
IN DE KIJKER
Wilde Buitendag
KINDEREN VAN 3 TOT 12 JAAR
zaterdag 7 mei van 10.00 tot 18.00 uur
We trotseren modder, maken pijl en boog, voelen met blote voeten, maken vliegers en 
tipi’s met wilgentenen, en hooiruiters. We overwinnen de apenbrug en het sluipparcours. 
Wild plezier en je lekker vuil maken verzekerd!
Org. Natuurpunt IJzervallei i.s.m. Natuurpunt De Bron

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

IEDEREEN
van 15 juni tot 15 september elke woensdag om 14.30 uur tot 17.00 uur en elke vrijdag 
om 18.00 tot 20.30 uur
Fluistervaren en broekwandelen
De Blankaart is een waardevol en soortenrijk natuurgebied. Kom mee genieten van de 
kolonie lepelaars en de bruine kiekendieven. Geniet van de schoonheid van de echte 
koekoeksbloem en de zwanenbloem. Kom tot rust in de weidse natuur. Nadat je van de 
fluistervaart op de Blankaartvijver hebt genoten, wandel je terug door de broeken over 
het Blankaartpad in het gezelschap van een natuurgids.
Org. Natuurpunt IJzervallei

3,5 euro pp. of 7 euro per gezin (gratis voor NP leden) – info/inschrijven deblankaart@natuurpunt.be  

of 051 54 52 44

KINDEREN VAN 6 TOT 12 JAAR
woensdag 1 juni van 13.30 tot 16.30 uur
Natuur@elier: Plak, proef, pof, pot, prik, pruttel: plantenplezier!
Een plant leeft! Ja echt waar. Planten geven zoveel aan kok, dokter of kunstenaar. We 
kunnen er zo hard van genieten, zowel binnen als in de natuur. Een geurtje, een kleurtje, 
soms zoet, bitter of zuur.
Org. Provincie West-Vlaanderen i.s.m. Natuurpunt IJzervallei en Gezinsbond

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

KINDEREN VAN 10 TOT 14 JAAR
van 4 tot 8 juli en van 11 tot 15 juli
Wilde buitenweek in de Blankaart
Hou je van spannende, uitdagende en stoere buitenactiviteiten? Lijkt actie in de natuur, 
van de gewone wandelpaden af iets voor jou? Tijdens dit natuurkamp leer je welke vaar-
digheden je nodig hebt om te overleven in de natuur, ga je op pad met de fluisterboot en 
verzamel en bereid je wilde eetbare planten.
Org. Natuurpunt IJzervallei i.s.m. Sport Vlaanderen Woumen

274 euro – info/inschrijven www.sport.vlaanderen/sportkampen

 

KINDEREN VAN 6 TOT 12 JAAR
woensdag 6 juli van 9.00 tot 16.00 uur
Natuur@elier: Vlieg met me mee naar de regenboog!
Iedereen schilder vandaag! De natuur is één  grote verfwinkel. Alles wat met kleuren, 
vleugels, en natuurlijke verf heeft te maken, daar gaan we vandaag mee aan de slag. 
Benieuwd met wat je straks naar huis gaat?
Org. Natuurpunt IJzervallei i.s.m. Gezinsbond

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

KINDEREN VAN 6 TOT 12 JAAR
woensdag 3 augustus van 9.00 tot 16.00 uur
Natuur@elier: Waar is da beesje?
Heb je vlinders in je buik? Kriebelt het aan je tenen? Jeukt het in je haar? We gaan op 
zoek naar mini-diertjes in alle lagen van de natuur: in de struiken, in het bos, in de 
weide, in de bodem en in het water! Welke soorten heeft de Blankaart allemaal in petto? 
We gaan ze zoeken, bekijken, benoemen, tellen en noteren!
Org. Natuurpunt IJzervallei i.s.m. Gezinsbond

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

KINDEREN VAN 6 TOT 12 JAAR
woensdag 7 september van 13.30 tot 16.30 uur
Natuur@elier: Sporenzoekers gezocht!
Van vlinder tot vos, van mier tot muis, van konijn tot kraai, van aalscholver tot aardhom-
mel, van eekhoorn tot eend, van schuimcicade tot schaap,... We kunnen ze al eens spot-
ten. Maar ook als ze er niet zijn, kunnen we ze zien! Ik zie, ik zie wat jij niet ziet…. Wat is 
het? De sporen die vele dieren achterlaten zullen je versteld doen staan.
Org. Provincie West-Vlaanderen i.s.m. Natuurpunt IJzervallei en Gezinsbond

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

IEDEREEN
vrijdag 23 tot zondag 25 september
Zomergastenweekend, tussen otter en zeehond
Zowel het natuurgebied De Blankaart in Woumen als de IJzermonding in Nieuwpoort 
bieden topnatuur van de bovenste plank. Dit wordt een actief sportief weekendje gevuld 
met natuurbeleving, fietsen en kajakken, tussen Nieuwpoort en Woumen.
Org. Natuurpunt IJzervallei i.s.m. Sport Vlaanderen Woumen

155 euro – info/inschrijven www.sport.vlaanderen of woumen@sport.vlaanderen 
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BELEEF PROVINCIAAL BEZOEKERSCENTRUM

DE BLANKAART 
EN OMGEVING

Activiteiten
kalender
april
september
2022

Bezoekerscentrum De Blankaart

Iepersteenweg 56, 8600 Woumen-Diksmuide

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

Openingsuren BC Blankaart (april-sept): van woensdag tot en met zondag van 13.30 tot 18.00 uur. Open 

op feestdagen en schoolvakanties. In juli en augustus open op zaterdag en zondag vanaf 11.00 uur.

 Provinciaal Bezoekerscentrum De Blankaart
© Kurt Lapere



IEDEREEN
vrijdag 1, 8, 15, 22 en 29 juli van 17.00 tot 20.00 uur
4AD sessies in het Blankaartpark
Muziek in een groen kader met het kasteel en haar park als decor.
Org. Provincie West-Vlaanderen i.s.m. Muziekclub 4AD

gratis – info/inschrijven www.blankaart.be 

GEZINNEN MET KINDEREN VAN 9 JAAR TOT 11 JAAR
zaterdag 2 en zondag 3 juli van 12.00 tot 12.00 uur
Nachtje Blankaart
24 uur Blankaartnatuur met overnachting in eigen tent in de schaduw van het kasteel. Ga 
samen op verkenning, overwin nieuwe uitdagingen en leer nieuwe skills. Voor kinderen van 
9 t.e.m. 11 jaar in gezelschap van een ouder of familielid.
Org. Provincie West-Vlaanderen

65 euro per duo – info/inschrijven www.blankaart.be – plaatsen zijn beperkt

GEZINNEN MET KINDEREN VANAF 6 JAAR
woensdag 13, 20 en 27 juli en 3, 10 en 17 augustus tussen 13.30 en 16.30 uur
Gezinsdag 
Zoek het avontuur op terwijl je in onze bomen klimt of leef je uit in onze crea-workshops. 
Speel met je gezin enkele grote gezelschapsspelen of probeer samen jullie evenwicht te 
behouden op onze slackline! Geniet van een verhalenverteller in het bos en ga op verken-
ning in ons labo.
Org. Provincie West-Vlaanderen

gratis – info/inschrijven www.blankaart.be

IN DE KIJKER
#IKZOMERWESTVLAAMS

Een unieke combinatie van wandelen, fietsen en varen. 

IEDEREEN
Elke weekdag in juli en augustus
Naturathlon
Beleef en ontspan - halve dag
Na een lekkere picknickmand fiets je en wandel je langs heerlijke paden en verken je de 
mooie omgeving van de Blankaart. Vaar zelf met een fluisterbootje op het mooiste kanaal 
van de Westhoek. Geniet van een ambachtelijk ijsje en sluit je dag af in de schaduw van 
het kasteel.

Naturathlon Next Level
Sport en avontuur - volledige dag
De kajak, fiets en wandelschoenen nemen je mee door het natuurgebied De Blankaart 
richting het bezoekerscentrum. Hier wacht een picknickmand vol lokale hoeveproducten. 
Kies om je wandeling verder te zetten, alleen of onder begeleiding van een natuurgids. Na 
een korte stop voor een heerlijk ijsje is de fiets terug aan de beurt. Je sluit de dag af met 
een heerlijke kajaktocht op de IJzer.
Org. Provincie West-Vlaanderen i.s.m. Buitenbeentje, t’ Hof van de Rhille, VZW De Boot en t’ Madeliefje.

Info/inschrijven www.blankaart.be - Tijdig reserveren

ACTIVITEITEN IN EN OM BEZOEKERSCENTRUM DE BLANKAART

IEDEREEN
zondag 3 april, 1 mei, 5 juni, 3 juli, 7 augustus en 4 september van 14.30 tot 16.30 uur
Zondagswandeling
Maak kennis met het verhaal van De Blankaart en ontdek mee de seizoenverschijnselen 
in het kasteelpark en het natuurgebied. Zo heeft elke maand een ander accent en een 
ander thema. Onze natuurgids neemt je mee op stap.
Org. Natuurpunt IJzervallei

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

KINDEREN VAN 6 TOT 12 JAAR
woensdag 6 april van 9.00 tot 16.00 uur
Natuur@elier: Dieren in beweging!
Elk dier heeft zijn eigen manier van voortbewegen. Denk maar aan vissen, vogels, padden, 
konijnen, slangen,... Benieuwd naar wat zich voortbeweegt in het Blankaart domein? Trek je 
laarzen aan, en breng je speurneus mee! Samen gaan we op zoek naar sporen van dieren!
Org. Natuurpunt IJzervallei i.s.m. Gezinsbond

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

IEDEREEN
zondag 17 april, maandag 18 april, zondag 24 april om 6.00 uur tot 9.00 uur
zondag 1 en 8 mei om 5.30 uur tot 8.30 uur
Vroegmorgenboottocht met ontbijt
Beleef de Blankaart van op het water in de vroege morgen met start in de complete duis-
ternis. De geruisloze fluisterboot brengt je stil langs de rietkragen. De vogels worden één 
voor één wakker en laten hun gezang weerklinken. De zon komt langzaam op en verdrijft 
de nevel...Een gespecialiseerde vogelaar-gids vertelt je meer over wat je hoort en ziet.
Org. Natuurpunt IJzervallei

12 euro (8 euro onder 12 jaar) – info/inschrijven deblankaart@natuurpunt.be of 051 54 52 44

t

KINDEREN VAN 6 TOT 12 JAAR

woensdag 4 mei van 13.30 tot 16.30 uur
Natuur@elier: Test je kennis van het ei!
We moeten niet op EIeren lopen, maar rondrennen als een kip zonder kop hoeft EIgenlijk 
ook niet. Want het natuur@elier “Test je kennis van het EI” wordt kEI plezant met een 
spel, veel weetjes, onderzoekjes, een kwisje. En tussen de kinderen en de gids is het 
steeds koek en EI.
Org. Provincie West-Vlaanderen i.s.m. Natuurpunt IJzervallei en Gezinsbond

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

VOLWASSENEN
woensdag 11, 18 en 25 mei en 1 juni van 18.00 tot 21.00 uur
Cursus Wilde eetbare planten
De natuur heeft heel wat lekkers in petto! In deze 4-delige cursus ontdek je welke planten 
écht lekker en gezond zijn. Hoe kan je ermee aan de slag, en hoe doe je dat veilig? Welke 
wilde planten zijn interessant om zelf in je tuin te zetten? Ontdek wilde recepten om je tafel 
mee op te fleuren en leer hoe je meer zelfvoorzienend en duurzaam kunt leven!
Org. Natuurpunt IJzervallei i.s.m. Natuurpunt De Bron en Voedselbos De Woudezel

Afspraak aan Voedselbos De Woudezel, Iepersteenweg 84 in Houthulst

125 euro (100 euro voor leden NP) – info/inschrijven deblankaart@natuurpunt.be of 051 54 52 44

IEDEREEN VANAF 14 JAAR

zondag 29 mei van 9.45 tot 17.00 uur
Lepelsnijden
Maak je eigen (kook)lepel uit een vers stukje hout, fantastisch toch! Leer ook over hout 
en de gereedschappen zodat je thuis verder kunt experimenteren en genieten van deze 
prachtige manier van houtbewerken. Want wat is er mooier dan leren je eigen houten 
lepel te maken om hem daarna in je eigen keuken te gebruiken.
Org. Provincie West-Vlaanderen i.s.m. Het Lepelhuis

65 euro – info/inschrijven www.blankaart.be 
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