INSPIRATIELIJST
BEZOEK
ERFGOEDLOCATIES

Beste bezoeker,
Deze inspiratielijst maakt deel uit van het subsidiereglement ‘bezoek West-Vlaamse erfgoedlocaties en bedrijven’.
Met dit reglement wil de provincie West-Vlaanderen het bezoek aan erfgoedlocaties in eigen provincie stimuleren,
in de eerste instantie bij alle scholen in West-Vlaanderen, maar ook bij jeugdverenigingen, speelpleinwerkingen en
kansarmoede-verenigingen.
Dankzij dit reglement kan uw school of een andere doelgroep een tussenkomst van 50% bekomen in de vervoerskosten,
de toegangsgelden, kosten van een gids of andere begeleiding. Wij zijn ons goed bewust dat dit de drempels zijn, die
scholen en groepen ervan weerhouden om op ontdekking te gaan, zelfs in eigen streek. De provincie wenst ook het
gebruik van het openbaar vervoer en (huur-)fietsen daarbij extra te stimuleren door de tussenkomst voor dit type vervoer
op te trekken tot 70% van de kosten.
Erfgoed beschouwen wij hier zeer breed, namelijk het onroerend erfgoed dat gekend is als monumenten, stads- en
dorpszichten, historische bedrijven, erfgoedlandschappen en archeologische sites. Om een idee te geven over welk
erfgoed het concreet kan gaan, is er een inspiratielijst van bezoekbare erfgoedlocaties opgesteld, raadpleegbaar op onze
website. Aan de hand van deze lijst kan u inspiratie opdoen bij de keuze van erfgoedlocatie voor een bezoek met uw klas
of groep. Wie weet vindt u wel erfgoedlocaties terug die in uw buurt liggen en die u of de leerlingen nog niet kennen?
Of u wil op ontdekking gaan iets verderop in de provincie?
Deze inspiratielijst zet ook aan om bepaalde combinaties te maken van locaties die in elkaars buurt liggen: een
monument en een erfgoedlandschap, een bedrijfsbezoek en een stadsverkenning enz ... Op die manier hoopt dit
reglement indirect ook vakoverschrijdend of projectmatig werken te stimuleren.
De inspiratielijst is eenvoudig gesorteerd per (fusie-)gemeente waaronder per locatie een aantal rubrieken te raadplegen
zijn: naam: categorie, kort omschrijving, eventueel educatief aanbod, website en wervende foto. Alle detailinformatie om
uw bezoek voor te bereiden (openingsuren, toegangsprijzen, gidsen enz…) is terug te vinden op de webpagina’s van de
desbetreffende erfgoedlocaties.
Uiteraard is deze lijst verre van volledig. Beperk u niet tot deze locaties mocht u andere in gedachten hebben.
Dit is een dynamische lijst, die kan aangevuld worden, dus ook uw suggesties zijn welkom mocht u andere boeiende
erfgoedlocaties kennen. U kan zelf suggesties doen van bezoekbare erfgoedlocaties in West-Vlaanderen via de mail of
andere kanalen (erfgoedsubsidies@west-vlaanderen) en op termijn ook via een knop op de website.
Om in aanmerking te komen voor een tussenkomst, is het een uitdrukkelijke voorwaarde dat er minstens een
educatieve voorbereiding en/of naverwerking van het plaatsbezoek gebeurt in de klas of in de groep.
Daarom is ook in deze lijst zoveel mogelijk het educatief aanbod van deze locaties in kaart gebracht.
De aanvraagdossiers worden sterk beoordeeld op educatieve verwerking, dus informeer
en documenteer u grondig vooraleer keuzes te maken en een aanvraag te doen.
Het reglement gaat in voor bezoeken aan West-Vlaamse erfgoedlocaties vanaf
1 januari 2020 waarvoor de aanvraag kan gebeuren vanaf 1 november 2019.
De aanvraag dient minstens 1 maand op voorhand ingediend te worden
bij de dienst erfgoed. Alle verdere informatie zoals de tekst van het
reglement, voorwaarden of aanvraagformulieren, vindt u
terug op deze provinciale webpagina: www.west-vlaanderen.be/erfgoed.
Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde voor erfgoed

2

Inhoudstafel

Anzegem ...................................................................................................4
Beernem .................................................................................................. 4
Blankenberge ............................................................................................4
Brugge ......................................................................................................5
Damme .....................................................................................................8
De Haan ....................................................................................................8
De Panne ..................................................................................................8
Diksmuide .................................................................................................9
Gistel ........................................................................................................9
Harelbeke ............................................................................................... 10
Heuvelland .............................................................................................. 10
Ieper ....................................................................................................... 11
Knokke ................................................................................................... 11
Koekelare ................................................................................................ 12
Kortemark ............................................................................................... 12
Kortrijk ................................................................................................... 13
Lichtervelde ............................................................................................ 13
Mesen ..................................................................................................... 13
Nieuwpoort .............................................................................................. 14
Oostende ................................................................................................. 14
Oostkamp ...............................................................................................15
Oudenburg .............................................................................................. 15
Poperinge ................................................................................................ 15
Roeselare ................................................................................................ 16
Torhout ...................................................................................................17
Veurne ....................................................................................................17
Zedelgem ................................................................................................17
Zillebeke .................................................................................................18
Zonnebeke ..............................................................................................19
Zwevegem ...............................................................................................20

3

ANZEGEM
Sint-Arnolduspark
Door een aantal miraculeuze genezingen werd Tiegemberg in de 19de eeuw een bedevaartsoord. Daarvoor werd het Sint-Arnolduspark aangelegd, dat bevat een conciërgewoning,
de kapel met bron, 3 vijvers, een grot, de boomklever, de cafetaria, de warande (een zaal om
te huren), en het Bronnenhuis (een slaapplek met keuken voor 22 personen).
De boomklever is een lokaal midden in het bos om lessen in te laten doorgaan, gratis kan
gebruikt voor erfgoed-, milieu- of natuurgebonden initiatieven. Website in constructie waar de
locaties met reservatiemogelijkheden raadpleegbaar zal zijn.
www.anzegem.be/sint-arnolduspark

BEERNEM
Provinciaal domein en kasteel Bulskampveld
Ontdek het verhaal hoe een gedegenereerd heidegebied in de 19de eeuw transformeerde naar
de rijke bosgebieden van vandaag. Cultuurhistorische rondleiding in het kasteel en het park,
De ontstaansgeschiedenis van heide en bosgebieden, het leven in het vroegere uitgestrekte
Bulskampveld en het leven in het kasteel komen aan bod tijdens deze rondleiding
Het kasteelleven in het Bulskampveld
https://www.west-vlaanderen.be/vrije-tijd-en-toerisme/provinciale-domeinen-en-bezoekerscentra/bulskampveld/het-bulskampveld

BLANKENBERGE
Belle Epoque Centrum
Het Belle Epoque Centrum laat je kennis maken met de periode tussen 1870 en 1914, waarin
de Europese burgerij een opvallende welvaart kende. Blankenberge ontwikkelde zich toen tot
een belangrijke badstad. Drie belle-époquevilla’s uit 1894 werden gerestaureerd en verbouwd
tot een interactief bezoekerscentrum.
Gratis educatieve pakketten op de website: pakket niveau basis onderwijs en secundair
onderwijs. Dit bevat lesvoorbereidingen en historische info over de belle époque.
www.belleepoquecentrum.be
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Natuurgebied en historisch
landschap Uitkerkse Polder
Tussen Blankenberge, De Haan, Zuienkerke en Nieuwmunster ligt een eeuwenoud
weidelandschap, de Uitkerkse Polder. 1500 jaar geleden was dit een slikken- en
schorrengebied. De omgang van de mens met het getijdelandschap gaf ons de polders.
Geulen slibden dicht en schorren evolueerden naar zoute weiden met schapen en boerderijen
beschermd door ringdijken, het prille begin van de huidige Oostkustpolder. In het gevecht
tegen het water legde de mens een wirwar van sloten, grachten en greppels aan.
Geleide wandeling of fietstocht in het natuurgebied Uitkerkse Polder met een natuurgids van
Natuurpunt Blankenberge. Prijs per gids: € 60 | max. 25 personen per gids. Bekijk aanbod en
voorwaarden en vul het aanvraagformulier in op de website.
www.natuurpunt.be/bezoekerscentrum/bezoekerscentrum-uitkerkse-polder

BRUGGE
Historium Brugge
In het Historium stap je terug in de tijd, naar de Brugse middeleeuwen. Je kunt er op
verschillende manieren zien hoe Brugge bruiste tijdens de Gouden Eeuw, aan de hand van
vooruitstrevende technologieën. Enkele recente aanvullingen op het Historium-concept maken
de beleving compleet.
Audioguide in 10 talen. Met virtual reality komt de architectuur terug tot leven. Educatieve
pakketten te vinden op de website.
www.historium.be

Orthodoxe Kerk H.H. Konstantijn en Helena
Brugge
De orthodoxe parochie H.H. Konstantijn en Helena in Brugge nam in 2007 haar intrek in
de gerestaureerde middeleeuwse Sint-Jooskapel uit 1449. Typisch is de iconostase of
iconenwand, die werd in Griekenland vervaardigd uit lindehout. Voor de fresco’s kwam een
kunstenaar uit Moskou over.
Mogelijkheid tot een begeleid bezoek op afspraak.
http://brugge.orthodoxia.be/
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Brouwerij Bourgogne des Flandres
Na bijna 60 jaar is Bourgogne des Flandres terug in de Brugse binnenstad met een eigen
brouwerij. Ga op verkenning in de brouwerij en laat je op zolder verrassen door de geur van het
mout en de verse hop. Hier wordt voor je eigen ogen gebrouwen!
Rondleidingen met gids.
www.bourgognedesflandres.be

Adornesdomein
“Stap in een authentiek middeleeuws pand en ontdek zijn opmerkelijke familiegeschiedenis.
De familie Adornes, afkomstig uit het Italiaanse Genua, ontwikkelt het Adornesdomein in de
15de eeuw. Ze bouwen er de Jeruzalemkapel, enkele godshuizen en een patriciërswoning.
Graaf en gravin Maximilien de Limburg Stirum, ondertussen de zeventiende generatie, zetten
zich met veel overgave in voor het behoud van dit unieke Brugse erfgoed.”
Elke bezoeker krijgt een plannetje met algemeen uitleg. In een godshuisje maak je via een
film en een multimediaal museum kennis met het leven van Anselm Adornes (1424-1483) en
het belang van de kapel.
www.adornes.org/nl

Sint-Salvatorskathedraal
Brugges oudste parochiekerk werd kathedraal in 1830 en bezit onder meer een groots doksaal
met orgel, grafmonumenten van bisschoppen, een unieke reeks Brusselse wandtapijten en
een rijke collectie Vlaamse schilderkunst. De schatkamer van de kathedraal herbergt onder
andere schilderijen van Vlaamse primitieven, zoals Dirk Bouts en Hugo van der Goes
Bezoek met gids
www.openchurches.eu/nl/gebouwen/sint-salvator-brugge
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Provinciaal domein en kasteel Tillegem
Een middeleeuwse waterburcht die in de loop der eeuwen sterk verbouwd is tot een
neogotisch buitenverblijf. Dit kasteel bevindt zich in een groot bos waar van alles te
ontdekken valt zoals een rosmolen, een monument voor gefusilleerden en een neergestort
vliegtuig uit WO-II.
Het domein Tillegem is toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang.
Het kasteel is een werkplek en enkel na afspraak met een gids te bezoeken
tussen 9 en 12 uur en 14 en 16 uur.
www.west-vlaanderen.be/domeinen/tillegembos

Provinciaal Informatiecentrum het Tolhuis
In het centrum van Brugge waar ooit de middeleeuwse haven was, ontdek je het statige
Tolhuis, een pand uit de 15de eeuw. Hier werd in de middeleeuwen de goederen gewogen om
tol te heffen op internationaal aangevoerde waren. Nu is er het provinciaal informatiecentrum
gevestigd.
Rondleidingen met gids. Informatiecentrum, Infopunt Europa en tijdelijke tentoonstellingen
www.west-vlaanderen.be/informatiecentrum

Provinciaal domein Fort van Beieren
Het Fort van Beieren is Vlaanderens best bewaarde vesting uit de Spaanse Successieoorlog.
Het werd rond 1705 opgericht door de Franse troepen naar de principes van de gekende
vestingbouwkundige Vauban. Het is een stervormige verdediging (net zoals Damme) die nog
goed herkenbaar is in het landschap.
Fortwandeling
www.west-vlaanderen.be/domeinen/fortvanbeieren
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DAMME
De Schellemolen langs de Damse Vaart
De Schellemolen, een stenen bergmolen uit 1867 net buiten het middeleeuwse stadje
Damme, is sterk verbonden met het beeld van de Damse Vaart. Het kanaal Brugge-Sluis werd
gegraven in 1810 in opdracht van Napoleon om Brugge een opnieuw te verbinden met de zee.
De verstilde vaart met schuine populierenrijen is een beeldbepalend icoon geworden van de
Zwinpolders.
Bezoek aan de Schellemolen enkel na afspraak met de molenaar; Damsevaartwandeling
www.west-vlaanderen.be/domeinen/damsevaart
www.molenechos.org/molen.php?AdvSearch=856

DE HAAN
Kerken De Haan
De vier historische polderkerken in De Haan zijn toegankelijk voor klasgroepen. Het
betreft de Heilige Kruisverheffingskerk in Wenduine, de St.-Blasiuskerk in Vlissegem, de
St.-Clemenskerk in Klemskerke en de St.-Monicakerk in De Haan. Deze kerken hebben elk
bijzondere patroonheiligen.
www.kerkendehaan.be

DE PANNE
Museum Cabour WO II & 2/4 Lansiers
Het museum Cabour illustreert het verloop van de Tweede Wereldoorlog in de regio aan
de hand van enkele centrale verhaallijnen zoals: de vluchtelingen, de luchtmacht of het
‘Sperrgebiet’ en enkele cruciale gebeurtenissen zoals Operatie Dynamo, de bevrijding en het
beleg van Duinkerke.
Educatief spel voor leerlingen v/d 3e graad van het basisonderwijs: zoektocht waarbij ze in
groepjes vragen beantwoorden.
www.depanne.be/product/2455/museum-cabour-wo-ii-en-24-lansiers
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DIKSMUIDE
Museum aan de IJzer
“‘Aan de IJzer’ is een Europese Vredessite, met de Paxpoort, de IJzercrypte en centraal op de
site de IJzertoren. De IJzertoren herbergt een vredesmuseum met 22 verdiepingen.
Dit museum brengt het verhaal van het Belgische leger tijdens de Eerste Wereldoorlog
enerzijds en de Vlaamse ontvoogding anderzijds.“
Vanaf 1 september 2019 bezoeken alle schoolgroepen het museum met een gids. Educatieve
pakketten op aanvraag beschikbaar. Mogelijkheid om de interactieve ruimte te reserveren.
www.museumaandeijzer.be

Provinciaal domein De Blankaart
Muzikale vertelwandeling met Yves Bondue die je meeneemt in verschillende episodes in het
leven van een kasteelmeisje, de mythologie der watervogels en de intrige der dorpelingen.
Op het einde van het verhaal komen deze drie werelden samen en valt de ontknoping als in
een puzzel samen…
Het Vogelkind
www.west-vlaanderen.be/domeinen/blankaart

GISTEL
Godelieveabdij
De schilderachtige abdij Ten Putte wordt bezocht door talrijke bedevaarders en toeristen.
Blikvanger is de put met het miraculeuze water, die in een fraaie koepelkapel staat.
Verder kan je de kerk, de devotiekapel, de kraaienkapel, het genadebeeld en de gevangenis
bezoeken. De abdij beschikt over een ruim onthaalcentrum met cafetaria.
Het Godelievemuseum en een film over het leven van Godelieve van Gistel.
www.godelievevangistel.be
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Oostmolen
De unieke Oostmolen met torenkotmolen waarbij de teerlingen vervangen zijn door een
ringmuur waar de voet van de molen op rust. Daarin bevindt zich ook een olieslagerij. In het
bezoekerscentrum kom je meer te weten over de historiek en werking van de Oostmolen.
Een rondleiding van de molenaar, verschillende panelen en informatieve films
www.gistel.be/oostmolensite

HARELBEKE
Sint Salvatorkerk Harelbeke
Deze indrukwekkende parochiekerk, voormalige decanale en collegiale kerk, is één van de
weinige stijlzuivere neoclassicistische kerken in Vlaanderen. Naast de kerk staat nog de
heropgebouwde vieringtoren met klokken van de romaanse kerk.
Digitaal tijdskader
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/205057

HEUVELLAND
Provinciaal domein de Kemmelberg
De hoogste top van West-Vlaanderen heeft een geschiedenis van de prehistorie tot na de
Eerste Wereldoorlog. Speel de Kemmelberg-games en ervaar zelf hoe het was om te leven
als jager-verzamelaar. Speel de 5 games op de aangeduide locaties aan de hand van de
wandelroute. In de tas vind je verder nog didactische prenten en spelmateriaal. Ontdek de
wereld van de Kelten op de Kemmelberg met de Keltische Queeste.
De Kemmelberg Games en de Keltische Queeste
www.west-vlaanderen.be/voor-scholen/educatief-aanbod/de-keltische-queeste
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IEPER
In Flanders Fields Museum
“In het In Flanders Fields Museum staat alles in het teken van een intense beleving en een
authentieke onderdompeling in het leven aan het front. Het museum brengt geen louter
historisch of militair relaas van de Eerste Wereldoorlog. De focus ligt hier op de menselijke
ervaring in de oorlog aan de hand van persoonlijke verhalen.“
Diverse workshops, wandelingen en rondritten (met bus of fiets). Het aanbod wordt opgedeeld
volgens leeftijd (10-12, 13-15, 15-18) en is terug te vinden op de website.
www.inflandersfields.be/nl/educatief-nieuw

KNOKKE
Zwin Natuur Park
Het Zwin Natuur Park is een interactief natuurbelevingspark én het vertrekpunt van een
historische fietstocht van 25 km. De fietstocht brengt je terug naar de tijd dat schorren met
schaapskudden de aanzet waren tot één van de rijkste regio’s van Europa, met de Zwingeul als
toegangspoort tot de bloeiende haven van Brugge. Je maakt kennis met een landschap van
verdoken dijken, eeuwenoude forten en vergeten middeleeuwse stadjes.
De historische fietstocht wordt begeleid door Zwingidsen, specifiek opgeleid in de geschiedenis van de Zwinregio. Er is mogelijkheid tot het huren van fietsen in het Zwin Natuur Park;
helm, fluohesje en kinderzitje (op aanvraag) zijn inbegrepen.
www.zwin.be

KOEKELARE
Brouwerij Christiaen
De brouwerij-mouterij Christiaen dateert uit 1790 en werd met respect voor het verleden
volledig gerestaureerd door de gemeente om er gemeentediensten in onder te brengen.
Je vindt er ook het Käthe Kollwitz Museum in de voormalige moutzolder en het
Fransmansmuseum (over seizoenarbeid) in de voormalige bijgebouwen.
“Educatief pakket voor het Fransmansmuseum: 3 begeleidende lessen (inleidend, bezoek +
verwerkend met gekoppelde lesdoelen)“
www.toerismekoekelare.be/voor-scholen
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Käthe Kollwitz Museum
In het Käthe Kollwitz Museum kom je meer te weten over Duitse kunstenares Käthe Kollwitz
en haar zoon Peter. Deze jonge Duitse WOI-frontsoldaat sneuvelde op de dag van zijn
aankomst in Diksmuide. Om haar verdriet te verwerken maakte zijn moeder onder meer het
beeldhouwwerk ‘Het Treurend Ouderpaar’ dat op de begraafplaats in Vladslo staat.
Kijkwijzer voor 3e graad basis- en 1e graad secundair onderwijs + 4 creatieve workshops
www.koekelare.be/activiteiten/detail/32/kathe-kollwitz-museum

KORTEMARK
Tabakfabriek N°253 Handzame
Naast het verhaal van de fabriek ontdek je er de geschiedenis van een dorp in evolutie en
kom je meer te weten over de rol van tabak en sigarenproductie in de regio. De stichter
Cyriel Vandenberghe is je virtuele gids door de tentoonstelling. Hij vertelt je alles over de
dramatische gevolgen van de oorlogsjaren voor het jonge bedrijf en zijn familie.
www.kortemark.be/product/781/tabakfabriek-n253-sigarenmakers-in-handzame

Couchezmolen
Deze bakstenen stellingmolen uit 1870 is een kanjer in zijn soort: 25 m hoog tot in de nok
en daarmee de hoogste molen van België. Begin jaren 2000 werd hij grondig gerestaureerd
en ingericht als molenmuseum. U vindt er o.a. info over de bestaande en reeds verdwenen
molens op het grondgebied, de soorten molens en het proces van graan tot meel.
Educatieve brochure 4de - 5de - 6de leerjaar
www.kortemark.be/product/387/couchezmolen---molenmuseum
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KORTRIJK
Stadsschouwburg Kortrijk
Het gebouw werd opgetrokken tussen 1912 en 1920 in neo-Vlaamse-renaissancestijl en
geldt als een van de best bewaarde stadstheaters in Europa. De blikvanger in de Kortrijkse
schouwburgzaal is de zenitale lichtkoepel, letterlijk de opening naar de hemel.
Uniek voor België is de aanwezigheid van nagenoeg alle originele toneel- en operadecors uit
de beginjaren van de schouwburg.
www.schouwburgkortrijk.be/pQvQUV/rondleidingen

LICHTERVELDE
Cinema De Keizer
Cinema De Keizer is een authentieke dorpsbioscoop uit 1924 in Lichtervelde. Het is de enige
overgebleven familiezaal uit de pionierstijd in België en één van de eerste cinema’s in de
regio. In de zaal met 400 plaatsen kun je nog steeds films bekijken. In 2017 opende de
permanente tentoonstelling ‘De Geschiedenis van Cinema De Keizer’, met een overzicht van
bijna 100 jaar filmgeschiedenis in Lichtervelde.
Een informatieve brochure leid je door de tentoonstelling en het gebouw, oude filmfragmenten
in de cinemazaal en een blik achter de schermen in de technische ruimte en projectiecabine.
www.cinemadekeizer.be

MESEN
Iers vredespark en vredestoren
Het vredespark en de toren werden aangelegd in 1998 als symbool van verzoening tussen
de bevolking van het Ierse eiland (Ierland + Noord-Ierland) en ter herdenking van de
gesneuvelden van het Ierse eiland in de Eerste Wereldoorlog.
www.mesen.be
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Peace village
De Peace Village is een landelijk gelegen hostel die plaats biedt aan 165 gasten in 43 kamers.
Naast accommodatie en maaltijden, bieden wij ook educatieve wandelingen en workshops
aan voor residentiële groepen. Zo gaan we op pad in Mesen en bezoeken we Ierse & NieuwZeelandse herdenkingsparken, militaire begraafplaatsen en het uitkijkpunt op de kerktoren.
Educatieve workshops en wandeling op maat van scholen.
www.peacevillage.be/nl/node/87/activiteiten-de-hostel

NIEUWPOORT
Westfront Nieuwpoort
Westfront Nieuwpoort vertelt u over de onderwaterzetting in 1914, waardoor de Duitse invasie
voor de stad tot staan werd gebracht. Dit bezoekerscentrum is gebouwd onder het Koning
Albert I-monument aan de rand van het Sluizencomplex “De Ganzepoot”. Een hoogtepunt van
het bezoek is zeker het panorama over de kust en hinterland op de top van het monument.
Meerkeuze vragenlijst geschikt voor 10 - 14 jarigen.
www.westfrontnieuwpoort.be

OOSTENDE
Provinciaal domein Raversyde
Hoe komt de Atlantikwall uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog in een unieke natuuromgeving
midden in de duinen met zicht op zee. En ontdek ondertussen hoe een middeleeuws
vissersdorp aan de oppervlakte kwam.
Rondleidingen met gids. Het verhaal van WO-I en WO-II aan de kust en ‘het verhaal van het
middeleeuwse vissersdorp Walraversyde’. Voor alle educatief aanbod raadpleeg de website
www.raversyde.be/nl/scholen
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OOSTKAMP
Vallei van de Zuidleie
De Zuidleie is de historische bovenloop van de reitjes van Brugge. In de Vallei van de Zuidleie
werd vanaf de 13e eeuw het kanaal Gent-Brugge uitgegraven. Sinds 1981 zet Natuurpunt
Oostkamp zich in om unieke natuur en landschappelijk erfgoed in het gebied te behouden en
te herstellen. Met als blikvanger de oudste populierenrij van Vlaanderen.
Infoborden en infofolders, vogelkijkhutten en vlonderpad door het moeras in de Warandeputten, bunkerbezoek in de zomer, …
www.valleivandezuidleie.be/bezoek-de-vallei-van-de-zuidleie/geleide-wandelingen/

OUDENBURG
Spaans Tolhuis en het Sluizencomplex
van Plassendale
Het 17de eeuwse Spaans Tolhuisje langs het Jaagpad van Plassendale naar Brugge was
ooit de toegangspoort van een stevig fort. Dit bewaakte de oude sluis van Plassendale.
Wachtlokaal voor Spaanse soldaten; woning van de commandant; tolkantoor; herberg;
huis van de sasmeesters...Het kleine monument in een beschermd dorpszicht van het
sluizencomplex Plassendale aan de waterkant heeft je heel wat te vertellen.
Er zijn een kleine brochure, smartphonegame en rondleidingen beschikbaar. Je kan een
opruimbeurt van het kanaal per kano en een bezoek aan biostoomcentrale boeken via de vzw
Outsider Coast.
www.spaanstolhuis.be

POPERINGE
Brouwerij-Mouterij St.-Joris
In deze voormalige dorpsbrouwerij in het centrum van Reningelst is een familiekroeg ingericht
en ook een theatertje voor film- en theatervoorstellingen. De mouttoren wordt vanaf medio
2020 een publieke uitkijktoren. Deze brouwerij-mouterij huivest ook de werking van de
Kinderbrouwerij, daar is een tentoonstelling over de wederopbouw na WOI voor kinderen.
Muzikale vertelwandeling “Kinderen & Oorlog”, WOI achter het front, gezien door de ogen
van kinderen.
www.kinderbrouwerij.com
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Kasteel De Lovie
Prachtig kasteel daterend uit 1856 in Italiaanse neo-renaissancestijl met bijhorend
landschapspark in Engelse stijl. In het parkdomein, dat beschermd is als dorpsgezicht, zijn er
verschillende andere monumentjes te vinden. De geschiedenis omvat vier grote hoofdstukken:
het Landhuis van familie Van Merris, een hoofdkwartier in WOI, het sanatorium Sint-Idesbald
en de huidige vzw De Lovie.
Geleide wandelingen, arrangementen, zoek- en speurtochten voor kinderen, theaterwandeling,
tentoonstelling, folders en bebording.
www.kasteeldelovie.be

ROESELARE
Stadlandschap Het West-Vlaamse Hart
In het stadslandschap van Roeselare en omgeving valt heel wat erfgoed te ontdekken. Het
digitaal omgevingsboek is er vooral voor leerkrachten die de omgeving in hun klaspraktijk
willen betrekken. Het is een leuk en handig instrument voor elke leerkracht of leerling die de
omgeving van de school, buurt, gemeente of regio in een omgevingsboek wil bundelen
Snuffel mee en Zoom at Regio
www.westvlaamsehart.be/zoomregio.html

Provinciaal domein Sterrebos en kasteel
van Rumbeke
Het plan van dit kasteelpark is opgebouwd als een ster met 10 dreven die op een centraal
punt samenkomen. In deze groene long vlakbij de stad Roeselare staat een omwald kasteel
uit de 16de eeuw in Vlaamse renaissancestijl.
Rondleidingen met gids; tijdelijke tentoonstellingen in het kasteel
www.west-vlaanderen.be/domeinen/sterrebos
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TORHOUT
Provinciaal Domein en kasteel d’Aertrycke
Temidden een romantisch kasteelpark staat het sprookjesachtige kasteel d’Aertrycke.
Het is gebouwd in 1871 in neogotische stijl naar ontwerp van de Antwerpse architect Joseph
Schadde. Dit gebeurde in opdracht van de baron August De Maere d’Aertrycke, een grote
bezieler van de haven van Zeebrugge op het einde van de 19de eeuw. Het kasteel is een
feestzaal en is van binnen niet bezoekbaar maar wel te bewonderen vanuit het park.
Met de Fuchswandeling ontdek je de aanleg van het kasteelpark door de gerenommeerde
Brusselse tuinarchitect Fuchs.
www.west-vlaanderen.be/domeinen/daertrycke

VEURNE
De Sint-Karelsmolen en de Moeren
De Sint-Karelsmolen is een uniek voorbeeld van een bemalingsmolen. Het is de laatste van
een reeks molens op een ringdijk rond de Moeren om dit waterzieke gebied droog te leggen.
Een bezoek aan de molen is een perfecte start, tussenstop of halte voor een verkenning van
de Moeren.
Bezoek aan de Sint-Karelsmolen enkel met de molenaar na afspraak met de Westkustpolder
www.westkustpolder.com/activiteiten.html

ZEDELGEM
Kasteel van Loppem
Dit 19de eeuwse kasteel in neogotische stijl staat midden in een romantische Engelse
tuin met eeuwenoude bomen, vijvers en zelfs een doolhof. Het kasteel heeft een grote
historische betekenis omdat op het einde van de Eerste Wereldoorlog Koning Albert I er de
naoorlogse “Regering van Loppem” gevormd heeft. Daarnaast herbergt het kasteel een rijke
kunstverzameling.
Gids voor kinderen, zoektocht
www.kasteelvanloppem.be
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Vloethemveld
De landschapsgeschiedenis van het Vloethemveld vanaf de middeleeuwen is een verhaal van
ontginning, drooglegging en indamming, landbouwuitbating, bebossing en houtkap, vijver- en
visbeheer, enz.
Tijdens de 20ste eeuw kreeg het Vloethemveld een militaire bestemming, met o.a. een
munitiedepot van het Belgisch leger (1924-1994) en een Brits krijgsgevangenenkamp
(1944-1946), waar wellicht meer dan 100.000 krijgsgevangen soldaten opeengepakt zaten.
Interactieve en educatieve iBook
www.zedelgem.be/vloethemveld

Voormalige brouwerij De Leeuw
De voormalige brouwerij is een waardevol gebouw omwille van zijn architecturale en
industrieel-archeologische waarde. Het werd grondig gerestaureerd en sinds 1997 beschermd
als monument. Kom alles te weten over de historiek van het gebouw en het brouwproces.
Rondleidingen met gids
www.zedelgem.be/de-brouwerij

ZILLEBEKE
Provinciaal domein de Palingbeek
Hoe een nooit gerealiseerd kanaal in de frontlinie kwam te liggen tijdens de Eerste
Wereldoorlog en nadien transformeerde naar een natuurgebied. De leerlingen gaan in een
prachtig domein zelfstandig op stap met een tablet, op zoek naar achterliggende verhalen van
WO I. Er is ook een ludieke theaterwandeling over het bewogen verhaal van de Oude Vaart in
de Palingbeek.
Tabletexcursie WO-I. Theaterwandeling ‘roering en romantiek langs de vaart’
www.west-vlaanderen.be/domeinen/palingbeek
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Provinciaal domein de Palingbeek
We volgen het spoor van een 17-jarige soldaat uit WO I die begraven ligt in de Palingbeek.
Aan de hand van inhoud van zijn rugtas en een stapel brieven gericht aan zijn ouders stappen
we door de rijke geschiedenis van het domein en zoeken we naar verbanden tussen het
oorlogslandschap en het natuurdomein van nu.
Op stap met de ransel
www.west-vlaanderen.be/domeinen/palingbeek

Provinciaal domein de Palingbeek
Na WO I was de Palingbeek herschapen tot een desolaat maanlandschap. De natuur herstelde
zich vrij snel. Het oorlogslandschap werd een natuurgebied waar zeldzame fauna en flora
een plekje vonden. Ontdek de talrijke oorlogsrelicten en hoe de natuur de voorbije 100 jaar
evolueerde tot het huidige provinciedomein.
Van oorlogslandschap tot uniek natuurgebied
www.west-vlaanderen.be/domeinen/palingbeek

ZONNEBEKE
Memorial Museum Passchendaele 1917
Het Memorial Museum Passchendaele 1917 brengt op een aangrijpende en aanschouwelijke
manier het historische verhaal van de Eerste Wereldoorlog met bijzondere aandacht voor de
Slag bij Passendale. Deze slag uit 1917 staat bekend als één van de gruwelijkste veldslagen
uit de Eerste Wereldoorlog, met meer dan een half miljoen slachtoffers voor een terreinwinst
van slechts acht kilometer. ‘
www.passchendaele.be/Educatie
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ZWEVEGEM
Transfo
Langs het Kanaal Kortrijk-Bossuit ligt een imposante industriele site. Hier werd van 1913
tot 2001 op grote schaal steenkool getransformeerd in electriciteit en stroom. De site wordt
uitgebouw tot een toonaangevend kennis-en belevingscentrum. Die transformatie verloopt
volgens het ABCDE-concept (avontuur, business, cultuur, duurzame energie, educatie).
Educatie spel voor 3de graad lager onderwijs, en 1 ste graad secundair , B-stroom
www.transfozwevegem.be
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