering. Maar uiteraard (het Dode IJzerwandelpad is slechts 7 kilometer
lang) nemen wij er enkele uitstapjes bij: het dorpje Beveren-aan-de-IJzer, het jaagpad langs de IJzer tussen Beverenaan-de-IJzer, een oud smokkelpad dat even Frankrijk inloopt en een rondje in het stille en oude dorpje Haringe. Deze
zijsprongetjes verlopen op onverharde paden, en in West-Vlaanderen moeten we dergelijke paden optimaal benutten want ze
zijn er zeer zeldzaam.
Grote delen van onze wandeling zin ook bewegwijzerd met wit-rode streepjes. Er lopen namelijk twee GR-routes langs de
IJzer: de GR5A, onderdeel van de nu reeds legendarische Europese wandelweg Noordzee-Rivièra, en de GR IJzer, een recente
route die ontstond in een samenwerking tussen West-Vlaanderen en Frans-Vlaanderen en die de rivier van bron tot monding
volgt. Van de GR IJzer is op www.trekkings.be een boeiend verslag te vinden. We danken trouwens Luc Selleslagh voor de
foto met het zicht op de IJzer en op Roesbrugge.
Van aan de kerk van Beveren-aan-de-IJzer daal je even de hoofdweg af richting Roesbrugge. Langs de muur van huisnummer
32 sla je linksaf in een smal pad. Na 300 meter maakt het pad een haakse bocht naar rechts en je loopt nu op een bredere
veldweg. Je volgt deze veldweg een kleine 400 meter tot hij lijkt dood te lopen op een weide. Hier loop je naar links, langs de
weideafsluiting. Zo kom je op het jaagpad langs de IJzer. Je volgt de rivier stroomopwaarts en na een half uurtje kom je in
Roesbrugge. Rechts van je ligt het centrum met enkele gezellige café’s, maar je komt hier later op de wandeling nog terug.
Steek de straat bij de brug over en volg de oever van de IJzer verder. Je komt voorbij een informatieluifel en je steekt de
Dode IJzer over. Verder langs de oever moet je door een voetgangersdoorgang. Bij een beekje draait het pad haaks rechtsaf.
Tussen weiden loop je nu weg van de rivier. Even na een volgende voetgangersdoorgang volg je een kiezelweg naar links en
bij de volgende splitsing sla je rechtsaf in een asfaltwegje. Deze brengt je in de Sint-Omaarsstraat die je linksaf volgt.
Na ongeveer 800 meter verlaat je deze asfaltweg: je slaat met de bewegwijzering linksaf door een voetgangersdoorgang.
Even moet je door een afsluiting en dan loop je verder op een graspad tussen weiden. Na een tijdje kom je vlak bij de
Zwijnbeek te lopen, die hier de landsgrens vormt. Bij de monding van deze beek steek je de IJzer over via een
voetgangersbrug. Hier vormt de IJzer de landsgrens en je loopt verder stroomopwaarts langs de oever. Na 800 meter kom je
bij de monding van de Heidebeek in de IJzer en het pad loopt nu verder langs de beek. Je komt bij een sympathiek ijzeren
brugje over de Heidebeek in de buurt van café d’Eybeke.
Het zou zonde zijn om hier niet even Frankrijk in te lopen. Steek hiervoor het ijzeren brugje over en volg het mooie pad
langs de beek verder, nu op Franse bodem. Het pad verlaat wat verder de beek en draait naar rechts. Bij een
voetgangersdoorgang kom je op een berijdbare veldweg. Het loont hier de moeite om rechtdoor de stijgende veldweg een
eindje te volgen: het uitzicht wordt alsmaar mooier. Bovendien kan je van boven in de verte de mooie Hoflandmolen zien
staan. Volgens sommigen is deze molen in het grensdorp Houtkerque de oudste nog bestaande windmolen van Europa. Na
genoten te hebben van het uitzicht, keer je terug naar café d’Eybeke.
Weer op Belgische bodem volg je de Heybrugstraat tot op een splitsing. Hier sla je rechtsaf en enkele tientallen meters kies je
links een pad dat je over de akkers naar Haringe brengt. Je komt uit op de hoofdweg door het dorp, bij het standbeeld van
Karel De Blauwer. Volg de Moenaardestraat naar rechts, samen met de GR5A. Bij huisnummer 94 verlaat je de weg en je
slaat linksaf. Na de laatste huizen loop je in dezelfde richting verder, eerst langs een weide en verder tussen akkers. Je komt
uit in de Haandekotstraat. De rood-witte bewegwijzering gaat hier rechtdoor, verder de velden in, maar jij volgt de straat
enkele honderden meters naar links. Even voorbij het huis met nummer zes aan de rechterkant, sla je linksaf in een oprit
naar een huis. Ter hoogte van het huis wandel je verder rechtdoor, nu langs de linkerrand van een akker. Zo kom je weer op
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de hoofdstraat door Haringe, die hier de Haringestraat heet. Linksaf op deze straat, in de richting van de kerk.
Achter de Sint-Martinuskerk zoek je naar een prachtig tegelpad. Het leidt je tussen hagen het dorp uit. Verder loop je tussen
akkers. Het pad eindigt bij een asfaltwegje, rechtsaf. Je daalt en komt langs een kapel. Even verder, bij de Kerkebeek, sla je
linksaf. Via een voetgangersdoorgang kom je op het mooie pad langs de beek. Na de samenvloeiing met een andere beek
steek je de beek over via een brug. Even door een weide, langs de rechterrand van een akker en dan leidt een veldweg je
naar Roesbrugge. Je komt uit de Wijngaardstraat en je slaat linksaf.
Langs de kerk en het marktplein kom je weer bij de IJzer, waar je in het eerste deel van de wandeling reeds kwam. Je hebt
nog een kleine drie kilometer te gaan naar Beveren, via het jaagpad.
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