WELKOM IN HET
PROVINCIAAL BEZOEKERSCENTRUM

DE BLANKAART
Aanbod voor groepen in en om de Blankaart

AGENTSCHAP
NATUUR & BOS

WELKOM IN HET
PROVINCIAAL BEZOEKERSCENTRUM

DE BLANKAART
Op zoek naar een activiteit voor een verjaardag, teamdag of een daguitstap met vrienden, familie, vereniging of bedrijf? Dan is een natuuractiviteit misschien wel wat jullie
dag uniek kan maken.
Voor zowel jong als minder jong heeft De Blankaart een ruim aanbod samengesteld.
De activiteiten vinden plaats in het bezoekerscentrum De Blankaart zelf, of in en rond
het natuurgebied De Blankaart.

LEGENDE
Wandeling

Workshop

Vaartocht

Gezinnen

De Boot

Enkel kinderen

Fietstocht

Rolstoelvriendelijk

Bustocht

Natuurpunt

Huifkar

Provincie



Regionaal Landschap Westhoek

ALGEMEEN
- Boekingen gebeuren via de organisator.
- Voor meer info blankaart@west-vlaanderen.be (Bezoekerscentrum De Blankaart),
eventueel telefonisch via 051 54 59 48.
- Een reservatie is pas definitief als deze ook bevestigd wordt door de aanvrager.
- Het bezoekerscentrum is telkens de plaats van afspraak, tenzij anders vermeld.
- Indien het vermelde uur van afspraak niet wordt gerespecteerd, heeft de begeleider het recht het programma aan te passen.
- Zonder voorafgaandelijke afstemming mag het aantal opgegeven personen niet
overschreden worden.
- De vermelde prijzen zijn vatbaar voor aanpassing, tenzij de reservatie reeds is
bevestigd.
- Bij annulatie kan het eventueel reeds betaalde bedrag terugbetaald worden,
wanneer dit minstens 48 uur voor aanvang van de activiteit is gemeld.
- Er is een fluisterboot beschikbaar voor maximum 6 rolstoelgebruikers.
- Honden kunnen toegelaten worden mits overleg bij de reservatie.

CAFETARIA
In de cafetaria van De Blankaart zijn 25 plaatsen beschikbaar. Deze dient vooraf
gereserveerd te worden. Bij een groepsreservatie kan ook een afzonderlijke ruimte
afgehuurd worden. Neem hiervoor contact op met het bezoekerscentrum.
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Fluistervaren met broekwandeling (15 april tot 15 september)
Aan de trappen van het Blankaartkasteel (tevens bezoekerscentrum) worden jullie
door een bootsman verwelkomd. Hij neemt jullie mee op de fluisterboot over de
verrassende Blankaartvijver. Na drie kwartier komen jullie midden in het broekland
terug aan wal. Van daaruit begint de terugtocht – al of niet met gids - naar het kasteel
langs rietkragen, over knuppelpaadjes en vooral doorheen onverhard drasland.
Wie

volwassenen en gezinnen

Duur

2,5 uur (4 km)

Prijs

80 euro per overvaart (met gids 165 euro)

Aantal

max. 30 personen per groep / per gids

Reservatie

deblankaart@natuurpunt.be

Wintergastenwandeling (van november tot en met maart)
Wintertijd is vogelspektakel. Trek jullie laarzen aan, zet de mutsen op en kom genieten van soms duizenden vogels op en rond de Blankaartvijver. Onze natuurgids neemt
jullie mee naar het wel en wee van onze wintergasten.
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Wie

volwassenen en gezinnen

Duur

2 uur (3 tot 6 km)

Prijs

85 euro

Aantal

max. 25 personen

Reservatie

deblankaart@natuurpunt.be
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Op stap met Blankaartgids
Maak kennis met het verhaal van De Blankaart en de seizoensverschijnselen van dit
waterrijke gebied. Vanuit het bezoekerscentrum neemt een natuurgids jullie mee
doorheen het kasteelpark en het natuurgebied dat door Natuurpunt wordt beheerd.
Een aantal observatiehutten op het wandeltraject geven een unieke kijk op één van
de mooiste moerasgebieden van Vlaanderen. De wandeling verloopt op halfverharde,
verhoogde knuppel- en graspaden. Afhankelijk van de tijdsduur kan de wandeling
uitgebreid worden tot de rand van het Blankaartgebied met een zicht op de
overstroombare IJzerbroeken tot +/- 5km. Vergeet jullie verrekijker niet! Laarzen
wenselijk bij natte weersomstandigheden.
Wie

volwassenen en gezinnen

Duur

2 tot 3 uur

Prijs

85 euro

Aantal

max. 25 personen per gids

Reservatie

deblankaart@natuurpunt.be
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Vermist in De Blankaart
Met Phara, de dienstmeid van het kasteel, ga je op zoek naar Artul. Hij is de trotse
koning van de IJzervallei maar verdween met de noorderzon. Tijdens de speurtocht
ontmoeten jullie niet alleen verschillende bewoners van het moeras, maar door heel wat
leuke opdrachtjes ontdekken jullie meteen ook de prachtige natuur rondom het kasteel.
Wie

(gezinnen met) kinderen van 5 tot 11 jaar

Duur

2 uur (2km)

Prijs

70 euro

Aantal

max. 20 personen

Reservatie

blankaart@west-vlaanderen.be

Met wassen handjes
Bijen: hoe leven ze, waar leven ze en welk nut hebben ze? Na een bezoek aan de bijenhal en het insectenhotel volgt een bijenspel en nemen we de tijd om met bijenwas
aan de slag te gaan.

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 …
Wie

volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar

Duur

2 tot 2,5 uur (4 km)

Prijs

200 euro

Aantal

max. 35 personen blankaart@west-vlaanderen.be

Reservatie

blankaart@west-vlaanderen.be
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Wie

(gezinnen met) kinderen van 6 tot 11 jaar (eventueel in combinatie
met ‘Op bezoek bij de imker’)

Duur

1 uur

Prijs

50 euro + 10 euro materiaal

Aantal

max. 20 personen

Reservatie

blankaart@west-vlaanderen.be
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Op bezoek bij de imker
De imker laat jullie kennismaken met het bijzondere leven van de honingbij doorheen
de seizoenen. Hij neemt jullie mee in zijn bijenhal, opent een bijenwereld en vertelt
honderduit over bloemetjes en bijtjes. Ook solitaire bijen krijgen bij het insectenhotel
de aandacht die ze verdienen. In het seizoen kan het slingeren van honing gedemonstreerd worden.

Wie

volwassenen en gezinnen (eventueel in combinatie met ‘Met wassen handjes’)

Duur

1 uur

Prijs

50 euro

Aantal

max. 20 personen

Reservatie

blankaart@west-vlaanderen.be

Aardige voeten
Wie durft mee te gaan op blote voeten en ook de handen vuil te maken? Ga dan mee op
pad en laat de voeten ploeteren door de modder en handen kneden in de klei.
Wie

(gezinnen met) kinderen van 6 tot 11 jaar

Duur

1 uur (2,5km)

Prijs

50 euro

Aantal

max. 20 personen

Reservatie

blankaart@west-vlaanderen.be
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Waterleute
We gaan voor een vat vol nattigheid: wie laat zich vangen in de poel, en wie is zo slim
dat hij naar de pomp mag lopen? Welk groepje verzamelt het meeste water?
Wie

(gezinnen met) kinderen van 8 tot 11 jaar

Duur

2 uur

Prijs

70 euro

Aantal

max. 20 personen

Reservatie

blankaart@west-vlaanderen.be

Kampspelen
Hoe oud we ook zijn, het bouwen van kampen is of lijkt een kinderspel! Zin om er
eens in te vliegen in het speelbos van De Blankaart? En daarna elkaar met een spel
te bekampen alsof jullie leven ervan afhangt? (niet in de maanden april, mei of juni)
Wie

kinderen vanaf 8 jaar en/of gezinnen

Duur

2 uur

Prijs

70 euro

Aantal

max. 20 personen

Reservatie

blankaart@west-vlaanderen.be
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Loeren in de broeken
Met een gewezen binnenschip als uitvalsbasis verkennen jullie fietsend de overstroombare IJzervallei. Een gids neemt je mee langsheen verhalen die de identiteit
van de IJzerbroeken kleur en vorm geven: de vogels van het broekland, het gewezen
Vaubanfort van Knocke, het 60 ha grote drinkwaterspaarbekken, één der oudste
eendenkooien van het land en de houten staakwindmolen passeren o.m. de revue.
Verplaatsing gebeurt met eigen fietsen. Het arrangement kan ook op maat worden
uitgebreid met huurfietsen, fluisterbootjes en/of huifkar.
Wie

volwassenen en gezinnen

Duur

3 tot 4 uur

Prijs

basisprijs 9 euro pp. met een min. van 120 euro

Aantal

max. 30 personen

Afspraak

De Boot vzw, Ieperleedijkstraat 1a, 8650 Merkem-Houthulst

Reservatie

blankaart@west-vlaanderen.be

Op weg naar Waterland
Stap samen met de gids op de belbus om 4,5 km verder gedropt te worden in de
Martjesvallei. Van hier start een boeiende terugtocht met verhalen van waterlanders.
Onderweg geven o.m. een gewezen binnenschip en een houten staakwindmolen hun
geheimen prijs.
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Wie

volwassenen

Duur

5 à 6 uur (12 km waarvan 9,5 km onverhard)

Prijs

16 euro per persoon (inbegrepen: belbus, koffie of thee op De
Boot en bezoek aan de molen). Vergeet je picknick niet!

Aantal

max. 15 personen

Reservatie

blankaart@west-vlaanderen.be
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Natuurwandeling in IJzer- of Handzamevallei
Op zoek naar een gids voor een wandeling of fietstocht aan de IJzer of in de polder?
Boek een excursie in één van de bijzondere gebieden in de regio: de IJzervallei van
Roesbrugge-Haringe, Beveren, Stavele, Fintele of Merkem. Ook voor een verkenning
van de Komgronden van Lampernisse, de Handzamevallei, de Viconiaputten van
Stuivekenskerke, helpen we jullie graag op weg.
Wie

volwassenen en gezinnen

Duur

in onderlinge afspraak

Prijs

70 euro (per dagdeel)

Aantal

max. 25 personen

Reservatie

blankaart@west-vlaanderen.be

Het landschap als laatste getuige
Ontdek het verhaal achter de frontlinie van ‘14-‘18 aan de IJzer. Per bus komen jullie
op diverse plaatsen waar soldaten al of niet met hun voeten in het water stonden. Een
geschiedenisles in het landschap van vandaag. Eigen picknick meebrengen.
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Wie

volwassenen

Duur

van 9.30 tot 17.30 uur

Prijs

150 euro (inclusief bus, indien met syllabus + 1 euro per persoon)

Aantal

max. 25 personen

Reservatie

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

www.blankaart.be
westvlaanderen

provincie_wvl

@provinciewvl

Provinciaal Bezoekerscentrum De Blankaart
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