Naar de top van de Zwarte Berg/Mont Noir
Wandeling 14: Rue de la Lappe (Boechepe - F) – Zwarte Berg/Mont
Noir (F-B) – Rue de la Lappe
Afstand: 11,5 km
Parcours: niet toegankelijk voor andersvaliden
Parkeren: zeer landelijk - op het kruispunt Brabantstraat (Poperinge – B), Rue de la Lappe/Petit
Chemin de Poperinghe (Boechepe – F)
De wandeling start in de Rue de la Lappe (houdt Petit Chemin de Poperinghe aan je rechterzijde, de
kapelletjes aan je linkerzijde) en ga RD. Na +/- 350m RA en volg het GR-pad. Tot aan het keerpunt
loop je aan Franse zijde.
De grens loopt hier aan je linkerzijde op het 100 m. Na +/- 800m stappen dwars je de grens. Je kan er
twee grensstenen, iets verder op de grenslijn aan onze linkerzijde, vinden. Aan je rechterzijde loopt
de grens verder door tot aan de eerste bomenrij.
‘Boven’ gekomen, zie je recht voor je de Verbrandhofstraat. Ga RA de Sint-Pietersstraat in. Passeer
een kapel aan je linkerzijde.
Een eindje verder loop je opnieuw op de grens en kom je een grenssteen aan je rechterzijde tegen.
Verder stappen tot aan kruispunt. Ga LA, Rue Coustenoble in. Op deze weg maak je iets verder een
kleine zijsprong naar links, ter hoogte van een loods, om nog een grenssteen te zien. De grens is aan
je linkerzijde.
Terugkeren tot op de weg en doorlopen tot op T-weg en ga RA, Rue de Westoutre in. Aan het
volgend kruispunt LA, Rue de Pudefort nemen. Ga verder RD. De grenslijn ligt hier nog steeds links
van je. Verder tot aan kruispunt, met voor en links een landweg, ga LA de landweg in. Op een
landwegkruispunt ga je RA, Gemenestraat (landweg), je loopt pal op de grens. Loop deze verder door
tot op verharde weg.
Iets voorbij de Langedreef (die van links komt) zie je aan je rechterzijde een smal wandelpad (de
grens) dat op de weg komt, dat is de Rue de Meteren, volg het pad naar boven.
Bovengekomen – ‘welkom op de Mont Noir/Zwarte berg’ – aan het bord ‘France’ ga LA de Bellestraat
in en ga verder tot aan het bord ‘België’. Het ogenblik om een welverdiende rustpauze te houden is
aangebroken. Hier vind je wel iets te eten of te drinken.

Vanop de Mont Noir/Zwarte Berg keer je terug naar het bord ‘France’ en neem vlak voor het bord
‘France’ aan je rechterzijde opnieuw het smalle pad, Rue de Meeteren, naar beneden. Je loopt hier
dus een stukje dubbel.
Je komt terug op de Gemenestraat en ga LA en neem RA de Langedreef, je passeert visvijvers. Je bent
in België. De Langedreef aanhouden tot aan de tweede landweg aan je linkerzijde. Ga LA de landweg
in. Dit is de Hoge Voutestraat.
Aan volgend kruispunt RD. Op het einde van de landweg eerst 10 meter naar RA (Vleninckhofstraat)
en daarna meedraaien naar links, dit is de Verbrandhofstraat, tot op T-weg, de Sint-Pietersstraat.
Vanaf hier loop je opnieuw een stukje dubbel. Ga hier RD de landweg in. Op de landweg (250m)
dwars je de grens (Franse bodem). Volg de landweg tot Rue du Lappe. Op het einde van de landweg
aan de Rue de Lappe, LA tot aan het kruispunt, met kapel (eindpunt).

