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Met de rug naar de kerkdeur plein oversteken. Op kruispunt aan het einde van 
plein RA Rue Deloffre in, 1e weg LA (Rue Cobergher). 1e weg RA (Chemin de Ghyvelde) 
Na 1200 m 2e weg RA (Chemin de la Duchesse). Voor de eerste sloot aan de linkerjand 
(voor 1e boerderij) LA het schouwpad langs de sloot op. Even voorbij het gemaaltje op de 
T kruising LA karrenspoor volgen. Links ligt de lage droogmakerij, 
rechts de ringsloot en het oude land. Na 1 km ligt aan linkerhand een boerderij waar een 
karrenspoor heen loopt. Hier LA. Na het huis is de weg verhard. Op T-kruising RA de weg 
volgen in een rechte bocht naar links. Aan de rechterhand een radiozendmast. 
Op de volgende T-kruising RA bij gemaal. Na 50 m gaat asfaltweg naar links. Min 
of meer rechtdoor loopt een graspad. Ga dit pad in , even later linksaf een 
duidelijk grasdijk op. Deze dijk is de Schreve , de landsgrens tussen Frankrijk 
(links) en België (rechts). Op kruising met asfaltweg (Kerkstraat) RA over weg 
met populierenrijen. Op deze kruising ligt een café. Volg de asfaltweg tot eerste 
kruising Ga LA. Even verder aan de linkerhand een kaasboerderij met winkeltje 
waar men Cobergher-paterkaas kan kopen. Op volgende kruising LA 
(Noordstraat). Een café met benzinepomp aan de rechterhand ligt op de 
Schreve. Links staat een ruïne met een hoge schoorsteen, La Distellerie, voor de 
ruïne ligt een camping. Voor de camping LA het karrenspoor over de Schreve 
inslaan. Volg dit karrespoor tot de volgende asfaltweg. RA doorlopen tot 
startpunt in Moëres. 
 

 

Start:    Dorpsplein Les Moëres, Frankrijk 
Eindpunt:   idem 
Horeca: Les Moëres, Schreve 
Bereikbaarheid: Eigen vervoer noodzakelijk 
Kaart:  
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