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Beste lezer,

Deze activiteitenkalender wordt u aangeboden door de Provincie 
West-Vlaanderen en haar partners in het Bezoekerscentrum De 
Blankaart. 

Naast deze open activiteiten kan u in het bezoekerscentrum ook 
terecht voor een divers aanbod voor groepen (scholen, families, 
verenigingen en bedrijven). Meer info hierover vindt u op www.
blankaart.be of aan de balie van het bezoekerscentrum. 

Geniet alvast van dit mooie herfst- en winteraanbod in ons uniek 
valleilandschap aan de IJzer.

IEDEREEN WELKOM
donderdag 17 oktober van 10 tot 16 uur

Wandelenderwijs
Filosoferen met wandelende denkers. In de voormiddag verdiepen 
we ons samen in het wandelen en gaan we te rade bij filosofen 
uit verschillende tijden en levensbeschouwelijke tradities. Na de 
middag trekken we de stapschoenen aan en gaan zelf op pad in De 
Blankaart. Joris Capenberghs is cultuurhistoricus en antropoloog. 
Als wandelaar, publicist, vertaler en tentoonstellingscurator 
beweegt hij zich op het snijvlak van landschappen, erfgoed, 
artistieke expressie en natuurbeleving. Onlangs vertaalde hij het 
literaire essay ‘Ode aan het wandelen’ van de Franse antropoloog 
David Le Breton.
Prijs: € 15, € 3 met UITpas
Afspraakplaats: Bezoekerscentrum De Blankaart
Info/inschrijven: tot en met 10 oktober via www.vormingplusow.be  
of 059 50 39 52
Organisatie: Vormingplus Oostende-Westhoek i.s.m. Provincie   
West-Vlaanderen, Regionaal Landschap Westhoek en Vlaams Fonds  
voor de Letteren.

IEDEREEN WELKOM
zondag 20 oktober vanaf 9.30 uur (tot 17.30 uur)

Blankaart XL - Dag van de Trage Weg
Verken met de wandelwijzer in de hand de vele trage wegen 
doorheen de overstroombare IJzervallei. Vanuit verschillende 
startlocaties kan je er een unieke wandeldag van maken. De gratis 
stappersbus kan je naar een eigen gekozen startpunt brengen 
of je onderweg even naar een andere locatie brengen om het 
traject verder te zetten. Ook veerpontjes bieden je de exclusieve 
mogelijkheid het Kanaal Ieper-IJzer of de IJzer op een aantal 
plaatsen over te steken. De wandelwijzer kan je verkrijgen op de 
startlocaties of downloaden via www.blankaart.be. 
Prijs: gratis
Info: 051 54 59 48 – blankaart@west-vlaanderen.be - www.blankaart.be
Organisatie: Regionaal Landschap Westhoek i.s.m. gemeenten Diksmuide, 
Houthulst en Lo-Reninge, Provincie West-Vlaanderen, Natuurpunt en 
Trage Wegen IJzergemeenten.

IEDEREEN WELKOM
zondag 20 oktober om 14 uur

Van Pervijze naar Stuvjes - Dag van de Trage Weg
Ontdek mee de trage wegen die leiden van Pervijze naar het 
dorp Stuivekenskerke. Doorheen het weidse polderland neemt 
Michel Maeckelbergh ons mee langs plekjes met een variatie aan 
verhalen uit het heden en verleden. Op de Frontzate bloeit allicht 
nog wat najaarsflora en zorgen kieviten en torenvalken voor animo 
in het luchtruim. Via het natuurgebied De Viconia Kleiputten en de 
kasteelhoeve eindigen we op het dorpsplein. Met auto’s worden de 
chauffeurs terug naar Pervijze gebracht.
Prijs: gratis
Afspraakplaats: 13.45 uur station Diksmuide of 14 uur aan de kerk 
van Pervijze
Info: 051 50 19 59
Organisatie: Ruimte Diksmuide
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IEDEREEN WELKOM
dinsdag 22 oktober, donderdag 21 november  
en woensdag 18 december vanaf 19 uur  

Kom braakballen pluizen  
Wanneer we de nestlocaties controleren, verzamelen we elk jaar 
heel wat braakballen van de kerkuil. Om na te gaan wat onze 
gevederde vrienden allemaal gegeten hebben, pluizen we die uit. 
Zo krijgen we ook een beeld van welke soorten kleine zoogdieren 
in dezelfde buurt leven. Wees welkom op deze avonden om onder 
begeleiding en met pincetten de uilenballen te ontleden. 
Prijs: gratis
Afspraakplaats: Bezoekerscentrum De Blankaart
Inschrijving/info: www.natuurwerkgroepdekerkuil.be 
Organisatie: Natuurwerkgroep De Kerkuil i.s.m. Regionaal Landschap 
Westhoek en Provincie West-Vlaanderen

IEDEREEN WELKOM
zondag 27 oktober en 15 maart van 9 tot 12 uur

Cursus imkeren
Bijen houden is best spannend. Ook boeiend. En leerrijk! Ben je 
benieuwd naar het leven van een bijenkolonie en wat het imkeren 
zoal inhoudt? Dan is deze cursus allicht iets voor jou. De imkers 
van de Diksmuidse Bijenbond laten je kennismaken met de 
verschillende facetten van het imkeren. Deze cursus loopt over 
zeven sessies van september tot juni. Je kan ook één les (gratis) 
bijwonen. En al is het een vervolg op de beginnerscursus van vorig 
jaar, iedereen is welkom om bij te leren! 
Prijs: € 20 pp.
Afspraakplaats: Bezoekerscentrum De Blankaart
Inschrijving/info: www.imkersbonddiksmuide.be 
Organisatie: Bijenbond IJzervallei i.s.m. Provincie West-Vlaanderen

IEDEREEN WELKOM
van maandag 28 oktober tot zondag 2 februari  
van 13.30 tot 16.30 uur

Tentoonstelling Levendig polderland
De identiteit van onze noordelijke Westhoek wordt in niet 
geringe mate gevormd door de kust- en rivierpolders. Toch 
hebben waterbeheer en landbouwgebruik het authentieke van 
het landschap in de afgelopen 50 jaar sterk beïnvloed en staan 
de historische permanente graslanden er onder druk. In deze 
tentoonstelling worden zowel de landschappelijke als ecologische 
waarden van deze toch wel bijzondere biotopen even in het licht 
gezet. Een beeld van de eerder ongeziene kant van ons polderland. 
Prijs: gratis
Afspraakplaats: Bezoekerscentrum De Blankaart
Info: blankaart@west-vlaanderen.be - 051 54 59 48 - www.blankaart.be 
Organisatie: Provincie i.s.m. Regionaal Landschap Westhoek

VOOR KINDEREN VAN 1° TOT 6° LEERJAAR
maandag 28 oktober van 9 tot 16 uur  

Natuur@elier: Paddenstoelen,  
de ongekende wereld van het kaboutervolk
Enkel voor buitenspelende kinderen die zot zijn van natuur! Of het 
willen worden…
Prijs: € 6 pp., gratis voor Natuurpuntleden
Afspraakplaats: Bezoekerscentrum De Blankaart
Info/Inschrijving: info@debron.be of 051 54 52 44
Organisatie: Natuurpunt IJzervallei i.s.m. Provincie West-Vlaanderen en 
Regionaal Landschap Westhoek
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IEDEREEN WELKOM
zondag 3 november, 1 december, 5 januari,  
2 februari, 1 maart en 5 april van 14.30 tot 16.30 uur  

Zondagswandeling in de Blankaart  
Maak kennis met het verhaal van De Blankaart en de 
seizoensverschijnselen van een waterrijk gebied. Elke maand 
krijgt een bepaald aspect van het gebied extra aandacht.
Prijs: gratis
Afspraakplaats: Bezoekerscentrum De Blankaart
Inschrijving vooraf: neen
Info: deblankaart@natuurpunt.be – 051 54 59 48 – www.blankaart.be
Organisatie: Natuurpunt IJzervallei i.s.m. Provincie West-Vlaanderen

IEDEREEN WELKOM
donderdag 7 november van 19.30 tot 22.00 uur 

Avondje over…  
De impact van elektrosmog op onze natuur
Hoe zit het met de impact van elektrosmog op onze omgevende 
natuur en dus onze landschappen en het klimaat? Anthony 
Gevaert is 23 jaar Tour Director Guide in het Canadese Alberta 
en Brits-Columbia waar hij met de symptomen van dit (wereld)
fenomeen geconfronteerd wordt. Canada heeft er zelfs de 
klimaatnoodtoestand uitgeroepen. Hij stelt openlijk de vraag of het 
niet tijd wordt om ook andere oorzaken van de globale klimaat- en 
biodiversiteitscrisis, zoals elektrosmog, meer in het licht te gaan 
plaatsen.
Prijs: € 3 pp.
Afspraakplaats: Bezoekerscentrum De Blankaart
Inschrijving: www.blankaart.be
Info: blankaart@west-vlaanderen.be 051 54 95 48
Organisatie: Provincie West-Vlaanderen

IEDEREEN WELKOM
zondag 10 november van 10 tot 17 uur  

Op weg naar waterland
Maak kennis met de eerste Westhoektrail van Vlaanderen. Vanuit 
het bezoekerscentrum neemt de gids je mee op de belbus om 4,5 
km verder weer uit te stappen in de vallei van de Martjesvaart. Van 
hier af start een boeiende terugtocht naar het bezoekerscentrum 
over een afstand van bijna 12 km waarvan 10 km niet- of half-
verhard. Onderweg kruisen verhalen van mensen en water het 
pad dat zich een weg baant doorheen het unieke waterland aan 
de IJzer. Ook geven een gewezen binnenschip en een houten 
staakwindmolen hun geheimen prijs. Mee te brengen: eigen 
picknick en stevig waterdicht stapschoeisel.
Prijs: € 16 pp. (inbegrepen zijn begeleiding, belbus, koffie/thee op De Boot 
en molenbezoek)
Afspraakplaats: Bezoekerscentrum De Blankaart
Inschrijving/info: ann@deboot.be - 0486 49 45 73 (tot 5/11, plaatsen 
zijn beperkt!)
Organisatie: De Boot vzw i.s.m. Regionaal Landschap Westhoek en 
Provincie West-Vlaanderen

GEZINNEN EN VOLWASSENEN
zondag 16 november van 17 tot 19.30 uur 

Het Vogelkind 
Muzikale vertelwandeling met Yves Bondue die jullie in 
verschillende episodes meeneemt in het leven van een 
kasteelmeisje, de mythologie van de watervogels en de intrige 
tussen de dorpelingen. Uiteindelijk komen deze drie werelden 
samen en trekt de mist op over het Blankaartgebied… 
Afstand bedraagt ongeveer 4 km, stevig schoeisel wenselijk, ook 
voor kinderen vanaf 12 jaar.
Prijs: € 8 pp. (<18-jarigen: € 5)
Afspraakplaats: Bezoekerscentrum De Blankaart
Inschrijving vooraf: www.blankaart.be
Info: blankaart@west-vlaanderen.be - 051 54 59 48 - www.blankaart.be
Organisatie: Provincie West-Vlaanderen 
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IEDEREEN WELKOM
zondag 17 november, 15 december, 19 januari  
en 16 februari van 13.30 tot 16.30 uur

Wintergasten spotten
Ontdek de verrassende vogelwereld van de IJzerbroeken. Vogels 
spotten vanop het kijkplatform is een lust voor elke natuurbelever. 
De telescopen van ervaren vogelaars staan voor je klaar om de 
vele wintergasten te leren kennen. 
Prijs: gratis 
Afspraakplaats: Kijkplatform Noordbroekstraat Woumen
Info: deblankaart@natuurpunt.be – 051 54 52 44 
Organisatie: Natuurpunt IJzervallei

VOOR KINDEREN VAN 1° TOT 6° LEERJAAR
woensdag 20 november van 13.30 tot 16.30 uur  

Natuur@elier: natuur zoekt timmerlui  
Enkel voor buitenspelende kinderen die zot zijn van natuur! Of het 
willen worden…
Prijs: € 3/pp., gratis voor leden Natuurpunt en Gezinsbond
Afspraakplaats: Bezoekerscentrum De Blankaart
Info/Inschrijving: info@debron.be of 051 54 52 44
Organisatie: Provincie West-Vlaanderen i.s.m. Regionaal Landschap 
Westhoek en Gezinsbond

IEDEREEN WELKOM
zaterdag 23 november van 14.30 tot 17 uur 

Kom tot rust in de natuur
Geniet van de herfst in de Blankaart en ga mee op wandel. Laat 
je zintuigen prikkelen en ervaar de pracht van de natuur. Samen 
stappen met tochtgenoten, langzaam en genietend. Een aantal 
oefeningen (mindfulness en tai-chi) helpen je om spanningen en 
stress los te laten zodat je het hier en nu kunt beleven. Na afloop 
kan je je ervaringen uitwisselen met een drankje. Afstand bedraagt 
2,5 km. Draag kledij aangepast aan de weersomstandigheden.
Prijs: € 4 pp.
Afspraakplaats: Bezoekerscentrum De Blankaart
Inschrijving/info: www.vormingplusow.be - 059 50 39 52
Organisatie: Vormingplus Oostende-Westhoek i.s.m. Provincie    
West-Vlaanderen en Natuurpunt De Bron

IEDEREEN WELKOM
donderdag 5 december van 19.30 tot 22.00 uur 

Avondje over… De klimaatwaarde van polderland
Patrick Meire (Universiteit Antwerpen) bekijkt reeds jarenlang 
vanuit een eerder economische invalshoek hoe de natuur in relatie 
staat met de mens. Op deze manier worden de zogenaamde 
ecosysteemdiensten of natuurvoordelen voor de mens met 
andere ogen en dus andere waarden benaderd en bekeken. De 
gastspreker focust zich voor deze avond op het belang van onze 
authentieke kustpolders ten aanzien van de klimaatverandering, 
waterbeheer en duurzame landbouw. Of, over hoe het heden en 
verleden onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn… 
Prijs: € 3 pp.
Afspraakplaats: Bezoekerscentrum De Blankaart
Inschrijving: www.blankaart.be
Info: blankaart@west-vlaanderen.be - 051 54 59 48 
Organisatie: Provincie West-Vlaanderen



10 11

IEDEREEN WELKOM
zaterdag 8 december van 18 tot 20 uur 

Wereldlichtjesdag
Wereldlichtjesdag wil rouwenden uit hun isolement halen en 
erkenning geven aan het verlies. Het wil een klankbord zijn 
voor alle mensen die een kind verloren hebben of zich met het 
verlies verbonden voelen. Iedereen is welkom vanaf 18 uur, ook 
familieleden en vrienden. Om 18.15 uur start een stiltewandeling 
in het kasteelpark. Om 19 uur worden, net zoals op vele plaatsen 
in de wereld, kaarsjes ontstoken ter nagedachtenis van een 
overleden iemand, altijd iemands kind. Er is kans tot napraten met 
een drankje in de hand.
Prijs: gratis
Afspraakplaats: Bezoekerscentrum De Blankaart
Info: diksmuide@demens.nu - 051 55 01 60 - www.deMens.nu
Organisatie: Stad Diksmuide i.s.m. Huis van het Kind, HuisvandeMens 
Diksmuide en Provincie West-Vlaanderen

VOLWASSENEN
zaterdag 21 december (theorie) en 4 januari (praktijk)  
van 9 tot 16 uur

Cursus veilig wilgen knotten
Wil je je wat bijscholen in het veilig werken met de kettingzaag en 
het vakkundig knotten van bomen? Dan is deze knotcursus onder 
begeleiding van een ervaren praktijklesgever ongetwijfeld iets 
voor jou. Onder het motto ‘Ons landschap vraagt vakmanschap’ 
wil het Regionaal Landschap Westhoek ook op deze wijze de 
verbondenheid tussen mens, landschap en natuur versterken.
Prijs: € 30 pp. (incl. drankje – picknick zelf mee te brengen)
Afspraakplaats: Bezoekerscentrum De Blankaart
Info: 051 54 59 62 - info@rlwesthoek.be - www.rlwesthoek.be
Inschrijving: rlwesthoek.bookfast.me
Organisatie: Regionaal Landschap Westhoek i.s.m. Provincie   
West-Vlaanderen

VOLWASSENEN
vrijdag 10 januari van 16 tot 18 uur

Beleef de volle maan en de zonsondergang
Op deze dag verschijnt eerst de maan en verdwijnt daarna de 
zon. Niet alleen in de verbeelding, ook en vooral in de realiteit 
worden velen geraakt door vollemaanmomenten. Misschien 
voel ook jij (on)bewust de kracht van een volle maan? Tijdens 
deze schemerwandeling doorheen de Blankaart kom je meer 
te weten over de maan in relatie met onszelf en onze omgeving. 
Hopelijk speelt de bewolking ons geen parten want we proberen 
de maansopgang en de zonsondergang met behulp van een 
aantal oefeningen (mindfulness – tai chi) bewust te ervaren. Voor 
deze anderhalf uur natuurbeleving voorzie je best warme kledij, 
eventueel een plaid. Opwarmen doen we bij een nababbel met een 
lekkere gemberthee.
Prijs: € 4 pp.
Afspraakplaats: Bezoekerscentrum De Blankaart
Info/inschrijving (tot 3/1): 059 50 39 52 – www.vormingplusow.be 
Organisatie: Vormingplus Westhoek i.s.m. Natuurpunt De Bron en 
Provincie West-Vlaanderen

IEDEREEN WELKOM
zaterdag 18 januari

Dwaallichtjes in het park 
In een feeërieke sfeer kan je in het donkere kasteelpark van 
De Blankaart genieten van heel wat smaakvolle ingrediënten. 
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 het duistere bos, op een 
andere plek met indrukwekkende vogelklanken afkomstig van 
wintergasten die de Blankaartvijver als slaapplaats kiezen.
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)
Organisatie: Oudercomité Vrije Basisschool Woumen i.s.m. Provincie 
West-Vlaanderen en Natuurpunt IJzervallei
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IEDEREEN WELKOM
van maandag 5 februari tot zondag 31 mei  
tijdens de openingsuren

Tentoonstelling Paling in ‘t rood 
Zowat 6000 km, dat is de afstand die palingen overbruggen 
om vanuit onze contreien naar de Noord-Amerikaanse kust te 
zwemmen om er zich voort te planten en te sterven. Dat het 
niet goed gaat met één van onze meest typische vissoorten van 
het laagland, wordt bewezen door de drastische afname van de 
terugkerende palingmigratie sinds 1970. De paling staat stevig in 
het rood! Naar aanleiding van de internationale vismigratiedag op 
16 mei zet het bezoekerscentrum de vissen van onze sloten en de 
IJzer in de kijker. Een sluier van het leven onder water opgelicht! 
Prijs: gratis
Afspraakplaats: Bezoekerscentrum De Blankaart
Info: blankaart@west-vlaanderen.be - 051 54 59 48 - www.blankaart.be 
Organisatie: Provincie West-Vlaanderen i.s.m. Regionaal Landschap 
Westhoek, Agentschap voor Natuur en Bos, Universiteit Gent en 
Provinciale Visserijcommissie.

IEDEREEN WELKOM
donderdag 6 februari van 19.30 tot 22.00 uur 

Avondje over… 
De wonderjaren van de Wederopbouw
Hilde Verboven van het Agentschap Onroerend Erfgoed belicht 
de Wederopbouw van het landschap na WOI. Wat waren de 
economische en financiële uitdagingen na 1918 voor de streek 
voor wat betreft de voedselbevoorrading, de landbouw en het 
landschap? Welke maatregelen werden er genomen om de 
Wederopbouw aan te sturen? Welke impact had dit voor het 
landschapsherstel? Enkele concrete locaties in de streek worden 
onder de loep genomen. Onder hetzelfde thema gaat op zaterdag 4 
april ook een begeleide fietstocht door te Merkem (zie verder).
Prijs: € 3 pp.
Afspraakplaats: Bezoekerscentrum De Blankaart
Inschrijving: www.blankaart.be
Info: blankaart@west-vlaanderen.be - 051 54 95 48 
Organisatie: Regionaal Landschap Westhoek i.s.m. de Provincie  
West-Vlaanderen

VOOR KINDEREN VAN 1° TOT 6° LEERJAAR
maandag 24 februari van 9 tot 16 uur

Natuur@elier: 
Vogelgewoonten, van Winterkoning 
tot Kolgans!
Enkel voor buitenspelende kinderen die zot zijn van natuur! Of het 
willen worden…
Prijs: € 6 pp., gratis voor Natuurpuntleden
Afspraakplaats: Bezoekerscentrum De Blankaart
Info/Inschrijving: info@debron.be of 051 54 52 44
Organisatie: Natuurpunt IJzervallei i.s.m. Provincie West-Vlaanderen  
en Regionaal Landschap Westhoek

IEDEREEN WELKOM
donderdag 5 maart van 19.30 tot 22.00 uur 

Avondje over… 
Geringd, getagd, gezenderd: vogels onderweg
Vogeltrek is altijd een boeiend en bijzonder natuurfenomeen 
geweest. Al van oudsher trachtte men verklaringen te vinden 
voor de vaststellingen die men toen enkel kon waarnemen. 
Ondertussen weten we alsmaar beter en stelt zich de vraag 
of vogels tegenwoordig hun laatste geheimen prijsgeven? 
Op basis van (kleur)ringen, tags en dataloggers brengen vier 
bevoorrechte sprekers hun bevindingen die het resultaat zijn 
van vogelmonitoring in onze regio. Typische Westhoeksoorten 
passeren de revue.
Prijs: € 3 pp.
Afspraakplaats: Bezoekerscentrum De Blankaart
Inschrijving: www.blankaart.be
Info: blankaart@west-vlaanderen.be - 051 54 95 48
Organisatie: Provincie West-Vlaanderen i.s.m. Natuurwerkgroep 
De Kerkuil, Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Agentschap 
voor Natuur en Bos en het Koninklijk Belgisch Instituut voor 
Natuurwetenschappen.
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VOOR KINDEREN VAN 1° TOT 6° LEERJAAR
woensdag 18 maart van 13.30 tot 16.30 uur 

Natuur@elier: Grachtentocht
Enkel voor buitenspelende kinderen die zot zijn van natuur! Of het 
willen worden…
Prijs: € 3 pp., gratis voor leden Natuurpunt en Gezinsbond
Afspraakplaats: Bezoekerscentrum De Blankaart
Inschrijving vooraf: info@debron.be
Info: blankaart@west-vlaanderen.be - 051 54 59 48
Organisatie: Provincie West-Vlaanderen i.s.m. Regionaal Landschap 
Westhoek, Gezinsbond Gewest Diksmuide en Natuurpunt IJzervallei

GEZINNEN MET KINDEREN VAN 6 TOT 9 JAAR
zondag 22 maart van 14.30 tot 16.30 uur

Baden in het bos
Kom samen met het hele gezin bomen onderzoeken, sporen 
ontdekken en de geur van het bos opsnuiven. Bij bosbaden laat 
je jezelf meevoeren door de wondere wereld van de natuur. 
Je wandelt alsof je voor de eerste keer in een bos bent en je 
krijgt een rol in je eigen heldenverhaal. Deze vorm van Japanse 
natuurtherapie heeft een weldadig effect op onze gezondheid. 
Draag kledij aangepast aan de weersomstandigheden. 
Prijs: € 4 pp. (met een max. van € 10 per gezin)
Afspraakplaats: Bezoekerscentrum De Blankaart
Inschrijving (tot 15/3): www.vormingplusow.be – 059 50 39 52
Info: blankaart@west-vlaanderen.be - 051 54 59 48 
Organisatie: Vormingplus Oostende-Westhoek i.s.m. Provincie West-
Vlaanderen en Natuurpunt De Bron

VOOR LEERLINGEN VAN HET TWEEDE GRAAD BASISONDERWIJS
van maandag 23 tot vrijdag 27 maart

Wereldwaterweek editie 5
In het kader van de Wereldwaterdag op 22 maart kunnen scholen 
zich inschrijven met hun klassen uit de tweede graad voor een 
onderdompeling in een half dagje ‘waterwereld’. Dan staan 
de waterdirigent, de waterprofessor, de waterspotter en de 
wereldwaterreiziger klaar met een bad vol watergedoe en natte 
verhalen.
Info/Inschrijving: blankaart@west-vlaanderen.be – 051 54 59 48
Organisatie: Provincie West-Vlaanderen i.s.m. Regionaal Landschap 
Westhoek, Natuurpunt en de Westhoekgemeenten.

IEDEREEN WELKOM
donderdag 2 april van 19.30 tot 22.00 uur 

Avondje Over… Van de paling geen nieuws!?
Zowat 2400 km, dat is de afstand die palingen overbruggen 
om vanuit onze contreien naar de Noord-Amerikaanse kust te 
zwemmen om er zich voort te planten en te sterven. Jarenlange 
monitoring wijst uit dat het niet goed gaat met één van onze meest 
typische vissoorten van het laagland. Dat we reeds veel, maar ook 
nog niet alles, weten over de paling, komt Jeroen Van Wichelen 
ons uitleggen op deze avond. Als bioloog aan het Instituut voor 
Natuur- en Bosonderzoek volgt hij reeds jarenlang de instroom van 
jonge aaltjes op te Nieuwpoort en Oostende. In de context van deze 
avond loopt tot 31 mei in Bezoekerscentrum De Blankaart hierover 
de tentoonstelling Paling in ’t rood! En gaat op zaterdag 16 mei 
naar aanleiding van de internationale Dag van de Vismigratie een 
evenement door aan de Knockebrug te Merkem.
Prijs: € 3 pp.
Afspraakplaats: Bezoekerscentrum De Blankaart
Inschrijving: www.blankaart.be
Info: blankaart@west-vlaanderen.be 051 54 59 48
Organisatie: Provincie West-Vlaanderen i.s.m. Instituut voor Natuur- en 
Bosonderzoek en Regionaal Landschap Westhoek
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IEDEREEN WELKOM
zaterdag 4 april van 14.30 tot 17.30 uur

Natuur en landschap van Merkem  
en de IJzervallei voor en na WO I
Deze fietstocht brengt ons langs de frontlijn van WO I. In de 
Westhoek was het landschap er over een oppervlakte van 
90.000 ha zeer zwaar toegetakeld. Op veel plaatsen was het 
oorspronkelijk landbouwgebied onherkenbaar veranderd in 
een waterrijk natuurgebied. Het zou vele jaren vergen om de 
frontzone te ontmijnen, de militaire bouwwerken af te breken en 
het moerassig land weer bruikbaar te maken voor de boerenstiel. 
Op het traject bekijken wij het landschap aan het kasteelpark van 
Merkem, Driegrachten, Knokkebrug en aan de eendenkooi van 
Merkem. Na een pauze op de hoeve ’t Madeliefje, houden wij nog 
even halt aan de Beukelaremolen.
Prijs: € 3 pp.
Afspraakplaats: kerk van Merkem
Info: info@RLWesthoek.be - 051 54 59 62 - www.rlwesthoek.be
Inschrijving: rlwesthoek.bookfast.me
Organisatie: Regionaal Landschap Westhoek i.s.m. Provincie West-Vlaanderen

VOOR KINDEREN VAN 1° TOT 6° LEERJAAR
maandag 6 april van 9 tot 16 uur  

Natuur@elier: Iedereen kruidentovenaar  
in de wereld van eetbare planten
Enkel voor buitenspelende kinderen die zot zijn van natuur! Of het 
willen worden…
Prijs: € 6 pp., gratis voor leden Natuurpunt
Afspraakplaats: Bezoekerscentrum De Blankaart
Inschrijving vooraf: info@debron.be
Info: blankaart@west-vlaanderen.be - 051 54 59 48 
Organisatie: Natuurpunt IJzervallei i.s.m. Provincie West-Vlaanderen

IEDEREEN WELKOM
zondag 19 en 26 april om 5 of 7.30 uur  

Vroegmorgenboottochten met ontbijt
Beleef De Blankaart vanop het water in de vroege morgen, met 
start in de complete duisternis. De geruisloze fluisterboot brengt 
je in stilte 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 om 7.30 uur genieten van een heerlijk ontbijt. Er is ook 
mogelijkheid om te ontbijten om 7.30 uur en daarna te gaan 
fluistervaren.
Prijs: € 10 pp.
Afspraakplaats:Parking van het Bezoekerscentrum De Blankaart
Info/inschrijving: deblankaart@natuurpunt.be – 051 54 52 44
Organisatie: Natuurpunt IJzervallei

IEDEREEN WELKOM
zaterdag 16 mei van 10 tot 16 uur

Als een vis in het water (Wereldvismigratiedag)
De IJzer is in onze provincie één van de rivieren met een zeer rijk 
visbestand. Om en bij de 25 soorten! Nemen we daar het rijke 
slotenstelsel van de IJzerbroeken bij en we hebben misschien 
wel het visrijkste gebied van Vlaanderen. Of ze zich echt goed 
voelen als een vis in het water is nog de vraag. Het antwoord 
krijg je ongetwijfeld vandaag op de internationale dag van de 
Vismigratie. Over soorten, knelpunten en waterkwaliteit… Een 
unieke gelegenheid om kennis te maken met het onderwaterleven 
van bij ons.
Prijs: gratis
Afspraakplaats: Knockebrug over de IJzer te Merkem-Houthulst
Info: info@rlwesthoek.be - 051 54 59 62
Organisatie: Regionaal Landschap Westhoek i.s.m. Provincie West-
Vlaanderen, Agentschap voor Natuur en Bos, Universiteit Gent en 
Provinciale Visserijcommissie
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IJzervallei, vogelvallei! 

Wintertijd

Tijd om te overwinteren. En dat doen duizenden vogels in de 
IJzer- en Handzamevallei, watervogels in het bijzonder. De koude 
noordelijke wintermaanden ontvluchtend, vinden ze in onze 
contreien wat ze nodig hebben: mildere temperaturen, water, rust 
en voedsel. 

Ontdek hun plek! 

Zin om de Kiekendief, de Smient (foto) of de Watersnip te leren 
kennen? Ontdek hen vanuit de vele observatiemogelijkheden in 
de regio. Met wat geluk krijg je er ook de zeldzame IJsvogel en de 
Roerdomp in het vizier. Of bieden slaapplaatsen of voedselvluchten 
een waar vogelspektakel.

Van de Viconia Kleiputten te Stuivekenskerke tot de 
Gatebeeklagune aan de Broekmolen te Beveren verbindt de 
IJzerdijk de ene vogelspotlocatie met de andere. Met zowat in het 
midden het Blankaartgebied, mekka voor vogelliefhebbers.

Meer info via blankaart@west-vlaanderen.be

Op winterlandeling

Groot en onbekend

Tijdens de winter stroomt de kupe van de IJzer regelmatig vol. Dan 
fungeren de broeken als winterbed van de IJzer en gedijen water 
en natuur in al hun glorie. Bij momenten het grootste onbekende 
meer van ons land!

Pop-ups met laars en muts

Wanneer rivier en gracht buiten hun oevers treden, kan je mee op 
een begeleide waterwandeling. Zeg maar een pop-up wandeling 
door en langs het waterland in woord en beeld! Geef je naam 
en e-mailadres door via info@RLWesthoek.be en enkele dagen 
voordien word je op de hoogte gebracht van plaats en uur van 
afspraak. 

Meer info via info@RLWwesthoek.be
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IEDEREEN WELKOM
zaterdag 4 april van 14.30 tot 17.30 uur

Natuur en landschap van Merkem  
en de IJzervallei voor en na WO I
Deze fietstocht brengt ons langs de frontlijn van WO I. In de 
Westhoek was het landschap er over een oppervlakte van 
90.000 ha zeer zwaar toegetakeld. Op veel plaatsen was het 
oorspronkelijk landbouwgebied onherkenbaar veranderd in 
een waterrijk natuurgebied. Het zou vele jaren vergen om de 
frontzone te ontmijnen, de militaire bouwwerken af te breken en 
het moerassig land weer bruikbaar te maken voor de boerenstiel. 
Op het traject bekijken wij het landschap aan het kasteelpark van 
Merkem, Driegrachten, Knokkebrug en aan de eendenkooi van 
Merkem. Na een pauze op de hoeve ’t Madeliefje, houden wij nog 
even halt aan de Beukelaremolen.
Prijs: €3 pp.
Afspraakplaats: kerk van Merkem
Info: info@RLWesthoek.be - 051 54 59 62 - www.rlwesthoek.be
Inschrijving: rlwesthoek.bookfast.me
Organisatie: Regionaal Landschap Westhoek i.s.m. Provincie West-Vlaanderen

VOOR KINDEREN VAN 1° TOT 6° LEERJAAR
maandag 6 april van 9 tot 16 uur  

Natuur@elier: Iedereen kruidentovenaar  
in de wereld van eetbare planten
Enkel voor buitenspelende kinderen die zot zijn van natuur! Of het 
willen worden…
Prijs: € 6 pp., gratis voor leden Natuurpunt
Afspraakplaats: Bezoekerscentrum De Blankaart
Inschrijving vooraf: info@debron.be
Info: blankaart@west-vlaanderen.be - 051 54 59 48 
Organisatie: Natuurpunt IJzervallei i.s.m. Provincie West-Vlaanderen

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

 westvlaanderen    provincie_wvl    @provinciewvl

Provinciedomein De IJzerboomgaard

IJzerdijk 41, 8600 Kaaskerke - Diksmuide
www.ijzerboomgaard.be
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rFoto’s: Rudy Debruyne (cover), Wouter Pattyn, Wim Packet, Olivier Dochy, Patrick Claeys, Johny Hemelsoen, Eveline Follet, Stadsarchief Brugge, Wim Bovens, Mark Blockeel, Dirk Wybo, 
Dirk Verhaeghe, Rik Clicque en Koen Devos.


