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Beste lezer en natuurliefhebber 
Voor jou ligt de derde editie van ‘Beleef De Blankaart, IJzer- & Handzamevallei'. Deze 
brochure biedt een overzicht van de talrijke activiteiten die plaatsvinden in de regio met 
haar hoge natuurwaarden. Hierbij fungeert het Provinciaal Bezoekerscentrum als poort 
tot het volledige gebied van de IJzer en Handzamevaart. Voor de periode van januari tot 
en met juni zijn er voor elke doelgroep voldoende boeiende activiteiten om eropuit te 
trekken. Ik ben ook blij om de fusie te kunnen aankondigen tussen de vroegere Regionale 
Landschappen West-Vlaamse Heuvels en IJzer & Polder tot het nieuwe Regionaal 
Landschap Westhoek. Deze fusie biedt nog meer slagkracht om als hefboom te dienen voor 
landschapsverkenning en natuurbeleving binnen de Westhoek en dat samen met de lokale 
besturen, die dit verhaal nog meer in de huiskamer kunnen brengen. 

Profiteer van deze brochure om deel te nemen aan verschillende activiteiten in het 
voorjaar en misschien ontmoeten wij elkaar binnenkort in de karakteristieke Westhoek.

Guido Decorte, 
Gedeputeerde voor milieu, landschap en natuur
Voorzitter Regionaal Landschap Westhoek

Activiteitenkalender • Legende

  
boottocht

  
cursus

 
evenement

  
fietstocht

 kinderactiviteit

  
lezing

  
tentoonstelling

  
wandeling 

  
workshop

  
gezinnen
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Bezoekerscentrum 
 De Blankaart

Iepersteenweg 56
8600 Diksmuide

T 051 54 59 48
blankaart@west-vlaanderen.be

www.blankaart.be

JANUARI 

januari en februari (zie openingsuren)  
  Houck&Land WXII  

Muzikanten Yves Bondue en Peter Paelinck laten zich samen met fotograaf Luc 
Vanhoucke door bijzondere locaties inspireren tot klankopnames, muziekimprovisaties 
en fotografie. 
Het resultaat is te bewonderen in een boek, enkele cd’s, een website en een fototen-
toonstelling. Klanken en beelden brengen je binnenskamers naar unieke buitenplekken 
in de Westhoek en Le Pays de Flandre. 
Afspraak: Provinciaal Bezoekerscentrum De Blankaart 
Info: 051 54 59 48 - blankaart@west-vlaanderen.be
Org.: Provincie West-Vlaanderen 

  Pop-up WinterLandeling    
Tijdens de winter stromen de broeken geregeld vol en 
gedijen water en natuur in hun weidse pracht. Als dit 
gebeurt, staan wij klaar met een uniek winteravontuur! 
Onder begeleiding van een waterlandgids trek je er 
zondagochtend op uit met de fiets of te voet naar het 
waterland van de IJzer- en Handzamevallei. De gids 
neemt je mee langs het overstroomde landschap vanuit 
verschillende dorpen. Wie inschrijft via onze website, 
krijgt - als de IJzerbroeken overstromen - een uitnodiging. 
Kortom: een pop-up verkenning van waterland!
Afspraak:  exacte locatie wordt tijdig meegedeeld 
aan de ingeschrevenen
Info/inschrijven: www.waterlanders.net (zie WinterLandeling)
Org.: Regionaal Landschap Westhoek i.s.m. Natuurpunt De Bron, Agentschap 
voor Natuur en Bos en De Boot vzw
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  Buurderij 4AD
Sinds oktober 2017 bieden lokale bioboeren hun seizoensgebonden producten online 
aan. Je plaatst je bestelling en wekelijks (op dinsdag tussen 17.00 en 18.30) kan je je 
producten ophalen bij Muziekclub 4AD, Kleine Dijk 57, Diksmuide.
Info: www.boerenenburen.be – www.4ad.be
Org.: Boeren en Buren i.s.m. Muziekclub 4AD

Zaterdag 20 januari - vrije start tussen 18.00 en 19.30 uur      
  Dwaallichtjes in het park

Traditiegetrouw organiseert de basisschool van Woumen deze jaarlijkse avondactivi-
teit in de maand november in het Blankaartpark. Door slechte weersomstandigheden 
werd deze verdaagd naar bovenstaande datum. In een feeërieke sfeer kan je 
dan genieten van heel wat smaakvolle ingrediënten in een donkere omgeving. 
Onnoemelijk veel kleine lichtjes wijzen de weg naar plekjes om even bij stil te staan. 
Tussendoorse drankjes en hapjes worden de ene keer afgewisseld met de stiltes van 
een donker bos, een andere keer met vogelklanken in volle schemermodus.
Prijs: € 10 volw. / € 6 kind (betaling ter plaatse)
Afspraak: Provinciaal Bezoekerscentrum De Blankaart
Info/inschrijven: 051 50 38 65 - info@vbwoumen.be (inschrijven t.e.m 15 januari)
Org.: Oudercomité Vrije Basisschool Woumen i.s.m. Provincie West-Vlaanderen en 
Natuurpunt IJzervallei

Zondag 21 januari doorlopend van 13.30 tot 16.00 uur  
  Wintergasten spotten

Wintergasten spotten van op het kijkplatform is een lust voor elke natuurbelever. De 
telescopen van ervaren vogelaars staan klaar om je ganzen en andere wintergasten 
te laten ontdekken. Misschien zie je wel een Blauwe of Bruine Kiekendief? Ontdek de 
soms verrassende vogelwereld van de IJzerbroeken. Achteraf drinken we nog iets in 
het bezoekerscentrum.
Afspraak: Vogelkijkplatform, Noordbroekstraat, Woumen
Info: 051 54 52 44 - deblankaart@natuurpunt.be
Org.: Natuurpunt IJzervallei i.s.m. Vogelwerkgroep Natuurpunt De Bron

Zondag 21 januari, 4, 18 februari en 4 maart van 9.30 tot 11.30 uur  
  Moestuinieren

Kom te weten wat je moet weten om je eigen moestuin te starten. Zowel voor 
beginners als gevorderden. In het 1e deel komen de basisprincipes van ecologisch 
tuinieren aan bod. In deel 2 en 3 worden de meest courante teelten uitvoerig bespro-
ken. In deel 4 hebben we het over de speciale groenten en wordt vooral ook aandacht 
besteed aan natuurlijke hulpmiddelen bij het moestuinieren.  
Prijs: € 20 / € 10 inwoners Lo-Reninge of Vleteren
Afspraak: Deel 1 en 2: De Sceure, Oostvleteren - deel 3 en 4: OC Oud Gemeentehuis, 
Reninge
Info/inschrijven: 058 33 01 14 - milieu@lo-reninge.be
Org.: Milieudienst Lo-Reninge en Vleteren i.s.m. Velt IJzervallei en Velt Westland

Zondag 28 januari doorlopend van 14.30 tot 16.30 uur    
  Het Grote Vogelweekend 2018

Vogels verdienen vandaag onze aandacht. In het bezoekerscentrum vind je info over 
de vogels in onze tuin en in de kijkhutten kan je door telescopen naar de wintergasten 
turen. Daarna kan je je verwarmen aan een pannenkoek met een lekker drankje.
Afspraak: Provinciaal Bezoekerscentrum De Blankaart
Org.: Natuurpunt IJzervallei
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Zondag 28 januari van 9.30 tot 11.30 uur  
  Op (st)akkerexcursie

Akkervogels hebben het vandaag knap lastig op ons platteland. Geelgorzen, ring-
mussen, patrijzen en veldleeuweriken krijgen we minder vaak te zien. Tijdens deze 
winterse akkervogelwandeling trachten we deze rakkers van de akkers in het vizier 
te krijgen. Maak kennis met hun noden, de oorzaken van hun achteruitgang en de 
beschermingsmaatregelen die in ’t veld genomen worden in samenwerking met 
lokale landbouwers. 
Afspraak: brug over de IJzer (t.h.v. Drukkerij Schoonaert), Bergenstraat, Beveren-
Kalsijde (Alveringem)
Info/inschrijven: 051 54 59 62 - miguel.depoortere@west-vlaanderen.be
Org.: Regionaal Landschap Westhoek i.s.m. Vogelwerkgroep Natuurpunt De Bron en 
NWG De Kerkuil

  Waterlanders ‘WE ARE WATER’  
Waterlanders is een vat vol waterrijke ideeën. Met het kunstproject We are Water 
gaan verschillende kunstenaars in 2018 op zoek naar het persoonlijk karakter of de 
identiteit van de IJzer- en Handzamevallei en haar bewoners. Ze doen dit via beeld, 
klank, woord, installatie, performance of tijdelijke ingrepen in het landschap, steeds 
gericht op communicatie en interactie met het publiek. Met het thema ‘water’ worden 
niet alleen verleden, heden en toekomst, maar ook mensen met elkaar verbonden.
 
  'Water'

Maarten Inghels is dichter, schrijver en bezieler van ‘De eenzame uitvaart’, een project 
waarbij dichters een persoonlijk gedicht schrijven voor mensen die eenzaam - zonder 
familie of vrienden - worden begraven. Nog tot 2018 is hij de officiële Stadsdichter van 
Antwerpen. Voor We are Water vaart Maarten van 25 augustus tot 1 september de IJzer 
af van  Roesbrugge tot Nieuwpoort op een vlotconstructie van het woord ‘WATER’. Hij 
zal daarbij regelmatig aanmeren en gesprekken aanknopen met mensen langs het 
water. Uit deze reis zal een literair logboek ontstaan met foto’s en schrijfsels.

  'Isara’, songs of the valley/a book of times
Beeldend kunstenaar Sven Verhaeghe groeide op in Roesbrugge. Geluidskunstenaar 
Peter Paelinck bracht zijn jeugd door aan zee. Het is geen toeval dat deze twee 
kunstenaars elkaar opnieuw ontmoeten voor We are Water. Samen werken ze 
in 2018 aan een audiovisueel getijdenboek waarin de seizoenen, volkse 
tradities, rituelen en herinneringen aan bod komen. De IJzer- en 
Handzamevallei wordt een filmset waarin zowel landschap als 
bewoners een belangrijke rol spelen. Met een poëtisch filmessay 
als resultaat.

  'Genius Loci'
Studio Basta is een jong bureau in tuin- en land-
schapsarchitectuur, opgericht door Bert 
Buschaert en Kenny Windels en gevestigd 
in Kortrijk. Het bevlogen duo is 
actief op verschillende terreinen. 
Voor We are Water wil Studio 
Basta in 2018 met enkele 
gemeenten langs de IJzer 
en Handzamevaart een 
poëtische ingreep in het 
landschap realiseren 
die de connectie met 
en de beleving van 
het water verhoogt.  
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Zaterdag 10 februari van 14.00 tot 16.30 uur  
  Cupido in de natuur

Kunnen dieren en planten verliefd worden? Kennen ze ‘vertrouwen’? Kunnen ze 
liegen, een slippertje maken… of is dit enkel aan mensen besteed? Een vertel-
wandeling in de sfeer van Valentijn. Ga op stap met Westhoekverteller Ingeborg 
Sohier en ontdek of Cupido op bezoek komt bij dieren, planten, bomen. Minimum 10 
deelnemers.
Prijs: € 3, Cupidodrankje inclusief 
Afspraak: Provinciaal Bezoekerscentrum De Blankaart
Info/inschrijven: 051 54 59 48 - www.blankaart.be
Org.: Provinciaal Bezoekerscentrum De Blankaart i.s.m. De Verteldoze

Zondag 11 februari van 14.30 tot 16.30 uur  
  Beleef de natuur op een andere manier (mindfulness)

Het dagelijks leven is dikwijls een strijd tegen de klok en loopt tegen de grenzen van 
onze mogelijkheden. Ga vandaag mee op wandel, laat al je zintuigen prikkelen en 
ervaar de pracht van de winterse natuur. Door een paar kleine tips en trics breng je 
zowel lichaam als geest tot rust. Na deze wandeling wordt u een kopje rustgevende 
blankaartthee aangeboden. 
Prijs: € 3,50/p.p. of € 7,00/gezin / gratis voor leden Natuurpunt 
Afspraak: Provinciaal Bezoekerscentrum De Blankaart
Info/inschrijven: www.natuurpunt.be/deblankaart
Org.: Natuurpunt IJzervallei

  Eerste Belbusstapper in Vlaanderen  
Haal de nieuwe wandelfolder Belbusstapper Langewade - Blankaart gratis 
af in bezoekerscentrum De Blankaart. Het principe is eenvoudig: parkeer 
je auto aan het bezoekerscentrum en neem vlakbij de door jouw gere-
serveerde belbus tot Langewade (Merkem). Wandel dan terug doorheen 
de Martjesvallei, langs het Kanaal Ieper-IJzer, de Beukelaremolen en de 
IJzerbroeken. Via het natuurgebied De Blankaart eindig je aan het bezoe-
kerscentrum. Het traject langsheen de minder bekende hoekjes 
van de IJzervallei telt 12 km, waarvan 9 km onverhard. Uniek! 
Onderweg zijn enkele tussenstops mogelijk, zoals ijshoeve 
't Madeliefje en De Boot. Je belt de belbus het best een 
(aantal) dag(en) voordien om zeker te zijn van jouw 
favoriete vertrektijdstip. 
Info: www.waterlanders.net

FEBRUARI
Donderdag 1 februari om 19.30 uur  

  Avondje over… Hagen vlechten, een vergeten ambacht
Honderd jaar geleden verdween het heggenvlechten in ijl tempo 
van het landschapstoneel. Sinds kort is er echter een groeiende 
belangstelling voor deze ambacht. Naar aanleiding van de uitgave 
'Heggenvlechten en haagleiden' brengt Dirk Cuvelier, als één van 
de auteurs, meer achtergrond en een handleiding omtrent deze 
bezielende bezigheid.

Prijs: € 3 
Afspraak: Provinciaal Bezoekerscentrum De Blankaart

Inschrijven: www.blankaart.be (plaatsen beperkt!)
Info: 051 54 59 48 – blankaart@west-vlaanderen.be

Org.: Provincie West-Vlaanderen i.s.m. Regionaal Landschap 
Westhoek

Zondag 4 februari van 14.30 tot 16.30 uur  
  Blankaarden op zondag
Elke eerste zondag organiseren we een gegidste wandeling. 
Na het verhaal van de Blankaart gaan we naar de kijkhut en 
kijktoren om onze wintergasten te bewonderen. Herken jij 
ze allemaal? Doe je mee met waarnemingen.be?
Afspraak: Provinciaal Bezoekerscentrum De Blankaart
Info: 051 54 52 44 - deblankaart@natuurpunt.be
Org.: Natuurpunt IJzervallei

Zondag 4 februari van 9.30 tot 11.30 uur  
  Moestuinieren (zie 21 januari)
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MAART
maart tot en met juni (zie openingsuren)  
  25 jaar landinrichting De Westhoek

25 jaar lang is de noordelijke Westhoek het werkterrein geweest waar de Vlaamse 
Landmaatschappij samen met vele partners aan landinrichting deed. In 25 beelden 
wordt teruggeblikt op dit landinrichtingsproject in één der Vlaanderens grootste open 
ruimten.
Afspraak: Provinciaal Bezoekerscentrum De Blankaart 
Info: 051 54 59 48 - blankaart@west-vlaanderen.be
Org.: Provincie West-Vlaanderen i.s.m. Vlaamse Landmaatschappij en 
Gebiedswerking Westhoek

Donderdag 1 maart om 19.30 uur  
  Avondje over… Landelijke inrichting in de Westhoek: verleden, heden 

en toekomst
25 jaar lang is de noordelijke Westhoek het werkterrein geweest waar de Vlaamse 
Landmaatschappij samen met vele partners aan landinrichting deed. Op deze avond 
wordt terug- en vooruitgeblikt op deze planmatige en geïntegreerde aanpak in één 
der Vlaanderens grootste open ruimten.
Prijs: € 3 
Afspraak: Provinciaal Bezoekerscentrum De Blankaart
Inschrijven: www.blankaart.be (plaatsen beperkt!)
Info: 051 54 59 48 – blankaart@west-vlaanderen.be
Org.: Provincie West-Vlaanderen i.s.m. Vlaamse 
Landmaatschappij

Maandag 12 februari van 9.00 tot 16.30 uur  
  Natuur@elier: Creatief met natuur

Dé afspraak met kinderen van 1° tot 6° leerjaar! Althans voor zij die buiten willen 
spelen en natuur beleven. Of op zijn minst niet bang zijn om handen en voeten vuil te 
maken...
Prijs: € 6 / gratis voor leden Natuurpunt
Afspraak: Provinciaal Bezoekerscentrum De Blankaart
Info/inschrijven: 051 54 52 44 - info@debron.be (ten laatste één week op voorhand)
Org.: Natuurpunt De Bron i.s.m. Provincie West-Vlaanderen, Gezinsbond Gewest 
Diksmuide en Regionaal Landschap Westhoek

Woensdag 14 februari van 10.00 tot 12.00 uur  
  De IJzermonding

Ga op stap met een gids in dit unieke natuurgebied. Stevig schoeisel en aangepaste 
kledij zijn aangeraden. 
Afspraak: Parking aan het einde van de Halvemaanstraat, Nieuwpoort
Info: 058 23 69 86 - Kinderboerderij De Lenspolder
Org: Dienst Toerisme Nieuwpoort

Zondag 18 februari doorlopend van 13.30 tot 16.00 uur  
  Wintergasten spotten

Wintergasten spotten van op het kijkplatform is een lust voor elke natuurbelever. De 
telescopen van ervaren vogelaars staan klaar om je ganzen en andere wintergasten 
te laten ontdekken. Misschien zie je wel een Blauwe of Bruine Kiekendief? Ontdek de 
soms verrassende vogelwereld van de IJzerbroeken. Achteraf drinken we nog iets in 
het bezoekerscentrum.
Afspraak: Vogelkijkplatform, Noordbroekstraat, Woumen
Info: 051 54 52 44 - deblankaart@natuurpunt.be
Org.: Natuurpunt IJzervallei i.s.m. Vogelwerkgroep Natuurpunt De Bron

Zondag 18 februari van 9.30 tot 11.30 uur  
  Moestuinieren (zie 21 januari) ©
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Vrijdag 2 maart van 18.30 tot 20.30 uur  
  Beleef de natuur op een andere manier (mindfulness)

Het dagelijks leven is dikwijls een strijd tegen de klok en loopt tegen de grenzen van 
onze mogelijkheden. Ga vandaag mee op wandel, laat al je zintuigen prikkelen en 
ervaar de pracht van de natuur. Onze voorouders deelden hun tijd in naargelang de 
maanstand: Geniet mee van de volle maan en ervaar haar weldaden.
Prijs: € 3,50/p.p. of € 7,00/gezin / gratis voor leden Natuurpunt 
Afspraak: Provinciaal Bezoekerscentrum De Blankaart
Info/inschrijven: www.natuurpunt.be/deblankaart
Org.: Natuurpunt IJzervallei

Vrijdag 2, 9 en 16 maart van 13.30 tot 16.30 uur  
  Kruidenkennis voor beginners

Voor al wie een kruidentuin heeft of droomt om er eentje aan te leggen. Leer je eigen 
zalf, infusie, shampoo,… maken. Tussendoor verkennen we ook de Blankaart en 
maken we er kennis met de wilde planten en kruiden die er groeien.
Prijs: € 45
Afspraak: Provinciaal Bezoekerscentrum De Blankaart
Info/inschrijven: 059 50 39 52 - www.vormingsplusow.be
Org.: VormingPlus Oostende-Westhoek i.s.m. Provincie West-Vlaanderen

Zondag 4 maart van 14.30 tot 16.30 uur  
  Blankaarden op zondag

Elke eerste zondag van de maand organiseren we een gegidste wandeling: 
Bomenkenner Francis Devos neemt je mee door het kasteelpark van de Blankaart. 
Ook in de winter kan je de bomen herkennen aan hun schors en vooral aan hun 
typische knoppen. Denk maar aan de grote glanzende knoppen van de paardenkas-
tanje, de zwarte knoppen van de es of de spitse roodbruine knoppen van de beuk. We 
stellen de nodige zoekkaarten ter beschikking. Voorkennis is niet nodig.
Afspraak: Provinciaal Bezoekerscentrum De Blankaart
Info: 051 54 52 44 - deblankaart@natuurpunt.be
Org.: Natuurpunt IJzervallei

Zondag 4 maart van 9.30 tot 11.30 uur  
  Moestuinieren (zie 21 januari)

Woensdag 7 maart van 13.30 tot 16.30 uur  
  Natuur@elier: Grachtentocht

Dé afspraak met kinderen van 1° tot 6° leerjaar! Althans voor zij die buiten willen 
spelen en natuur beleven. Of op zijn minst niet bang zijn om handen en voeten vuil te 
maken...
Prijs: € 3 / gratis voor leden Natuurpunt en Gezinsbond
Afspraak: wordt na inschrijving per mail doorgestuurd
Info/inschrijven: 051 54 52 44 - info@debron.be (ten laatste één week op voorhand)
Org.: Provincie West-Vlaanderen i.s.m. Natuurpunt De Bron, Gezinsbond Gewest 
Diksmuide en Regionaal Landschap Westhoek

Vrijdag 9 en 16 maart van 13.30 tot 16.30 uur  
  Kruidenkennis voor beginners (zie 2 maart)

Zondag 18 maart van 10.00 tot 17.00 uur  
  Op weg naar Waterland
Wanneer we de deur van het bezoekerscentrum dicht-
trekken, stappen we samen met de gids de belbus op 
om 4,5 km verder gedropt te worden in de vallei van de 
Martjesvaart. Van hier af start een boeiende terugtocht naar 
het bezoekerscentrum over een afstand van bijna 12 km 

waarvan 9,5 km niet- of half-verhard. Verhalen van mensen 
en water kruisen het pad doorheen het waterland aan de IJzer. 

Onderweg geven o.m. een gewezen binnenschip en een houten 
staakwindmolen hun geheimen prijs. Meebrengen: eigen picknick 

en stevig waterdicht stapschoeisel. 
Prijs: € 16 (inbegrepen zijn belbus, koffi e/thee op De Boot en molenbezoek)
Afspraak: Provinciaal Bezoekerscentrum De Blankaart
Info/inschrijven: 0486 49 45 73 - ann@deboot.be (plaatsen zijn beperkt!)
Org.: De Boot vzw i.s.m. Regionaal Landschap Westhoek en Provincie West-Vlaanderen
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APRIL
Zondag 1 april van 14.30 tot 16.30 uur  
  Blankaarden op zondag

Elke eerste zondag organiseren we een wandeling. Na het verhaal van de Blankaart 
gaan we op zoek naar trekvogels aan de Blankaartvijver.
Afspraak: Provinciaal Bezoekerscentrum De Blankaart
Info: 051 54 52 44 - deblankaart@natuurpunt.be
Org.: Natuurpunt IJzervallei

Zondag 1 april van 14.00 tot 17.00 uur  
  Nattebroekenwandeling

Ontdek een landschap van natte hooilanden, sloten, graasweiden en knotwilgenrijen. 
Dit vochtige valleigebied herbergt van oudsher een bijzonder rijke fauna en fl ora. 
Afspraak: Steenstraat 2a, Werken
Info/inschrijven: 051 56 61 08 - toerisme@kortemark.be – 
https://webshop.kortemark.be (beperkt aantal deelnemers)
Org.: Toerisme Kortemark

Dinsdag 3 april van 9.00 tot 16.30 uur  
  Natuur@elier: Schaapjesdag

Dé afspraak met kinderen van 1° tot 6° leerjaar! Althans voor zij die buiten willen 
spelen en natuur beleven. Of op zijn minst niet bang zijn om handen en voeten vuil te 
maken. Vandaag doen we meer dan schaapjes tellen...
Prijs: € 6 / gratis voor leden Natuurpunt
Afspraak: Provinciaal Bezoekerscentrum De Blankaart
Info/inschrijven: 051 54 52 44 - info@debron.be (ten laatste één week op voorhand)
Org.: Natuurpunt De Bron i.s.m. Provincie West-Vlaanderen, Gezinsbond Gewest 
Diksmuide en Regionaal Landschap Westhoek

Zondag 18 maart doorlopend van 13.30 tot 16.00 uur  
  Wintergasten spotten

Wintergasten spotten van op het kijkplatform is een lust voor elke natuurbelever. De 
telescopen van ervaren vogelaars staan klaar om je ganzen en andere wintergasten 
te laten ontdekken. Misschien zie je wel een Blauwe of Bruine Kiekendief? Ontdek de 
soms verrassende vogelwereld van de IJzerbroeken. Achteraf drinken we nog iets in 
het bezoekerscentrum.
Afspraak: Vogelkijkplatform, Noordbroekstraat, Woumen
Info: 051 54 52 44 - deblankaart@natuurpunt.be
Org.: Natuurpunt IJzervallei i.s.m. Vogelwerkgroep Natuurpunt De Bron

Zondag 25 maart van 9.30 tot 12.00 uur  
  Natuurwandeling in Lampernisse

Met stevige schoenen doorkruisen we het komgrondengebied van Lampernisse. 
Stevige schoenen zijn aangeraden, een verrekijker is handig. Ideaal om aan te sluiten 
met vrienden en familie.
Afspraak: Dorpsonthaalpunt voor de kerk, Lampernisse
Info: 051 54 52 44 - www.debron.be - info@debron.be
Org.: Natuurpunt De Bron

  Speurtochten in de Westhoek    
Met kleine speurneuzen op pad? Verken de mooiste bossen van de Westhoek met ver-
rassende mysteries, leuke weetjes en plezante doe-opdrachten, gericht aan mama's 
en/of papa's met kinderen van 5 tot 11 jaar.
Met de hulp van Stijn het Konijn, Ever Sam, Boswachter Bruno of één van de vele 
andere leuke personages vind je jouw weg doorheen het bos. Als je het juiste pad 
vindt en de antwoorden weet op alle vragen, dan kun je vast en zeker het mysterie 
oplossen.
Alle speurtochten zijn 2 à 3 km lang. Haal je speurfolder (€ 1) af in de provinciale 
bezoekerscentra De Blankaart te Woumen of De Palingbeek te Zillebeke of bij de 
toeristische dienst van de gemeente waar de tocht is uitgestippeld.
De veertien mysteries vind je in één oogopslag op www.verhalenvooronderweg.be > 
om te speuren.
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Woensdag 4 april van 10.00 tot 12.00 uur  
  De IJzermonding (zie 14 februari)

Donderdag 5 april om 19.30 uur  
  Avondje over… Visonderzoek in de IJzer

Op deze avond brengen medewerkers van het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek 
(INBO) de resultaten van 21 jaar onderzoek naar het visbestand in de IJzer en 
haar monding. Voor velen een ongekend maar toch wel boeiend aspect van het 
onderwaterleven.
Prijs: € 3 
Afspraak: Provinciaal Bezoekerscentrum De Blankaart
Inschrijven: www.blankaart.be (plaatsen beperkt!)
Info: 051 54 59 48 – blankaart@west-vlaanderen.be
Org.: Provincie West-Vlaanderen i.s.m. INBO en Provinciale Visserijcommissie

Woensdag 11 april van 10.00 tot 12.00 uur  
  De IJzermonding (zie 14 februari)

Zondag 15 april van 9.30 tot 12.00 uur  
  Natuurwandeling in Lampernisse (zie 25 maart)

Zondag 15 april van 10.00 tot 17.00 uur    
  Op weg naar Waterland (zie 18 maart)

  Fluistervaren      
Op de vijver van het Blankaart natuurgebied vaart er een fluisterboot die zo stil is dat 
je het leven op de oever vanop de eerste rij kan beleven. Luister naar de Rietzangers, 
zie hoe de Bruine Kiekendief een liefdesgeschenkje aan zijn partner geeft, of geniet 
gewoon van de zee aan waterlelies, het mooie landschap en de rust.
De fluisterboot vaart uit van 15 april tot 15 september.
Tussen 15 juni en 15 september kunnen individuele bezoekers mee: elke woensdag 
om 14.30 u, en elke vrijdag om 18 u. Na een tocht over de Blankaart wandel je terug 
onder leiding van een natuurgids over het kleine blankaartpad. Tocht + wandeling: 
ongeveer 2u30
Beperkt aantal plaatsen. Inschrijven is dus aangeraden. 
Prijs: € 3,50/p.p. of € 7,00/gezin / gratis voor leden Natuurpunt.
Groepen kunnen reserveren: elke dag tussen zonsopgang en zonsondergang. 
Oversteek: € 80 - oversteek met gids € 165
 
Groepsreservatie: Beleef de natuur eens op een andere manier: “Mindfulness 
fluisterboottocht”.
Het dagelijks leven is dikwijls een strijd tegen de klok en loopt tegen de grenzen van 
onze mogelijkheden. Ga mee op wandel, laat al je zintuigen prikkelen en ervaar de 
pracht van de natuur. Door een paar kleine tips en trics breng je zowel lichaam als 
geest tot rust. Afsluiten doen we door de stilte op de fluisterboot te ervaren. Na deze 
wandeling wordt u een kopje rustgevende blankaartthee aangeboden.
Prijs: € 165 (tot 20 personen)

De fluisterboot is toegankelijk voor mensen met een beperking. Een boottocht op 
maat van de deelnemers is mogelijk.
Voor meer info en reservaties: 051 54 52 44 - www.natuurpunt.be/deblankaart
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Zondag 15 april doorlopend van 13.30 tot 16.00 uur  
  Vogels spotten

Vogels spotten van op het kijkplatform is een lust voor elke natuurbelever. De 
telescopen van ervaren vogelaars staan klaar om je allerhande vogels te laten 
ontdekken. Misschien zie je wel een Blauwe of Bruine Kiekendief? Ontdek de soms 
verrassende vogelwereld van de IJzerbroeken. Achteraf drinken we nog iets in het 
bezoekerscentrum.
Afspraak: Vogelkijkplatform, Noordbroekstraat, Woumen
Info: 051 54 59 48 – blankaart@west-vlaanderen.be
Org.: Natuurpunt IJzervallei i.s.m. Vogelwerkgroep Natuurpunt De Bron

Zaterdag 21 april van 9.30 tot 16.30 uur  
  Ecologisch schapenbeheer

Wat zijn de ecologische doelen van begrazing met schapen? Welke effecten kunnen 
worden verwacht? Welke schapen kan je gebruiken? Hoe leer je omgaan met 
schapen? Hoe bepaal je de begrazingsdruk of de vorm van begrazing? Wat komt 
er organisatorisch bij kijken en wat is het wettelijk kader? In de namiddag maak je 
kennis met het lokale begrazingsbeheer met schapen.
Prijs: € 48 (vraag naar de kortingsmogelijkheden)
Afspraak: Provinciaal Bezoekerscentrum De Blankaart
Inschrijven: www.inverde.be (plaatsen zijn beperkt!)
Info: 02 658 24 94 - info@inverde.be 
Org.: Inverde

Zondag 22 en 29 april, 6 en 13 mei  
  Vroegmorgenboottocht van 5.00 tot 7.30 uur

Beleef De Blankaart van op het water in de vroege morgen met start in de complete 
duisternis. De geruisloze fluisterboot brengt je stil langs de rietkragen. De vogels 
worden één voor één wakker en laten hun gezang weerklinken. De zon komt 
langzaam op en verdrijft de nevel,… Breng zeer warme kledij mee. Daarna kan je 
eventueel genieten van een versterkend ontbijt.
Afspraak: Parking van het Provinciaal Bezoekerscentrum De Blankaart

  Lazy Sunday van 7.30 tot 10.00 uur
Voor wie wat langer wil blijven slapen: Geniet eerst van een ontbijt en ga daarna 
fluistervaren.
Afspraak: Provinciaal Bezoekerscentrum De Blankaart

Prijs: gratis boottocht, ontbijt: € 10/p.p.
Info/inschrijven: 051 54 52 44 - www.natuurpunt.be/deblankaart
Org.: Natuurpunt IJzervallei

Zaterdag 28 april – vrije start tussen 07.00 en 15.00 uur  
  Blankaartwandeltocht

Bewegwijzerde vrije wandeltocht in de IJzervallei, door het centrum van Sport 
Vlaanderen (het vroegere Bloso), langs de moderne Sint-Andreaskerk en door het 
natuurgebied en bezoekerscentrum De Blankaart. Keuze uit 6, 9, 17 of 23 km. Enkel 
de 6 km kan voor rolstoelgebruikers en kinderwagens.
Prijs: € 1,50 / € 1,10 leden wandelclub
Afspraak: OC ’t Woumenhof, Iepersteenweg 4, Woumen
Inschrijven: ter plaatse
Info: robrecht.devos@skynet.be
Org.: Kon. Fanfare Hoger op Woumen i.s.m. Provincie West-Vlaanderen

Zondag 29 april van 5.00 tot 7.30 uur  
  Vroegmorgenboottocht (zie 22 april)

Zondag 29 april van 7.30 tot 10.00 uur  
  Lazy Sunday (zie 22 april)©

 R
LIJ&

P
©

 E
ri

c 
W

ac
ke

ni
er



2120 beleef De Blankaart, IJzer- & Handzamevallei

K
ID

S

MEI

  Fluistervaren op het mooiste kanaal van de Westhoek  
Wist je dat je in het waterland aan de IJzer het roer ook in eigen handen kan nemen? 
Daarvoor kan je terecht bij vzw De Boot te Merkem. De punters die plaats bieden 
aan 6 tot 8 personen zijn voorzien van een fl uistermotor op groene stroom. Zo kan 
je op eigen houtje het Kanaal Ieper-IJzer verkennen. Het geluid van water, wind of 
stilte zorgen steeds voor een unieke sfeer. En wees niet verrast wanneer onverwacht 
 supporters opduiken: ijsvogel, reiger, eend of fuut maken er immers ook deel uit 
van de zeer nabije natuur. De combinatie met een terrasje of een wandeling maakt je 
eigen arrangement allicht compleet.
Meer info: www.deboot.be/zelf varen

Zondag 6 mei van 5.00 tot 7.30 uur  
  Vroegmorgenboottocht (zie 22 april)

Zondag 6 mei van 7.30 tot 10.00 uur  
  Lazy Sunday (zie 22 april)

Zondag 6 mei van 9.30 tot 12.00 uur  
  Natuurwandeling in Lampernisse (zie 25 maart)

Zondag 6 mei van 14.30 tot 16.30 uur  
  Blankaarden op zondag

Elke eerste zondag van de maand organiseren we een gegidste wandeling. Na het 
verhaal van de Blankaart gaan we naar de vijver om het over het waterleven te 
hebben. Vissen zijn een belangrijke schakel in de biodiversiteit. In de Blankaart 
werken we al jaren aan de waterkwaliteit en een aangepast waterpeil. Hoe helpen we 
de migrerende vissen? Hoe staat het met de palingpopulatie in de IJzerbroeken?
Afspraak: Provinciaal Bezoekerscentrum De Blankaart
Info: 051 54 52 44 - deblankaart@natuurpunt.be
Org.: Natuurpunt IJzervallei

Woensdag 9 mei van 13.30 tot 16.30 uur  
  Natuur@elier: Kruidje-roer-me-wel(n)ess

Dé afspraak met kinderen van 1° tot 6° leerjaar! Althans voor zij die buiten willen 
spelen en natuur beleven. Of op zijn minst niet bang zijn om handen en voeten vuil te 
maken...
Prijs: € 3 / gratis voor leden Natuurpunt en Gezinsbond
Afspraak: Bezoekerscentrum De Blankaart
Info/inschrijven: 051 54 52 44 - info@debron.be (ten laatste één week op voorhand)
Org.: Provincie West-Vlaanderen i.s.m. Natuurpunt De Bron, Gezinsbond Gewest 
Diksmuide en Regionaal Landschap Westhoek
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Zondag 13 mei van 5.00 tot 7.30 uur  
  Vroegmorgenboottocht (zie 22 april)

Zondag 13 mei van 7.30 tot 10.00 uur  
  Lazy Sunday (zie 22 april)

Maandag 21 mei van 5.00 tot 8.00 uur    
  De roep van de koerlie
Begeleide dauwtrip door de IJzerbroeken en fluistervaren op de 
IJzer. Als afsluiter volgt een heerlijk boterkoekenontbijt.
Prijs: € 8
Afspraak: Herberg De Knocke, IJzerdijk 1, Nieuwkapelle
Info/inschrijven: 0474 53 83 45 - christ.bruneel@telenet.be 

(plaatsen beperkt!)
Org.: Herberg De Knocke i.s.m. Regionaal Landschap Westhoek

Zondag 27 mei van 14.30 tot 16.30 uur    
  Beleef de natuur op een andere manier (mindfulness)

Het dagelijks leven is dikwijls een strijd tegen de klok en loopt tegen de grenzen van 
onze mogelijkheden. Ga vandaag mee op wandel, laat al je zintuigen prikkelen en 
ervaar de pracht van de lente in de natuur. Door een paar kleine tips en trics breng 
je zowel lichaam als geest tot rust. Afsluiten doen we door de stilte op de fluister-
boot te ervaren. Na deze wandeling wordt u een kopje rustgevende blankaartthee 
aangeboden.
Prijs: €3,50/p.p. of €7,00 / gratis voor leden Natuurpunt
Afspraak: Bezoekerscentrum De Blankaart
Info/inschrijven: www.natuurpunt.be/deblankaart
Org.: Natuurpunt IJzervallei

JUNI
Vanaf 1 juni   
  Code Waterland

Jaek en Nink nemen jullie mee doorheen hun Waterland. Ze ontmoeten merkwaar-
dige Waterlanders. Nu ja, “Waterlanders”, zo noemen de bewoners zichzelf natuurlijk 
niet. Is het iets met een dier of zo? Neen, jullie zullen moeten helpen! Volg de 
fietsknooppunten voor een tocht van 33 km of stippel je eigen route uit en bezoek de 
mooiste plekjes in de Handzamevallei. Voer op elke locatie een opdrachtje uit en los 

de geheime cijfercode op. Ideaal voor gezinnen met kinderen.
Haal de brochure af in één van de vier startpunten: 

Bezoekerscentrum De Blankaart, toeristische diensten 
Diksmuide en Houthulst of Landschapsbelevingscentrum 
De Handzamevallei (Vladslostraat 9, Werken)
Info: www.waterlanders.net
Org.: Regionaal Landschap Westhoek, stad Diksmuide, 
gemeente Kortemark, gemeente Houthulst, Provincie 

West-Vlaanderen

Van 1 juni t.e.m. 30 september  
  Zomerzoektocht in Kortemark

Spring op je fiets en neem deel aan een zoektocht langs een parcours vol rustige 
en landelijke wegen. Tal van mooie prijzen te winnen! Deelnemingsformulieren en 
reglement o.a. te verkrijgen bij Vrije Tijd, Bibliotheek of Gemeentehuis Kortemark.
Prijs: € 1 
Info: 051 56 61 08 - toerisme@kortemark.be
Org.: Toerisme Kortemark
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Zondag 3 juni van 13.30 tot 17.30 uur  
  Meevaren met de Milieuboot op de IJzer

Zin om mee te stappen in een omgebouwd binnenschip voor een boeiende en leerrijke 
verkenning van de IJzer? De Milieuboot is een varend educatief centrum en neemt 
je vier uur lang mee op het water langs de IJzerboorden. Vanuit Nieuwpoort wordt 
gevaren tot in Diksmuide en terug. Ondertussen maak je kennis met de rivier, het 
leven in, op en om het water, het belang van water en watersystemen en de impact 
van de klimaatverandering. Onderzoek mee de kwaliteit van het water, speur naar de 
typische fauna en flora en ontdek wat je zelf kan doen om duurzaam om te gaan met 
water en waterloopsystemen. Een ideale gelegenheid om de kronkels van dé regenri-
vier in ons polderlandschap te leren kennen en te beleven.
Kostprijs: € 8 voor volwassenen / € 4 voor kinderen (tot 18 jaar)
Afspraak: Sint-Jorissluis spaarbekken, Brugsevaart, Nieuwpoort
Info/inschrijven: 053 72 94 20 - www.milieuboot.be - info@milieuboot.be 
Org.: De Milieuboot i.s.m. Provincie West-Vlaanderen

Zondag 3 juni van 14.30 tot 16.30 uur  
  Blankaarden op zondag

Maak kennis met het verhaal van de Blankaart. Natuurpuntconservator Guido 
Vandenbroucke neemt je mee op zijn terrein. Naast de mooie hoekjes laat hij ook de 
andere kant van de medaille zien. Het is immers niet evident het beheer van meer dan 
360 ha Europese topnatuur aan te sturen.
Afspraak: Provinciaal Bezoekerscentrum De Blankaart
Info: 051 54 52 44 - deblankaart@natuurpunt.be
Org.: Natuurpunt IJzervallei

Maandag 4, 11 en 18 juni van 13.30 tot 16.30 uur  
  Natuurtekenen

Zoek de buitenlucht op en leer op verschillende manieren naar de natuur kijken. 
We observeren de groene reuzen van de Blankaart en zetten een potloodschets op 
papier, voegen schaduw en licht toe. Breng een schetsblok mee, potloden (3B, 6B, 
9B), houtskool, gom en kneedgom. Wie wil kan ook met bruintinten of zachte pastels 
werken.
Prijs: € 30
Afspraak: Provinciaal Bezoekerscentrum De Blankaart
Info/inschrijven: 059 50 39 52 - www.vormingsplusow.be
Org.: VormingPlus Oostende-Westhoek i.s.m. Provincie West-Vlaanderen

Dinsdag 19 en 26 juni van 19.30 tot 22.00 uur    
  Over rakkers op zoek naar akkers

De polders vormen het geliefkoosde leefgebied voor tal van akkervogelsoorten. Wie 
kent nog de hoge zangvlucht van de opstijgende, tierelierende veldleeuwerik? Of 
de patrouillerende kiekendieven over de velden op zoek naar een smakelijke muis? 
Met deze maar ook andere vogelsoorten van onze polders maak je kennis tijdens 
deze minicursus. Waarom gaat het hen niet meer voor de wind? Welke maatregelen 
worden genomen om hen beter te beschermen? Wat is het verschil tussen vogelak-
kers, wintervoedselpercelen en gemengde grasstroken? Tijdens de tweede sessie 
toetsen we de theorie aan de praktijk met een fietsexcursie in De Moeren.
Afspraak: Bezoekerscentrum De Blankaart (afspraak fietsexcursie wordt gemaakt op 
de eerste sessie)
Info/inschrijven: 051 54 59 62 - miguel.depoortere@west-vlaanderen.be (plaatsen 
beperkt!)
Organisatie: Regionaal Landschap Westhoek i.s.m. Provincie West-Vlaanderen, 
Natuurwerkgroep De Kerkuil en Vogelwerkgroep Natuurpunt De Bron
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NOTEER ALVAST IN JULLIE AGENDA

Zondag 1 juli van 14.30 tot 16.30 uur  
  Blankaarden op zondag

Maandag 2, dinsdag 3 en woensdag 4 juli van 9.00 tot 16.30 uur  
  Natuurdriedaagse op de Blankaart

Bij het begin van de zomervakantie is het weer alle hens aan dek in de omgeving van 
het Blankaartkasteel! Pjotr de otter laat immers ook dit jaar toe dat kinderen zich 
drie dagen lang laten onderdompelen in de geheimen van het moeras.
Prijs: € 67 (€ 30 voor broer en/of zus) / € 40 (€ 30 voor broer en/of zus) voor leden 
Natuurpunt
Afspraak: Provinciaal Bezoekerscentrum De Blankaart
Info/inschrijven: 051 54 52 44 – info@debron.be
Org.: Natuurpunt De Bron i.s.m. Provincie West-Vlaanderen, De Boot vzw en 
Regionaal Landschap Westhoek

Zondag 8 juli van 14.30 tot 16.30 uur    
  Beleef de natuur op een andere manier (mindfulness)

zaterdag 18 en zondag 19 augustus  
  Nachtje Blankaart

Kom met papa of mama, oma of opa, meter of peter, je tentje opzetten in de 
schaduw van het kasteel en beleef samen een natuur-avontuur in De Blankaart...
Info/inschrijven (vanaf mei / aantal deelnemers beperkt): 051 54 59 48 - 
blankaart@west-vlaanderen.be

  100 jaar Slag om de Blankaart      
Eind september 1918 lag het Blankaartbekken tijdens het eindoffensief in volle 
vuurlinie. Naar aanleiding van 100 jaar Slag om de Blankaart organiseert het 
bezoekerscentrum in de maanden september en oktober een tentoonstelling, alsook 
acht muzikale vertelwandelingen en twee bijzondere themawandelingen.
Meer info en inschrijvingen: www.blankaart.be

van 25 augustus tot 1 september 
  'Water'

Maarten Inghels op een vlot van Roesbrugge tot Nieuwpoort (zie pg. 7)
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www.blankaart.be

POORT TOT IJZER- EN HANDZAMEVALLEI

Provinciaal 
Bezoekerscentrum 
De Blankaart
Iepersteenweg 56
8600 Diksmuide
051 54 59 48
www.blankaart.be 
blankaart@west-vlaanderen.be 

Openingsuren bezoekerscentrum
02/01 – 31/03: 13.30 – 16.30 u
01/04 – 30/06: 13.30 – 17.30 u

Wist je dat je je kan abonneren op 
de digitale nieuwsbrief van zowel 
het bezoekerscentrum als die van 
haar partners? Organiseer je ook 
een activiteit in de regio omtrent 
beleving of kennis van natuur, 
landschap en milieu? Misschien 
kan deze ook in onze volgende 
kalenderbrochure worden 
opgenomen. Meer info:  
blankaart@west-vlaanderen.be

PARTNERS
Regionaal Landschap 
Westhoek
www.rlijp.be 
info@lrijp.be 
051 54 59 62

Natuurpunt
www.debron.be 
deblankaart@natuurpunt.be 
051 54 52 44


