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[Persbericht] Blankaart XL op Dag van de Trage Weg 
 
 
Zondag 16 oktober vindt van 9.30 tot 17.30 uur Blankaart XL plaats, het grootste wandelfeest n.a.v. 
van Dag van de Trage Weg op het nieuwe wandelnetwerk Blankaart. Ook op het water wordt het 
landschap beleefd, want taxi- en overzetbootjes zorgen die dag voor een maximale aansluiting. Er zijn 
speciaal voor die dag ook heel wat workshops en bezoeken mogelijk onderweg.  
 
Voor elke stapper 
Geoefende stapper of niet, niemand heeft een excuus om niet mee te doen. Met routes tussen 3 en 
24 km, is het nieuwe wandelnetwerk verkennen voor iedereen behapbaar. Er is zelfs een 
rolstoelvriendelijke route die start aan de IJzerboomgaard in Diksmuide. De andere, veelal 
onverharde, routes laten je de omgeving van de IJzervallei op een unieke manier verkennen. Een 
overzicht van de 10 wandelroutes vind je op www.rlwesthoek.be.  

 
Taxibootjes of -bus 
Wie graag wat kilometers overbrugt, de routes aan elkaar rijgt of een bezoek brengt aan de molen of 
brouwerij, neemt de gratis taxiboot of -bus. Alle haltes en busuren zijn online te vinden of op de 
wandelwIJzer op elke startlocatie. Daarnaast kun je in bezoekerscentrum De Blankaart meedoen aan 
tal van workshops en aan het vogelvoederweekend. De Beukelaremolen en de Beeuwsaertmolen 
openen hun deuren en een bezoek aan brouwerij Leroy is ook mogelijk. Tot slot snuif je een vleugje 
cultuur op in Muséecafé De Fot’oeil of Herberg De Knocke.    

 
Praktisch 
Starten kan op 10 locaties: café de IJzerboomgaard, kasteel de Blankaart, Muséecafé De Fot’oeil, 
Herberg De Knocke in Diksmuide, vzw De Boot of het kasteel van Merkem in Houthulst, L’Héritage of 
Noordschoteplein in Lo-Reninge, Frituur De Zege in Ieper en aan de kerk van Bikschote in 
Langemark-Poelkapelle. Meer info op www.rlwesthoek.be, 0495 35 13 77 of info@rlwesthoek.be. 
Deelname is gratis. Dit is een organisatie van het Regionaal Landschap Westhoek i.s.m. provinciaal 
bezoekerscentrum De Blankaart, Natuurpunt, vzw De Boot, Westtoer, Diksmuide, Houthulst, Ieper, Lo-
Reninge en Langemark-Poelkapelle. 

 
 
-- 
Noot aan de redactie 
 
Voor meer informatie over de organisatie van ‘Blankaart XL’ kunt u steeds terecht bij Nele Saint-
Germain, medewerker van Regionaal Landschap Westhoek via  
nele.saint-germain@rlwesthoek.be of op het nummer 0495 35 13 77. 


