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Beste genieter, 
We staan aan de vooravond van de zomer. Jou op de hoogte brengen van alles wat er bij 
ons te beleven valt, doen we voor de allerlaatste keer met deze Beleef De Blankaart, IJzer- 
en Handzamevallei. Een afscheid maar geen vaarwel, want in 2019 zijn we er terug met 
“een fris magazine” voor alle West-Vlamingen. Nieuw, maar nog steeds met een overzicht 
van alle activiteiten uit onze regio. Ook verrassende uit-tips of interessante weetjes uit de 
hele provincie zullen erin aan bod komen. 

Dit jaar loopt de huidige legislatuur van de deputatie ten einde. We hebben de voorbije zes 
jaar hard gewerkt aan de natuur en de recreatie in al onze provinciale domeinen. Cruciale 
beslissingen die de toekomst van deze 2000 ha groengebieden moeten verzekeren en 
versterken. Het zal aan de volgende generaties beleidsmakers zijn om deze pareltjes goed 
te beheren en verder uit te bouwen. Een toekomst waar ik alle vertrouwen in heb. Een 
toekomst waarin de provincie een bepalende rol zal spelen. Soms zo onzichtbaar, maar zo 
nuttig voor onze West-Vlamingen. 

Guido Decorte – Gedeputeerde voor Leefmilieu, Natuur en Landschappen

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

JUNI 
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 vogelakkers, 
wintervoedselpercelen 
en gemengde grasstro-
ken? Tijdens de tweede 
sessie toetsen we de 
theorie aan de praktijk 
met een fietsexcursie 
in De Moeren. Fietsen 
worden op aanvraag gratis 
voorzien.
Afspraak: Provinciaal 
Bezoekerscentrum De Blankaart 
(afspraak fietsexcursie wordt gemaakt 
op de eerste sessie)
Info/inschrijven: 051 54 59 62  
miguel.depoortere@west-vlaanderen.be (plaatsen beperkt!)
Org.: Regionaal Landschap Westhoek i.s.m. Provincie West-Vlaanderen, 
Natuurwerkgroep De Kerkuil en Vogelwerkgroep Natuurpunt De Bron

JULI
Van 1 juli tot 31 augustus  
 Onze vleermuizen 

Vleermuizen hebben een duister leven. Het bezoekerscentrum zet voor u alle 
voorkomende soorten in de Westhoek even in het licht.
Afspraak: Provinciaal Bezoekerscentrum De Blankaart
Org.: Provincie West-Vlaanderen i.s.m. Regionaal Landschap Westhoek
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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.

Tijdens de zomercampagne (15 juni tot 15 september) kunnen individuele bezoekers 
mee, elke woensdag om 14.30 uur en elke vrijdag om 18.00 uur. Na een tocht 
over de Blankaart wandel je terug onder leiding van een natuurgids over het kleine 
blankaartpad. Tocht + wandeling: 3 uur
Beperkt aantal plaatsen. Inschrijven is dus aangeraden. Gratis voor leden 
Natuurpunt, niet-leden betalen € 3,50 p.p. of € 7,00 per gezin.

Buiten de zomercampagne kunnen groepen reserveren, elke dag tussen zonsopgang 
en zonsondergang. Oversteek: € 80 - oversteek met gids € 165.

De fluisterboot is toegankelijk voor mensen met een beperking. Een boottocht op 
maat van de deelnemers is mogelijk.

Voor meer info en reservaties:  
deblankaart@natuurpunt.be of 051 54 52 44

Elke dinsdag van 3 juli tot 28 augustus  
 Zomertoeren tussen bron en monding   

IJzer- en Handzamevallei
Een valleigids vergezelt je op een exclusieve avondwandeling naar 
een prachtig waterrijk plekje in de IJzer- en Handzamevallei. Met een 
straf waterverhaal als uitgangspunt en de vele vogel- en natuurgeluiden op 
je tocht geniet je van dit weidse landschap.
Goede stapschoenen zijn een must, een verrekijker is nuttig, een dorstlesser mooi 
meegenomen. Honden toegelaten aan de leiband.
We vertrekken stipt om 19.00 uur aan het dorpsonthaalpunt/de kerk of aangegeven 
startplaats. Aanmelden kan vanaf 18.45u. Inschrijvingen niet nodig, behalve voor de 
wandeling op 28 augustus.
Duur: 2,5 à 3 uur
Afstand: 5 à 9 kilometer
Prijs: gratis voor leden Natuurpunt / niet-leden betalen € 3,50 per persoon  
of € 7,00 per gezin 
Info: Natuurpunt De Bron - info@debron.be - 051 65 04 16 - www.debron.be
Org.: Natuurpunt De Bron, Natuurpunt Poperinge-Vleteren, Natuurpunt IJzervallei, 
Natuurpunt Westkust, Regionaal Landschap Westhoek

Deze wandelingen passen binnen het project Waterlanders, een initiatief van het 
Regionaal Landschap Westhoek en de provincie West-Vlaanderen.
 
Alle wandelingen op een rij:
3 juli: Poperinge 8,5 km (Café De Leene, Boescheepseweg 2A)
10 juli: Poperinge 7,5 km (Grote Markt nabij stadhuis)
17 juli: Westvleteren 8 km
24 juli: Kortemark 4 km (parking station NMBS)
31 juli: Lampernisse 7 km
7 augustus: Esen 4,5 km (Markt) 
14 augustus: Stuivekenskerke 6 km 
21 augustus: Nieuwpoort 5 km (De IJzermonding, parking einde Halvemaanstraat)
28 augustus: Nieuwpoort 7 km (Promenadewandeling, Vissersmonument, kaai). 
Max. 25 deelnemers. Inschrijven vanaf 1 augustus.  
Link via www.natuurpuntwestkust.be
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Zondag 1 juli van 14.30 tot 16.30 uur  
 Blankaarden op zondag

Elke eerste zondag organiseren we een geleide wandeling. Na het verhaal van de 
Blankaart gaan we op zoek naar kunst in de natuur. Onze ervaren gids Francis toont 
op wonderlijke wijze hoe natuur en kunst hand in hand gaan.
Afspraak: Provinciaal Bezoekerscentrum De Blankaart
Info: www.natuurpunt.be/deblankaart
Org.: Natuurpunt IJzervallei 

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.

Dinsdag 3 juli om 19.00 uur  
 Zomertoeren tussen bron en monding – Poperinge 

(zie pagina 5)
Afspraak: Café De Leene, Boescheepseweg 2A

Woensdag 4 juli van 10.00 tot 12.00 uur  
 De IJzermonding

Maak kennis met een uniek getijdengebied, een diverse vegetatie en talrijke vogels. 
Wie weet, spot u zelfs een zeehond… Stevige stapschoenen zijn aangeraden (bij 
regenweer laarzen). Een verrekijker is mooi meegenomen. Met Nederlands- en 
Franstalige gids.
Afspraak: Parking einde Halvemaanstraat, Nieuwpoort 
Info: kinderboerderij@nieuwpoort.be - 058 23 69 86
Org.: Kinderboerderij De Lenspolder

 Code Waterland    
Jaek en Nink nemen je mee doorheen hun Waterland. Zo ontmoet je 
merkwaardige Waterlanders, nu ja, Waterlanders, zo noemen de bewoners 
zichzelf natuurlijk niet. Het is iets met een dier of zo… Neen, je zal moeten 
helpen! Volg de fi etsknooppunten 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. 

Afspraak: start aan Landschapsbelevingscentrum Werken, dienst toerisme 
Diksmuide, dienst toerisme Houthulst of Provinciaal Bezoekerscentrum De 
Blankaart 
Info: www.waterlanders.net
Org.: Regionaal Landschap Westhoek, gemeente Kortemark, stad Diksmuide, 
gemeente Houthulst, Westtoer, provincie West-Vlaanderen

Extra: t.e.m. 30 september kan je de code indienen bij de gemeente Kortemark en 
maak je kans op een prijs. Doe je mee? Vraag een deelnemersformulier (€ 1) op je 
startplaats en ding mee naar de grote prijzenpot! Meer info en reglement via dienst 
Vrije Tijd, de bibliotheek, LBC de Handzamevallei of het gemeentehuis van Kortemark 
- toerisme@kortemark.be - 051 56 61 08

Zaterdag 7 juli om 13.30 uur    
 Kajakken naar Kortemark 

Vanuit Kortemark fi etsen we richting Diksmuide, waar we kajakken (in duokajaks) 
door de Handzamevallei terug naar Kortemark. Deelnemen vanaf 10 jaar (mits 
vergezeld door een volwassene) of vanaf 18 jaar (alleen). Ook op 21 en 29 juli.
Prijs: € 7, inbegrepen: consumptie en fi etsenvervoer van Diksmuide naar Kortemark 
Afspraak: Barisdamstraat (ter hoogte van de Barisdambrug) met je eigen fi ets
Info/inschrijven: (plaatsen beperkt!) toerisme@kortemark.be - 
webshop.kortemark.be - 051 56 61 08
Org.: Toerisme Kortemark

Op zaterdag 7 juli om 13.00 uur is er de feestelijke opening van het nieuwe ponton
op de Handzamevaart. Aan de Barisdambrug wordt een wegneembare aanleg-
steiger voor kajaks geplaatst. Meer info: 051 56 61 08

VOLZET!
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Zaterdag 21 juli om 13.30 uur    
 Kajakken naar Kortemark (zie 7 juli)

Dinsdag 24 juli om 19.00 uur  
 Zomertoeren tussen bron en monding – Kortemark

(zie pagina 5)
Afspraak: Parking station NMBS

Woensdag 25 juli van 10.00 tot 12.00 uur  
 De IJzermonding (zie 4 juli)

Zondag 29 juli om 13.30 uur    
 Kajakken in Kortemark (zie 7 juli)

Dinsdag 31 juli om 19.00 uur  
 Zomertoeren tussen bron en monding – 

Lampernisse (zie pagina 5)
Afspraak: Dorpsonthaalpunt

AUGUSTUS
Woensdag 1 augustus van 10.00 tot 12.00 uur  
 De IJzermonding (zie 4 juli)

Zondag 5 augustus van 14.30 tot 16.30 uur  
 Blankaarden op zondag

Elke eerste zondag organiseren we een geleide wandeling. Na het verhaal van de 
Blankaart gaan we op zoek naar vlinders op het domein.
Afspraak: Provinciaal Bezoekerscentrum De Blankaart
Info: www.natuurpunt.be/deblankaart
Org.: Natuurpunt IJzervallei

Dinsdag 10 juli om 19.00 uur  
 Zomertoeren tussen bron en monding – Poperinge 

(zie pagina 5)
Afspraak: Grote Markt nabij stadhuis

Woensdag 11 juli van 10.00 tot 12.00 uur  
 De IJzermonding (zie 4 juli)

Maandag 16 t.e.m. vrijdag 20 juli  
 Ravotterskamp voor 8-10 jarigen

Vijfdaagse waarin avontuurlijke natuuractiviteiten centraal staan. Uitvalsbasis en 
logeerplaats is Sport Vlaanderen Woumen gelegen aan de rand van de Blankaart en 
de IJzerbroeken. 
Prijs: € 204 (korting mogelijk) 
Afspraak: Sport Vlaanderen, Zuidbroekstraat 12, Woumen 
Info/inschrijven: 051 50 50 17 - woumen@sport.vlaanderen – www.sport.vlaanderen/
sportkampen
Org.: Sport Vlaanderen Woumen i.s.m. Provincie West-Vlaanderen

Dinsdag 17 juli om 19.00 uur  
 Zomertoeren tussen bron en monding – 

Westvleteren (zie pagina 5) 
Afspraak: Dorpsonthaalpunt/de kerk

Woensdag 18 juli van 10.00 tot 12.00 uur  
 De IJzermonding (zie 4 juli)

 Speurtochten in de Westhoek  
Met kleine speurneuzen op pad? Verken onze mooiste bossen met verrassende 
mysteries, leuke weetjes en plezante doe-opdrachten, gericht aan mama's, 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 (Woumen) en De 
Palingbeek (Zillebeke) of bij de toeristische dienst van de gemeente waar de tocht is 
uitgestippeld.De dertien mysteries vind je in één oogopslag op 
www.verhalenvooronderweg.be > om te speuren.
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Zondag 12 augustus 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 je een kopje rustgevende blankaartthee 
aangeboden.
Prijs: gratis voor leden Natuurpunt / niet-leden betalen € 3,50 p.p. of € 7,00 per gezin
Afspraak: Provinciaal Bezoekerscentrum De Blankaart
Info/inschrijven: www.natuurpunt.be/deblankaart
Org.: Natuurpunt IJzervallei

Zondag 12 augustus van 14.00 tot 18.30 uur      
 Waterrijk Diksmuide

Sinds 2017 vormen Wandelrijk, Fietsrijk en Vaarrijk Diksmuide 
samen het verrassende Waterrijk Diksmuide. We ontdekken het 
prachtig stukje waterland van de Handzamevallei. 
Prijs: € 12 inclusief drankje, ijsje, kajak, fietsentransport, gids en begeleiders
Afspraak: stadsparking Beerstblotestraat 1, Diksmuide. Breng je eigen fiets mee en 
wat extra water voor onderweg.
Info/inschrijven: toerisme@diksmuide.be – 051 79 30 50 (plaatsen beperkt!)
Org.: Toerisme Stad Diksmuide i.s.m. ‘t Buitenbeentje, Regionaal Landschap 
Westhoek en de Provincie West-Vlaanderen

Dinsdag 14 augustus om 19.00 uur  
 Zomertoeren tussen bron en monding – 

Stuivekenskerke (zie pagina 5)
Afspraak: Dorpsonthaalpunt

 Waterlanders WE ARE WATER
Waterlanders is een vat vol waterrijke ideeën. Binnen het geanimeerd en actief 
programma in het waterland van de IJzer- en Handzamevallei gaan beeldend kun-
stenaar Sven Verhaeghe en Birgit Provoost de uitdaging aan in het overstroombaar 
broekland landschapskunst te laten opduiken en verdwijnen. Onder de naam We are 
water schakelen ze ook andere kunstenaars in die zich nauw verwant voelen met onze 
'natte natuur'. Meer info op www.waterlanders.net en www.wearewater.land.

Isara, Songs of the valley
Sven Verhaeghe en WXII werken rond de relatie tussen de IJzer- en Handzamevallei 
en haar inwoners. Hoe gaan natuur en inwoners om met seizoenen, rituelen... Op 
vaste plaatsen in het landschap maken zij regelmatig beeld- en klankopnames.

Van 26 augustus tot 1 september  
 WATER - Afvaart van Maarten Inghels op vlot

Kunstenaar Maarten Inghels vaart de IJzer af van Roesbrugge tot Nieuwpoort op 
een vlotconstructie van de letters “WATER”. Onderweg knoopt hij gesprekken aan 
met mensen langs het water. Zo ontdekt hij de identiteit van de IJzervallei en haar 
bewoners.
Afspraak: langs de IJzer
Info: www.waterlanders.net
Org.: Regionaal Landschap Westhoek, provincie West-Vlaanderen

Dinsdag 7 augustus om 19.00 uur  
 Zomertoeren tussen bron en monding – Esen (zie pagina 5)

Afspraak: Markt

Woensdag 8 augustus van 10.00 tot 12.00 uur  
 De IJzermonding (zie 4 juli)
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Woensdag 15 augustus van 10.00 tot 12.00 uur  
 De IJzermonding (zie 4 juli)

Vrijdag 17 augustus om 20.00 uur  
 Avond van de vleermuis

Onze kasteelzolder is een populair zomerverblijf voor vleermuizen. Kom mee kijken 
(en tellen) hoe de vleermuizen de nacht induiken. Daarna gaan we op wandel met bat-
detector, schijnwerper en nachtkijker. Een nachtsluier die stilletjes wordt opgelicht. 
Afspraak: Provinciaal Bezoekerscentrum De Blankaart
Info: 051 54 59 48 - blankaart@west-vlaanderen.be
Inschrijven: www.blankaart.be
Org.: Provincie West-Vlaanderen i.s.m. Regionaal Landschap Westhoek

Zaterdag 18 augustus en zondag 19 augustus 
(van zaterdag 12.00 tot zondag 12.00 uur)  
 Nachtje Blankaart

Ben je tussen 8 en 11 jaar oud? En heb je een vader of moeder, oma of opa, meter of 
peter die samen met jou een nachtje in een tent wil doorbrengen in de schaduw van 
een kasteel? Die bovendien zin hebben in actie vol natuur? Schrijf je dan maar als een 
nachtduiveltje in want de plaatsen zijn beperkt!
Prijs: € 40 p.p. (of € 80 per duo) / € 35 p.p. (of € 70 per duo) voor leden Natuurpunt en 
Gezinsbond Gewest Diksmuide. Inbegrepen: activiteiten, begeleiding, avondmaal en ontbijt.
Afspraak: Provinciaal Bezoekerscentrum De Blankaart
Info/inschrijven: 051 54 59 48 - blankaart@west-vlaanderen.be
Org.: Provincie West-Vlaanderen i.s.m. Natuurpunt en Gezinsbond Gewest Diksmuide

 Verhalen voor onderweg
Ga op stap in de Westhoek en laat je meeslepen door talloze verhalen. Kasteelheren, 
heksen, geuzen en soldaten, ze passeren allemaal de revue. Maar wees op je hoede: 
wie zich laat onderdompelen in de verhalen, geraakt er niet meer van los...
Benieuwd? Snuister op www.verhalenvooronderweg.be > om te lezen. De verhalen 
zijn te koop in bezoekerscentra De Blankaart (Woumen) en De Palingbeek (Zillebeke).

Zondag 19 augustus van 14.00 tot 18.30 uur      
 Waterrijk Diksmuide (zie 12 augustus)

Zondag 19 augustus om 15.00 en 17.00 uur    
 Ile d’Amour 

Auteur Jeroen Olyslaegers neemt je mee voor een literaire namiddag naar het 
eilandje in de Blankaartvijver. Een namiddag om reikhalzend naar uit te kijken!
Duur: ongeveer 2 uur
Afspraak: om 14.45 uur en om 16.45 uur aan Provinciaal Bezoekerscentrum 
De Blankaart
Inschrijven: (aantal plaatsen beperkt!) debibliomaan@hotmail.com
Org.: Natuurpunt De Bron en Muziekclub 4AD

Zondag 19 augustus van 9.30 tot 12.00 uur  
 Zomersnoei 

Snoeien doet bloeien en groeien. In de boomgaard van Marc Lecluse maakt Maxime 
Vanwynsberghe, onze huissnoeier, ons wegwijs in de technieken van de zomersnoei. 
We zijn benieuwd naar de oogst van dit jaar. 
Prijs: € 5 voor Velt-leden, niet-leden betalen € 7
Afspraak: bij Marc Lecluse, Langemarkstraat 9A, Merkem 
Info: marc.lecluse@telenet.be
Org.: Velt IJzervallei

Maandag 20 t.e.m. vrijdag 24 augustus  
 Ravotterskamp voor 8-10 jarigen (zie 16 tot 20 juli)

Dinsdag 21 augustus om 19.00 uur  
 Zomertoeren tussen bron en monding – Nieuwpoort 

(zie pagina 5)
Afspraak: IJzermonding, parking einde Halvemaanstraat
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Zondag 26 augustus van 13.00 tot 18.00 uur          
 Fintele op z’n Zondags

Fiets, vaar en wandel met het hele gezin op en langs het waterparadijs van Fintele! 
Volg de IJzer op de fiets voor 15 of 34 km, doe mee aan een spelletje waterpolo, kajak 
er op los, vaar op de IJzer met mooie waterverhalen, loop zelf op het water, vang 
een gladde paling, vis reuze-eendjes, wandel in de waterrijke omgeving (6 km) … 
De keuze is aan jou! Met een hapje, drankje en een streepje muziek verwelkom je ’s 
avonds kunstenaar Maarten Inghels na dag 1 van zijn indrukwekkende vlottocht op de 
IJzer.
Afspraak: Fintele, Lo-Reninge
Info: www.rlijp.be
Org.: Regionaal Landschap Westhoek, Stad Lo-Reninge, Provincie West-Vlaanderen e.a.

Zondag 26 augustus van 14.00 tot 18.30 uur      
 Waterrijk Diksmuide (zie 12 augustus)

Zondag 26 augustus  
 Molenwiekend – feest in en rond de Sceure!

Benieuwd naar het programma? Speur dan even op de website. 
Afspraak: De Sceure, Veurnestraat 4, Vleteren
Info: www.molenwiekend.be
Org.: Gemeente Vleteren i.s.m. Feestcommissie Oostvleteren

Dinsdag 28 augustus om 19.00 uur  
 Zomertoeren tussen bron en monding – Nieuwpoort 

(zie pagina 5)
Afspraak: Vissersmonument, Kaai
Inschrijven: vanaf 1 augustus (plaatsen beperkt!) 
via link op www.natuurpuntwestkust.be

Woensdag 29 augustus van 10.00 tot 12.00 uur  
 De IJzermonding (zie 4 juli)

Woensdag 22 augustus van 10.00 tot 12.00 uur  
 De IJzermonding (zie 4 juli)

Woensdag 22, 29 augustus en 5 september van 19.00 tot 22.00 uur   
en zaterdag 8 september van 13.00 tot 17.00 uur  
 Roofvogelherkenning

In het kader van het project Bruine Kiekendief en met het oog op een grauwe kieken-
dief, wordt een cursus roofvogelherkenning georganiseerd. De bruine kiekendief is 
dus de spilfiguur van deze cursus. Naast onze courante roofvogels komen ook een 
paar dwaalgasten aan bod. Tijdens drie avonden wordt u klaargestoomd voor een 
dagje praktijkoefening op het domein rond de Blankaart.
Prijs: € 12,50 inclusief syllabus + drank tijdens pauze
Afspraak: Provinciaal Bezoekerscentrum De Blankaart
Info/inschrijven: www.natuurwerkgroepdekerkuil.be
Org.: NWG De Kerkuil i.s.m. Vogelwerkgroep Natuurpunt De Bron
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SEPTEMBER
Van 1 september tot 23 december  
 Tentoonstelling 100 jaar De Slag om de Blankaart

Het Blankaartbekken lag in volle vuurlinie tijdens het eindoffensief van eind 
september 1918. Naar aanleiding van 100 jaar Slag om de Blankaart organiseert 
het bezoekerscentrum een tijdelijke tentoonstelling over dit scharniermoment in 
het verloop van WOI aan de rand van de IJzervlakte. Zowel binnen als buiten wordt 
vanuit verschillende invalshoeken dit sluitstuk in het IJzerfrontverhaal neergezet. De 
Blankaart even anders bekeken! In deze context worden ook 2 thematische wandelin-
gen georganiseerd: zie 29 september.
Afspraak: Provinciaal Bezoekerscentrum De Blankaart
Org.: Provincie West-Vlaanderen

Van september tot juni  
 Startende imkers

Info: www.imkersbonddiksmuide.be
Org.: Imkersbond “De IJzervallei”

Zondag 2 september van 14.30 tot 16.30 uur  
 Blankaarden op zondag

Elke eerste zondag organiseren we een geleide wandeling. Na het verhaal van de 
Blankaart laat Jelle je de mooiste plaatsjes zien, waar bloemen en bijtjes hun verhaal 
schrijven.
Afspraak: Provinciaal Bezoekerscentrum De Blankaart
Info: www.natuurpunt.be/deblankaart
Org.: Natuurpunt IJzervallei

Zondag 9 september van 10.00 tot 18.00 uur  
 Open Monumentendag: Brouckmolen

Bezoek de witgekalkte bakstenen graanmolen uit 1872.
Afspraak: Lindestraat 13, Beveren aan de IJzer
Info: Marijn Bulckaert - 057 36 38 41 - www.brouckmolen.be

Zondag 16 september  
 Opening IJzerboomgaard / Autoloze Zondag Diksmuide

Offi ciële openingsdag van de jongste telg onder de provinciedomeinen. Maak kennis 
met de inrichting van deze groene recreatiezone in de schaduw van de IJzertoren. Tal 
van organisaties staan mee in voor de randanimatie en -informatie. In het kader van 
de Autoloze Zondag organiseert de Stad Dikmuide een autoloze IJzerdijk. 
Afspraak: IJzerdijk (parking IJzertoren), Diksmuide
Info: www.west-vlaanderen.be/domeinen/IJzerboomgaard 
Org.: Provincie  West-Vlaanderen i.s.m. De Groene Kans, Stad Diksmuide e.a.

Woensdag 19 september  
 Natuur@elier (van 13.30 tot 16.30 uur)

Enkel voor buitenspelende kinderen die zot zijn van natuur en er wel eens met vuile 
voeten door durven gaan...
Prijs: gratis voor leden Natuurpunt en Gezinsbond / niet-leden betalen € 3 p.p. 
Afspraak: Provinciaal Bezoekerscentrum De Blankaart
Info/inschrijven: 051 65 04 16 - info@debron.be
Org.: Provincie West-Vlaanderen i.s.m. Natuurpunt, Gezinsbond Gewest Diksmuide 
en Regionaal Landschap Westhoek
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Vrijdag 21 en zaterdag 22 september van 17.30 tot 20.30 uur  
 Het Vogelkind

Muzikale vertelwandeling in en om de Blankaart met Yves Bondue. Het leven van een 
kasteelmeisje, de mythologie der watervogels en de intrige der dorpelingen: drie 
werelden komen samen als in een puzzel…
Prijs: € 10 p.p. (tot 12 jaar: € 8) drankjes inbegrepen
Afspraak: Provinciaal Bezoekerscentrum De Blankaart
Info: 051 54 59 48 - blankaart@west-vlaanderen.be
Inschrijven: www.blankaart.be (aantal deelnemers beperkt)
Org.: Provincie West-Vlaanderen i.s.m. Stad Diksmuide

Vrijdag 21 en 28 september en 5 oktober van 13.30 tot 16.30 uur  
 De natuurlijke huisapotheek

Kruidengeneeskunde - geneeskunde van de gewone mensen - is al een deel van de 
menselijke cultuur sinds het begin der tijden. Maak kennis met kruiden die onmisbaar 
zijn in de natuurlijke huisapotheek. Katrien Bonnez leert je hoe je een kleine basis-
kruidenapotheek kan samenstellen.
Prijs: € 45 (voordeeltarief: € 34)
Afspraak: Provinciaal Bezoekerscentrum De Blankaart
Info/inschrijven: www.vormingplusow.be – 059 50 39 52
Org.: VormingPlus Oostende-Westhoek i.s.m. Provinciaal Bezoekerscentrum 
De Blankaart

Vrijdag 28 en zondag 30 september van 17.30 tot 20.30 uur  
 Het Vogelkind (zie 21 september)

Zaterdag 29 september en zondag 28 oktober om 14.30 of 15.00 uur  
 Bunkers in de mist 

Het Blankaartbekken lag in volle vuurlinie tijdens het eindoffensief van eind 
september 1918, een scharniermoment in het verloop van WOI aan de rand van 
de IJzervlakte. Op deze wandeling wordt het dagboek van Kapitein Van Mierlo als 
leidraad meegenomen en ergens onderweg weerklinkt een muzikale ode aan de 
soldaat...
Prijs: € 5 p.p.
Afspraak: Provinciaal Bezoekerscentrum De Blankaart
Info: 051 54 59 48 - blankaart@west-vlaanderen.be
Inschrijven: www.blankaart.be
Org.: Provincie West-Vlaanderen

OKTOBER
Donderdag 4 oktober om 19.30 uur  
 Avondje over… Waar een wilg is, was er werk! 

Arnout Zwaenepoel heeft een voorliefde voor wilgen. Zijn fascinatie ontstond vanuit 
zijn interesse voor oude haagvlechttechnieken. Op zoek naar de soorten in ons huidig 
landschap kwam hij ook tot inzicht welke wilgen voor allerlei doeleinden werden 
gebruikt. Aanvullend brengt Heidi Demeyer toelichting bij de authentieke vlechttech-
nieken voor diverse gebruiksvoorwerpen.
Prijs: € 3
Afspraak: Provinciaal Bezoekerscentrum De Blankaart
Info: 051 54 59 48 - blankaart@west-vlaanderen.be
Inschrijven: www.blankaart.be
Org.: Provincie West-Vlaanderen

Vrijdag 5 en zaterdag 6 oktober van 17.30 tot 20.30 uur  
 Het Vogelkind (zie 21 september)

Zondag 7 oktober van 14.30 tot 16.30 uur  
 Blankaarden op zondag

Elke eerste zondag organiseren we een geleide wandeling. Na het verhaal van de 
Blankaart worden vliegenzwammen en andere mooie paddenstoelen opgezocht. 
Afspraak: Provinciaal Bezoekerscentrum De Blankaart
Info: www.natuurpunt.be/deblankaart
Org.: Natuurpunt IJzervallei
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Zondag 7 oktober van 10.00 tot 18.00 uur  
 West-Vlaamse Molendag: Brouckmolen (zie 9 september)

Zondag 7 oktober t.e.m. zondag 14 oktober  
 Week van het Bos: Blankevoetenpad

Maak kennis met ons kersvers blotevoetenpad rondom het kasteel. Over een afstand 
van 600 meter kom je diverse passages tegen. Meld je aan bij de balie en ontvang een 
rugzakje. Kinderen ontvangen bij terugkeer een leuke attentie. 
Prijs: Waarborg voor het rugzakje
Afspraak: Provinciaal Bezoekerscentrum De Blankaart
Info: 051 54 59 48 - blankaart@west-vlaanderen.be
Org.: Provincie West-Vlaanderen

Zondag 7 oktober t.e.m. zondag 14 oktober  
 Week van het Bos: het Eversambos

Ga op verkenning in het Eversambos, vlakbij de IJzer in Stavele. 
Afspraak: t.h.v. Eversamstraat 9, Stavele
Info: Mens & Vrije Tijd Alveringem – www.alveringem.be – www.natuurenbos.be/
eversambos

Woensdag 10 oktober van 13.30 tot 16.00 uur    
 Vlechtdag voor kids van 6 tot 12 jaar

Kinderen (bij voorkeur met een oudere begeleider) vlechten een vis gemaakt uit 
wilgentenen of een ander natuurlijk materiaal. Aantal deelnemers beperkt! Meer info 
na inschrijving.
Prijs: € 30 inclusief materiaal, drank en tussendoortje
Afspraak: Provinciaal Bezoekerscentrum De Blankaart
Info/inschrijven: www.blankaart.be 
Org.: Provincie West-Vlaanderen

Donderdag 11, 18 en 25 oktober en 8 november van 20.00 tot 22.15 uur 
en 2 excursies (data nog te bepalen)   
 Watervogels

Vorig jaar telden we tijdens de Birdathon in de Blankaart meer dan 113 soorten op 
minder dan 1 dag. De watervogels waren overduidelijk aanwezig. Leer onze eenden, 
ganzen en ander gevederde waterliefhebbers kennen tijdens deze cursus. Tijdens 4 
theoriemomenten deelt Wim Duran, voorzitter van Vogelwerkgroep Natuurpunt De 
Bron, zijn kennis en ervaring met ons. 
Prijs: € 40 voor leden Natuurpunt / niet-leden betalen € 50,00
Afspraak: Provinciaal Bezoekerscentrum De Blankaart
Info/inschrijven: www.natuurpunt.be/deblankaart
Org.: Natuurpunt IJzervallei i.s.m. Vogelwerkgroep Natuurpunt De Bron

Vrijdag 12 oktober van 13.00 tot 18.00 uur  
 Hangertjes vlechten 

We vlechten met wilgentenen of een ander natuurlijk materiaal hangertjes in ram-
melaarstechniek. Aantal deelnemers beperkt. Meer info na inschrijving. 
Prijs: € 30 / Inbegrepen: materiaal, drank en tussendoortje
Afspraak: Provinciaal Bezoekerscentrum De Blankaart
Info/inschrijven: www.blankaart.be 
Org.: Provincie West-Vlaanderen i.s.m. VormingPlus Oostende-Westhoek

Vrijdag 12 en zondag 14 oktober van 17.30 tot 20.30 uur  
 Het Vogelkind (zie 21 september)

Zaterdag 13 oktober van 9.00 tot 18.00 uur  
 Een notenmandje vlechten 

We vlechten met wilgentenen of een ander natuurlijk materiaal een notenmandje. 
Aantal deelnemers beperkt. Meer info na inschrijving. 
Prijs: € 50 inclusief materiaal, drank en tussendoortje
Afspraak: Provinciaal Bezoekerscentrum De Blankaart
Info/inschrijven: www.blankaart.be
Org.: Provincie West-Vlaanderen
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Zondag 14 oktober van 14.30 tot 16.30 uur  
 Beleef de natuur op een andere manier (mindfulness)

Laat je zintuigen prikkelen en kuier met ons mee. Ervaar de herfst in al haar glorie… 
Met enkele eenvoudige tips & tricks kom je helemaal tot rust. Achteraf genieten we 
nog even na bij een kopje deugddoende blankaartthee. 
Prijs: gratis voor leden Natuurpunt / niet-leden betalen € 3,50 p.p. of € 7,00 per gezin
Afspraak: Provinciaal Bezoekerscentrum De Blankaart
Info/inschrijven: www.natuurpunt.be/deblankaart
Org.: Natuurpunt IJzervallei

Zondag 14 oktober om 14.00 uur  
 WOI in Handzame 

Deze WOI wandelroute o.b.v. Eric Kellens is 3 km lang en toont je de plaatsen in 
Handzame die tijdens WOI van belang waren. Bij nat weer breng je best aangepast 
schoeisel mee. Een verrekijker is een meerwaarde.
Afspraak: Kronevoordestraat 21, Handzame (Tabaksfabriek N°253)
Info/inschrijven: webshop.kortemark.be - reservaties@kortemark.be - 051 56 61 08
Org.: Toerisme Kortemark

Vrijdag 19 oktober van 19.30 tot 22 uur  
 IJsvogels

Jelle Harder, coördinator van het project “ijsvogels” van de Nederlandse 
Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken komt een voordracht geven over één van 
de kleurrijkste vogels die we in onze streken kunnen waarnemen. Met veel beeld-
materiaal komen we meer te weten over het broedgedrag en de broedplaatsen van 
‘de blauwe schicht’.
Afspraak: Zaal OC Hemelsdale, Vladslostraat 9, Werken 
Info/inschrijven: www.natuurwerkgroepdekerkuil.be
Org.: NWG De Kerkuil i.s.m. Regionaal Landschap Westhoek

zondag 21 oktober van 10.00 tot 17.00 uur  
 Dag van de Trage Weg

Vanuit het bezoekerscentrum De Blankaart en haar ruime omgeving kan je op 
eigen houtje een uniek traject bewandelen over heel wat trage wegen. Ook de 
Beukelaremolen van Merkem zet haar deuren open. Uniek voor deze dag is de 
mogelijkheid om gratis de taxibus te gebruiken tussen het bezoekerscentrum en 
Langewade-Merkem. Enkele veerpontjes zorgen er dan weer voor dat je er een 
exclusieve wandeling kan maken via het water.
Afspraak: Provinciaal Bezoekerscentrum De Blankaart
Info: 051 54 59 48 - blankaart@west-vlaanderen.be
Org.: Provincie West-Vlaanderen i.s.m. Regionaal Landschap Westhoek,  
de  gemeenten Diksmuide en Houthulst en vzw De Boot

Vrijdag 26 oktober van 13.00 tot 18.00 uur  
 Een bol vlechten 

We vlechten met wilgentenen of een ander natuurlijk materiaal een decoratieve bol. 
Aantal deelnemers beperkt. Meer info na inschrijving. 
Prijs: € 30 inclusief materiaal, drank en tussendoortje
Afspraak: Provinciaal Bezoekerscentrum De Blankaart
Info/inschrijven: www.blankaart.be
Org.: Provincie West-Vlaanderen i.s.m. VormingPlus Oostende-Westhoek

Zaterdag 27 oktober van 9.00 tot 18.00 uur  
 Een ronde mand vlechten 

We vlechten met wilgentenen of een ander natuurlijk materiaal een ronde mand. 
Aantal deelnemers beperkt. Meer info na inschrijving. 
Prijs: € 50 inclusief materiaal, drank en tussendoortje
Afspraak: Provinciaal Bezoekerscentrum De Blankaart
Info/inschrijven: www.blankaart.be
Org.: Provincie West-Vlaanderen
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Zondag 28 oktober om 14.30 of 15.00 uur  
 Bunkers in de mist (zie 28 september)

Maandag 29 oktober van 9.00 tot 16.30 uur  
 Natuur@elier

Enkel voor buitenspelende kinderen die zot zijn van natuur en er wel eens met vuile 
voeten door durven gaan...
Prijs: gratis voor leden Natuurpunt / niet-leden betalen € 6 p.p. 
Afspraak: Provinciaal Bezoekerscentrum De Blankaart
Info/inschrijven: 051 65 04 16 - info@debron.be
Org.: Natuurpunt De Bron i.s.m. Provincie West-Vlaanderen en Gezinsbond Gewest 
Diksmuide

Woensdag 31 oktober van 13.30 tot 16.00 uur    
 Vlechtdag voor kids van 6 tot 12 jaar

Kinderen (bij voorkeur met een oudere begeleider) vlechten een koekenwisje gemaakt 
uit wilgentenen of een ander natuurlijk materiaal. Aantal deelnemers beperkt! Meer 
info na inschrijving.
Prijs: € 30 inclusief materiaal, drank en tussendoortje
Afspraak: Provinciaal Bezoekerscentrum De Blankaart
Info/inschrijven: www.blankaart.be 
Org.: Provincie West-Vlaanderen

Woensdag 31 oktober van 10.00 tot 12.00 uur  
 De IJzermonding (zie 4 juli)

Enkel met Nederlandstalige gids

 WinterLandelingen winter 2018-2019  
Tijdens de winter stromen de broeken regelmatig vol en gedijen water en natuur in 
hun weidse pracht. Ga mee op tocht op deze exclusieve waterwandeling wanneer de 
broeken van de IJzer- en Handzamevallei vol lopen. Schrijf je alvast in voor dit winters 
avontuur en dan nodigen wij jou als eerste uit als het water stijgt! 
Afspraak: nog niet gekend
Inschrijven/info: www.waterlanders.net
Org.: Regionaal Landschap Westhoek, Provincie West-Vlaanderen

NOVEMBER
Zaterdag 3 en zondag 4 november van 13.30 tot 16.30 uur  
 Het grote vogelvoederweekend

De winter komt eraan. Vele vogels krijgen het lastig de volgende maanden. Steun 
hen en kijk wat jij voor de vogels in je tuin kan doen. En natuurlijk horen hier 
 pannenkoeken bij.
Afspraak: Provinciaal Bezoekerscentrum De Blankaart
Info: www.natuurpunt.be/deblankaart
Org.: Natuurpunt IJzervallei

Zondag 4 november van 14.30 tot 16.30 uur  
 Blankaarden op zondag

Elke eerste zondag organiseren we een geleide wandeling. Na het verhaal van de 
Blankaart laten we de herfst in al zijn pracht en praal op je los.
Afspraak: Provinciaal Bezoekerscentrum De Blankaart
Info: www.natuurpunt.be/deblankaart
Org.: Natuurpunt IJzervallei

Donderdag 8 november om 19.30 uur  
 Avondje over…

Zie www.blankaart.be voor het (streek)thema van deze 
avond. 
Prijs: € 3
Afspraak: Provinciaal Bezoekerscentrum 
De Blankaart
Info: 051 54 59 48 - blankaart@west-vlaanderen.be
Inschrijven: www.blankaart.be
Org.: Provincie West-Vlaanderen
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DECEMBER
Zondag 2 december van 14.30 tot 16.30 uur  
 Blankaarden op zondag

Elke eerste zondag organiseren we een geleide wandeling. Na het verhaal van de 
Blankaart spotten we wintergasten op de vijver. Ze hebben hier hun stekje voor de 
komende maanden, om dan vele kilometers terug naar het verre Noorden te vliegen.
Afspraak: Provinciaal Bezoekerscentrum De Blankaart
Info: www.natuurpunt.be/deblankaart
Org.: Natuurpunt IJzervallei

Donderdag 6 december om 19.30 uur  
 Avondje over…

Zie www.blankaart.be voor het (streek)thema van deze avond. 
Prijs: € 3
Afspraak: Provinciaal Bezoekerscentrum De Blankaart
Info: 051 54 59 48 - blankaart@west-vlaanderen.be
Inschrijven: www.blankaart.be
Org.: Provincie West-Vlaanderen

Zondag 16 december (doorlopend vanaf 13.30 tot 16.30 uur)
 Wintergasten spotten op het kijkplatform

Vogels spotten van op het kijkplatform is een lust voor elke natuurbelever. De teles-
copen van ervaren vogelaars staan klaar om de vele wintergasten te doen ontdekken. 
Ontdek de soms verrassende vogelwereld van de IJzerbroeken. Achteraf trakteren 
we nog met een drankje in het bezoekerscentrum.
Afspraak: Vogelkijkplatform, Noordbroekstraat, Woumen
Org.: Natuurpunt IJzervallei i.s.m. Vogelwerkgroep Natuurpunt De Bron

Donderdag 15, 22 en 29 november, 13 en 20 december van 20.00 tot 
22.15 uur + 3 excursies (data nog te bepalen)  
 Zoogdieren

Weet je hoeveel inheemse zoogdiersoorten in onze Vlaamse natuur te vinden zijn? 
Geen idee? Schrijf je dan snel in! Verruim je kennis over deze boeiende dieren, duik in 
hun leefwereld, pluis een braakbal, vang een muis en verdiep je in diersporen. Laat je 
onderdompelen in de wondere wereld van onze naaste verwanten.
Prijs: € 45,00 voor leden Natuurpunt / niet-leden betalen € 55,00
Afspraak: Provinciaal Bezoekerscentrum De Blankaart
Info/inschrijven: www.natuurpunt.be/deblankaart
Org.: Natuurpunt IJzervallei i.s.m. Zoogdierenwerkgroep Natuurpunt De Bron

Zondag 18 november (doorlopend vanaf 13.30 tot 16.30 uur)  
 Wintergasten spotten op het kijkplatform

Vogels spotten van op het kijkplatform is een lust voor elke natuurbelever. 
De tele scopen van ervaren vogelaars staan klaar om de vele wintergasten te doen 
ontdekken. Ontdek de soms verrassende vogelwereld van de IJzerbroeken. Achteraf 
trakteren we nog met een drankje in het bezoekerscentrum.
Afspraak: Vogelkijkplatform, Noordbroekstraat, Woumen
Org.: Natuurpunt IJzervallei i.s.m. Vogelwerkgroep Natuurpunt De Bron

Woensdag 21 november van 13.30 tot 16.30 uur  
 Natuur@elier

Enkel voor buitenspelende kinderen die zot zijn van natuur en er wel eens met vuile 
voeten door durven gaan...
Prijs: gratis voor leden Natuurpunt en Gezinsbond / niet-leden betalen € 3 p.p. 
Afspraak: Provinciaal Bezoekerscentrum De Blankaart
Info/inschrijven: 051 65 04 16 - info@debron.be
Org.: Provincie West-Vlaanderen i.s.m. Natuurpunt, Gezinsbond Gewest Diksmuide 
en Regionaal Landschap Westhoek
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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
01/07 – 31/08: 11.00 tot 12.30 uur  
en 13.30 tot 18.30 uur
01/09 – 30/10: 13.30 tot 17.30 uur
01/11 – 31/12: 13.30 tot 16.30 uur
Gesloten tussen Kerst  
en Nieuwjaar

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


