Van Koudekot naar de Coin Perdu …
Wandeling 16: Koudekot (Loker/Locre) – Breemeersen – Koudekot
Afstand: 11 km
Parcours: parcours niet toegankelijk voor andersvaliden
Parkeren: Route de Locre nr. 3297, Belle/Bailleul (Fr) ter hoogte van de benzinestations
Heuvelland, het woord zegt het al zelf, niets is minder waar. Het wordt een wandeling met licht dalen
en stijgen en met schitterende vergezichten. Houdt er rekening mee dat eten en drinken meenemen
voor onderweg wel aan te raden kan zijn.
Komende met de auto vanuit richting Loker naar Belle (Baillieul) – N375 die overgaat in de D23,
Route de Locre (Lokerstraat)rijdt je vlak voor je Frankrijk binnenkomt op de grens. De grens loopt in
het midden van de baan.
De start is richting Frankrijk. Sta met je rug naar het benzinestation en ga links weg. Je ziet het bord
‘France’ voor je staan. Aan de linkerzijde zie je een landweg. Sla hier LA. We starten hier een wat
moeilijker stukje.
Loop deze weg door tot je aan je linkerzijde een beek ziet en draai hier mee naar links langs de beek
en stap langs het veld.
Van zodra je twee beken samen ziet komen, ga je hier naar RA tussen twee akkers door. Naargelang
wat de beplanting is, is het uiteraard duidelijk waar je kan lopen. Op het einde kom je op een
landweg. Om de grens exact te kunnen volgen zouden we hier rechtdoor moeten lopen, maar dat
kan niet, dus ga hier RA. Je ziet enkele huizen staan. Op het einde van de landweg kom je op een Tweg (Hillestraete), ga LA. Aan de eerstvolgende straat RA (Schoonemaegdstraete).
Loop verder door tot aan het huis met opschrift ‘Kerseboom’ en volg de Schoonemaegdstraete RD,
het weggetje wordt smaller (de Hillemolenstraat niet nemen).
Blijf de Schoonemaegdstraete volgen tot op een T-baan en volg dezelfde straat mee naar links (rechts
is de Chemin de Haendries).
De Schoonemaegdstraete gaat iets verderop naar rechts, maar wij nemen die weg niet. Verder RD
lopen, de straat wordt nu de Kerseboomstraete. In de verte zie je al een (geel) benzinestation. Zo
komen we aan de Verlorenhoekstraete (Coin Perdu).
Iets voorbij het benzinestation zie je aan je rechterzijde een kleine landweg. Ga die RA in en blijf die
volgen. Dit is de Ingelaerestraete (niet aangeduid), maar wel een stukje van de grens! Wanneer je
aan je linkerkant een beek ziet, dan is dat terug de grens. Daarlangs lopen is onmogelijk, dus blijf je
het pad volgen tot op een volgende splitsing. LA gaan, de Reynoulstraete.
Volg deze weg tot op T-weg. Hier kom je terug bijna bij de grens. Iets voor de beek die je aan beide
zijden ziet, loopt de grens.

We gaan RA de Kelverstraat in.
Op het einde van de Kelverstraat kom je op de Kauwakkerstraat en dalen hier RA naar beneden .
Daal verder tot aan het eerstvolgende kruispunt en ga LA de Eikelstraat in. We komen hier aan het
begin van de Breemeersen, een topnatuurgebied van ongeveer 26 ha gelegen in Nieuwkerke
(deelgemeente van Heuvelland). Natuurpunt is de eigenaar en zorgt tevens voor het beheer. De
Breemeersen is een groot graslandgebied gelegen in de Leievallei. Dit open landschap bestaat uit
een lappendeken van weilanden, hooilanden en hooiweiden met daarin heel wat waardevolle
poelen, sloten en houtkanten. De grens loopt iets verder door in de Kauwakkerstraat, maar ook
weer daar kunnen we niet stappen. Dus is de Eikelstraat het enige alternatief.
Wanneer we een straat van rechts zien (ook nog steeds de Eikelstraat, het is hier allemaal Eikelstraat
die de klok slaat!) begint vanaf hier de terugweg.
Stap eerst de Eikelstraat nog wat verder door tot je aan het eerste paadje LA.
Loop het hele pad door tot op het einde, daar kom je in de Kauwakkerstraat en ga RA.
Je komt er aan een kruisbeeld. Sla LA de Zwartemolenstraat in.
De lange Zwartemolenstraat blijven volgen, tevens de West-Vlaamse Bergenroute. Zijstraten negeren
tot op het kruispunt met de Hillestraat.
LA de Hillestraat.
Iets verderop zie je aan je rechterzijde een landweg. Ga die in tot aan de Koudekotstraat.
In de Koudekotstraat kom je de Dranouter Festivalweide voorbij).
Blijf de Koudekotstraat volgen tot aan de dwarsbaan, de Douanestraat, sla LA.
We komen terug aan ons eindpunt waar de auto staat.

