Een gevarieerd parcours langs de Leie aan beide zijden van de grens
Wandeling 26: Wervik - Menen – Wervik
Afstand: 16 km
Parcours: toegankelijk voor andersvaliden
Parkeren: aan de Sint-Medarduskerk van Wervik in de Brugstraat. Andersvaliden parkeren best op de
parking in de Koestraat/Akademiestraat ter hoogte van het Woon- en Zorgcentrum Het Pardoen
Hier kom je te weten op het infobord dat door de ‘oorlogen van Lodewijk de IVde (1661-1715) in
onze regio nieuwe grenzen werden gevormd. In 1713 legden de toenmalige machthebbers de
grenzen definitief vast. De Leie vormde de landsgrens. Wervik viel binnen de Oostenrijkse
Nederlanden en Zuid-Wervik werd deel van het Franse Koninkrijk.
Het wordt deze keer een behoorlijk lange wandeling. Maar je wordt beloond met een variatie aan
uitzichten.
Je neemt te voet de linkerkant van de brug en zodra je over de Leie bent moet je de trap naar
beneden nemen.
Heel mooi wandelpad. Af en toe oppassen voor de fietsers.
Je volgt de Leie tot in Menen.
De grens loopt midden in de Leie, maar gaat plots naar de overzijde van de Leie waar ze achter een
klein eilandje met struikgewas verdwijnt in de oude Leiearm, om zo verderop terug midden in de Leie
terug te komen.
Wanneer je een splitsing tegenkomt, heb je de keuze:
- je volgt de grens en loopt dan mee RA met de oude Leiearm
- ofwel ga je gewoon RD en volg je de gekanaliseerde Leie
Het domein is een stortplaats voor baggerspecie vanuit Laag.
Bij beide paden kom je op hetzelfde punt uit, een wandelbrug. Het ene wandelpad komt aan de brug
toe, het andere wandelpad onder het bruggetje.
Wanneer je de grens volgde kom je uiteraard uit onder de wandelbrug. Ga LA het pad naar boven en
stap over de wandelbrug richting Leie. Volg het pad met de Leie aan je linkerzijde. De grens maakt
hier vanuit de Leie een bocht naar de overkant en terug naar het midden van de Leie. Van een rare
kronkel gesproken.
Aan onze linkerzijde zie je aan de overkant de (nieuwe) sluizen van Menen.
Je komt terecht aan de containerhaven ‘Ports de Lille’. Blijf het pad volgen met de Leie in zicht.
Wandel door tot je aan de brug komt die over de Leie gaat.
Om de kronkel in de grenslijn verder te kunnen volgen moet je naar het Eilandje. Een mooi stukje
natuur tussen de twee Leiearmen.
Ga RA tot aan het begin van de brug en ga RA over de brug. Stap verder RD tot iets voor het einde
van de doodlopende straat. We komen aan op het Eilandje. Ga RA onder de wit/rood gestreepte lat
en daarna direct LA voor de betonnen waterbakken het kleine bospad in. (* Andersvaliden nemen
niet het bospad, maar gaan RD naar de parking en de taverne op het Eilandje.)

Volg het pad. Aan je linkerzijde zie je een beek, dat de grenslijn is. Houdt deze steeds zoveel mogelijk
in het zicht. Naargelang het seizoen kan het moeilijk zijn om op het pad te blijven. Lukt het niet goed
neem dan een iets hoger gelegen pad aan je rechterzijde en volg deze naar links tot aan de Leie.
Van zodra je aan de Leie komt ga je RA langs de Leie en volg je het pad tot aan het brugje over de
rivier en het oude Sluizencomplex.
Tijd voor een verfrissing of een hapje op het Eilandje?
Je bent halverwege de wandeling. Vanaf hier ga je terug richting Wervik.
*Ga over de oude sluizenbrug en sla direct LA. De Leie is aan je linkerzijde.
Verder stappen tot aan splitsing en volg het pad langs de Leie.
Onderweg kom je een meetstation voor de luchtkwaliteit tegen.
Volg het pad en sla mee RA. Je kan vanaf hier de grens niet meer volgen.
Volg het pad tot aan de Wervikstraat. Ga LA. Over een oude spoorweg. Je wandelt nu aan de
achterzijde van de schroothandel waar batterijen en metalen worden gerecupereerd.
De grens loopt dwars door het domein van de schroothandelaar.
Sla LA de Sluis Menen, terug richting de Leie, Ropswalle.
Loop verder langs de Leie (aan je).
Een eindje verder kom je aan de (nieuwe) sluizen van Menen. De grens ligt aan de overzijde.
En de Leie maar blijven volgen, volgen, volgen.
Het struikgewaseilandje waarvan sprake in het begin van de wandeling zie je nu duidelijk aan je
linkerzijde.
Het einde van de wandeling is in zicht, de brug over de Leie aan de kerk van Wervik waar de auto
staat. Klim de trap omhoog.
Andervaliden gaan onder de brug door en nemen aan het WZC Het Pardoen RA de Akademiestraat
naar de startplaats.

