
Westhoektrail
KORTEMARK - DIKSMUIDE

18 km
ONTDEK HET KREKEDAL 

EN DE HANDZAMEVALLEI 

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 Diksmuide” naar “station 
Kortemark”. De rit van tien minuten kost je 
ongeveer € 3 per persoon.

Tijd om te wandelen!
1. Parkeer je auto op de gratis parking achter 
het station van Diksmuide. Je fiets kan je aan de 
voorkant kwijt. 
2. Hop op de trein! Die brengt je naar Kortemark. 
Wandel met behulp van de kaart op de keerzijde 
terug door de Krekebeek- en Handzamevallei.

drank- of eetgelegenheid

picknickplek

observatiepunt

Opstapplaats trein

legende kaart

A.   Sla bij het verlaten van het stationsgebouw rechtsaf 
en volg de parking tot je links een brugje ziet. Steek 
dit over en sla onmiddellijk terug rechtsaf. Wandel tot 
aan de tweede waterplas. Je volgt nu direct links het 
vlonderpad.   

B   Ga naar links en volg het hoofdpad tot je rechts een 
brugje ziet. Steek dat over en volg het pad (over de 
parking) tot aan de Nieuwstraat. Sla rechtsaf.  

C   Wandel rond de kerk en neem daarna de 
Pastoor Blanckestraat. Sla op het einde linksaf en 
volg de Stationsstraat. Sla de eerste straat rechts in 
(Wilgenlaan), volg deze tot je op je linkerzijde het 
“Krekedalpad” ziet. Volg dit en steek het brugje over. 
Loop rechtdoor en wandel tot aan het spoor. Volg 
rechts het mountainebikewegje tot voorbij de vier 
waterputten. Ga naar rechts tot aan het Krekedalpad. 
Sla linksaf en loop tot aan de Krekebekestraat. Sla 
linksaf en blijf de Krekebekestraat volgen. Vanaf nu volg 
je het spoor (Kronevoordestraat - Barisdamstraat) tot 
kort voor Zarren.    

D    Sla rechtsaf aan het eerste huis dat je aan je 
rechterzijde tegenkomt en volg de Barisdamstraat 
tot je op je linkerzijde (voor de Krekebeek) een 
wandelpaadje ziet. Loop nu door de Handzamevallei 
tot aan de Zarrenstraat. Sla daarna rechtsaf en steek 
de Zarrenstraat over aan het pompgemaal. Volg 
daar opnieuw het pad langs de Krekebeek tot aan de 
Steenstraat. 

E    Sla rechtsaf en volg de Steenstraat tot over de 
brug (en voorbij het vissershuisje). Sla linksaf en volg 
de Calfoortstraat tot op het einde. Sla op het Y-punt 
linksaf en volg de weg tot aan de Werkenstraat. Sla 
de Werkenstraat linksaf en ga onmiddellijk terug 
links. Vanaf nu volg je de Einsdijkstraat met op je 
linkerzijde de Handzamevaart. Blijf dit volgen tot aan de 
Driemussenbrug in Diksmuide. 

F    Steek de Driemussenbrug over, sla op het einde van 
het pad rechtsaf de Grauwe Broedersstraat in. Blijf de 
straat volgen tot aan de Finnentropstraat. Aan het begin 
van de Finnentropstraat heb je op je rechterzijde het 
Ellesmerepad.. Volg dit tot aan de Laure Frederickqlaan. 
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G   Sla rechtsaf en neem onmiddellijk links de Parklaan. Je 
hebt nu de keuze om via het Stadspark naar het station 
van Diksmuide te gaan of om nog een ommetje door 
Diksmuide te maken. 
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