Over de Heidebeek
Wandeling 9: Houtkerque (F.) – Haringe –Houtkerque
Afstand: 11 km
Parcours: niet toegankelijk voor andersvaliden
Parkeren: plaats de auto op de grens waar de Heidebeek is (cafés, tearoom, benzinestation) op de
scheiding van de Houtkerkestraat (Watou) en de Rue de Watou (Houtkerkque)
We dwarsen de grens en gaan richting Houtkerque in de Houtkerkestraat D17, dus richting Frankrijk,
waar de straat Rue de Watou wordt, Watou en de Heidebeek liggen achter ons. We verlaten voor
een heel eind de grens. Het parcours dat dicht bij de grens ligt is jammer genoeg privédomein. De
grens bevindt zich op ongeveer een 500 m rechts van ons.
Ga tot de dorpskern van Houtkerque en ga op het kruispunt RA, Rue de Panthouck in. Steeds blijven
volgen. Aan kruispunt met aan je rechterzijde een vervallen kapel, blijf RD gaan tot op T-weg, RA, Rue
de l’Hey Beck.
Op T-weg, RA, Rue de l’ Hey Becke, GR-pad, tot op het einde. We stappen richting grens. Draai 10m
mee de langweg naar rechts en ga het GR-pad LA in, tussen weiden.
Ga door tot aan de Heidebeek (de grens, die we dwarsen) en ga hier over de smalle brug. We zijn in
België.
Aan de overzijde van de Heidebeek ga je RD tot op T-weg, RA, volg Dode IJzerpad, en ga daarna een
graspad/kerkwegel LA, tussen de velden, in. We komen uit in Haringe.
Ga RA de Moenaardestraat in. We passeren het standbeeld van Karel De Blauwer. Ga eerste straat
RA, Nachtegaalstraat, ga voorbij het militair Kerkhof. De grens ligt rechts van ons, Heidebeek.
Na een heel eind stappen kom je op een T-weg, ga hier RA (Frontierenroute volgen) en daarna LA, is
nog steeds Nachtegaalstraat. We draaien mee naar links tot op kruispunt (Terenburgseweg,
Nachtegaalstraat). Ga hier RA, Moenaardestraat, richting Watou tot aan wijk Drie Koningen. Ga hier
RA, de Callestraat in. µ
Callestraat volgen tot einde, Houtkerkestraat, (waterzuiveringstation). RA en we zijn terug aan de
auto.

