Praktische info en aandachtspunten voor kampeerders

(versie-update 22.11.2018)

Terrein volzet? Dit zijn de dichtstbijzijnde kampeerautoterreinen.
Onze faciliteiten maken deel uit van een netwerk van kleinschalige kampeerautoterreinen voor kortstondig gebruik. Is
ons terrein helaas volzet, dan kan je op één van volgende locaties in de onmiddellijke omgeving terecht:
België:
-

Zillebeke (Ieper) – kampeerautoterrein Zillebekevijver (15 km)
Adres: Zillebekevijverdreef – T +32 (0)57 21 72 82 – www.toerismeieper.be

-

Ieper – camping Jeugdstadion (17 km)
Adres: Bolwerkstraat 1 – T +32 (0)57 21 72 82 – www.jeugdstadion.be

-

Heuvelland (Kemmel) – Camping Ypra (22 km)
Adres: Pingelaarstraat 2 – T +32 (0)57 44 46 31 - www.camping-ypra.be

-

Langemark-Poelkapelle (23 km)
Adres: Boezingestraat 51a – T +32 (0)57 49 09 41 – www.langemark-poelkapelle.be

-

Kortrijk – Parking Broeltorens (26 km)
Adres: IJzerkaai/Damkaai – T +32 (0)56 27 83 83 - www.parko.be/content/p-broeltorens

-

Harelbeke – kampeerautoterrein De Dageraad (27 km)
Adres: Stasegemsesteenweg 21 – T +32 (0)56 73 34 70 – www.harelbeke.be/kampeerauto

Frankrijk:
-

Comines (France) – aire de camping-car Lesaffre Escargots (9 km)
Adres: Chemin de l'Apothicaire 1447 – T +33 (0)6 37 58 77 81

!!! Je kampeerauto parkeren op de autoparking naast het terrein is niet toegelaten en wordt dan ook bekeurd (op
regelmatige tijdstippen zijn er politiepatrouilles op het eiland). Er is ook permanente camerabewaking op en rond
het kampeerautoterrein !!!

Wisselgeld voor automaten
Werp het gepaste bedrag in muntstukken in aan de slagboom- en waterautomaat (deze geven nl. geen wisselgeld
terug!). De tarieven staan erop vermeld. Beschik je niet over voldoende of gepaste muntstukken? Ga dan even langs
bij de nabijgelegen cafetaria De Balokken of bij de dienst voor Toerisme (gelegen op wandelafstand – te bereiken via
de rode voetgangers- & fietsersbrug over de gekanaliseerde Leie). Vlakbij ligt ook de museumherberg In den Grooten
Moriaen.
Na betaling van het verblijfstarief aan de automaat aan de ingang van het terrein, opent de slagboom zich
automatisch. Deze blijft +/- 1,5 min. geopend of sluit meteen nadat je het kampeerautoterrein bent opgereden. Rij bij
het verlaten van het terrein voldoende dicht bij de slagboom zodat deze zich zou openen.

Wat te doen bij technische storing?
Ondervind je problemen bij het op- en afrijden van het terrein? Werken bepaalde voorzieningen op het terrein niet
naar behoren? Bel één van volgende nummers:
-

Dienst Toerisme Wervik:
T: +32 (0)56 95 24 25 (balie) – GSM: +32 (0)491 56 08 49 (buiten kantooruren - dhr. Kris Deronne - diensthoofd)

-

Technische dienst stad Wervik: T +32 (0)491 56 08 24

-

Cafetaria De Balokken (dhr. Jan Michiel): T +32 (0)496 77 87 08

!!! Forceer geenszins de slagboom: evtl. herstellingskosten worden doorgerekend aan hij/zij die de schade heeft
toegebracht !!!
Vergat je een waterslang mee te nemen om drinkwater af te tappen aan het sanitair station? Geen nood: zowel in de
nabijgelegen cafetaria De Balokken als in de dienst voor Toerisme kan je een slang in bruikleen meekrijgen tegen
betaling van een borgsom t.w.v. € 20.

Toeristische info Wervik en omgeving
Nuttige adressen en infokanalen
-

Dienst Toerisme Wervik
Koestraat 63 - T +32 (0)56 95 24 25 - www.wervik.be/toerisme
(ons kantoor bereik je via de rode fiets- en voetgangersbrug over de gekanaliseerde Leie en wandel vervolgens
doorheen de tuin achter de molen, langs de gebouwen van het Nationaal Tabaksmuseum)
Openingsuren:

01.04 - 15.11 (hoogseizoen):
o di t.e.m. vr: 10-12u. – 14-18u.
o za-zo + officiële feestdagen: 14-18u.
o ma gesloten

16.11 - 31.03 (laagseizoen):
o di t.e.m. vr: 10-12u. – 14-17u.
o za-zo: gesloten
o gesloten tijdens de kerstvakantie (2 weken)

-

Toerisme Leiestreek
www.toerisme-leiestreek.be

-

Toerisme Westhoek
www.toerismewesthoek.be

Bezienswaardigheden
Op wandelafstand:
-

Nationaal Tabaksmuseum
Koestraat 63, Wervik - T +32 (0)56 95 24 25 - www.nationaaltabaksmuseum.be
Sint-Medarduskerk (14de eeuw)
St.-Medardusstraat, Wervik (open in de voormiddag)
Duitse militaire begraafplaats (WOI)
Chemin du Grand Perne à Wervicq, Wervicq-Sud (F)

-

In de buurt:
-

Rijsel (Lille) - stadscentrum:
o Met de bus: rechtstreekse verbinding vanuit Wervicq-Sud (lijn 86 / Transpole) - halte nabij Place de
l’Europe (rit duurt +/- 30 min.).
Meer info: www.transpole.fr
o Met de fiets: langsheen de rivieren Leie en Deûle (+/- 30 km)
o Met de trein: rechtstreekse verbinding vanuit station Comines France naar Lille Flandre (rit duurt +/- 30
min.).
Meer info: www.sncf.com

-

Ieper - stadscentrum:
o Met de fiets: via grotendeels verkeersvrije wegen langs het kanaal Komen-Ieper
(volg de fietsknooppunten 12-9-6-31-45-14-44-46-47-48-98-17-66-69-89).
o Met de trein: rechtstreekse verbinding vanuit station Wervik
Meer info: www.nmbs.be

-

Zonnebeke:
Memorial Museum Passchendaele 1917 (gewijd aan de Slag bij Passendale tijdens WOI)
Berten Pilstraat 5 - T +32 (0)51 77 04 41 - www.passchendaele.be

-

Ploegsteert:
Plugstreet Experience ’14-18 (museum/bezoekerscentrum rond WOI)
Mesenstraat / Rue de Messines 156 - T +32 (0)56 48 10 00 - www.plugstreet1418.be

-

Kortrijk:
Texture (museum over het vlas en de Leie)
Noordstraat 28 – T +32 (0)56 27 74 70 – www.texturekortrijk.be
o Met de fiets: via het jaagpad langs de Leie
(volg de fietsknooppunten 12-54-61-71-78-8-9-85-82-18-10).
o Met de trein: rechtstreekse verbinding vanuit station Wervik
Meer info: www.nmbs.be

Ontspanningsmogelijkheden
-

Zwembad Ter Leie
Domein Oosthove, Speiestraat 32, Wervik - T +32 (0)56 95 24 50 - www.wervik.be/zwembad
Openbare bibliotheek
Duivenstraat 70, Wervik - T +32 (0)56 95 24 00 - www.wervik.be/bibliotheek
Gemeenschapscentrum Forum
Speiestraat 16, Wervik - T +32 (0)56 95 24 17 - www.wervik.be/forum
Indoorspeeltuin Tirol
Kruisekestraat 88, Wervik - T. +32 (0)56 31 19 20
Indoorspeeltuin De Ravotplekke
Robert Klingstraat 60, Wervik - T. +32 (0) 494 80 08 79 - www.deravotplekke.be
Outdoor Adventure Park Lys Aventure (enkel op afspraak te bezoeken!)
Rue de Linselles 21, Wervicq-Sud (F) - +33 (0)6 72 69 81 62 - www.lys-aventure.com
Ice Mountain (indoor ski- & snowboardpiste, outdoor adventure, vrije val simulator, lasershooting)
Capellestraat 16, Komen - +32 (0)56 55 45 40 - www.ice-mountain.com

Evenementen
Een actuele kalender vind je op www.wervik.be.
Recreatiemogelijkheden in de onmiddellijke omgeving
Trajectbeschrijvingen en kaartjes zijn verkrijgbaar bij onze dienst voor Toerisme.
Fietsen
o Tabaksroute (45 km) & Pionierroute (38 km) - start aan het Nationaal Tabaksmuseum / dienst voor
Toerisme (Koestraat 63)
o Kommiezenroute (50 km) - dichtstbijzijnde markering (zeshoekig rood-witte bordjes) nabij Woon- &
Zorgcentrum Het Pardoen (Akademiestraat 1), langsheen de Leieboorden
o Fietsnetwerk (groen-witte bordjes) - dichtstbijzijnde knooppunt (n°12) Leiestreek/Westhoek aan de
voet van de rode fietsers- & voetgangersbrug over de gekanaliseerde Leie (zijde Nationaal
Tabaksmuseum/Briekenmolen)

Wandelen
o Recreatie-eiland De Balokken: 36 ha groot parkdomein - afwisselende mix van park, moeras en
natuurgebied, met aandacht voor mens en dier. De ingang van het park ligt aan de overzijde van het
kampeerautoterrein.
o Stadswandelroute: ontdek het ongekende doch rijke Wervikse verleden - start aan het Nationaal
Tabaksmuseum / dienst voor Toerisme (Koestraat 63).
Varen
Tijdens de zomermaanden organiseert onze dienst voor Toerisme samen Toerisme Leiestreek vzw een reeks
van boottochten op de Leie. Vooraf inschrijven – meer info en reservatie tickets bij onze dienst Toerisme
(Koestraat 63) of op www.toerisme-leiestreek.be/boottochten.

Eet- en drinkgelegenheden op wandelafstand
-

Cafetaria ‘De Balokken’ (= naast kampeerautoterrein gelegen)
Kleine snacks zijn er te verkrijgen. Hier vind je toiletten en kan je ook een douche nemen (tegen betaling).
Contactinfo: T +32 (0)496 77 87 08

-

Museumherberg ‘In den Grooten Moriaen’ (Koestraat 63 - nabij de witte Briekenmolen)
Kleine snacks zijn hier te verkrijgen. Ruime kaart aan streekbieren.
Gesloten op wo.
Contactinfo: T +32 (0)56 31 49 24 – www.nationaaltabaksmuseum.be/museumherberg

-

In het stadscentrum vind je een uiteenlopende keuze aan restaurants/bistro’s, snackbars, broodjeszaken, tearooms en cafés.

Boodschappen
De dichtstbijzijnde bakkerijen, slagerijen, supermarkten en apotheken vind je op bijgevoegd stadsplan.
Wekelijkse markt in:
o Wervik (Steenakker) op vrijdagvoormiddag
o Wervicq-Sud (F) (Place de l'Europe) op zondagvoormiddag

Gratis wifi
Met volgende gegevens krijg je gratis toegang tot de draadloze internetverbinding van de stad Wervik:
Login: Publiek_Internet_StadOCMW

-

Paswoord: guest_wervik

Partners bij de aanleg van dit terrein:

(Het terrein wordt uitgebaat door de stad Wervik en werd aangelegd met financiële steun van Europa - binnen het project 'Leiestreek, van bron tot
monding.' / Interreg IV.)

