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IN DE KIJKER

BELEEF PROVINCIAAL BEZOEKERSCENTRUM

DE BLANKAART

QR-code wandeling over de Blankaart vogels

De gevederde vrienden van de Blankaart is een QR-code wandeling over de vogels die je
in natuurgebied De Blankaart kan zien. Informatie en weetjes orden gecombineerd met
leuke doe-opdrachtjes voor de kinderen.

Activiteiten
kalender

IEDEREEN

doorlopend te beleven
IEDEREEN

KINDEREN VAN 6 TOT 12 JAAR

zondag 4 december van 14.30 tot 16.30 uur

woensdag 11 januari van 13.30 tot 16.30 uur

Zondagswandeling in De Blankaart: Bessen- en notenwandeling

Natuur@elier: Ga mee op wereldreis met onze wintergasten!

Agentschap voor Natuur en Bos

We gaan op stap in het kasteelpark, genieten van de mooie herfstkleuren en leren heel
wat wilde bessen en noten onderscheiden. Je krijgt veel informatie over het culinair, cosmetisch en medicinaal gebruik ervan. Bovendien geniet je onderweg van enkele lekkere
en originele plantenproevertjes.

gratis – info www.blankaart.be

Org. Natuurpunt IJzervallei

Met duizenden zijn ze, de vele soorten vogels die in de winter in de omgeving van de
Blankaart opduiken. Maar wie zijn ze? Waarom komen ze in de winter? En waar zijn ze
in de zomer? We nemen je mee in de ongelooflijke wereld van de trekvogels. Kom mee
speuren met de telescoop en verrekijker en kom al spelend meer te weten over deze
fantastische vogels.

Gratis – info/inschrijven www.natuurpunt.be/ijzervallei

Org. Provincie West-Vlaanderen i.s.m. Natuurpunt IJzervallei en Gezinsbond

Org. Provincie West-Vlaanderen i.s.m. Natuurwerkgroep De Kerkuil, Natuurpunt IJzervallei en

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

KINDEREN VAN 6 TOT 12 JAAR

woensdag 7 december van 13.30 tot 16.30 uur

KINDEREN VAN 6 TOT 12 JAAR

Natuur@elier: Grachtentocht!

woensdag 22 februari van 9 tot 16 uur

Ga je mee op pad? Maar waar is het pad? We verlaten Roodkapjegewijs de paadjes en
zoeken het avontuur op. Geen schrik van natte of vuile voeten? Mag het al eens kriebelen
tussen je tenen? Dan geniet je zeker en vast van deze uitzonderlijke natuurtocht.

Natuur@elier

Org. Provincie West-Vlaanderen i.s.m. Natuurpunt IJzervallei en Gezinsbond

Tijdens deze krokusvakantie is er weer een bijzondere spelactiviteit voor kinderen tussen 6 en 12 jaar. Samen met enkele begeleiders gaan we op een speelse manier kennis
maken met de natuurlijke rijkdom van het Blankaartdomein.

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

Org. Natuurpunt IJzervallei i.s.m. Provincie West-Vlaanderen en Gezinsbond
6 euro (gratis voor leden NP en GB) – info/inschrijven www.natuurpunt.be/ijzervallei

IEDEREEN

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

www.blankaart.be
Openingsuren BC Blankaart:
Oktober: van 13.30 tot 18.00 uur, gesloten op maandag en dinsdag.
November-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 opnieuw open tot 18.00 uur.
Provinciaal Bezoekerscentrum De Blankaart

zondag 1 januari, 5 februari en 5 maart van 14.30 tot 16.30 uur

KINDEREN VAN 6 TOT 12 JAAR

Zondagswandeling in De Blankaart

woensdag 1 maart van 13.30 tot 16.30 uur

Wandeling met gids doorheen het kasteelpark en natuurgebied van De Blankaart met extra aandacht voor de specifieke seizoenverschijnselen. Wintergasten, gasten op doorreis,
vroege voorjaarsbloeiers,... er valt elke maand iets nieuws te ontdekken.

Natuur@elier: Ontwaak met gekwaak?

Org. Natuurpunt IJzervallei

Op het einde van de winter komen heel wat dieren weer tevoorschijn. Kom mee het paddenspel spelen, zoek in verschillende poelen naar kikkers, salamanders en padden en
wie wint de springwedstrijd? Of wie maakt het langste paddensnoer?

Gratis – info/inschrijven www.natuurpunt.be/ijzervallei

Org. Provincie West-Vlaanderen i.s.m. Natuurpunt IJzervallei en Gezinsbond
3 euro (gratis voor leden NP en GB) – info/inschrijven www.blankaart.be

Verantwoordelijke uitgever: Peter Norro, MiNaWa, 050 40 32 90

Nieuwsgierig naar welke vogels je allemaal kan zien op het natuurdomein De Blankaart?
We laten je graag kennismaken met enkele veel voorkomende vogels, maar ook met enkele zeldzaamheden. Sommige zijn makkelijk te spotten, voor andere moet je wat meer
geluk hebben.

oktober 2022
april 2023
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IN DE KIJKER
zondag 16 oktober van 9 tot 17.30 uur

Blankaart XL – Dag van de Trage Weg
Op de Dag van de Trage Weg staat het nieuwe wandelnetwerk ‘De Blankaart’ in de
kijker. Via speciaal geselecteerde wandellussen beleef je de mooiste trage wegen op het
nieuwe wandelnetwerk. Je kan ook uitzonderlijk via voetveren, taxibootjes of een stappersbus het landschap verkennen.

ACTIVITEITEN IN EN OM BEZOEKERSCENTRUM DE BLANKAART

In het BC staan workshops, activiteiten en gidsen voor je klaar, en pik ook het vogelvoederweekend van Natuurpunt mee. Starten kan in de Blankaart of de IJzerboomgaard,
maar ook in Bikschote, Boezinge, Steenstrate, Reninge, Noordschote, Merkem. Je kan
ook enkele molens bezoeken, een brouwerij en de kerktoren van Merkem.

IEDEREEN

zondag 2 oktober van 14.30 tot 16.30 uur

VOLWASSENEN

VOLWASSENEN

dinsdag 18 en 25 oktober van 18 tot 21 uur

maandag 17 november van 19.30 tot 21.30 uur

2-delige cursus Vergeten Fruit @ Voedselbos De Woudezel

Avondje Over: De Bever
Boeiende lezing met tal van weetjes over het grootste knaagdier van Europa. Welke
invloed heeft het dier op zijn leefomgeving? Heeft de bever een toekomst in België? Kom
het ontdekken!
4 euro (gratis voor leden NP) – info/inschrijven thijs.declercq@natuurpunt.be

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 leven heel wat zwammen. We gaan op onderzoek met een ervaren natuurgids.

Org. Provincie West-Vlaanderen i.s.m. Regionaal Landschap Westhoek, Natuurpunt IJzervallei,

Vergeten fruit is fruit dat hier ooit veel voorkwam maar nu in onbruik geraakt is. Wil je
zelf ook uitpakken met fruitige gerechten waar mensen nog nooit van gehoord hebben?
Schrijf je dan nu in voor deze 2-delige cursus. Er is een goede afwisseling tussen theorie
en praktijk in het voedselbos en er zijn uiteraard ook proevertjes!

Westtoer, Stad Diksmuide, Stad Ieper, Gemeente Houthulst, Gemeente Lo-Reninge en Gemeente

Org. Natuurpunt IJzervallei

Org. Natuurpunt IJzervallei

Langemark-Poelkapelle

60 euro (50 euro voor leden NP) – info/inschrijven www.natuurpunt.be/ijzervallei

Gratis – info/inschrijven www.natuurpunt.be/ijzervallei

gratis – info www.blankaart.be

Zondagswandeling in De Blankaart: Paddenstoelentocht

IEDEREEN

© Kurt Lapere

KINDEREN VAN 6 TOT 12 JAAR

woensdag 5 oktober van 13.30 tot 16.30 uur

Natuur@elier: Nest!
Een nest… we denken dan heel vaak aan vogelnesten en dat is terecht. Maar ook heel
wat andere dieren vormen nesten in allerlei vormen en groottes. We helpen de solitaire
bijen en bouwen aan het insectenhotel. We zoeken allerlei andere nestensoorten, leren
over de eekhoorn en we bouwen allemaal samen een heel groot nest!

KINDEREN VAN 6 TOT 12 JAAR

vrijdag 25 tot zondag 27 november om 16 uur

woensdag 2 november van 9 tot 16 uur

Wintergasten Weekend

Natuur@elier: Handen uit de Mouwen!
November is de ideale maand om in het Blankaartgebied kleine beheerwerkjes uit te
voeren. Je vuil maken in de modder en zo ons natuurgebied helpen onderhouden, is
volop genieten van de natuur. Vergeet zeker je laarzen niet!
6 euro (gratis voor leden NP en GB) – info/inschrijven www.natuurpunt.be/ijzervallei

IEDEREEN

Dag van de Natuur: Beheerwerken in De Blankaart

zondag 6 november van 14.30 tot 16.30 uur

Een werknamiddag op de Blankaart is de natuur voelen in hart en nieren. Dat zijn
laarzen die nooit hoog genoeg zijn, modder in je haren en een turfgeur in je kleren. Dat
is zweten met een glimlach, werken en genieten in één moment, samen met andere
vrijwilligers.

In spreuken en gezegden komen heel wat verwijzingen voor naar rituelen en gebruiken
die onze voorouders hanteerden. Vaak werden onverklaarbare natuurverschijnselen aan
goden en godinnen toegeschreven. Tijdens deze wandeling gaan we op zoek naar hedendaagse gebruiken die voortspruiten uit de tijd van Kelten en Germanen.

© Kurt Lapere

Zondagswandeling in De Blankaart: Natuur en Cultuur

elke 3de zondag van de maand van 13.30 tot 16.30 uur

Gratis – info www.natuurpunt.be/ijzervallei

155 euro – info/inschrijven woumen@sport.vlaanderen

IEDEREEN

IEDEREEN

Org. Natuurpunt IJzervallei i.s.m. Natuurpunt De Bron en NWG De Kerkuil

Org. Natuurpunt IJzervallei i.s.m. Sport Vlaanderen

zaterdag 26 november van 13.30 tot 16.30 uur

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

Vogels spotten vanop het kijkplatform is een lust voor elke natuurliefhebber. De telescopen van ervaren vogelaars staan klaar om de wintergasten te spotten. Ontdek de vaak
verrassende vogelwereld van de IJzerbroeken.

Een weekend vol natuurbeleving met actief natuurbeheer en speciale aandacht voor de
vele vogels die in de Blankaart verblijven. Een unieke beleving!

Org. Natuurpunt IJzervallei i.s.m. Provincie West-Vlaanderen en Gezinsbond

Org. Provincie West-Vlaanderen i.s.m. Natuurpunt IJzervallei en Gezinsbond

Wintergasten spotten op het Kijkplatform in de Noordbroekstraat

Org. Natuurpunt IJzervallei

Org. Natuurpunt IJzervallei
Gratis – info/inschrijven www.natuurpunt.be/ijzervallei

Org. Natuurpunt IJzervallei
gratis – info www.natuurpunt.be/ijzervallei

