
Westhoektrail
KOMEN – IEPER

19 km
LANGSHEEN DE OUDE VAART 

vervoertip
Laat koning auto eens aan de kant staan voor deze lijnwandeling

Met de trein
Op de website www.nmbs.be bekijk je wanneer de 
trein precies spoort op jouw gekozen datum en 
tijdstip van “station Ieper” naar “station Komen”. Je rit 
van tien minuten kost je ongeveer € 3 per persoon.

Tijd om te wandelen!
1. Parkeer je auto of fiets op één van de gratis 
parkings nabij het station van Ieper. 
2. Hop op de trein! Die brengt je naar Komen. 
Wandel met behulp van de kaart op de keerzijde 
terug langsheen de bossen en waters van Ieper.  

drank- of eetgelegenheid

Wandelknooppunten

observatiepunt

Opstapplaats trein

legende kaart

A.   Vanaf het station in Komen volg je Rue de la 
Gare tot aan het rondpunt. Aan het rondpunt stap 
je rechtdoor en volg je Rue du Faubourg tot het 
volgende rondpunt. Sla daar rechtsaf en neem Rue 
des Arts. Volg, voorbij het museum, het paadje langs 
de Oude Leie tot aan de vaart. Op het einde van 
het pad zie je links de nieuwe, rechtgetrokken Leie. 
Ga echter naar rechts, langs de vaart. 

B   Volg RAVel ‘ligne 69A’

C   Volg de knooppunten 10, 9, 14, 13

D    Vanaf hier wandel je verder aan de rechterkant 
van de vaart. Een kilometer verder neem je rechts 
de trappen richting cafetaria. Vandaar volg je 15, 16, 
25, 24, 23, 69, 33 en 63. 

E     Eens de Poternebrug voorbij, volg je richting 
64 tot op de Vestingen. Nu heb je de keuze:
Ieper ontdekken? Ga naar rechts richting Menenpoort 
en loop daarna door de stad naar het station. 
Liever meteen naar het station door het groen? 
Ga naar 64 en volg de Vestingroute tot voorbij het 
Kruitmagazijn. Daar heb je op je linkerzijde een 
parking met erachter het station.  

Zin in meer Westhoektrails? www.rlwesthoek.be > publicaties
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Meer weten over de Oude Vaart? 
SCAN DE QR-CODE!
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· Fragment uit de topografische kaart met toelating A3778 van het Nationaal Geografisch Instituut
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