
Bezoekerscentrum Palingbeek 

Vaartstraat 7, 8902 Ieper-Zillebeke

bc.palingbeek@west-vlaanderen.be - 057 23 08 40
www.west-vlaanderen.be/palingbeek

Openingsuren:
Van maart t.e.m. november: op woensdag, zaterdag, zondag en feestdagen van 13.30 tot 17 uur.

Elke namiddag tijdens de schoolvakanties.

 Provinciedomein Palingbeek     palingbeek   
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Exact 50 jaar geleden opende de  Provincie 
West-Vlaanderen het Provinciedomein 
Palingbeek voor het eerst voor het publiek. 
Het domein is ontstaan rond het  verlaten 
kanaal Ieper-Komen en kende sindsdien 
een  gestage groei tot de 250 ha die het nu 
omhelst. Na een bewogen geschiedenis – de 
ravage van WOI, de kanaalperikelen – is de 
rust teruggekeerd in het gebied. Jaarlijks 
genieten er nu ruim 200.000 bezoekers 
van de natuur en het landschap. 50 jaar 
 Provinciedomein Palingbeek… 
dat gaan we vieren.

WIL JE MEER WETEN OVER 
ONS FEESTPROGRAMMA?

ACTIVITEITEN DOOR PARTNERS IN PROVICIEDOMEIN PALINGBEEK

ASTROLAB IRIS
elke woensdag- en zondag van 14.30 tot 17.30 uur: vrij te bezoeken (zonnekijker)
elke vrijdag om 20.30, 21.15 en 22.00 uur: sterrenkijkavond (op reservatie)
vrijdag 24 maart van 20.00 tot 22.00 uur: lezing ‘James Webb telescoop’ door  
Professor Christoffel Waelkens
vrijdag 26 mei van 20.00 tot 22.00 uur: lezing ‘Zelf exoplaneten waarnemen’
door dhr. Pieter Vuylsteke
org. AstroLAB IRIS

info/inschrijven www.astrolab.be, info@astrolab.be of 057 21 87 87

VELT
maandag 1 mei van 10.00 tot 17.00 uur: Plantenruilbeurs Velt Westland
org. VELT Westland

info/inschrijven info.westland@velt.be of 057 33 60 63

zondag 4 juni van 10.00 tot 12.00 en 13.30 tot 17.00 uur Velt Ecotuindag –  
rondleiding in de biotuin
org. Milieuboerderij de Palingbeek i.s.m. VELT Westland 

IN DE KIJKER
KINDEREN
Kids Rangerclub
woensdag 5 april van 9.30 tot 16.00 uur (voor 7 tot 8 jaar)
woensdag 12 april van 9.30 tot 16.00 uur (voor 9 tot 12 jaar)

Samen met de Palingbeek Rangers leren kinderen skills om de natuur te trotseren. Het 
bos is hun speel- en beleefplek. Leer de kneepjes van het vak om vuur te maken en bak of 
kook met ingrediënten recht uit de natuur. Samen eten we gezellig rond het kampvuur. We 
gaan veilig aan de slag met mes en hout, zoomen in op dieren en zoeken naar hun sporen 
en woonplaatsen. Kampen bouwen, sjorren en knopen maken… het hoort er allemaal bij!
org. Provincie West-Vlaanderen

5 euro – info/inschrijven www.west-vlaanderen.be/palingbeek

TENTOONSTELLINGEN

IEDEREEN
tijdens de openingsuren
De Rangerhut met een eekhoorn pluimstaart
Keileuke uitdagingen voor alle leeftijden leren je heel wat over de eekhoorn, ons nieuwe 
dier van het jaar. Ontdek op een speelse manier het voedsel, de sporen en de slaapplek-
jes van deze kleine acrobaat. Verrassend en kidsproof!
org. Provincie West-Vlaanderen

gratis – info www.west-vlaanderen.be/palingbeek

IEDEREEN VANAF 9 JAAR
tijdens de openingsuren, tot 31 augustus
Dieren onderweg – tijdelijke expo
Onze omgeving is erg versnipperd door de vele wegen, het verkeer en allerlei obstakels. 
Wilde dieren hebben het niet makkelijk om zich veilig te verplaatsen in hun leefgebied. 
Deze tijdelijke tentoonstelling toont welke gevaren dieren moeten overwinnen en hoe wij 
ze daarbij kunnen helpen.
org. Provincie West-Vlaanderen

gratis – info www.west-vlaanderen.be/palingbeek

GEZINSZOEK- EN SPEURTOCHTEN

De gezinszoek- en speurtochten maken een uitstap met een groep 
volwassenen en kinderen leuk én spannend. Ontdek het gevarieerde 
aanbod:
Te koop in Bezoekerscentrum Palingbeek

Activiteiten
kalender
april
juni 
2023  
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© Stadsarchief Ieper, fotocollectie Gilbert Bossaert

50 jaar Provinciedomein Palingbeek



ACTIVITEITEN IN PROVINCIEDOMEIN PALINGBEEK

IEDEREEN VANAF 7 JAAR
maandag 10 april en zondag 11 juni van 14.00 tot 16.30 uur
Speuren-naar-dierensporen-tocht
Over drolletjes, prenten en andere dierensporen
Weet jij van welk dier dit spoor is? Nee? Ga samen met een Palingbeek Ranger op stap 
en ontdek de wondere wereld van dierensporen. Ze zijn altijd en overal te vinden en elk 
spoor vertelt een eigen verhaal. Bij elke tocht gaan we op stap in een ander stuk van het 
domein. Met een beetje geluk spotten we de dieren zelf! 
org. Provincie West-Vlaanderen

gratis – info/inschrijven www.west-vlaanderen.be/palingbeek

VOLWASSENEN EN JONGEREN
Dieren-spotten-tocht
Benieuwd welke dieren er allemaal leven in Provinciedomein Palingbeek? Wat eten ze, 
waar slapen ze, hoe klinken ze? Ontdek het samen met een natuurgids tijdens één van 
onze dieren-spotten-tochten. Elke tocht gaat over een specifieke soort.

zaterdag 25 maart van 19.30 tot 21.30 uur Nacht van de steenuil
maandag 1 mei van 5.30 tot 9.00 uur Vroege-vogel-wandeling
zaterdag 3 en zondag 4 juni van 14.00 tot 16.30 uur Hommelwandelingen
zondag 18 juni van 14.00 tot 17.00 uur Vliegende juwelen (libellen)

org. Provincie West-Vlaanderen i.s.m. Vogelbescherming Vlaanderen afdeling Westhoek, 

 Steenuilenwerkgroep Natuurpunt, Vogelwerkgroep Natuurpunt De Bron, Natuurpunt Westland 

en Insectenwerkgroep De Bron.

gratis – info/inschrijven www.west-vlaanderen.be/palingbeek

WORKSHOPS

VOLWASSENEN
zondag 2 april van 14.00 tot 17.00 uur
Groene pesto maken
We gaan aan de slag met frisse voorjaarskruiden. De basis voor traditionele pesto is 
basilicum en look, aangevuld met olie en pijnboompitten. We gaan op stap en ontdekken 
eetbare wilde planten waar we mee aan de slag gaan. We maken enkele lekkere ‘wilde’ 
hapjes/gerechtjes.
org. Avansa i.s.m. Provincie West-Vlaanderen

8 euro – info/inschrijven www.avansa-ow.be of 059 50 39 52

IEDEREEN VANAF 14 JAAR
zaterdag 13 mei van 10.00 tot 17.00 uur
Lepelsnijden
Maak je eigen (kook)lepel uit een vers stukje hout, fantastisch toch! Leer over hout en de 
gereedschappen zodat je thuis verder kunt experimenteren en genieten van deze prach-
tige manier van houtbewerken.
org. Het Lepelhuis i.s.m. Provincie West-Vlaanderen

65 euro – info/inschrijven harald@lepelhuis.be 

IEDEREEN VANAF 7 JAAR 
zondag 30 april van 14.00 tot 16.00 uur 
In het spoor van de Ranger
Lente-editie
We bouwen een slaapzakhut voor bostrollen en leren heel wat over het maken van on-
derdak met alleen maar natuurlijke materialen. Vang de schoonheid van de lente in het 
fotospel en leer alles over het konijn met een quiz en sluipspel. Ga op zoek naar een lek-
ker lentebordje en ontdek heel wat over eetbare natuur. Eindigen doen we bij een warm 
vuurtje met een zoete afsluiter.
org. Provincie West-Vlaanderen

gratis – info/inschrijven www.west-vlaanderen.be/palingbeek

(GROOT)OUDERS EN KINDEREN VAN 5 TOT 12 JAAR
zondag 14 mei van 14.00 tot 16.30 uur
Op natuuravontuur in Palingbeek
Test je vossenoren en luister samen naar de geluiden uit de natuur. Schep kleine water-
diertjes uit de poel, ontdek en bewonder de kriebeldiertjes. Leer schilderen met natuur-
lijke materialen. Plezier, verwondering en samen de natuur beleven staan voorop.
org. Provincie West-Vlaanderen

gratis – info/inschrijven www.west-vlaanderen.be/palingbeek 

VOLWASSENEN EN JONGEREN
zondag 21 mei van 14.00 tot 16.00 uur
Roering en Romantiek langs de Vaart
Ontdek tijdens deze ludieke theaterwandeling het bewogen verhaal van een koppige 
Vaart. Een historische mislukking veranderde in een prachtig stukje natuur. Twee acteurs 
nemen je op sleeptouw en dompelen je onder in de wereld van toen: het rijke kasteel-
leven, het morrende werkvolk en de wanhopige ingenieurs…
org. Provincie West-Vlaanderen

5 euro – info/inschrijven www.west-vlaanderen.be/palingbeek

VOLWASSENEN MET KINDEREN VANAF 6 JAAR
zaterdag 27 mei om 10 uur tot zondag 28 mei om 12.00 uur
Bushcraftweekend 1.0
Altijd al eens in het bos willen slapen in je zelfgemaakte hut of shelter? Wil je leren hoe 
je vuur kan maken zonder aansteker of lucifer? Zin om veilig met een mes en bijl te leren 
werken? Durf je samen een waar feestmaal klaar maken op het kampvuur? Schrijf je dan 
samen met je (groot)ouder(s) in en beleef en ontdek hoe je je thuis kan voelen in het bos.
org. Bushcraft West i.s.m. Provincie West-Vlaanderen

85 euro/persoon – info/inschrijven www.west-vlaanderen.be/palingbeek 

OOK TE BOEKEN

ALS GROEP

           IN DE KIJKER
zondag 23 april van 14.00 tot 17.00 uur 

DAG VAN 1001 DIEREN
Een dag vol beestige avonturen!

org. Provincie West-Vlaanderen i.s.m. Milieuboerderij De Palingbeek, Natuurpunt De Bron, 

VOC Oostende, Velt, De Westerbie, Inagro, Stad Ieper, Spingroep De Wullekobbe, AstroLAB IRIS, 

De Vleermuizenwerkgroep…

gratis – info www.west-vlaanderen.be/palingbeek

Dieren

Klimmen
Rangers Verhalenvertellers

Hapje en drankje

Creatieve uitspattingen

Vuur maken

DierenmysterieSportieve uitdagingen

OOK TE BOEKEN

ALS GROEP

OOK TE BOEKEN

ALS GROEP
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