
WO || IN DE KIJKER 
IEDEREEN +8 jaar
Zondag 24 oktober, donderdag 11 en zondag 14 november van 13.30 tot 16.30 uur
De Ransel – wandeling in het spoor van W.A. Stokes
We volgen het spoor van een 17-jarige soldaat uit WO I die begraven ligt in de Palingbeek. 
Aan de hand van de 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 van toen en het natuurdomein van nu.
Gratis - start: Bezoekerscentrum - inschrijven

ACTIVITEITEN DOOR PARTNERS IN DE PALINGBEEK

ASTROLAB IRIS
Elke woensdag- en zondagnamiddag: Vrij te bezoeken (zonnekijker) 
Elke vrijdag: Sterrenkijkavond (op reservatie)
Bezoek op reservatie:
Zaterdag 2 oktober van 18.30 tot 21 uur: Telescoopbouw (voor 10 tot 12 jaar)
Zaterdag 9 oktober: Nacht van de Duisternis 
Zaterdag 16 oktober: Kinderkijkavond
Zaterdag 30 oktober van 18.30 tot 21 uur: Telescoopbouw (voor 10 tot 12 jaar)
Vrijdag en zaterdag 12 en 13 november: Sterrenkijkdagen
Zondag 28 november: Dag van de Wetenschap
Cursussen sterrenkunde en waarnemen: datum nog te bepalen.
Meer info en/of inschrijven via info@astrolab.be, www.astrolab.be, facebook, 057 21 87 87

VELT
Zondag 17 oktober van 9.30 tot 12.30 uur: Fermenteren van groenten
20 euro / 14 euro (UiTPAS kansentarief) - start: Milieuboerderij De Palingbeek –  

inschrijven: www.avansa-ow.be of 059/50.39.52

Bezoekerscentrum De Palingbeek 

Vaartstraat 7, 8902 Ieper-Zillebeke

bc.palingbeek@west-vlaanderen.be - 057 23 08 40
www.west-vlaanderen.be/palingbeek
Open van september tot november: op woensdag, zaterdag, zondag en feestdagen van 13u30 tot 16u30.

Elke namiddag tijdens de schoolvakanties.  

Gesloten van 1 december t.e.m. 25 februari (maar wel bereikbaar via mail of telefoon).

 Provinciedomein De Palingbeek    depalingbeek    @provinciewvl
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Foto’s in deze flyer zijn van: AstroLAB IRIS, Davy Schepers, Fobe Knockaert, Stefaan Dewickere, Luc 

Dombrecht, Philip Woets, Daniël Verfaillie, Ed Van Duijn

VOLWASSENEN
Zondag 10 oktober van 14 tot 16.30 uur
Wandeling ‘Palingbeek VIP’ 
Het Palingbeekdomein is in volle evolutie. Nieuwe deelgebieden werden (her)ingericht. 
Maak kennis met de rijkdom van nieuwe bloemrijke ruigtes, poelen, uitgebreide  
graaszones doorheen bos en grasland. Neem een kijkje achter de schermen en ontdek 
hoe het beheer meer diversiteit brengt in het bosgebied. 
Gratis - min. 10 pers.  - start: infopunt, Palingbeekstraat 18 – gids: Lieven Stubbe – inschrijven

VOLWASSENEN
Zondag 17 oktober om 14 uur       
Paddenstoelenwandeling in de Palingbeek
Hoeden, stelen, ringen en beurzen… Onze gids weet heel wat zwammen te vinden. In de  
Palingbeek vind je een schat aan kleurrijke paddenstoelen. We gaan op stap en zoeken de 
fraaiste exemplaren. Begeleiding: Rudy Claeys, natuurpuntwestland@telenet.be, 057 20 24 54.
Gratis - i.s.m. Paddenstoelenwerkgroep Natuurpunt De Bron – inschrijven/start: Bezoekerscentrum

(GROOT)OUDERS EN KINDEREN VAN 5 TOT 12 JAAR  
Zondag 31 oktober van 14 tot 16.30 uur
Op natuuravontuur in de Palingbeek info zie zondag 19 september

KIDS ONLY
Woensdag 3 november van 13.30 tot 16.30 uur 
NATUURCLUB - Vogels voeren en beloeren (7-10 jaar)
Een stevig ontbijt of een lekker vieruurtje doet de vogels deugd in de koudste maanden van 
het jaar. Extra vogelvoer zal heel wat vogels verleiden om meer en dichterbij een bezoekje 
te brengen. Zo kun je ze nog beter beloeren! Ontdek welke vogels er naar de tuin komen en 
wat ze lusten. We helpen de vogels en knutselen taartjes, kettingen en/of een voederdoosje. 
Prijs: 5 euro, drankje en hapje inbegrepen - inschrijven

mailto:bc.palingbeek%40west-vlaanderen.be?subject=
http://www.west-vlaanderen.be/palingbeek 


SPEUREN IS TROEF 
Nieuwe gezinstochten brengen jong en oud in de natuur. Verhalen, weetjes en leuke 
uitdagingen maken elke wandeling net weer anders en boeiend! Alle activiteiten in deze 
kalender worden georganiseerd door Bezoekerscentrum De Palingbeek, tenzij anders 
vermeld. Geniet ervan!

NIEUW IN 2021

Gezinstochten met de ree in de hoofdrol
Een tocht langs houten dieren met een leuk verhaal, doe-opdrachtjes en natuurweetjes. 
Rhea is mama kwijt (3 tot 6 jaar) – help jij Rhea met zoeken?
Marie en Tatti in het toverbos (6 tot 9 jaar) – weet jij wat die bulten zijn? 
Prijs: 2,5 euro - te koop in Bezoekerscentrum De Palingbeek 

 
Super Speurder - digitale doe-speurtocht in de Palingbeek: vanaf 6 jaar 
(loopt tot 1 juli 2022). Ranger Marie, je virtuele spelbegeleider, schotelt jou leuke opdrach-
ten en vragen voor, samen met grappige filmpjes en weetjes over De Palingbeek.  
Gratis - start: Bezoekerscentrum De Palingbeek 

ACTIVITEITEN IN DE PALINGBEEK & HET BEZOEKERSCENTRUM

IEDEREEN 13+
Tot en met 30 september
Fotografiewedstrijd ‘Scherp gesteld’
In de Provincie valt weer heel wat te beleven. Mooie momenten die we maar al te graag 
vastleggen of delen op sociale media. Heb jij een passie voor fotografie? Doe dan zeker 
mee aan deze fotowedstrijd. Wie weet, misschien win je een mooie prijs of wordt jouw foto 
tentoongesteld in een van de provinciedomeinen. 
Ontdek alle info op www.west-vlaanderen.be/fotowedstrijd-scherp-gesteld

IEDEREEN
Zaterdag 28 augustus om 20.30 uur
Cinema Under The Trees: Minuscule en de mierenvallei - familiefilm
Niets zo gezellig als een boscinema. Een film op groot scherm, het gras onder je voeten 
en de ondergaande zon. Beleef deze familiefilm op een unieke manier… Ergens vormen 
de achtergelaten spullen van een picknick de inzet van een oorlog tussen twee rivali-
serende bendes mieren. Een miertje krijgt hulp van een lieveheersbeestje… maar ze 
moeten snel zijn want de roofmieren lusten ook wel wat zoets! Benieuwd hoe dit afloopt?
Prijs: 5 euro per persoon – breng mee: warm dekentje (eigen makkelijke stoel mag) – inschrijven!

VOLWASSENEN
Zondag 5 september om 14 uur  
Op verkenning in de Vierlingen
In dit minder gekend stukje natuur werden delen van het donkere bos omgetoverd tot licht-
rijke plekjes. Zo werd het een waar paradijs. Ontdek een zonnende hagedis of bloeiende heide, 
een snorrende vuurjuffer of kwakende kikker. Elk heeft er zijn plekje, soms nat, soms droog. 
Gratis - begeleiding: Rudy Claeys - start: Parking Entrepot (Komenseweg ter hoogte van de  

Oude Vaart) - org. i.s.m. Natuurpunt Westland - inschrijven: Bezoekerscentrum De Palingbeek

(GROOT)OUDERS EN KINDEREN VAN 5 TOT 12 JAAR  
Zondag 19 september van 14 tot 16.30 uur
Op natuuravontuur in de Palingbeek
We trekken de natuur in. Kom mee bladdansen of natuurschilderen, test je vossenoren, 
doe de evenwichtstocht en zo veel meer! Plezier, verwondering en samen de natuur 
beleven staan voorop.
Gratis – inschrijven

HET VERHAAL VAN HET KOPPIGE KANAAL 

IEDEREEN
Vanaf zondag 12 september
‘Roering en Romantiek langs de Oude Vaart in de Palingbeek’ -  NIEUW**
Deze theaterwandeling is te beluisteren via de ErfgoedApp. Tuinman Marcel en cafébazin 
Febronie worden verliefd langs de Oude Vaart. 3 km luisteren naar deze tortelduifjes in 
een prachtige omgeving met een bewogen geschiedenis en kleine kantjes. 
Gratis - kaartje: www.verhalenvooronderweg.be>om te luisteren en Bezoekerscentrum De Palingbeek 

Doorlopend
Kortfilm en infoborden ‘Het koppige kanaal’
Tijdens deze kortfilm (7’) ontdek je in vogelvlucht deze tragische geschiedenis.  
De infoborden op de buitenwand brengen de 4 mislukte pogingen in beeld. 
Gratis - infopunt, Palingbeekstraat 18

VOLWASSENEN 
Zondag 26 september van 14 tot 16.30 uur
Wandeling ‘Het verhaal van de Oude Vaart’
Tussen 1864 en 1913 vonden vier pogingen plaats om een verbindingskanaal 
te graven tussen de Leie in Komen en het Kanaal Ieper-IJzer in Ieper.  
Ontdek dit uniek verhaal en hoe een vernietigd landschap zich herstelde.  
PROMO: wie deelneemt ontvangt een kortingsbon van 3 euro voor de  
aankoop van dit prachtig boek van auteur Lieven Stubbe.
Gratis - min. 10 deelnemers - start: infopunt, Palingbeekstraat 18 – inschrijven - gids: Lieven Stubbe

VOLWASSENEN
Vrijdag 24 september van 10 tot 12 uur
Baden in het bos: Japans concept van mindful genieten
We wandelen traag en bewust. Je focust op je zintuigen en je tempert jouw denken.  
Deze therapie heeft een weldadig effect op onze gezondheid: bloeddruk en  
stresshormonen dalen, concentratie verbetert… 
Prijs: 7 euro/1,40 euro – 3 km - begeleiding: Stefanie Vandierendonck - inschrijven op www.avansa-ow.be

VOLWASSENEN
Zaterdag  25 september van 10 tot 17 uur
Workshop ‘Lepelsnijden’
Maak uit een stukje hout je eigen (kook)lepel! Je leert over hout en de gereedschappen. 
50 euro – max. 13 pers. vanaf 14 jaar – begeleiding/inschrijven: lepelhuis, harald@lepelhuis.be 

IEDEREEN +7 jaar
Zondag 3 oktober, zondag 7 november, zondag 12 december van 13.30 tot 16.30 uur
Rangerpostentocht herfsteditie 2021
15 Rangers nemen je mee op sleeptouw doorheen de wondere wereld van plant en dier in 
de Palingbeek. 5 gloednieuwe posten met boeiende bosproefjes en uitdagende  
opdrachtjes laten je proeven van de mooie natuur in de Palingbeek. 
Prijs: 5 euro per persoon - start: Bezoekerscentrum – niet buggy-toegankelijk  - inschrijven

Info en boekingen:Bezoekerscentrum De Palingbeek Vaartstraat 7, 8902 Ieper-Zillebekebc.palingbeek@west-vlaanderen.be - 057 23 08 40
www.west-vlaanderen.be/palingbeek

Open van 3 april tot 7 november van 13.30 tot 18 uur op woensdag, zaterdag, 

zondag, feestdagen en iedere dag tijdens de schoolvakanties. 
Check de website voor up-to-date info rond Corona. Provinciedomein De Palingbeek    depalingbeek    @provinciewvl

BELEEF PROVINCIEDOMEINDE PALINGBEEK
DE BEWOGEN GESCHIEDENIS VAN HET KOPPIGE KANAAL in woord en beeld
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• Begeleide wandeling: ‘Het verhaal van de Oude Vaart’

Ga op stap in het prachtig groen decor van de Palingbeek en verken de vele historische 

relicten van de Oude Vaart. Ontdek dit uniek verhaal en hoe de natuur een vernietigd 

landschap prachtig wist te herstellen.Lengte: 6,5 km
Prijs: op vaste data (gratis) – check de activiteitenkalender van het bezoekerscentrum – 

te boeken als groep (particulieren en verenigingen € 70, bedrijven € 120 - tenzij anders vermeld 

en onder voorbehoud van wijzigingen)Start: onbemand infopunt, Palingbeekstraat 18, 8902 Zillebeke-Ieper • Boek ‘Van tragedie tot trekpleister’ - het verhaal van de oude vaart.

Streekgids en auteur Lieven Stubbe neemt je op sleeptouw 
doorheen de geschiedenis van de ‘Oude Vaart’ en schetst dit 
verhaal op een boeiende manier in zijn ruimere historische, 
economische én ecologische context. Unieke illustraties, 
foto’s en documenten uit het Ieperse stadsarchief, het IFFM 
en private collecties brengen dit indringende verhaal weer tot 
leven. Fotograaf Stefan Dewickere bracht het huidig kanaal 
dan weer op bijzondere wijze in beeld.Wat: een luxe uitgave van 232 bladzijden met 200 illustraties

Te koop: in Bezoekerscentrum De Palingbeek, Provinciaal Infor-
matiecentrum Tolhuis, Standaard Boekhandel Ieper, museumshop 

Yper Museum (Lakenhalle Ieper)Prijs: € 15

van tragedie tot trekpleister
lieven stubbe

het verhaal van de oude vaart
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