Stelplaats
Onze mening

Praktisch

Vlaanderen is weer een stelplaats rijker. De gemeente Kortemark
heeft bij het sportcentrum, vlakbij het stadscentrum immers twee
plaatsen voor motorhomes ingericht. De plaatsen zijn uitgewerkt
als een kasseistrook en hebben ieder een individueel Sani Servicestation waar je tegen betaling water en elektriciteit kunt
nemen. Ook lozen en legen van de toiletcassette behoort tot de
mogelijkheden. Zo veel luxe zijn we zelden gewoon!
Wie graag een balletje werpt, kan gebruik maken van de petanquevelden en voor de kleinsten is er een leuke speeltuin. In de
gemeente valt er ook een en ander te ontdekken. Een aanrader is
alvast het Archeologisch Site Museum, dat een overzicht geeft van
alle archeologische vondsten in Kortemark. Het werd opgericht in
1994 met de steun van de Europese Gemeenschap en de
gemeente. De bezoeker ziet er de resultaten van de opgravingen
van de Bronstijd tot de Middeleeuwen en dit onder vier thema’s:
de muntschat van Werken; de Hoge Andjoen motte; de Abdij van
Hemelsdale; grafheuvels uit de Bronstijd. Als je verder wandelt
langs de Koutermolenstraat kun je ook nog de Koutermolen
bezoeken, een pracht van een staakmolen op torenkot, van voor
1410. Let wel: de molen is enkel te bezoeken op afspraak, tel.
051.56.64.52 (G. Vandenberghe). www.wwmolens.be
Wanneer je de tocht uitbreidt naar Handzame, op een boogscheut
van Kortemark, vind je een mooi stukje natuur: de Handzamevallei. Het is vooral het Handzamebroek (tussen Barisdam en Handzame), waar de Handzamevaart nog meandert, dat een sterke
aantrekkingskracht uitoefent op watervogels en steltlopers. Dit
gebied staat immers niet onder directe invloed van de pompstations en overstroomt nog vrij regelmatig over een oppervlakte van
enkele tientallen hectaren. De vallei is niet alleen een waardevol
overwinteringsgebied voor waterwild, het is tevens zeer belangrijk voor tal van roofvogels.
Kortemark maakt samen met Alverigem,
Diksmuide, Heuvelland, Houthulst,
Ieper, Koekelare, LangemarkPoelkapelle, Lo-Reninge, Mesen,
Poperinge, Staden, Veurne,
Vleteren, Wervik en Zonnebeke deel uit van de toeristische regio “De Westhoek”. De Westhoek is
wellicht de meest verrassende streek van toeristisch Vlaanderen. Je vindt
er een uitbundige mix van
natuur, van authenticiteit en
plezier, van cultuur en gezelligheid. Beboste heuveltoppen, de
IJzervlakte, de polders, historische
stadjes, knusse dorpen: stuk voor stuk
nodigen ze uit tot leuke ontdekkingstochten. De Westhoek, het
land tussen Noordzee en Frankrijk, verwelkomt jaarlijks tienduizenden toeristen die willen genieten van de open ruimte, van
fietsen en wandelen, …
en die ook houden van
wat geschiedenis en ‘couleur locale’.

Informatie: Sportcentrum Kortemark, Ichtegemstraat 2b
B-8610 Kortemark - Tel. +32 51 56 60 43;
e-mail: sport@kortemark.be
Openingsperiode: het ganse jaar.
Locatie: Ichtegemstraat 2b aan het sportcentrum.
Ligging: West Vlaanderen; Diksmuide 20 km, Veurne 41 km,
Brugge 32 km, Oostende 44 km, Ieper 29 km, De Panne 52 km.
Coördinaten: Breedte 51° 01’ Lengte 03° 02
Voorzieningen: Vers water, lozen afvalwater en chemisch
toilet, elektriciteit.
Tarief: parking gratis, voor de voorzieningen is de prijs nog
niet gekend (automaat)
Capaciteit: 2 motorhomes
Ondergrond: kasseien
Bezienswaardigheden: Archeologisch Site Museum, Couchezmolen, Gemeentehuis, Koutermolen, Kruisstraatmolen,
Natuurgebied de Handzamevallei, Sint Bartholomeuskerk, Sint
Martinuskerk, Sint-Hadrianuskerk, Wullepitmolen.
Bezienswaardigheden in de regio: De Westhoek
www.toerismewesthoek.be
Faciliteiten: Sportcentrum met speeltuin, winkelcentra.
Activiteiten: sporthal (De Kouter) 2 zalen, 3 voetbalterreinen,
6 gravel tennisbanen, 1 tennishal (3 terreinen), 17 petanquebanen, 1 bolletra, speeltuin. Zwembad Flipper, Handzamestraat 20
Wandelroutes: Hoge Andjoenpad in Werken 8,6 km, het
Watervlietpad in Handzame 8,5 km
Fietsroutes: Krekedalroute 47 km, de Molenroute 30 km.
Reisroute: Snelweg A10-E5 afrit 6 vervolgens de N32 en na
+/- 20 km N35 richting Kortemark.
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