
IN DE KIJKER
Vanaf 15 januari 2022 tot 11 maart 2023
Cursus Natuurgids IJzervallei
In de cursus Natuurgids werk je rond een brede waaier aan thema’s. Je ontdekt hoe 
dieren, planten en landschappen samenleven en je krijgt een stevige basis rond ecolo-
gie en natuurbeheer. Tijdens de methodieklessen leer je hoe je een boeiende wandeling 
uitstippelt en groepen gidst. Daarnaast ga je regelmatig op excursie met ervaren gidsen 
en bezoek je natuurgebieden in de buurt.
Org. Natuurpunt CVN i.s.m. Natuurpunt IJzervallei, Natuurpunt De Bron, Regionaal Landschap 

Westhoek, Natuurwerkgroep De Kerkuil en Provincie West-Vlaanderen

315 euro (270 euro voor leden NP) info/inschrijven www.natuurpunt.be/cvn

ACTIVITEITEN DOOR PARTNERS IN  
EN OM BEZOEKERSCENTRUM DE BLANKAART

VOLWASSENEN
vrijdag 5 november om 19.30 uur
‘Het wingtagproject van Bruine Kiekendieven in de voorbije 10 jaar’, 
een uiteenzetting van Anny Anselin
Org. De Kerkuil i.s.m. Vogelwerkgroep Natuurpunt De Bron

info/inschrijven www.natuurwerkgroepdekerkuil.be

IEDEREEN
donderdag 25 november om 20.00 uur
Resultaten van de Frans-Belgische akkervogelinventarisatie in 2019
Org. De Kerkuil i.s.m. Vogelwerkgroep Natuurpunt De Bron

info/inschrijven info@debron.be

VOLWASSENEN
 vrijdag 26 november van 10.00 tot 12.00 uur
Baden in het bos
Org. Avansa Oostende Westhoek

info/inschrijven www.avansa-ow.be 

IEDEREEN
zondag 12 december van 18.45 tot 20.00 uur
Wereldlichtjesdag
Org. Stad Diksmuide i.s.m. Huis van het kind, Huisvandemens Diksmuide

info/inschrijven diksmuide@demens.nu 

VOLWASSENEN
dinsdag 8 maart 2022 om 20.00 uur
‘Vlaanderen waterarm? Staan onze polders straks droog?’, een lezing 
door prof. dr. Patrick Meire (University of Antwerp)
Org. Natuurpunt IJzervallei en Natuurpunt De Bron i.s.m. Muziekclub 4AD

info/inschrijven www.4AD.be 

VOLWASSENEN
zondag 7 en 14 november, 12 december, 27 februari, 27 maart, 24 april en 29 mei  
van 9.00 tot 12.00 uur
Cursus imkeren voor beginners
Org. de imkersbond de IJzervallei

info/inschrijven www.imkersbonddiksmuide.be 
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BELEEF PROVINCIAAL BEZOEKERSCENTRUM

DE BLANKAART 
EN OMGEVING

Activiteiten
kalender
oktober 2021  
april 2022

Bezoekerscentrum De Blankaart

Iepersteenweg 56, 8600 Woumen-Diksmuide

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

Openingsuren BC Blankaart (okt-maart): van 13.30 tot 16.30 uur, gesloten op maandag en  dinsdag. 

Geopend op feestdagen en schoolvakanties, behalve van Kerst t.e.m. Nieuwjaar.  

Vanaf april open tot 18.00 uur.

 Provinciaal Bezoekerscentrum De Blankaart
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IN DE KIJKER
zondag 17 oktober van 9.30 tot 17.30 uur
BLANKAART XL -Dag van de trage weg

Maak je eigen wandeling uniek en op maat. Met de wandelwIJzer kan je vanuit één van 
de vele startpunten een eigen traject uitstippelen door het kanaal-, broek- en polderland 
aan de IJzer, het waterland van de Westhoek.
Ruim 80km speciaal geselecteerde wandelwegen met vijf verschillende voetveren, een 
taxiboot en twee stappersbussen staan gratis ter beschikking.

Deelnemen is gratis. De WandelwIJzer kan je vanaf 11 oktober downloaden via www.blankaart.be. Op 

de dag zelf kan je ze oppikken op de verschillende startlocaties. Ontdek ze op www.blankaart.be.

ACTIVITEITEN IN EN OM BEZOEKERSCENTRUM DE BLANKAART

IEDEREEN
donderdag 7 oktober om 19.30 uur
Avondje over: Wat is er van het waterkonijn?
Emma Cartuyvels, werkzaam voor het Instituut voor natuur- en bosonderzoek, licht ons 
de biologie en verspreiding van de muskusrat toe. Over hoe het beleid daarmee omgaat, 
vertelt Jan Vandecavey van de Provinciale dienst Waterlopen.
Org. Provincie West-Vlaanderen.

3 euro pp. – info/inschrijven www.blankaart.be 

KINDEREN
woensdag 13 oktober van 13.30 tot 16.30 uur
Natuur@elier: Waterstrijd!
We gaan aan de slag met enkel natuurlijke materialen op, met en rond het water. We 
bouwen een miniatuurbootje en vechten in een bootrace uit wie de snelste boot kan 
maken. We zuiveren ook het natuurlijke Blankaartwater met een volledig zelfgebouwde 
waterzuivering.
Org Provincie West-Vlaanderen i.s.m. Regionaal Landschap Westhoek, Gezinsbond, Natuurpunt 

IJzervallei.

3 euro (gratis voor leden NP en GB) – info/inschrijven www.blankaart.be 

IEDEREEN
zondagen 17 oktober, 21 november en 19 december van 13.30 tot 16.30 uur
Wintergasten spotten op het Kijkplatform
Vogels spotten op het kijkplatform is een must voor elke vogelaar of natuurliefhebber. 
Ervaren vogelkenners stellen er hun telescopen op en geven je de nodige uitleg over de 
vogels in het gebied.
Org. Natuurpunt IJzervallei en Vogelwerkgroep Natuurpunt De Bron.

gratis – info www.natuurpunt.be/ijzervallei 

KINDEREN
woensdag 3 november van 9.00 tot 16.00 uur
Natuur@elier
Tijdens deze herfstvakantie is er weer een bijzondere spelactiviteit voor kinderen tussen 
6 en 12 jaar. Samen met enkele begeleiders gaan we op een speelse manier kennis ma-
ken met de natuurlijke rijkdom van het Blankaartdomein.
Org Natuurpunt IJzervallei i.s.m. Regionaal Landschap Westhoek en  Gezinsbond.

6 euro (gratis voor leden NP en GB) – info/inschrijven deblankaart@natuurpunt.be of 051 54 52 44 

IEDEREEN
zondag 7 november van 14.30 tot 16.30 uur
Zondagswandeling in de Blankaart: Paddenstoelen
De Blankaart is bekend om zijn vogelrijkdom maar ook andere natuur is er te 
 bewonderen. In het kasteelpark en kasteelbos met zijn vele dode bomen, bloeien heel 
wat zwammen.
Org. Natuurpunt IJzervallei en Natuurpunt De Bron i.s.m. Paddenstoelenwerkgroep

Gratis – info deblankaart@natuurpunt.be of 051 54 52 44

KINDEREN
woensdag 24 november van 13.30 tot 16.30 uur
Natuur@elier: Vuur!
Overleven in de natuur kan je enkel als je vuur kan maken. Jullie komen als vonkjes 
samen naar de Blankaart en vormen samen een groot vuur! We genieten van het licht en 
de warmte in deze donkere weken en misschien geraakt ook ons buikje verwend!
Org Provincie West-Vlaanderen i.s.m. Regionaal Landschap Westhoek, Gezinsbond, Natuurpunt 

IJzervallei.

3 euro (gratis voor leden NP en GB) – info/inschrijven www.blankaart.be 

IEDEREEN
zondag 5 december van 14.30 uur tot 16.30 uur
Zondagswandeling in de Blankaart: Natuur en Cultuur
Onze voorouders beleden een natuurgodsdienst waarbij alle natuurverschijnselen aan 
bepaalde goden werden toegeschreven. Met de christianisering van het Westen probeer-
de men een einde te maken aan al die rituelen en gebruiken, die afgeschilderd werden 
als afgoderij.
Org. Natuurpunt IJzervallei

Gratis – info deblankaart@natuurpunt.be of 051 54 52 44

NOTEER ALVAST IN JE AGENDA:
2 februari 2022 Natuur@elier: Voor buitenspelende kinderen die zot zijn van Natuur!
3 februari 2022 Avondje over: Gezellige vertelavond over typische streekthema’s.
2 maart 2022 Natuur@elier: Voor buitenspelende kinderen die zot zijn van Natuur!
10 maart 2022 Avondje over: Gezellige vertelavond over typische streekthema’s.
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