
  

 

Privé Parcours L’Aa Lumbres 

Beste lid, 

Hier wat algemene informatie. 

Routebeschrijving:  

Voor wie van richting Gent komt is de snelweg E40 richting Brugge en zo doorrijden naar 

Frankrijk richting Duinkerke. Blijf op de A16 tot de afslag Sint-Omaars. Via Kortrijk, Lille heb 

je meer kleine wegen tot Sint-Omaars. Volgt de weg tot je de borden van Lumbres ziet en 

rijdt tot in het centrum van Lumbres rijdt de kerk voorbij richting Wavran D192.  

 

 
 

Na een 500 meter uit het centrum in de eerste bocht zie je een paardenmanege rij rechtdoor 

via de grindweg van de manege en steek de onbewaakte spoorweg over (opgelet er rijden 

daar nog treinen) rij door tot net voor de brug links voor de 2 grote bomen kan je parkeren op 

de betonnen verharding. In het huis van de watermolen woont de eigenaar José van het 

privé parcours.  



 

 

Parkeren: 

Parkeer net links van de brug je auto op het verharde gedeelte, zorg dat de weg vrij blijft voor 

andere voortuigen en de paarden. 

 

 



Parcours:  

Stroomopwaarts: rechterzijde als je voor de brug staat 
Het water is bereikbaar via een slag net voor de brug die naar de verschillende 
paardenweiden lopen, je kan via de weiden het water bereiken. Parcous loopt van de 
watermolen tot aan de afgebroken brugje, ook in het gesplitste gedeelte van de Aa mag je 
vissen. Als je de brug oversteekt kan je via het 1ste hek of via het 2e hekken ook het water 
bereiken. Via het 2e hekken (paardenweide loop je tot een doorgan naar een andere weide 
aan de rechterkant, via de 2e weide bereikt je het water 
 
Stroomafwaarts: na de waterval van de oude watermolen, ga terug richting spoorweg en 
net voor de spoorweg en huis van José heb je een slag die leidt naar een paardenweide. Via 
het hekken kan je op de weide en zo naar het water. Via de spoorwegbrug kan je oversteken 
naar een andere paardenweide. Van aan de spoorweg tot aan het einde van de weide waar 
de Aa een grote bocht (voetbalveld) maakt mag je vissen. Na de bocht is het een parcours 
van een anders club. Op dit stuk komt de Bléquin in de Aa. 
 
We hebben de toelating om via de paardenweiden naar het water te gaan. De paarden zijn 
mensen gewoon, gelieve ze niet op te jagen of bang te maken. Ook worden alle hekken 
steeds goed afgesloten bij het betreden en verlaten van een weide.  
 

Afval: 

Gelieve alle afval, nylon terug mee te nemen en zeker niet achter te laten op het terrein of 

langs het water 

Controle: 

De eigenaar José zal controleren gelieve hem je Indiana jaarvergunnig voor te leggen. Ook 

een garde Michael doet dagelijkse controle. Hij zal je geldige Indiana jaarvergunning en 

Franse permi controleren. Het is verplicht om in het bezit van een Franse visvergunning 

(dag-, weekkaart of een jaarvergunning.  

Franse visvergunning: 

Zie www.cartedepeche.fr 
Er is een mogelijkheid om per visdag een dagvergunning van 9€ - een weekvergunning van 
33€ - een jaarvergunning 77€ van een club in Wavran (enkel op dit stuk mag je dan vissen 
en ons privéstuk toegelaten) of een jaarvergunning 100€ gans Frankrijk te nemen. 
 
Stap 1: kies  je type vergunning,  
Stap 2: vul als locatie “WAVRANS-SUR-L'AA (62380)”  
Stap 3: kies een Association “NIELLES LES BLEQUIN - Les Amis de la Rivière”, is de 
goedkoopste voor dagkaarten. 
Stap 4: vul je persoonlijke gegevens in + upload pasfoto 
Stap 5: kaart betalen en je ontvangt je vergunning via mail die je kan printen op digitaal op je 
Gsm bewaren. 
Wie hulp nodig geeft staan we ter beschikking om te helpen. 
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https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.cartedepeche.fr%2F&data=04%7C01%7C%7C2971824c6d9c496ff30708d921a202a3%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637577801980557715%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=NJbdF2Yv0yXWhvLTCdfv8IAh6oGdF%2FFe3AoJ%2BFDiSbs%3D&reserved=0

