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VOORWOORD

Bij de start van de lente is alles een beetje nieuw. De  
eerste zonnestralen in je gezicht. De eerste kwetteren-
de zwaluwen. De eerste geur van vers gemaaid gras. De  
eerste kiemen in de moestuin. Veel eerste keren dus.

En daar brei ik nog een bijzondere eerste keer aan vast: de 
allereerste keer als toekomstig voorzitter van het Regio-
naal Landschap Westhoek dit voorwoord mogen schrijven 
voor de Landschapskrant. Ik ben blij dat ik jullie mag uitno-
digen om de Westhoek te verkennen. Ontdek de Westhoek 

NIEUW FIETSNETWERK FRANS-VLAANDEREN

Het fietsnetwerk “Leievallei & Frans-Vlaamse Heuvels” 
sluit vanaf 29 maart naadloos aan op het netwerk “West-
hoek”, goed voor 830 km fietsplezier over de grens. Stip-
pel je eigen route uit langs de mooiste plekjes via het 
knooppuntensysteem.

NIEUWE WEBSITE

Sinds kort surf je naar de gloednieuwe website  
www.rlwesthoek.be. Je ziet er wat het Regionaal Land-
schap Westhoek doet, wie ze zijn en je leest er over de  
verschillende landschappen die we in de Westhoek rijk 
zijn. 

VERNIEUWD BEZOEKERSCENTRUM

Laat je binnen en buiten verrassen door het unieke duin-, 
kust- en zeeleven. Maak gebruik van een interactieve  
kaart of snuister in het aquarium om daarna op  
ontdekking te gaan tijdens één van de verschillende zoek- 
tochten. www.duinpanne.be

NIEUWE PUBLICATIE VOORMEZELE

Kleine dorpen verbergen vaak grote archeologische  
vondsten. Het kasteel en de abdij van Voormezele  
waren eeuwenlang de ‘landmarks’ van het dorp. Als  

op de fiets, vanuit de hoogte, te voet of vanop het water, 
maar doe het vooral van de bergen tot aan de kust. 

Veel leesplezier!

Jurgen Vanlerberghe
Gedeputeerde Milieu, 
Natuur en Landschap

KOM BUITEN IN DE WESTHOEK!

INHOUD

NIEUWE STREKEN

Provincie West-Vlaanderen • VERANTWOORDELIJKE UITGEVER:  

Regionaal Landschap Westhoek, Iepersteenweg 56, 8600 Diksmuide •  
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symbolen van het ancien régime werden ze door de  
Franse Revolutie genadeloos opgedoekt. Die  
geschiedenis raakte zo snel vergeten en werd  
verbannen naar de archieven. Met de wederop-
bouw na ’14-’18 verdwenen de laatste sporen van 
het domein. Lees meer over de resultaten van het  
onderzoek in de nieuwe publicatie (te bestellen voor 8 
euro via www.co7.be). Kom in juni de vondsten bekijken 
in de bib van Ieper. 

ELF EEUWEN IEPER 

Wie op zoek is naar een vlot leesbaar boek dat de  
wonderbaarlijke geschiedenis bundelt van een stad 
met negen levens, moet het nieuwste boek van Lieven  
Stubbe in huis halen. Zijn ‘Elf eeuwen Ieper’ is  
zowel boeiend om te lezen als om naar te kijken. Je 
kan het onder meer  kopen (30 euro) in de shop van het  
Bezoekerscentrum in de Lakenhalle in Ieper of online  
bestellen via toerismebalie@ieper.be.

OPROEP

Heb je een goed idee om van jouw dorp of gemeente een 
nóg betere plek te maken om te wonen, te leven en te 
werken? Kijk even naar de projectenoproep van Partons 
2.0 en dien je projectidee in! 
www.west-vlaanderen.be/partons-20
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In de middeleeuwen ontstonden 
kerkhoven in en rond de kerk. Om 
hygiënische redenen verbood keizer 
Jozef II dit in 1784. Begraafplaat-
sen moesten vanaf toen buiten de 
kernen aangelegd worden. Zo werd 
de begraafplaats van Ieper (wellicht 
de vierde oudste van Vlaanderen) in 
1791 aangelegd. 

Soldatenbegraafplaatsen tekenen 
het landschap van de Westhoek als 
eerbetoon aan de gesneuvelden 
uit de Grote Oorlog. Verschillende  
werden in de aanloop van de  
herdenking gerestaureerd. Er  
werden bezoekerscentra bij Tyne Cot 
in Passendale en Lijssenthoek in  
Poperinge opgericht. Opvallend 
daarbij is dat deze gebouwen zich op 
een harmonieuze manier integreren  
bij de begraafplaatsen en het  
omringende landschap.

Groene oases

Vaak zijn begraafplaatsen een groe-
ne oase in de bebouwde omgeving. 

Er kan divers groen zijn en de rust 
trekt verschillende diersoorten aan. 
Sinds 1 januari 2015 mogen gemeen-
tes geen pesticiden meer gebruiken. 
Gemeentes zijn daarom voortdurend 
op zoek naar mogelijkheden om 
fraaie, groene ruimten te creëren 
zonder dat inwoners over ‘vuil’ of on-
kruid klagen. Zo zijn in het Veurnse  
Booitshoeke vaste planten in hoge 
plantdichtheid aangeplant om  
onkruidgroei te onderdrukken. Waar 
vroeger de grond tussen de graven  
zwart gehouden werd, staan nu  
planten en grassen. 

Van begraafplaats naar 

begraafpark

Mee geëvolueerd is de definitie van 
een begraafplaats. Volgens Ides 
Leys, hoofd van de groendienst van 
Koksijde, is een begraafplaats niet 
langer de laatste rustplaats. Hij 
omschrijft het als een plaats waar 
levenden in het groen tot bezinning 
kunnen komen. Ook dat vereist een 
andere aanleg. In Oostvleteren kwam 

er zo’n parkbegraafplaats naar  
ontwerp van landschapsarchitect 
Andy Malengier.

Noodzaak van inventarisatie 

Sinds 2004 moeten alle gemeente- 
besturen een lijst hebben met graven  
van lokaal historisch belang.  
Daarmee wordt duidelijk welke  
graven bijvoorbeeld nood heb-
ben aan onderhoud, conservatie of  
restauratie. De gemeente Koksijde 
publiceerde in 2007 zijn inventaris 
‘Koksijde, tuinen van eeuwige rust’.  
In Ieper zijn er in 2018 een vijftigtal 
graven lokaal beschermd.

In heel wat gemeenten (Koksijde, 
Veurne en Vleteren) zijn de graven 
ondertussen opzoekbaar via een  
digitaal geoloket. De gemeente  
Koksijde ging nog verder: er kan 
online gezocht worden op de  
erfgoedwaarde van een graf of op  
belangrijke personen. Daarnaast 
vind je op hun geoloket ook drie  
gedigitaliseerde erfgoedwandel- 
ingen op de begraafplaatsen.

Tijdens de Europese Week van de Begraafplaatsen van 22 mei tot 2 juni zetten  
steden en gemeenten, kerkfabrieken en geschied- en heemkringen gedurende 
een week hun funerair erfgoed extra in de kijker.

ARTIESTEN OP BEGRAAFPLAATSEN

Meer en meer mensen hebben er behoefte aan om op 1 november meer te doen 
dan een bloem neer te leggen. Vzw Reveil moedigt artiesten aan om begraafplaat-
sen in een warme gloed van muziek, poëzie en lokale verhalen te dompelen.

Meer info op www.uitindewesthoek.be

WEEK VAN DE BEGRAAFPLAATSEN 

FUNERAIR 
ERFGOED

DE DOOD EN HET LEVENSEINDE ZIJN NIET LANGER EEN EXTREEM TABOE. 
NIEUWE WETGEVING EN VERANDERENDE BELEVING VAN BEGRAAFPLAATSEN 

HEBBEN HUN EFFECT GEHAD OP HET UITZICHT ERVAN. MEER EN MEER 
WORDEN BEGRAAFPLAATSEN OPEN, GROENE RUIMTES DIE 

UITNODIGEN OM ZE TE BEZOEKEN. OOK EEN GROEIENDE INTERESSE IN DE 
ERFGOED- EN MAATSCHAPPELIJKE WAARDE VAN GRAFMONUMENTEN, 

WIJZIGDEN DE OMGANG MET ONS FUNERAIRE ERFGOED. HET ZIJN NIET LANGER 
DODENAKKERS OF EEN KILLE PLEK, MAAR PLEKKEN VAN HERINNERING 

WAAR DUIZENDEN VERHALEN DE WORTELS VAN EEN 
GEMEENTE VORMEN.

Begraafplaats Booitshoeke: bodembedekkende vaste planten © Stad Veurne
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Dwergvleermuis © Vilda, Rollin Verlinde

Felgele ogen, een ronde kop en een bruin-wit gespikkeld verenkleed, daar is de steenuil!  
Dit exemplaar doet zich tegoed aan een kleine kikker, maar daarnaast eet de steenuil ook 
insecten, muizen en kleine vogeltjes. De steenuil woont in holten van oude fruitbomen en 
knotwilgen. Het Regionaal Landschap maakte een grensoverschrijdend plan op met tal van 
acties om de steenuil te helpen in het kader van het Europees project Tous Eco-Citoyens! Zelf 
kun je deze door Vogelbescherming Vlaanderen verkozen “Vogel van het jaar” een handje 
helpen door bomen en houtkanten aan te planten.

WIST JE DAT …
• volgens de Griekse mythologie de steenuilen elke nacht rondtrokken in de omgeving van 

de stad Athene en de volgende dag godin Athena alle nieuwtjes vertelden? 
• de steenuil vandaar de wetenschappelijke naam “Athene noctua” kreeg?
• de Grieken die mythe in ere houden? Er staat een steenuil afgebeeld op hun  

1-euromunt.

BELVEDÈRE IN KEMMEL

De Belvedèretoren is de blikvanger van de  
Kemmelberg. Hij kent een bewogen  
geschiedenis waarover je meer te weten komt 
tijdens de beklimming van de toren. Boven staan 
twee panoramaborden met een aanduiding van 
de belangrijkste bezienswaardigheden. Het  
uitzicht is er adembenemend: je staat er 170 
meter boven de zeespiegel! Je kan er 40 km ver 
kijken en met de verrekijker zelfs nog verder. 
Combineer je trip met een wandeling. Via het 
wandelnetwerk Heuvelland ben je zo in Frankrijk. 

VREDESMOLEN IN KLERKEN

Op het hoogste punt van Klerken blinkt de  
Vredesmolen in al zijn glorie. De halfopen  
molenromp is vrij te bezoeken. Een metalen  
wenteltrap leidt je tot boven, van waar je een 
schitterend uitzicht over de IJzer- en Handzame- 
vallei hebt. Ter plaatse leer je via informatie- 
borden ook heel wat bij over de rijke  
geschiedenis van dit bouwwerk. Door zijn 
uitzonderlijke ligging op de hoogte van  
Klerken biedt de molenromp een uniek zicht op 
het omliggende landschap van de Westhoek.

ONZE-LIEVE-VROUWEKERK IN ZONNEBEKE

De Onze-Lieve-Vrouwekerk van Zonnebeke werd ontworpen  
door architect Huib Hoste en wordt omschreven als de  
eerste moderne kerk van België. Vanaf 6 april 2019 kan je de 
212 trappen van de kerktoren beklimmen. Tijdens de klim 
maak je kennis met het verhaal van het landschap van de 
Westhoek. Boven word je beloond met een weids panorama. 
De toegang is gratis, tickets kan je online verkrijgen of via 
het Memorial Museum Passchendaele 1917.

Onze-Lieve-Vrouwekerk Zonnebeke © Toerisme Zonnebeke  

Vredesmolen © Jan D’Hondt 

Steenuil verslindt kikker © Wim Bovens
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DRIE BIJZONDERE UITKIJKPUNTEN

TIP: Ga zelf op zoek naar een steenuil! 

ZATERDAG 30 03 - NACHT VAN DE STEENUIL

Eerst leer je alle weetjes over de kleinste uil van Vlaanderen 
en daarna krijg je hem misschien zelf te zien. 
I.s.m. Natuurwerkgroep De Kerkuil

www.rlwesthoek.be
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Walgracht na ontslibbing © RL Westhoek

Walgracht voor ontslibbing © RL Westhoek

VAN DIKSMUIDSE 
WALLETJES NAAR 

KOEKELAARSE 
BOMENTUINEN

35 KM

HAAL JE STALEN ROS VAN STAL EN VOLG DE FIETSKNOOPPUNTEN DOORHEEN DE 
HANDZAMEVALLEI. FIETS LANGS BERG EN DAL. STARTEN KAN JE OM HET EVEN WAAR. 

SOMS WIJKEN WE WAT VAN DE KNOOPPUNTENROUTE AF OM JOU DE MOOISTE 
PLEKJES TE TONEN. 

ROUTESUGGESTIE
57 – RICHTING 69 (OMMETJE: EIND PADDESTRAAT LINKS NAAR BOTERDIJK – EIND BOTERDIJK 
RECHTDOOR NAAR EINSDIJKSTRAAT) –  58 – 98 – 41 – 40 – 39 – OMMETJE VIA ZARRENSTRAAT TOT 
STAATSBAAN – 94 – 16 – 56 –  23 – 86 – 35 – 97 – 32 – 92 – 93 – 62 – 12 – RICHTING 28 (OMMETJE: LINKS 

NAAR HAZEWINDMOLENSTRAAT – RECHTS NAAR WIJNENDALESTRAAT – 
LINKS NAAR VLADSLOHOFSTRAAT) – 57  

A De 3 Mussen 
(TUSSEN 57 EN 58) 
Het Poldergebied  ‘De 3 Mussen’ is 
een waar pareltje in de Handzame- 
vallei. RL Westhoek voerde in dit  
gebied grootschalige graafwerken 
uit. Hierdoor is de natuurwaarde  
spectaculair gestegen voor mens, 
dier en plant. Je vindt er de zeldzame  
(én Europees beschermde) kam- 
salamander en de sierlijke, roze  
zwanenbloem. Ook de landbouwer 
is gebaat met de ingrepen. Door de  
verbeterde afwatering is het drink- 
water nu beter bereikbaar voor het vee.

B Beleef  de Handzamevallei 
(TUSSEN 58 EN 94)
In het Landschapsbelevingscentrum 
‘De Handzamevallei’ vind je heel wat 
tips en streekinfo. Beslist een bezoek-
je waard. Verderop passeer je voorbij 
de Handzamevaart het pompgemaal 
van Werken. Deze regelt het water- 
niveau tussen de Handzamevaart en 
de Oude Beek. Aan je linkerzijde (over 
de Oude Beek) zie je een afgegraven  
perceel. In de winter merk je hier nu 
veel steltlopers op. Dit is een proef- 
project om zicht te krijgen op hoe de 
natuur reageert op ingrepen en hoe we  
optimale omstandigheden kunnen  
creëren voor mens, dier en plant.

C  Behaaglijke hoeves en 
kapelletjes 
(TUSSEN 94 EN 23)
Net voor KP 56 heb je een mooie  
hoeve uit 1902. De meidoornhaag 
langs de weg werd aangeplant door RL 
Westhoek. Deze haag is een perfecte 

afsluiting voor de hoeve: ze herstelt 
het landschap zoals het vroeger was, 
verbindt belangrijke groene assen 
én het is een ideale schuilplaats voor  
vogels. Egels en padden schuilen on-
der hagen en vleermuizen gebruiken 
ze om er zich langs te verplaatsen. Wat 
verder op je rechterkant zie je een door 
RL Westhoek gerestaureerd kapelletje. 
Errond zie je een meidoornhaag én een 
lindeboom, dé onafscheidelijke boom 
van de kapelletjes van weleer.

D Iep Iep Hoera! 
(TUSSEN 23 EN 93)
Bemerk rond Edewalle de vele  
aangeplante iepen of olmen. Sinds 
enkele jaren plant RL Westhoek 
deze Vlaamse iconen opnieuw aan.  
Tijdens en na de Eerste Wereldoorlog  
verdween namelijk 90% van de iepen. 
Een Aziatische schimmel was de boos-
doener van deze ‘olmenziekte’.  Een 
hiertegen resistente variant moet nu 
de verdwenen bomen opnieuw in ere 
herstellen. Mocht je tijdens je klim 
naar de 45 meter hoge Ruidenberg nog 
energie over hebben, bemerk dan links 
in de verte zeven aangelegde poelen 
door RL Westhoek. 

E Op zoek naar Oscar 
(TUSSEN 93 EN 62)
Je fietst langsheen het Arboretum.  
In het aangrenzende Koekelare-
bos lanceert RL Westhoek deze  
zomer een keileuke speurtocht 
met Oscar! Je vindt hem vanaf dan  
in de toeristische dienst van Koekelare.  

F Diksmuidse walletjes 
(TUSSEN 62 EN 57)
Proef hier wat van het oude, Vlaamse  
boerenlandschap. RL Westhoek  
plantte hier op verschillende  
plaatsen eiken, fruitbomen,  
meidoorn-, sleedoorn- en veld- 
esdoornhagen aan. RL Westhoek  
ondersteunt ook  knotters om de 
vele wilgen te onderhouden die ons 
landschap nog rijk is. Eens je de  
Wijnendalestraat hebt bereikt, ga 
je naar rechts. Voorbij de eerste  
hoeve aan je rechterkant zie 
je een door het RL Westhoek  
gerenoveerde wal. Deze staat reeds op 
kaarten uit de 19e eeuw. Het krioelt 
hier nu opnieuw van het leven. In de 
winter is het een ware trekpleister voor 
watervogels.
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ontdek onze
UiT-TIPS

01 04 - 03 11 2019

Heuvelland: om van te snoepen!
De tentoonstelling in de Sint-Laurentiuskerk in Kemmel 
vertelt je het kleurrijke verhaal van 40 jaar Zoetemarkt. 
De Zoetemarkt is verbonden aan de unieke Dries: het 
eeuwenoude markt- en evenementenplein. De tradities 
van taarten bakken of snoepgoed bedelen, vertellen ons 
over de cycli van seizoenen, over het leven en de feesten 
die ermee samenhangen. 
Meer info: www.toerismeheuvelland.be

ZONDAG 07 04 2019

Knack Wandeldag
Kies tussen twee routes: een lange of een korte 
waarbij natuur, vergezichten en verschillende sites een 
harmonisch evenwicht bieden. Het Kasteeldomein, het 
Memorial Museum Passchendaele 1917, de kerktoren 
als uitkijkpunt over het landschap, de Stroroute, Tyne 
Cot Cemetery, de Oude Kaasmakerij en het Polygoonbos 
passeren de revue.
Meer info: www.toerismezonnebeke.be vanaf 30 maart
Locatie: Zonnebeke

20 04 2019

Op vleermuizensafari
Vlerk de vleermuis daagt je uit om op ontdekking te gaan 
tijdens de activiteiten “(Ge)zin in natuur!?” en de nieuwe 
gezinszoektocht “Op vleermuizensafari”.
Meer info:  www.west-vlaanderen.be/palingbeek
Locatie: De Palingbeek, Zillebeke – Ieper

27 04 2019 – 2020

Landschap in versnelling
Tijdens de tweede helft van de 20ste eeuw is er veel 
veranderd aan het Heuvellands landschap. Steeds aan 
een sneller tempo. Landbouw, bewoning, mobiliteit, 
toerisme, landschap en natuur vormden de streek. 
Trek het landschap in: vroeger, nu en in verschillende 
toekomstscenario’s. Kom kijken en mee de toekomst 
uittekenen. 
Meer info: www.toerismeheuvelland.be
Locatie: Bezoekerscentrum Het Heuvelland, Kemmel

ZONDAG 02 06 2019

Putten vol pit
Een dag vol beleving op en rond het water van 
“De Krekemeersen”. Plezier voor groot en klein.
Meer info: www.rlwesthoek.be
Locatie: Kortemark

02 - 09 06 2019

Week van de bij
Tijdens deze week organiseren tal van organisaties posi-
tieve acties rond bijen. Ook in het Regionaal Landschap 
Westhoek nemen we het op voor solitaire bijen, hommels 
en honingbijen. Op 7 juni kan je bvb. in de bibliotheek van 
Ieper terecht voor een boeiende avond over onze zoemen-
de bondgenoten. 
Meer info: www.rlwesthoek.be

01 07 – 31 08 2019

Zomerfietszoektocht Poperinge, Alveringem,
Vleteren  
Neem deel aan de Westhoek zomerfietszoektocht. 
Onderweg geniet je van unieke haltes, leuke vragen en 
weetjes. Verschillende afstanden mogelijk.
Meer info: www.toerismewesthoek.be/zomerfietszoek-
tocht vanaf 30 mei

08 – 12 07 EN 19 – 25 08 2019

Zomerstreken in de Westhoek 
Geniet van de mooiste plekjes en de meest wonderlijke 
verhalen in de Westhoek. Dit jaar staan in juli Koekelare 
en in augustus Heuvelland centraal. 
Meer info: www.vormingplusow.be

20 - 28 07 2019
Te voet van Diksmuide naar Terwaan
De meerdaagse trektocht luidt de start in van een nieuwe, 
permanente Compostellaroute. Via Lo en Alveringem 
wandel je naar het Noord-Franse dorpje Terwaan. Je kan 
één dag deelnemen of het volledige traject volgen. 
Meer info: www.rlwesthoek.be

01. LANDSCHAP IN VERSNELLING

02. ZOMERFIETSZOEKTOCHT POPERINGE, 

ALVERINGEM, VLETEREN

meer tips op 
www.uitindewesthoek.be
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Erfgoeddag is een initiatief van FARO, Vlaams steunpunt voor cultureel 
erfgoed vzw, in samenwerking met de erfgoedgemeenschappen in 
Vlaanderen en Brussel | v.u. Marc Jacobs, p/a FARO. Vlaams steunpunt 
voor cultureel erfgoed vzw, Priemstraat 51, 1000 Brussel.

Download de 
ErfgoedApp

ERFGOEDDAG
ERFGOEDDAG IS DE JAARLIJKSE ‘OPENDEURDAG’ VOOR ROEREND EN IMMATERIEEL 

CULTUREEL ERFGOED IN VLAANDEREN EN BRUSSEL. HET THEMA DIT JAAR IS 
‘HOE MAAKT U HET?’. DE FOCUS LIGT OP OUDE BEROEPEN, AMBACHTEN EN HOE WE 
DIT VAKMANSCHAP DOORGEVEN AAN VOLGENDE GENERATIES. WE WILLEN MENSEN 

HET VAKWERK LEREN KENNEN, LATEN VOELEN, BELEVEN EN APPRECIËREN. 
NOTEER ALVAST ZONDAG 28 APRIL IN JE AGENDA.

Spinnen: van ruwe wol tot draad

De Wullekobbe is een groep mensen 
die maandelijks samenkomt met hun 
spinnenwielen. Ze spinnen draden 
meestal met wol, maar ook met bv. 
alpaca, vlas, katoen, zijde of brand- 
netel. Deze draden gebruiken ze om 
te breien, te haken of te weven. Er  
bestaan verschillende rassen van 
schapen met elk hun specifieke wol. 
Wol kan zacht of minder zacht zijn, 
wolvezels kunnen kort of lang zijn, 
gekruld of niet, glanzend of mat. Wol 
kan wit, grijs of zwart zijn.

De Wullekobbe kan ook zelf draden 
verven. Sommigen kiezen voor het 
veelkleurige chemische verven maar 
je kan ook helemaal de natuurlijke 
weg op gaan door de wol plantaar-
dig te verven, zoals met uienschillen, 
rabarberwortel, notenbolsters of in-
digo.
Het geeft grote voldoening om van 
een basismateriaal, de ruwe wol of 
het gezwingelde vlas, helemaal zelf 
een mooi afgewerkt product te ma-
ken. Bijvoorbeeld een wollen trui 
of linnen bloes, die je dan jaren kan 
dragen en koesteren. Gelukkig hoe-
ven we nu niet meer om den brode te 
spinnen, dat was toen vele uren wer-
ken voor een appel en een ei.

Beauvoordse pannenkoeken 

Maggy Duquesne startte in 1970 met het verkopen van pannenkoeken aan de 
vele bezoekers van het kasteel en het charmante polderdorpje Beauvoorde. Ze 
begon toen haar pannenkoeken per kilogram te verkopen. De pannenkoeken wa-
ren zo lekker dat er een reportageploeg van de televisie langskwam. De naam 
van het Beauvoords Bakhuis was gemaakt. De klanten stroomden toe en ze 
proefden dat het lekker was. 

Het artisanale recept met boter, verse volle melk en scharreleieren is altijd ge-
heim gebleven, ondanks verwoede pogingen om het te kopiëren. De enige schat-
bewaarder is op vandaag dochter Karen die van het bescheiden Pannenkoeken-
huisje een bruisend streekproductenbedrijf maakte. Tot in alle uithoeken van 
Europa zijn Beauvoordse pannenkoeken ondertussen een begrip.

Keramiek

Het Sinterpunt, het keramiek-atelier van De Lovie 
voor dagondersteuning, ontplooit onder begeleiding 
van professionele keramisten creatieve vaardig-
heden. In deze sociaal-artistieke ontmoetingsplek 
heeft iedereen een voorliefde voor klei en keramiek. 
Men geniet er van het bezoek van allerlei creatieve 
enthousiastelingen uit het onderwijs, de buurt, het 
verenigingsleven … en deelt er graag bezigheden en 
technieken. Deze ateliers zorgen voor een warme 
inclusie van de kunstenaars in De Lovie. Klei is een 
fantastisch middel in het ontwikkelen van allerhande 
motorische en creatieve vaardigheden. De verwer-
king van klei gaat gepaard met allerhande sensaties 
die eigen zijn aan het werken met water of aan de 
glibberige eigenschappen van klei.

In het Sinterpunt maakt men keramiek in al haar vor-
men: decoratieve schalen, gebruiksgoed, sieraden, 
kunstige beelden ... Sinteren betekent verhitten tot 
net onder het smeltpunt. Op het sinterpunt van klei 
gaan de materiaalkorreltjes net niet smelten maar 
groeien de contactpunten tussen de korrels, waar-
door er zeer hard materiaal ontstaat. Aardewerk 
wordt dan ‘steengoed’ of kwaliteitsvolle keramiek.

Op Erfgoeddag organiseren musea, bibliotheken, archieven, erfgoed- en 

andere verenigingen activiteiten. Stel je eigen programma samen en 

maak Erfgoeddag mee! Alle activiteiten zijn gratis.

Meer info via www.uitindewesthoek.be/erfgoeddag

uitgelicht

© De Lovie

© De Wullekobbe 

© Beauvoords Bakhuis
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UITGETEST!
VEELZEGGENDE STILTES

Praktisch 

• Afstand: 12,9 km (je kan ook kiezen voor de kortere 
routes: 6,8 of 9,8 km)

• Start en gratis parking: DorpsOntmoetingPunt op de 
Neerplaats aan de Poperingestraat in Westouter. 

• Het Stiltepad is verkrijgbaar aan 2 euro bij  
Bezoekerscentrum ‘Het Heuvelland’ in Kemmel of 
via de webshop van www.toerismeheuvelland.be. 
Verder is het Stiltepad ook verkrijgbaar bij Café In 
De Zwaan (Poperingestraat 6) of bij de buurtwinkel 
Frescana (Sulferbergstraat 16) in Westouter.

• Het pad is niet geschikt voor rolstoelen of kinder- 
wagens. Voorzie waterdichte schoenen.

TUSSEN DE WEST-VLAAMSE BERGEN VIND JE PRACHTIGE VERBORGEN PLEKJES. 
DIE WIL IK WEL EENS ONTDEKKEN, WANT NIETS ZALVENDER DAN JE TE LATEN OMRINGEN 

DOOR NATUURGELUIDEN, TOCH? DE STILTEWANDELING VAN WESTOUTER 
BELOOFT ME DE BATTERIJEN WEER HELEMAAL OP TE LADEN. 

NOU, DAN NEEM IK MIJN MAN OOK MAAR MEE.

We verlaten Westouter in noordelijke richting. Het dorp 
is al decennialang de favoriete bestemming van jeugd- 
groepen. Op de speelweide naast de kerk houdt een KSA-
groep kringspelen. Het gejuich van de jongeren werkt  
aanstekelijk. Blij gemutst trekken we de velden in, op zoek 
naar stilte en nieuwe uitdagingen.

Net voorbij vakantiehoeve Neerhof strekken zich akkers 
uit, zover we kunnen kijken. De wind heeft er vrij spel. 
Achter ons rijzen de West-Vlaamse getuigenheuvels als 
de Rodeberg en de Kemmelberg hoog boven Westouter uit. 
Straks duiken we ook de heuvels in met zijn diep uitge-
sneden valleitjes en glooiende graslanden als waren het 
Alpenweiden. Eerst even genieten van het lied van de wind 
op een eerste rustbank. We passeren onderweg een zeven-
tal rustpunten waar Berg-Dichter Geert De Kockere een 
haiku achter liet.

Canyons langs het pad

De weg daalt tot aan de Franse Beek. De snelstromende 
beek markeert de grens met Frans-Vlaanderen. Let goed op, 
want het smalle pad ligt er soms glad en modderig bij. Het 
water heeft hier en daar mini-canyons gevormd. Verse hoef- 
sporen tonen aan dat een paard en ruiter  ons voor zijn 
geweest. We passeren een tweede bankje waar we de 
stilte even op ons laten inwerken. Een valkje slaat ons  
nieuwsgierig gade.

Tof knuppelpad

We begroeten een aantal houthakkers die wilgen aan het 
knotten zijn. Net voorbij een schapenweide duiken we links 
via een knuppelpad het nieuwe natuurgebied Broekelzen  
in. Tot begin jaren 2000 waren deze natte elzenbossen wei-
den. Het kwelwater voor de beek komt hier zo uit de grond 
geborreld. We bevinden ons in een dal achter de Vidaigne-
berg. In het voorjaar leggen voorjaarsbloeiers als de wilde 
boshyacint en bosanemoon een kleurrijk tapijt aan.

Een trap brengt ons naar een hoger gelegen poel met twee 
ligbanken op de oever. Een feeërieke plek. Een prachtige 
plaats om tot rust te komen. Eén die we met tegenzin ver-
laten.

Machtige doorsteek

We volgen een holle weg op de flank van de Zwarteberg, 
een getuigenheuvel net over de grens. Op de top lijkt het 
alsof je in een andere wereld komt, met neonreclame,  
winkels en restaurants. De pannenkoeken zijn er top!

Links van woonwinkel Robot loopt een smal paadje  
heuvelafwaarts naar de Douvevallei. De vallei is puur en 
ongerept. Bergkoeien kijken ons loom en ongeïnteresseerd 
na terwijl ze van het malse gras genieten. Ze zijn gewend 
aan wandelaars.

In een tweede gedeelte passeren we een beekje met op de 
oever twee houten hangmatten. We nestelen er ons in en 
nemen een natuurbad door alle omgevingsgeluiden op te 
nemen. Een mooi moment!

Een asfaltweg leidt ons bergopwaarts naar de Baneberg. 
Net voorbij een picknickbank gaan we rechts het bos in, 
steeds verder stijgend.

Duik in het Hellegat

Het bospad geeft uit op de Lijstermolendreef. We  
dwarsen de Rodebergstraat en komen in het oudste  
staatsbos van België. Nog voor de Eerste  
Wereldoorlog werd de Rodeberg met zijn scherp uit- 
gesneden dal opengesteld voor het publiek. Na de  
zware gevechten van honderd jaar geleden stond geen 
boom meer recht.

Ter hoogte van een rustbank dalen we af in het Hellegat. 
Hoe dieper we afdalen, hoe stiller het wordt. In het voorjaar 
staat de helling vol blauwe boshyacint en witte klaverzu-
ring.

Het pad stijgt naar de top van de Rodeberg waar al sinds 
de jaren dertig Hotel Kosmos waakt. Dit beschermd  
monument waar duizenden jongeren de tijd van hun  
leven hadden, ligt er vandaag troosteloos bij met zijn dicht- 
getimmerde ramen en graffiti op de muren.

Aan de voet van het hotel lag het zwembad. Speelberg 
De Kosmos is sinds 2014 een natuurspeelplek, een  
fantastische stek voor kinderen en volwassenen.  
Ideaal om te picknicken. Het uitzicht aan knooppunt 31 is  
verbluffend. Het is trouwens omwille van dit uitzicht dat 
de eerste toeristen begin 19e eeuw naar het Heuvelland 
afzakten.

Weide vol bloemen

Op de Sulferberg draait het pad rond een weide waar in 
april en mei een ongelooflijke bloemenweelde staat. We 
passeren een cairn, een typisch stenen mannetje dat je 
ook in de Alpen vindt om het pad te markeren. Er wordt 
gevraagd ‘je steentje bij te dragen’.

Een leuk knuppelpad voert ons het Brandersbos in. 
Ook hier bloeit de wilde boshyacint massaal. Dit nieuwe  
natuurgebied is werkelijk een onontgonnen parel. Het 
vormt helaas ook het sluitstuk van onze wandeling. We  
naderen Westouter vanuit het zuiden en gaan nog langs in 
de Gedachtenistuin waar een verband wordt gelegd tus-
sen vluchtelingen in de Eerste Wereldoorlog en die van  
vandaag. Ook hier eist stilte zijn plek op, maar die stilte 
komt eerder van binnenuit.

Een stiltegenietster
Op zoek naar meer verhaalroutes in de Westhoek? Ontdek 
ze op www.toerismewesthoek.be/nl/vandebergentotdezee.

We nestelen ons in twee 
houten hangmatten en nemen 
een natuurbad door alle 
omgevingsgeluiden op te nemen.

© Jan D’Hondt 
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Maarten, wat heb jij vorige zomer 

precies gedaan?

Ik heb op een vlot in de vorm van 
het woord W A T E R de IJzer  
bevaren, van de Frans-Belgische 
grens in Roesbrugge tot aan de  
monding in Nieuwpoort aan zee. Een 
traject van 45 kilometer. Ik wilde het 
gesprek aanknopen met bewoners, 
passanten en recreanten langs het 
traject. Met het woord water vaarde 
een gespreksonderwerp voorbij. Het 
vlot werd gerealiseerd in samen- 
werking met ’t Saam – VTI  
Diksmuide. Ik ben hen nog altijd 
dankbaar dat ik geen schipbreuk heb 
geleden. En ’t Buitenbeentje voor de 
productionele ondersteuning.

Ging dat vlot, zo op dat vlot?

Koud wel, vooral de eerste dagen 
tussen de regenbuien door. Ik dacht 
eerst te peddelen met een lange 
roeiriem, maar dat bleek onhoudbaar. 
Gelukkig was er vooraan een kleine 

schroefmotor bevestigd, met start-
kabels aangesloten op een vracht-
wagenbatterij. Aan drie kilometer per 
uur snorde mijn acht meter lange 
boot geluidloos op het water. Ik stond 
achteraan op de ronding van de R te 
sturen. 

Wat zei de IJzer je vóór deze 

afvaart?

Bij de voorbereiding heb ik me  
verdiept in de gebruiken van het  
landschap en zijn bewoners. Voor het 
ontwerp van mijn vlot liet ik me in-
spireren door de traditionele houten 
platbodems, ‘schuytten’ van inlandse 
eik, werkboten die worden gebruikt 
voor het beheer van de natuur- 
gebieden in de IJzer- en Handzame-
vallei.

Wat deed de IJzer met je?

Ik was eerst niet heel bekend met 
deze rivier, maar ik ben inmiddels  
helemaal verliefd op het  

vlakke land. Ik was verrast door de  
weidsheid. Vooral wanneer ik op  
onverwachte momenten van boord 
stapte en tussen de velden stond. Als 
stadsbewoner ben ik niet gewend aan 
zo’n vergezichten.

Heb je onderweg merkwaardige 

ontmoetingen gehad?

De ontvangst in de havens van  
Diksmuide en Nieuwpoort was heel 
hartelijk. Veel schippers kwamen een 
kijkje nemen. Maar ik heb vooral veel 
vissers gezien. Dat waren nooit lange 
gesprekken, want mijn bootje vaarde 
verder en ik wilde niemand storen. 
Maar ik kreeg de indruk dat veel  
vissers hun hobby bijna als een vorm 
van meditatie benaderen. Urenlang 
turen ze naar hun dobber. Eentje  
vertelde mij dat hij het water kon  
lezen. Als fervent boekenlezer bracht 
dat een vorm van jaloezie teweeg.

Welk gevoel had je op het eind 

WE ARE
WATER

© Pieter-Jan Ardies, Sjiekong

TWEE JAAR LANG WERKTE HET REGIONAAL LANDSCHAP WESTHOEK AAN WATER-
LANDERS, EEN GEANIMEERD EN ACTIEF PROGRAMMA IN HET WATERLAND VAN DE 
IJZER- EN HANDZAMEVALLEI. JE ONTDEKTE MISSCHIEN WEL ZELF HET VLAKKE  

WATERLAND TUSSEN DE ZEE EN DE FRANSE GRENS VIA WANDELINGEN, FIETS-
QUEESTES EN BOOTTOCHTJES. 

WE ARE WATER WAS HET KUNSTLUIK VAN WATERLANDERS, WAARIN 
VERSCHILLENDE KUNSTENAARS OP ZOEK GINGEN NAAR HET PERSOONLIJK 

KARAKTER VAN DE IJZER- EN HANDZAMEVALLEI EN HAAR BEWONERS. 
HET RESULTEERDE IN MUZIEK, FILM EN EEN HEUSE AFVAART VAN DE IJZER

 DOOR KUNSTENAAR MAARTEN INGHELS. WE POLSTEN MAARTEN 
OVER ZIJN BEVINDINGEN. 
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Deze oude foto werd gemaakt door Roger, de reizende reporter van ‘West-
hoek verbeeldt’ die in de Westhoek op zoek ging naar pittoreske dorpjes en 
charmante plekjes.

WAT IS DE NAAM VAN DE MOLENAAR DIE WE HIER ZIEN 
AAN DE OVERZIJDE VAN DE GRACHT?

Je kan het antwoord terugvinden door zoektermen in te geven op 
www.westhoekverbeeldt.be.

Stuur je antwoord, samen met je naam en adres, voor 1 mei naar 

info@westhoekverbeeldt.be of naar Westhoek verbeeldt, Grote Markt 1, 8970 Poperinge. 

Drie winnaars krijgen deze leuke stoffen draagtas van ‘Westhoek verbeeldt’.

DOE MEE EN WIN!van zo’n vaardag?

Stramme armen (lacht). 

Dacht je op een gegeven moment 

dat je het einde niet zou halen?

Een platte batterij, dat was het enige 
wat mij kon tegenhouden. 

Welk gevoel ging door je heen op 

het moment dat je de zee bereik-

te? 

Euforie. De zeescouts heeft me in de 
havengeul begeleid, en de scheep-
vaartpolitie vanaf wal. Een van de 
agenten was ik op de eerste dag nog 
tegengekomen op een feestboot bij 
’t Hof van Commerce in Alveringem. 
Hij was even verrast als ik dat mijn 
vlot het gehaald had. In de haven-
geul werd het wel enorm woelig. Veel  
zeilboten vaarden binnen na een  
wedstrijd. De golfslag van een  
enorme tanker maakte het spannend. 
Nooit eerder bracht de zee zoveel  
voldoening. 

Jij bent van Antwerpen, komt 

in contact met alle delen van de 

wereld. Welk beeld had jij over 

de “Westhoeker”? Klopt dit beeld 

met de realiteit, nu je er een week 

doorbracht?

Ik had gehoopt dat mensen spontaan 
een eindje mee zouden peddelen. 
Maar veel mensen liepen helaas stug 
door. Ik bood ook aan om mensen 
naar de overkant te vervoeren, maar 
iedereen wilde op dezelfde oever  
blijven. Een aantal mensen vroe-
gen mij wat hier de bedoeling van 
was. Niet alles moet een bedoeling  
hebben. Ik geloof nogal heilig in de 
nutteloosheid van poëzie in een door 
economie beregelde wereld. Mijn 
‘eenwoordgedicht’ was een ode aan 
de stuurloosheid, de afwijking en de 
vertraging. 

© Pieter-Jan Ardies, Sjiekong

MAARTEN INGHELS, WXII EN SVEN VERHAEGHE

AVONDJE OVER... 04 04 2019

zijn de deelnemende kunstenaars aan We are water, het artistieke 
luik van Waterlanders. Naar aanleiding van zijn tocht op de IJzer 
schreef Inghels het essay ‘Een boom een boot een mens’. Het  
essay maakt deel uit van een gezamenlijke ‘We are water’  
publicatie, vanaf 6 april gratis af te halen in de bibliotheek van 
Poperinge, Vleteren, Lo, Alveringem, Houthulst, Diksmuide,  
Kortemark of Nieuwpoort. WXII brengt een vinylplaat ‘YSER’ uit 
met download code en Sven Verhaeghe een poëtisch filmessay op 
dvd, ‘Isara’ genaamd.
Meer info op www.wearewater.land, zie ‘nieuws’.

Laat je volledig onderdompelen in het We are water-project. 
Vanaf 19.30u ben je welkom in de Blankaart voor een avondje over  
“Isara, Songs of the valley” met Sven Verhaeghe. Meer info op 
www.rlwesthoek.be



Hyacintenwandeling • 14u30 - 17u • Zwarteberg Over het leven en het werk van Marguerite Yourcenar

Muzikale vertelwandeling • 17u • Kemmelberg Een berg vol verhalen door Yves Bondue

Hyacintenschrijfdag • 10-16u • Zwarteberg Laat de prille lente met zijn voorjaarsbloeiers je inspireren om samen met de Berg-Dichter haiku’s te schrijven

27 APRIL

Lentekriebels in een blauw bos • 10u 

Warandebos Kemmel en Helleketelbos Poperinge.  

Speur naar voorjaarsbloeiers en dans met de bijen 

Het meisje van het Kasteel
vrije start 13u30 - 15u 

Parc Départemental Marguerite Yourcenar

Marguerite Yourcenar bracht haar kindertijd door 

op de Zwarteberg. Keer zelf terug in de tijd en 

proef tijdens de 7 km lange, pittige wandeling 

letterlijk van voorjaarsbloeiers en ontmoet de 
Berg-Dichter.

28 APRIL


