
westhoektrail
ROESBRUGGE - POLLINKHOVE

12 tot 17,5 km
DOORHEEN DE (OVERSTROOMDE) IJZERVALLEI

vervoertip
laat koning auto eens aan de kant voor deze lijnwandeling

op de belbus
Je kan voor maximum 18 personen een ritje
reserveren op de belbus. Reken op ongeveer € 2,5 
per persoon. Via hun app betaal je minder.

Hoe reserveren?
1. Bel naar de belbuscentrale op het nummer 
059 56 52 56. Doe dit minimum 2 uur voor vertrek, 
maar bij voorkeur al enkele dagen voordien. 

2. Vermeld wanneer je ongeveer wilt vertrekken 
vanaf de halte “Pollinkhove Dorp” naar de halte 
“Roesbrugge Markt”. 

3. De chauffeur spreekt met jou een exact tijdstip 
van vertrek af. 

Tijd om te wandelen!
4. Parkeer je auto of fiets op de parking aan de kerk 
en begeef je naar de belbushalte vlakbij de kerk. 
Doe dit zeker 5 minuten voor het exacte tijdstip.  

5. Hop op de belbus! Die brengt je naar Roesbrugge. 
Wandel met behulp van de kaart op de keerzijde 
terug langsheen de IJzer.

drank- of eetgelegenheid

picknickplek

observatiepunt

opstapplaats belbus

legende kaart

A.   Voor het traject van 12 km start je aan 
wandelknooppunt (KP) 3, Vervolgens ga je naar 
4 – 8 – 7 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 29 – 30 – 20 - 
richting 19 

B.   Uitbreidingstip (+ 1,5 km) langs de Dode IJzer: 
aan start (= KP 3) kies je voor 2 – 5 – 4 

C.   Bezoek Brouckmolen mogelijk na reservatie  

D.   Wil je picknicken in het Eversambos? 
Volg dan vanaf KP 13 het pad naar KP 31. 
Keer vervolgens op je stappen terug.

e.   Uitbreidingstip (+ 4 km) langs Grote 
Beverdijkvaart: aan KP 30 kies je voor 23 - 22 - 
20 (zie kaartinzet) 

F.   Sla aan dit T-kruispunt rechtsaf in de 
Pollinkhovestraat. Je volgt niet langer de 
knooppunten en komt zo weer aan in het 
dorp Pollinkhove.

Zin in meer Westhoektrails? www.rlwesthoek.be > publicaties

© Lut Demarest
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Dorpspunt

Fragment uit de topografische kaart met toelating A3728 van het Nationaal Geografisch Instituut
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