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DE BLANKAARTVOLWASSENEN  
zondag 17 t.e.m. 21 augustus
Zomerstreken
Vakantiegevoel aan je voordeur! Vijf dagen lang strijkt VormingPlus neer op De Blankaart en 
kan je aansluiten voor workshops, wandelingen en bezoeken. Het programma sluit nauw aan 
bij wat de ruime omgeving te bieden heeft. 

De voornaamste thema’s in vogelvlucht: stilte, tekenen, werken met veeneik, kruiden, 
dagwandeling, wandelen met gps, fotografie, haiku, Keltisch bosbaden, Vedic Art, naaien, 
roofvogels, notenwijn, fietsherstel, bijen, Stuivekenskerke, De Woudezel, juwelen in zilver, 
meubelrecyclage, kayaktocht, Wederopbouw, massage, kloosterwandeling, reminiscentie, 
ukelele, zelfzorg, heldenzerkjes, thee, kamperen, nachtleven, turfwinning…

Organisatie i.s.m. Regionaal Landschap Westhoek

Info: oostende@vormingplus.be - 059 50 39 52 - inschrijven: www.vormingplusow.be 
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Bezoekerscentrum De Blankaart

Iepersteenweg 56, 8600 Woumen-Diksmuide

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

www.blankaart.be

ACTIVITEITEN DOOR PARTNERS IN EN OM DE BLANKAART

KINDEREN  
woensdag 1 t.e.m. vrijdag 3 juli (voor 8 tot 10-jarigen)
maandag 10 t.e.m. vrijdag 14 augustus (voor 10 tot 14-jarigen)
Natuursurvival
Overnacht in een grote tipitent en ontdek de big five van De Blankaart!
€140/€235pp. - Zuidbroekstraat 12 Woumen – info:www.sport.vlaanderen/sportkampen 

IEDEREEN WELKOM  
vrijdag 3 juli van 23 tot 0.30 uur
Glimwormenwandeling (i.s.m. Diksmuidse milieuraad en Regionaal Landschap Westhoek)

Op zoek naar lichtgevende kevertjes in de polder van Nieuwkapelle. 
gratis - Knockebrug Nieuwkapelle - info: 0497 16 71 50 

IEDEREEN WELKOM
elke dinsdag in juli en augustus van 19 tot 22 uur
Zomertoeren in de IJzer- en Handzamevallei (i.s.m. Regionaal Landschap Westhoek). 
Ontdek op de website de startplaatsen van deze zeven landschapswandelingen.  
€3,5 pp./€7 per gezin (gratis voor abonnees van De Bron) - info:www.debron.be  

IEDEREEN WELKOM 
zaterdag 11 juli om 9.30 uur 
Westhoektrail Roesbrugge > Pollinkhove 
Met belbus naar de start voor een dagtocht en verhalen onderweg. Regionaal Landschap Westhoek 
i.s.m. De Boot. 10€ pp. - kerk Pollinkhove - inschrijven: www.rlwesthoek.be 

IEDEREEN WELKOM  
zondag 20 september van 14 tot 18 uur
Als een vis in het water op de Autoarme IJzerdijk
De Stad Diksmuide organiseert tweejaarlijks haar Autoloze Zondag. Beleef de IJzerdijk met een 
geanimeerd fietstraject tussen De IJzerboomgaard en Knockebrug. Op en rond het gewezen Fort 
van Knocke wordt het waterleven en de vismigratie in de kijker gezet. I.s.m. Regionaal Landschap 
Westhoek en De Groene Kans. Gratis - info: mobiliteit@diksmuide.be

IEDEREEN WELKOM  
zondag 18 oktober
BlankaartXL
Exclusieve vrije wandeldag vanuit verschillende startpunten tussen Ieperlee en Blankaart met o.a. 
veerpontjes op de IJzer en het Kanaal Ieper-IJzer en een pendelende stappersbus. Org.: Regionaal 
Landschap. gratis – info: info@rlwesthoek.be 051 54 59 62 www.blankaart.be

ACTIVITEITEN IN PROVINCIAAL DOMEIN DE IJZERBOOMGAARD

IEDEREEN WELKOM  
tijdelijke tentoonstelling met fietsroute tot 30 nov.
Levendig polderland
15 beelden van ongeziene kleine levendige kantjes van ons polderland. Een fietsroute(folder) 
leid je over 29 km langsheen ecologisch en landschappelijk waardevolle graslanden. 
gratis – openingsuren café IJzerboomgaard 

IEDEREEN WELKOM  
zondag 4 oktober van 10 tot 17 uur
Ecologische plantenmarkt met voorjaarsbollen en bijenplanten
Een dag in teken van planten en zaden. Verschillende verkoopstanden met ecologische 
planten, een planten- en zadenruilbeurs en allerlei activiteiten en workshops voor groot en 
klein. Org.: De Groene Kans. 
gratis - IJzerboomgaard – Info: info@tlandvanvlierbos.be  051 30 62 94  www.tlandvanvlierbos.be

IN DE KIJKER 
IEDEREEN WELKOM 
zondag 2 augustus om 14 uur 
Levendig polderland 
Begeleide fietstocht doorheen het polderland waar op het kruispunt van landschap,  
natuur en verleden vaak onbekende verhalen verscholen liggen.  
Regionaal Landschap Westhoek i.s.m. De Boot.  
6€ pp. – café IJzerboomgaard - inschrijven: www.rlwesthoek.be

Provinciedomein De IJzerboomgaard

IJzerdijk 41, 8600 Kaaskerke-Diksmuide

www.ijzerboomgaard.be

IN DE KIJKER



DOORLOPEND TE BELEVEN IN DE BLANKAART

WANDELEN 

Blankaartwandelroute 
Bewegwijzerd parcoers door het waterland van de Blankaart met nieuwe kijktorens! 
Afstand 5,6 of 10km. Aangepast schoeisel aangewezen in regenachtige perioden.
2€/wandelroutekaart – balie bezoekerscentrum of toeristische dienst Diksmuide 
 
Vermist in De Blankaart
Koning Artul is verdwenen! Niemand heeft nog iets van hem gehoord of gezien. Kom je 
mee speuren naar zijn spoor? Voor jonge gezinnen met speurneuzen!
1€/zoekkaart - balie bezoekerscentrum of toeristische dienst Diksmuide

TIJDELIJKE TENTOONSTELLINGEN 
Gratis – openingsuren bezoekerscentrum. Reserveer vooraf je bezoek via blankaart@west-vlaanderen.be

 
Veeneikkunst - van 29 juni tot 23 augustus
Eeuwenoude veeneiken uit Blankaartgrond gedolven en door Arboart glansrijk neergezet.
 
Paling in ’t rood - van 24 augustus tot 1 november 
Over het verhaal van de paling in het heden en verleden en vismigratie in het algemeen. 

ACTIVITEITEN IN EN OM BEZOEKERSCENTRUM DE BLANKAART

IEDEREEN WELKOM
elke zondag in juli en augustus, 6 september en 4 oktober om 14.30 uur
Zondagswandeling in De Blankaart
Maak kennis met het verhaal van De Blankaart en de seizoensverschijnselen van een 
waterrijk gebied. Inschrijving vooraf. Org.: Natuurpunt IJzervallei.
gratis – info/inschrijving: deblankaart@natuurpunt.be of 051 54 52 44

KINDEREN
maandag 6 t.e.m. woensdag 8 juli, van 9 tot 16 uur
Natuur-3-daagse Op zoek naar Pjotr de Otter
Een driedaags natuuravontuur zonder overnachting voor 6 tot 12-jarigen.  
€67/€40 (lid Natuurpunt)/€30 (broer/zus) - BC De Blankaart - info:deblankaart@natuurpunt.be

IEDEREEN WELKOM 
zaterdag 19 juli om 9.30 uur 
Westhoektrail Langewaede > Blankaart 
Met belbus naar de start voor een dagtocht en verhalen onderweg.  
Regionaal Landschap Westhoek i.s.m. De Boot.  
10€ pp. - BC Blankaart - inschrijven: www.rlwesthoek.be

GEZINNEN MET KINDEREN
zaterdag 15 en zondag 16 augustus van 12 tot 12 uur
Nachtje Blankaart
24 uur natuur met overnachting in eigen tent in de schaduw van het kasteel. Voor kinderen 
van 8 tot 11 jaar in gezelschap van een ouder of familielid. Org.: Provincie West-Vlaanderen.
€35 / €30 (lid natuurpunt of gezinsbond)  info/inschrijven: blankaart@west-vlaanderen.be 051 54 59 48 

VOLWASSENEN  
van 15 september tot 14 november
Cursus NATUUR.SPOTTER
Een cursus bedoeld om mensen warm te maken voor de lokale Natuurpuntwerking in en 
rond De Blankaart. Er is geen voorkennis nodig. Deze 10 lessen en excursies gaan door 
op dinsdagavond en zaterdagvoormiddag. Voor andere data zie website.  
Org.: Natuurpunt IJzervallei. €60/€54 (lid Natuurpunt) - www.debron.be -  

inschrijven: deblankaart@natuurpunt.be 051 54 52 44

KINDEREN  
woensdag 23 sept. van 13.30 tot 16.30 uur + maandag 26 okt. van 9 tot 16 uur
Natuur@elier
Voor kinderen van 1° t.e.m. 6° leerjaar die zot zijn van natuur, of het willen worden.  
Org.: Natuurpunt, Provincie West-Vlaanderen, Regionaal Landschap Westhoek en  
Gezinsbond Gewest Diksmuide.
woe. €3 en maa. €6 pp. (gratis voor leden Natuurpunt en Gezinsbond m.u.v. 26/10) –  

inschrijven: info@debron.be of 051 54 52 44 

IN DE KIJKER

elke weekdag in juli en augustus vanaf 11.30 uur
Naturathlon
Een uniek picknick-wandel-fiets-vaararrangement. €25 / €20pp (<12jaar) – inschrijven ten laatste 

48 uur vooraf via blankaart@west-vlaanderen.be (aantal deelnemers per dag beperkt!)

 elke vrijdag in juli en augustus om 17 uur
Het Vogelkind
Muzikale vertelwandeling met Yves Bondue die in verschillende episodes het leven van een 
kasteelmeisje, de mythologie der watervogels en de intrige der dorpelingen uitrolt...  (op 7 en 

14 augustus is een alternatief verhaal voorzien) €8 / gratis (<12jaar) – inschrijven: www.blankaart.be

 zaterdag en zondag 11, 12, 18 en 19 juli van 10 tot 17 uur
Iedereen veeneikkunstenaar! 
Boombewerker Robin Uzeel aan de slag met veeneik en iedereen mag getuige zijn. Wie wil, 
kan ook voor een eigen werkje gaan… (i.s.m. Regionaal Landschap Westhoek)

 

in juli en augustus, telkens van 14 tot 17 uur

Maandag Verhalendag: met een vertelling onderweg… 

Dinsdag Groene handendag: met handwerk om te zien en te doen…

Woensdag Boomklimdag: met jezelf de boom ingaan…

Donderdag Natuurzoekdag: met een menukaart om van te speuren en te spelen…  
(i.s.m. Natuurpunt)

Vrijdag Muzikale notendag: met eigen stoel of deken luisteren naar een 1,5-meter-
sessie in het groen… (i.s.m. Muziekclub 4AD). 

BUBBELZOMEREN IN DE BLANKAART


