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Eindelijk! De winter - die meer weg had van een eindeloze 
herfst – maakt plaats voor de lente. Het is tijd om naar 
buiten te komen. Inwoners van de Westhoek hebben geluk, 
ze hoeven het niet ver te zoeken. Deze landschapskrant 
staat opnieuw boordevol UiT-TIPS. Fietsen door het Wa-
terLandSchap rond Ieper, de nieuwe expo ‘Sea-Change’ in 
Duinpanne, wijn proeven in Heuvelland, met Roodkapje de 
bossen van de Palingbeek in, … Er is opnieuw voor elk wat 
wils. Ook Rosalie en René zijn weg van de Westhoek. Dit 
ooievaarskoppel was vorig jaar het eerste in 150 jaar dat 
in de Westhoek kwam broeden. Hopelijk komen ze dit jaar 

opnieuw naar Merkem. Ben je zelf ook aan het broeden, 
maar dan op een idee om je buurt groener te maken? Laat 
het ons weten, vanuit het landschapsfonds zorgen we voor 
een duwtje in de rug. 

Jurgen Vanlerberghe
Voorzitter Regionaal 
Landschap Westhoek

KOM BUITEN IN DE WESTHOEK!
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EERSTE OOIEVAARSKOPPEL IN DE WESTHOEK 

Voor het eerst in allicht 150 jaar verkoos een ooievaars-
koppel de beschutting van de oude eendenkooi van  
Merkem midden in de IJzervallei. Rond 1 juni 2019  
piepten zowaar twee jongen uit hun ei. In augustus  
vertrokken ze met de ‘zuiderzon’. Hopelijk zien we  
Rosalie en René, de twee oudervogels genoemd naar de 
eerste Merkemse kooikers, dit jaar terug in de Westhoek!
www.west-vlaanderen.be/actuele-
natuurweetjes-uit-de-ijzervallei

TRAILS DOORHEEN DE WESTHOEK

Trails afleggen is hot. Maar voor deze wandelingen in 
de wilde natuur hoef je niet langer naar de Ardennen of 
het buitenland te trekken. Ook de Westhoek biedt enkele 
mooie trails aan! Ontdek de tochten langsheen de  
mooiste natuurparels. De nieuwste trail vertrekt in  
Roesbrugge en kronkelt langs de IJzer naar Pollinkhove.
www.rlwesthoek.be/wandelfiets

ARCHEOLOGIEDAGEN

Archeologie spreekt tot de verbeelding van klein en groot. 
Opgravingen maken ons nieuwsgierig want ze vertellen 
iets over ons verleden: hoe leefden onze voorouders, 
wat aten ze, hoe zagen hun woningen eruit ...? Tijdens 
de Archeologiedagen kan je deelnemen aan leerrijke, 
avontuurlijke en speelse activiteiten om meer te weten te 
komen over archeologie in al haar facetten. Noteer alvast 
29, 30 en 31 mei 2020 in je agenda.
www.archeologiedagen.be 
www.co7.be

NIEUWE STREKEN
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01. ARCHEOLOGIEDAGEN
02. WIJNGOED MONTEBERG
03. SINT-NIKLAASTOREN VEURNE

WIJNGOED MONTEBERG IN HET NIEUW

Wijngoed Monteberg (Dranouter) opent op 18 april 
zijn nieuwe degustatieruimte. Je wordt er warm  
gemaakt voor het verhaal van de Heuvellandse wijnen 
via een introductiefilm en je hebt vanuit deze ruimte een  
aantrekkelijk zicht op de wijngaarden. Er is een  
nieuwe winkel (shop), een volledig nieuwe productie-
ruimte (vinificatieruimte) en een terras zodat groepen 
buiten kunnen zitten met zicht op de wijngaard. Het  
wandelnetwerk Heuvelland passeert nu ook langs de  
voordeur van het wijngoed.
www.monteberg.be

SINT-NIKLAASTOREN VEURNE

Vanaf 27 mei is de kerktoren van Veurne gratis toeganke-
lijk en biedt ze een prachtig panoramisch 360° uitzicht. 
De zee, het West-Vlaamse Heuvelland met de Kemmel-
berg, de IJzertoren in Diksmuide, het Europacentrum 
in Oostende en zelfs de haven van het Noord-Franse  
Duinkerke zijn te zien vanop de 48 meter hoge toren. De 
toren is ideaal om met de fiets naartoe te rijden vanaf de 
kust en aan de voet ervan even halt te houden op één van 
de vele gezellige terrasjes op het authentieke marktplein. 
De vernieuwde toren kadert ook in het project Feniks 
2020, rond de wederopbouw van de Westhoek.
www.westtoer.be/nl/horizon-2025
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GENT-WEVELGEM WORDT EEN 

WESTHOEKTOPPER! 

 

In 2020 wordt de wielerklassieker ‘Gent-Wevelgem’ een 
échte Westhoekkoers. Het parcours loopt nagenoeg  
volledig over het grondgebied van de regio. Ieper  
engageerde zich ook om de koers de komende zes jaar 
vanuit de vredesstad te laten starten en wil zich ook meer 
en meer profileren als uitvalsbasis voor de sportieve  
fietser die het heuvelland en de bredere omgeving van de 
stad wil verkennen. Het blijft niet enkel bij de klassieker 
‘Gent-Wevelgem’ op zondag 29 maart, ook op zaterdag  
28 maart kan je deelnemen aan de Gent-Wevelgem  
Cyclo.

Voor wie de koers het jaar rond wil beleven werd er 
een fietsroute voor de sportieve fietser ontwikkeld: de 
‘Gent-Wevelgem, in Flanders Fields route’. Je kan 
kiezen uit 100 of 128 km. De route is bewegwijzerd met 
rechthoekige bordjes en doet alle hellingen uit de streek 
(en net over de grens) aan. Het zwaarste stuk komt het 
laatst met de tweevoudige beklimming van de Kemmel-
berg. Zorg dus dat je nog wat jus in de benen over hebt 
na 75 kilometer ploegen door het mooie heuvelachtige 
landschap van de Westhoek.

Nog meer ‘koersplezier’? 
Zie www.toerismewesthoek.be/sportief-fietsen 

NIEUWE STREKEN
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Kabelbaan
Cordoba 

Brouwerij
Sint Bernardus

Bar Bernard

HEUVELLAND

POPERINGE

Reningelst

De Klĳte

Loker

Westouter

Dranouter

Boeschepe

St-Jans-Cappel

Abele

Berthen

Goeberg
83m

Sulferberg
88m

Scherpenberg
125m

Rodeberg
135m

Baneberg
143m

Vidaigneberg
136m

Zwarte Berg
152m

Monteberg
131m

Lettenberg
90m

Kemmel
berg

Kemmel
berg

156m

Wijndomein
Entre-Deux-Monts

Hostellerie
Kemmelberg

Den Hollemeersch

Kinderbrouwerij

Dikkebus

Kemmel

Hostellerie
Kemmelberg

DRIE BIJZONDERE

Met onderstaande fietsroute ontdek je zelf de mooiste 
vergezichten van Heuvelland en Poperinge. Geen drie 
dus, maar een aaneenschakeling van straffe beelden 
op je tocht! Dit kan vanop het terras van wijndomein 
Entre-Deux-Monts, terwijl je geniet van een lekker  
streekbiertje bij De Hollemeersch of bovenaan op de 
Belvedèretoren. Vanaf deze zomer kan je vanop de  
brouwerijtoren aan de Kinderbrouwerij (Reningelst)  
genieten van een prachtig uitzicht op het dorp, de vallei 
van de Grote Beek en de West-Vlaamse heuvelrug. 

Nog meer tips om het landschap te ontdekken
 vind je op 
www.toerismewesthoek.be/vandebergentotdezee

vergezichten

DEZE RUBRIEK GEEFT JE INKIJK IN DRIE  
BIJZONDERE PLEKJES.  MAAR DEZE KEER 
DOEN WE HET IETS ANDERS…

In 2017 werd ‘Horizon 2025’ in het leven geroepen door de 
Provincie West-Vlaanderen en Westtoer. ‘Horizon 2025’  
staat voor een  netwerk van uitkijktorens en  
belevingsplatformen. De bedoeling is om tegen 2025 
een 20 à 25-tal uitkijkpunten te bouwen. Het gaat zowel  
om de bouw van nieuwe uitkijkpunten, als om de  
ontsluiting van reeds bestaande gebouwen met een   
fantastisch uitzicht over het landschap. De uitkijk-
punten zijn gelegen  langs het fietsnetwerk, zijn  gratis  
toegankelijk en zijn goed bereikbaar.
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EUROPA INVESTEERT
IN NATUUR

“SORRY, HET MOET VAN EUROPA”, “BRUSSEL HEEFT BESLIST DAT…”. EUROPESE SAMENWERKING 
WORDT VAAK NAAR VOREN GESCHOVEN ALS DE VERANTWOORDELIJKE VOOR 

ONPOPULAIRE MAATREGELEN. WELNU, HET EUROPEES PROJECT TEC! HEEFT ERVOOR GEZORGD 
DAT HET ANNUNTIATA-INSTITUUT IN VEURNE EEN PRACHTIGE SCHOOLVERGROENING KREEG. 
HOE ZIT DAT PRECIES? EEN DUBBELINTERVIEW MET JENS GOUDESEUNE, DRIJVENDE (LEER)-

KRACHT ACHTER DE VERGROENING, EN MIGUEL DEPOORTERE, ONZE BIODIVERSITEITSEXPERT  
BINNEN HET REGIONAAL LANDSCHAP WESTHOEK.
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Miguel, wat doet TEC!?

MIGUEL: Het project TEC! loopt al van 1 oktober 2016 
en heeft als doel om bewoners te betrekken bij de  
bescherming en versterking van de biodiversiteit.  
Iedereen kan eigenlijk op zijn manier een steentje  
bijdragen aan het verbeteren van de biodiversiteit.
JENS: Het is de ideale manier om onze handen uit de 
mouwen te steken als school. We tonen onze leerlingen 
dat we de biodiversiteit echt kunnen verbeteren.

Wat hebben jullie precies gerealiseerd voor het  

Annuntiata?

MIGUEL: De leerlingen vertelden ons wat zij met de  
weide wilden doen. Samen met de school tekenden we 
een plan uit op basis van de ligging, soort grond... De 
leerlingen hadden inspraak en meer dan 200 leerlingen 
hielpen effectief met de aanplant! 
JENS: Enerzijds gaan leerlingen kruiden kweken,  
onderhouden en gebruiken in een kruidentuin op de 
speelplaats. Zo krijgen de leerlingen meer voeling met 
ons eten. Anderzijds beplanten we een grote weide met 
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een boomgaard en een struiken-
wand. Aan de rand van de weide 
groeit een snoepmuur van struiken 
met bessen. Er komt ook een moes-
tuin waar leerlingen rabarber, aard-
beien, pompoenen en zonnebloemen 
gaan kweken. En de leerlingen staan 
te springen om les te volgen in het 
hooiland in de schaduw van enkele 
statige eiken, de toekomstige reuzen 
van de weide.

Wat zijn de grootste realisaties 

na zoveel jaar TEC!?

MIGUEL: Naast dit, letterlijk te 
nemen, schoolvoorbeeld in Veurne 
waarbij we effectief op het terrein  
zaken verwezenlijkten, stelden we 
een paar symboolsoorten voorop: 
o.a. de eikelmuis, kamsalamander,  
geelgors, steenuil zijn weinig  
bekende, maar belangrijke doel- 
soorten. We maakten voor elke soort 
een specifiek actieplan. 

Wat gebeurt er nu met zo’n plan? 

MIGUEL: Het is zeker niet de  
bedoeling dat de plannen stof  
liggen te vergaren vanaf april. In die 
plannen staan werkpunten die in de 
komende jaren grensoverschrijdend  
zullen worden gerealiseerd. We  
zaaien verder bloemrijke zones in, 
we graven poelen voor de kam- 
salamander, we planten houtkanten 
aan voor geelgorzen en steenuilen 
en ga zo maar door. 
JENS: Zo hielden we bij de school-
vergroening ook rekening met de  
lokale biodiversiteit. In Veurne  
huizen er bijvoorbeeld nog enkele 
populaties eikelmuizen. Ook onze 
school ligt in hun leefgebied, dus 
hielden we daar rekening mee.

Waarvoor staat TEC!?

MIGUEL: TEC! is de afkorting van 
Tous Eco-Citoyens! of Iedereen 
Eco-Burger! Vanwaar de Franse 
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benaming? Natuur stopt niet aan 
de grens. Daarom vonden ver-
schillende partners elkaar. In to-
taal ging het om 12 organisaties uit  
Wallonië, Noord-Frankrijk en  
Vlaanderen, waaronder de Provincie 
West-Vlaanderen, Inagro en wijzelf. 
JENS: TEC! zorgt voor veel samen-
werking. Niet enkel bij die diverse 
partners, maar ook bij ons op school 
was de realisatie niet mogelijk  
geweest zonder de hulp van de pro-
vinciale MOS-medewerkers, mijn 
collega’s, de buurt, schooldirectie en 
leerlingen. Een mooi initiatief dus!

Bedankt en wij komen binnen-

kort eens proeven!
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LEVENDIG 
POLDERLAND 

29 KM

OOK IN ONZE MOOIE WESTHOEK VIND JE NOG ONGEREPTE NATUUR EN ZELDZAME 
DIERSOORTEN. KLAAR VOOR EEN BIJZONDERE FIETSSAFARI TUSSEN DE LOVAART EN DE IJZER? 

ROUTESUGGESTIE
49 – 48 – VOLG 54, MAAR SLA RECHTSAF NAAR DE BIEN ACQUISSTRAAT TOT 

DE CAYENNESTRAAT – 47 – 78 – 40 – 70 – 46 – 23 – VOLG 24, MAAR SLA LINKSAF OP DE N319 – 
54 – 51 – 64 – 34 – 11 – 58 – 50 – 71 – 96 – 49
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A  Zeldzame soorten spotten 
Zodra je in de buurt komt van de  
Grote Beverdijkvaart, weet je waar-
om we je naar hier sturen. Vergeet de 
Afrikaanse savanne, want ook in deze 
historisch permanente graslanden 
kan je op safari. Je ontdekt er nog de  
velduil, watersnip, argusvlinder of  
hermelijn. Hou aan de Cayennestraat 
12 zeker eventjes halt. Weet dat de 
nu wat vergeten schrijver van ‘de  
Seizoenen’ Clem Schouwenaars hier 
ooit woonde en net zoals jij genoot van 
het weids uitzicht. 

B Een duizendjarige zeedijk
De ‘Oude Zeedijk’ werd in de 10e eeuw 
aangelegd om overstromingen vanuit 
de IJzermonding (dus op je rechter- 
zijde) tegen te gaan. Op die manier 
overstroomde het gebied links niet 
meer en ontstonden de ‘vette weiden’ 
van Lampernisse. Vanaf toen konden 
naast schapen ook runderen grazen. 

C Gezanik, kommer en kwel 
Geniet van het rustige Lampernisse 
en kom zeker ’s terug om de Zanne-
kinwandelroute te stappen. Je stapt er 
in de voetsporen van Nicolaas Zanne-
kin, een 14e eeuwse herenboer die het 
aandurfde om de Graaf van Vlaanderen 
én de Franse koning te tarten … mét 
fatale gevolgen. Aan de zijkant van de 
kerk vind je een mooie gedenksteen 
voor hem. 

Neem vanuit Lampernisse de  
Visserstraat richting KP24. Geniet 
met volle teugen van dit ecologisch 
patrimonium. Deze ‘kom’gronden zijn 
beschermd landschap. Bemerk in de 
grote bocht op je rechterzijde de nog 
goed zichtbare motte op. Dit is een 
kunstmatige heuvel waarop tot in de 
14e eeuw ‘Leenhof Ter Wissche’ stond.  
Het was in de Middeleeuwen één van 
de belangrijkste hoeves uit de streek. 

D Arabier? 
Of het gerstenat van de Dolle  
Brouwers er iets mee te maken heeft, 
dat laten we in het midden, maar neem 
zeker eens een kijkje in de Groigne- 
bunker op je linkerzijde. Deze toont 
op een unieke manier aan waarom 
we over ‘wereld’oorlog I spreken.  Je  
bemerkt er namelijk een spitse  
hoefijzerboog met Arabisch opschrift, 
ooit aangebracht door Islamitische 
soldaten in het Franse leger.  

E ‘Pittige’ stops 
Neem tussen KP64 en KP34 het  
omwegje (naar rechts) langs de  
prachtige ‘pitten’ van Nieuwkapelle. 
Menig ‘kanaalzwemmer’ is hier komen 
oefenen. Stel jouw ‘skinny dip’ toch 
maar uit, want het is niet toegestaan 
om er zomaar een duik te nemen.

Ook benieuwd wie die mysterieuze 

Clem Schouwenaars eigenlijk was? 

Stuur een mailtje naar 

info@rlwesthoek.be. 

Voor de eerste tien hebben we nog 

een exemplaar liggen van het Verhaal 

voor Onderweg ‘De Seizoenen’ over 

Lampernisse en de schrijver.

Wil je ook op een andere 
manier van dit prachtige 
landschap genieten? 

Ga dan zeker eens kijken naar de 
fototentoonstelling ‘Levendig 
Polderland’ in café de 
IJzerboomgaard (IJzerdijk 45, 
Diksmuide). www.rlwesthoek.be  

Bijzondere dank aan 
Peter Bossu (Natuurpunt De Bron) 
en Wim Packet (TWIJG) voor 
de waardevolle tips.  
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UITGETEST!
EXPO SEA CHANGE

Wist je dat het Belgisch deel van de Noordzee bijna even 
groot is als de provincie West-Vlaanderen en één van de 
meest gebruikte zeeën ter wereld is? De activiteiten zijn 
talrijk en uiteenlopend van aard en plaats zoals recreatie, 
scheepvaart, visserij, energiewinning, zand- en grind- 
winning, toerisme en militaire doeleinden. Kortom, de 
Noordzee is van iedereen! 

Het ‘marien ruimtelijk plan’ stemt alle activiteiten op  
elkaar af en zorgt dat al die verschillende gebruikers niet 
te veel in elkaars ‘vaarwater’ komen. 

De expo Sea Change duidt dit plan. Tijd om een bezoekje 
te brengen met ons gezin! In de ‘controlekamer’ nemen we 
het heft in eigen handen en geven we alle gebruikers een 
plekje in de zee. Eerst is het onze beurt en daarna probe-
ren de kinderen orde in de chaos brengen! Zij zijn net iets 
sneller dan wij.

Verrassend is het infoscherm rond de scheepvaart in het 
Belgisch deel van de Noordzee. We volgen de verschil-
lende scheepvaartroutes op scherm en ontdekken waar 
de wachtzone is vooraleer schepen de havens kunnen  
binnenvaren. 

Daarna plaatsen we zowaar een duikershelm op en dui-
ken we mee naar de zeebodem voor een ontdekkingstocht 
naar alle rijkdom van de Noordzee. De kinderen beleven 
veel plezier met de periscoop!

Even verderop slagen we er zelfs in om onze eerste stap-
pen te zetten in de paleontologie en mogen we echte fos-
sielen blootleggen van mammoeten, oerbizons, wolharige 
neushoorns, … We achterhalen de doodsoorzaak van de 
dwergvinvis, dood aangetroffen voor de kust van Nieuw-
poort. Wauw, wat is dit een indrukwekkend skelet! 

Het uitzicht vanuit de panoramatoren en het zicht door 
de verrekijker zorgt letterlijk voor een hoogtepunt van het  
bezoek. We sluiten af met een biolimonade op het zonne-
terras.

www.duinpanne.be

tip:
tijdens vakantieperiodes 

geeft een gids alle 
aquariumgeheimen prijs!
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Eén zwaluw maakt de lente niet. Vliegt de  
zwaluw laag, nadert een regenvlaag.  
Zo kunnen we nog een eindje doorgaan. Als je in  
zoveel spreuken het onderwerp bent, dan heb je 
het wel gemaakt. Er zijn natuurlijk ook tal van  
redenen om die zwaluw te prijzen! Zo zijn het 
ware insectenverslinders. Een koppel boeren-
zwaluwen met vijf jongen eet maar liefst 50.000 
insecten per week! Help hen dus met een  
nestje. Voorzie een mestplankje onder het nest, 
dan heb je geen last van de uitwerpselen op 
de grond. Zorg voor een kleine toegang tot je 
schuurtje zodat ze er kunnen broeden. Of hang 
een kunstnestje op plaatsen waar bestaande  
kolonies voorkomen.

WIST JE DAT …
• er bij ons drie soorten ‘echte’ zwaluwen voor-

komen, nl. de huiszwaluw, de boerenzwaluw 
en de oeverzwaluw? De gierzwaluw is geen 
echte zwaluw, hij behoort tot een andere  
familie.

• zwaluwen jaarlijks tot 9.000 km ver vliegen  
naar Afrika om te overwinteren? Ter  
vergelijking: de afstand Brussel-Kaapstad 
bedraagt in vogelvlucht 9.500 km. Ze moeten  
hiervoor de bloedhete Saharawoestijn  
oversteken, een ware uitputtingsslag voor 
deze lichtgewicht vogeltjes.

• ze deze tocht aan een gemiddelde snelheid 
van ongeveer 32 km/uur afleggen?

OPROEP!

Vind je zelf een zwaluwnest? Meld het via 
http://natuurwerkgroepdekerkuil.be/index.php/
contact/meldpunt-zwaluwen

Zo brengt Natuurwerkgroep De Kerkuil 
nieuwe broedlocaties in kaart.

Boerenzwaluw 
© Yves Adams, Vildaphoto
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het getal
Bloemenweides ogen niet enkel mooi, 
ze zijn ook een schat voor het natuur- 
leven! Daarom zaaiden we in Vlamer-
tinge, Zillebeke, Ieper, Heuvelland, 
Koekelare en Poperinge maar liefst 
7.890 m² bloemenweides in. We nemen 
eerst de grasmat weg, mengen het 
zaad met zand en rakelen dat licht in. 
En nu wachten op de bijtjes!
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Maar liefst 40 km haag werd er in 2019 geschoren 
door ’t Boerenlandschap vzw! Voor hagen, heggen 
en houtkanten die een goede scheerbeurt kunnen  
gebruiken, komt ’t Boerenlandschap bij je 
langs. Met een tractor voorzien van armmaaier  
met houtrotor, zaagbladen of mesjes is geen  
enkele klus te zwaar. www.boerenlandschap.be,  
info@boerenlandschap.be of 057 23 08 59.

2019 gaat de geschiedenisboeken in als een  
ongekend succesjaar voor de kerkuilen in de West-
hoek. Een super goed muizenjaar zorgde voor een  
overvloed aan eten. De talrijke kerkuilenkoppels 
brachten hierdoor succesvol heel wat uilskuikens 
groot! Medewerkers van Natuurwerkgroep De  
Kerkuil en de Uilenwerkgroep De Bron 
registreerden 145 broedgevallen! 

Zoveel bomen kregen het voorbije plantseizoen een 
plekje in de Westhoek door aanplantingen van het 
Regionaal Landschap Westhoek.

De landschapsplanners van het Regionaal Land-
schap Westhoek blijven maar tekenen. En zo kwamen 
er in het plantseizoen tijdens de voorbije winter maar 
liefst 43.545 stuks bosgoed bij in de Westhoek. 

Voor de allereerste keer in de Benelux ge-
spot: de oranje poriënzwam of Favolaschia 
Calocera. Rudy Claeys deed de ontdekking in 
het domein De Palingbeek in Zillebeke. Als 
voorzitter van Natuurpunt Westland gaat hij 
regelmatig op zoek  naar paddenstoelen met 
Paddenstoelenwerkgroep De Bron.

© RL Westhoek 

© RL Westhoek 

© Rudy Claeys
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ontdek onze
UiT-TIPS

01. ROODKAPJE IN DE PALINGBEEK 

02. VAN OORLOGSLANDSCHAP NAAR UNIEK NATUURGEBIED

03. ROERING EN ROMANTIEK LANGS DE VAART
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APRIL

ZONDAG  
22 03  
Van oorlogslandschap naar uniek natuurgebied
Het oorlogslandschap werd na WOI een natuurgebied waar 
zeldzame soorten een veilige plek vonden. Tijdens deze 
wandeltocht ontdek je talrijke oorlogsrelicten en vertelt 
Rudy Claeys hoe de natuur de voorbije 100 jaar evolueerde. 

Locatie: Bezoekerscentrum De Palingbeek, Zillebeke
Meer info: www.west-vlaanderen.be/palingbeek

06 TOT 19 04  

Paaszoektocht
Maak een prachtige natuurwandeling in bos en duinen 
terwijl de kinderen aan de hand van vragen en speelse 
doe-opdrachten het mysterie van de paashaas oplossen. 

Locatie: Bezoekerscentrum Duinpanne
Meer info: www.duinpanne.be

MEERDERE DATA
05 04, 17 05, 14 06,
13 09 EN 11 10

Roering en romantiek langs de Vaart
Ontdek tijdens deze theaterwandeling het bewogen  
verhaal van de Oude Vaart. Twee acteurs nemen je op 
sleeptouw en dompelen je onder in de wereld van toen: 
het rijke kasteelleven, het morrende werkvolk en de wan- 
hopige ingenieurs … (Ook apart te boeken door groepen)

Locatie:  Infobord bij de cafetaria, 
Palingbeekstraat 18, Zillebeke
Meer info: www.west-vlaanderen.be/palingbeek

MAART

NOG TOT 
31 08 

Roodkapje in de Palingbeek
Roodkapje trekt vrolijk door het sprookjesbos. Ze ontdekt 
de bosdieren en hun sporen, huppelt over het mini-blote-
voetenpad en klautert door de holle boom. Ze spitst haar 
oren voor de bosgeluiden. In het huisje van oma ontdekt ze 
de boerderijdieren. Ook zin in dit avontuur? Mis dan deze 
keileuke gratis indoor doe-tentoonstelling niet!

Locatie: Bezoekerscentrum De Palingbeek, Zillebeke
Meer info: www.west-vlaanderen.be/palingbeek

DONDERDAG 
19 03 

Terug naar de ijstijd
De Nederlandse mammoetexpert Dick Mol neemt je tij-
dens een lezing terug mee naar de ijstijd. In Duinpanne 
kan je vanaf dan tot 31 mei een deel van de collectie van de 
fossielenvereniging “Guapo Team Belgium” bewonderen.

Locatie: Bezoekerscentrum Duinpanne
Meer info: www.duinpanne.be
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10, 11 EN 12 04

Gevleugelde stad Ieper
3 dagen gratis straattheater van de bovenste plank. Dat is 
De Gevleugelde Stad Ieper! Meer dan 300 optredens in de 
historische binnenstad, de vestingen en in de school de 
Heilige Familie. 

Locatie: Ieper
Meer info: www.toerismeieper.be

15 04 EN 24 05 

Op natuuravontuur in de Palingbeek
Kom bladdansen of natuurschilderen, test je vossenoren, 
doe de evenwichtstocht en zo veel meer! Plezier, verwon-
dering en samen de natuur beleven staan voorop.

Locatie: Bezoekerscentrum De Palingbeek, Zillebeke
Meer info: www.west-vlaanderen.be/palingbeek
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ontdek onze
UiT-TIPS

01. OP NATUURAVONTUUR IN DE PALINGBEEK

02. BOSHYACINTENFESTIVAL 

03. GROTE LAMMETJESDAG
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VRIJDAG
17 04 

De zee in!
Kom kruien (+10jaar) of doe mee met de bewegingsactivi-
teiten op het strand. Trek een waadpak aan en ga met ons 
mee in zee.

Locatie: De Panne
Meer info: www.duinpanne.be

VRIJDAG 
17 04

De Kemmelberggames
Hoe was het om te leven als jager-verzamelaar of als eer-
ste landbouwer? Maak kennis met de prehistorie! Voor ge-
zinnen met kinderen.

Locatie: Parking Commandobunker, Dranouter
Meer info: www.toerismeheuvelland.be

18 EN 19 04

Boshyacintenfestival 

Vertelwandeling: Yves Bondue vertelt en zingt over het ro-
mantische verhaal van Louise Poty op zoek naar sporen 
van haar overgrootvader. Op het eind een fris glas, in een 
prachtige voorjaarsomgeving!
Lentekriebels: Begeleid parcours voor gezinnen met kin-
deren tussen de boshyacinten op de Kemmelberg. 
Beleefwandeling: Wandel en proef de voorjaarskruiden. 
Maak kennis met voorjaarsbloeiers en doe mee met een 
fotoshoot tussen de hyacinten.

Locatie: Dries, Kemmel
Meer info: www.toerismeheuvelland.be

ZONDAG 
19 04 

Grote Lammetjesdag
Heel wat lammetjes zijn geboren en dat vieren we! Kom 
lammetjes knuffelen, creatief zijn met wol, schaap drijven 
met hond, een wolzacht zalfje maken, koekjes bakken, 
kampen bouwen, klimmen op het avonturenparcours,  
lachen met de fratsen van mol en muis in ‘Jummie’, een 
ritje maken met pony’s of ezels, zoemen bij de honingbijen, 
turen door de zonnekijker en nog veel meer!

Locatie: Bezoekerscentrum De Palingbeek, Zillebeke
Meer info: www.west-vlaanderen.be/palingbeek

WEEK VAN DE 
PROVINCIEDOMEINEN
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Hoe ging men te werk bij de wederopbouw? Wat waren de 
prioriteiten en wie bepaalde die? Wie waren de spelers op 
het veld? Dominiek Dendooven geeft je een overzicht van de 
kenmerken van de wederopbouwarchitectuur in de West-
hoek, geïllustreerd aan de hand van vele voorbeelden.

Locatie: CC Het Perron, Ieper             
Meer info: www.vormingplusow.be

DINSDAG 
21 04
De architectuur van de wederopbouw 
in de Westhoek
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JUNI

03 EN 07 06 

Week van de bij!
Tijdens de week van de bij ontdek je alles over onze 
zoemende vrienden in De Sceure in Oostvleteren. Op 
woensdagavond 3 juni verwelkomen we iedereen voor een 
boeiende avond over onze bijen. Wat je ondertussen eet 
en drinkt, hebben we dankzij de bij! Op zondagnamiddag 
7 juni verwachten we jong en oud want dan proeven, knut-
selen, spelen en zoemen we er op los! 

Locatie: Vleteren
Meer info: www.rlwesthoek.be

MAANDAG    
01 06

Boter- en kaasfeesten
Op de Grote Markt kan je naast de lekkere kazen ook 
genieten van animatie op het podium en tal van activitei-
ten voor de allerkleinsten. Ook de legendarische boter- en 
kaasworpen mogen niet ontbreken. 

Locatie: Diksmuide
Meer info: www.bezoekdiksmuide.be

ZONDAG 
07 06

Ontdek hoe het vernielde landschap zich herstelde na WOI. 
Lieven Stubbe brengt het boeiend verhaal achter de bijzon-
dere bossen en gebieden.

Locatie: Ieper
Meer info: www.west-vlaanderen.be/palingbeek

Fietstocht ‘De oorlog verliest,
het landschap wint’

DONDERDAG  
16 06 

De Tweede Wereldoorlog is nog maar pas voorbij of er bor-
relt al een nieuw potentieel conflict op: De Koude Oorlog. 
In 1953 wordt er in de flank van de Kemmelberg een onder-
grondse bunker gebouwd. Gids Patrick Boone leidt je rond 
in deze, toen ultra geheime plek, en gidst je doorheen de 
tentoonstelling ‘De Berlijnse Muur: symbool van de Koude 
Oorlog’. 

Locatie: Commandobunker, Lettingstraat 64, Kemmel
Meer info: www.vormingplusow.be

Commandobunker Kemmel - 
De Berlijnse Muur

ontdek onze
UiT-TIPS

MEI
ZONDAG   
17 05

Lukkefeesten
Straatanimatie, streekproductenmarkt, picknick, mo-
gelijkheid tot bezoek aan het bezoekerscentrum Jules 
Destrooper.

Locatie: op en rond het Vateplein, markt Lo
Meer info: www.lukkefeesten.be

DONDERDAG   
28 05
Huib Hoste en het modernisme
Nog voor de oorlog ten einde was keerden de eerste in-
woners naar hun woonplaats terug. Een traditionele ar-
chitectuur moest de sporen van de oorlog uitwissen en de 
Westhoek in al zijn schoonheid herstellen. In Zonnebeke 
echter zorgde de modernistische architect Huib Hoste voor 
een nieuwe wind. 

Locatie: Zonnebeke (geleid bezoek aan tentoonstelling en 
geleide wandeling van 4 km)
Meer info: www.vormingplusow.be
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meer tips op 
www.uitindewesthoek.be

01. EXPO ‘DE BERLIJNSE MUUR’

 02. FIETSTOCHT ‘DE OORLOG VERLIEST,  HET 

LANDSCHAP WINT’ 

JULI

AUGUSTUS
15 EN 16 08

Nachtje Blankaart
Een tweedaagse voor kinderen in gezelschap van een 
familielid. Met het opzetten van de tent start 24 uur aller-
lei natuur: natuurverkenning, een bosspel, samen eten 
maken, luisteren naar vleermuizen en daarna nog even 
van het kampvuur genieten voor het slapen gaan. En wie 
waagt de volgende morgen de dauwtrip op blote voeten? 

Locatie: De Blankaart, Diksmuide
Meer info: www.blankaart.be
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In vijf verhalen van kinderen wordt een beeld geschetst van 
de wederopbouw na de Eerste Wereldoorlog in Reningelst 
en omgeving. Illustratoren, inwoners (onder leiding van 
Kamagurka) en bezoekers van de tentoonstelling, herteke-
nen hun droomdorp. 

Locatie: De Kinderbrouwerij, Reningelst
Meer info: https://kinderbrouwerij.com

Expo: Feniks, kinderen in de 
wederopbouw
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ontdek onze
UiT-TIPS voor kinderen

natuurclub op woensdagmiddag
www.west-vlaanderen.be/palingbeek > kalender 
(inschrijven tot 1 week vooraf)

Bezoekerscentrum De Palingbeek, Zillebeke

SPOOKBRUG IN DE  
PALINGBEEK (10-12 jaar) 
Kom een brug ontdekken die lang  
geleden over de Vaart lag. Waar stond 
die, waarom werd deze gebouwd, wat 
is ermee gebeurd en is er nog iets van  
terug te vinden? Zoek en vind! 

OMA, WAT HEB JIJ 
GROTE OREN! (6-8 jaar) 
Samen met Roodkapje gaan we binnen 
op stap in het sprookjesbos. Daar valt 
heel wat te beleven. Daarna zoeken we 
sporen van dieren buiten. Benieuwd wat 
we daar nog allemaal ontdekken!?

WORD MINI-RANGER VAN DE 
PALINGBEEK! (8-12 jaar)
Een trektocht met leuke bosproefjes en 
avontuurlijke opdrachtjes. Iets lekkers 
klaarmaken, sporen zoeken, verrassen-
de dierenweetjes en nog zo veel meer! 

DE BOER OP (6-8 jaar) 
We helpen met de klussen op de boer- 
derij. Trek alvast je laarzen aan. 

DE BOER OP (6-8 jaar) 
Handen uit de mouwen! We helpen met 
de klussen op de boerderij. Trek alvast je 
laarzen aan. 

DE BOER OP (6-8 jaar) 
We helpen met de klussen op de boer- 
derij. Zorg dat je er bij bent!

OP STAP IN HET 
SPROOKJESBOS (6-7 jaar) 
Er is onrust in het Sprookjesbos! Alle 
sprookjes liggen door elkaar. Breng jij 
die terug op orde?

OP AVONTUUR IN DE 
NATUUR (7-10 jaar) 
We trekken er op uit… Waterdiertjes 
scheppen, met blote voeten het bos in, 
schilderen met natuurverf of geef je lie-
ver bomen een gezicht? Doe jij mee?

KAMPEN BOUWEN (9-12 jaar) 
Het speelbos nodigt je uit voor een  
geweldig avontuur. We bouwen naar  
hartenlust kampen en ravotten à volonté. 

REIS DOOR DE RUIMTE IN 3D 
EN RAKETTEN, KLAAR VOOR 
LANCERING?  (8-10 jaar) 
We ontdekken het heelal in 3D en voelen  
ons even astronaut. We knutselen een 
waterraket en testen hoever die kan  
vliegen! Breng mee: 2 harde cola 
PET-flessen van 1,5l.

05 08

19 08

12 08

08 04

08 07

26 08

15 07

22 07

29 07

01 07

© BC De Palingbeek
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speelplezier
DE DIEREN VAN DE PALINGBEEK 
De Palingbeek verwent een aantal dieren net dat  
tikkeltje meer. Zij worden namelijk op Europees ni-
veau beschermd. Zo worden kamsalamanders verwend 
met extra poelen. En om de eitjes van de sleedoorn-

Jawel, het zijn de vleermuis en de eikelmuis. Hoe we ze 
verwennen? Wel, voor de vleermuizen werd een oude sluis 
ingericht als vleermuizenkelder. Voor de eikelmuis of het 
‘fruitratje’ bewaren we de oude eiken en fruitbomen waarin 
hij graag zijn nest maakt.

ZONDAG 05 07 2020

In het spoor van de Ranger 

Stap mee met een Ranger van De Palingbeek en 
laat je verrassen door leuke bosproefjes en avon-
tuurlijke opdrachtjes: sporen zoeken, keutelkun-
de, eetbare natuur, verrassende dierenweetjes, 
boeiende boomwijsheid en zoveel meer.
Vanaf 6 jaar

Locatie: Bezoekerscentrum De Palingbeek, 
Zillebeke
Meer info: www.west-vlaanderen.be/palingbeek

page, een bruinoranje dagvlinder, niet te verliezen,  
worden hagen, struwelen en bosranden pas in juni  
geschoren.  Speel je mee met nog twee van onze koester-
vrienden?! Zie je wie ze zijn?

Doe mee en win! 
In de rebus ontdek je waar de Baardvleermuis graag woont. 
Stuur het antwoord tegen 30 maart naar  
bc.palingbeek@west-vlaanderen.be en maak kans op een 
gratis gezinszoektocht ‘Op vleermuizensafari in De Paling-
beek’ (t.w.v. 4 euro). Hiermee ontdek je er de Big Bat Five!

NIEUW
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dien jouw
GROEN IDEE IN!

Hoe ga je aan de slag?
1. Maak een campagnepagina aan voor 19 april 

2020.
2. Binnen de week krijg je feedback van het Regio-

naal Landschap Westhoek. We geven, waar nodig, 
nog wat tips om je initiatief te verfijnen.

3. In de tweede helft van april woon je samen met de 
andere deelnemers een workshop bij om vlot en 
efficiënt je crowdfundingcampagne op te zetten. 
Bij crowdfunding spreek je je eigen netwerk aan 
om te investeren in jouw project.

4. Uiterlijk eind april beslist de jury of je al dan niet 
een bijdrage vanuit het Landschapsfonds West-
hoek ontvangt. 

5. Vanaf mei loopt de crowdfunding. Wanneer je alle 
centen verzameld hebt, kun je met jouw groen ini-
tiatief aan de slag!

HEB JIJ EEN VOORSTEL OF ZIT JE OP EEN IDEE 
TE BROEDEN? EEN BUURTTUIN UITBREIDEN, 
EEN GROEN SPEELELEMENT OM DE HOEK, 
EEN VLINDERTUIN AANLEGGEN, EEN BOOM-
GAARD OF KLEIN BOSJE AANPLANTEN …? HET 
LANDSCHAPSFONDS WESTHOEK DRAAGT TOT  
€ 5.000 BIJ AAN JOUW CROWDFUNDING- 
CAMPAGNE VOOR EEN GROEN INITIATIEF IN EN 
NABIJ JE DORP OF BUURT! MELD JE VOOR 19 
APRIL 2020 AAN VIA WWW.RLWESTHOEK.BE. 

Interesse of benieuwd naar eerdere succes- 
volle projecten? Lees alle info via  
www.rlwesthoek.be/landschapsfonds of contacteer  
het Regionaal Landschap Westhoek via 0495 35 13 77 
of nele.saint-germain@rlwesthoek.be.

10 PROJECTEN DEDEN 
HET JE AL VOOR!
Vorig jaar namen maar liefst 10 initiatiefnemers deel aan 
het traject. Ze haalden allen hun centen op en konden zo 
enkele mooie vergroeningen in de Westhoek realiseren.  
Enkele quotes: 
“We zijn aangenaam verrast hoeveel ‘onbekende’ mensen ons 
project steunen! Dat betekent dat er toch wel veel solidariteit 
is.”

“Dankzij de begeleiding voelde ik me erg gesteund en kon ik 
een vlotte start nemen.”

“De warme reacties uit de buurt waren deugddoend. 
Er is heel wat draagvlak voor dergelijke initiatieven.”

Het Landschapsfonds Westhoek is een initiatief van 
het Regionaal Landschap Westhoek, de provincie 
West-Vlaanderen, het Streekfonds West-Vlaanderen en 
wordt gesteund door het Agentschap voor Natuur en 
Bos en de Vlaamse Landmaatschappij.
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WEDEROPBOUW
NA DE EERSTE WERELDOORLOG LAG DE WESTHOEK IN PUIN. HERSTELLEN LEEK EEN 
ONBEGONNEN ZAAK. MAAR DE STREEK KRABBELDE RECHT. IN TIEN JAAR TIJD HER-
REES DE WESTHOEK ALS EEN FENIKS UIT ZIJN AS. TEGEN HET EINDE VAN DE JAREN 
TWINTIG WAS DE WEDEROPBOUW GROTENDEELS VOLTOOID. DEZE WEDEROPBOUW 

BEPAALT TOT OP VANDAAG HET UITZICHT VAN DE WESTHOEK.

Met Feniks2020 wordt de wederopbouw in grote en kleine 
verhalen weer tot leven gebracht. Ontdek hoe een pitto-
reske architectuur de sporen van de oorlog uitwiste en de 
Westhoek in al zijn schoonheid herstelde. Dompel je onder 
in de verhalen van mensen die van een huis weer een thuis 

maakten. Laat je verrassen door de veerkracht van een 
streek en zijn mensen!
Herbeleef met Feniks2020 de wederopbouw van de West-
hoek in expo’s en belevingsruimten, openlucht spektakels 
en langs toeristische wandelingen en fietstochten.   

oude markt Lo © Westhoek verbeeldt
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5 x in de kijker:

In Flanders Fields Museum: 

‘Feniks, de wederopbouw na 

de Eerst Wereldoorlog

7 maart t.e.m. 15 november 2020
Ontdek het verhaal van het naoorlogse  
herstel, over stads- en provincie- 
grenzen heen en vanuit menselijk 
oogpunt.

Bezoekerscentrum Het Heuvel-

land: ‘Café Pax: terug naar de 

West-Vlaamse bergen’

14 maart 2020 t.e.m. 11 november 2021
De zolderverdieping van het bezoe-
kerscentrum verandert in een café- 

Terug naar de Westhoek 

Voor de eerste keer worden alle wederopbouw-
verhalen van de hele Westhoek gebundeld in een 
boek. Deze publicatie brengt naast een geschied-
kundig relaas ook praktische info over themati-
sche tentoonstellingen, publieksevenementen en 
wandelroutes. Het boek laat je de meest markan-
te wederopbouwsites in de Westhoek ontdekken. 
Deze gids kost 5 euro en is te verkrijgen bij de 
diensten voor toerisme in de Westhoek of online 
op shop.westtoer.be.

uitgelicht

9 789492 346599

ISBN 978-9-49234-659-9

TERUG NAAR 
DE WESTHOEK

Wederopbouw na de 
Eerste Wereldoorlog
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www.feniks2020.be

Terug naar de Westhoek.  
Wederopbouw na de Eerste Wereldoorlog.

De Eerste Wereldoorlog (1914-1918) veegde tien tallen  
dorpen en steden langs het front volledig van de kaart. Na 
de wapenstilstand in november 1918 was de Westhoek  
één desolaat gebied. De IJzervlakte was onder water gezet, 
het landschap compleet vernietigd en de bodem veront-
reinigd door koper en strijdgas. Herstellen leek een onbe-
gonnen zaak. Maar de Westhoek krabbelde recht. In tien 
jaar tijd was de wederopbouw grotendeels voltooid. Deze 
publicatie brengt het bijzondere verhaal van de materiële 
weder opbouw én het herstel van het maatschappelijk leven. 
De wederopbouw als symbool van de veerkracht van de 
bevolking.

 

Feniks, de groote wederopbouw

Een eeuw geleden herrees de Westhoek als een Feniks uit 
zijn as. Onder de vlag ‘Feniks’ bun delen steden, gemeenten 
en musea uit de Westhoek hun krachten om in 2020 het  
uitzonderlijke verhaal van de wederopbouw te vertellen. 
Deze publicatie brengt naast een geschiedkundig relaas  
ook prak tische info over thematische tentoonstellingen, 
publieksevenementen en wandelroutes. Deze bezoekers-
gids laat je de meest markante wederopbouwsites in de 
Westhoek ontdekken!

hedendaagse markt Lo © Westtoer

barak waarin dorpelingen je mee- 
nemen door de streek zoals zij er vlak 
na de Eerste Wereldoorlog uitzag.

Yper Museum: ‘herSTELLINGEN’. 

Terugkeer van het socio-culturele 

leven in Ieper’

21 maart 2020 t.e.m. 17 januari 2021
Verhaal over het herstel van het so-
cio-cultureel leven in Ieper

OLV Kerk Zonnebeke: ‘Feniks, 

Huib Hoste en het modernisme’

18 april t.e.m. 15 november 2020
De bouwmeester zelve gidst je door 
zijn kerkgebouw. 

Spektakel ‘Uit de as herrezen’, 

Diksmuide

22 mei 2020
Met muziek, theater en humor her-
beleef je de wederopbouw van de stad 
en ontmoet je drie getuigen van het 
eerste uur. Livemuziek en prachtige 
projecties maken het stuk af.

Een overzicht van alle evenemen-
ten, spektakels en routes vind je via  
www.feniks2020.be. In de kalender 
vanaf p. 14 selecteerden we er alvast 
enkele.
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TIP!

Benieuwd welk verhaal er achter jouw gevel zit? 
Snuister eens in de foto’s op ‘Westhoek verbeeldt’ 
of zoek naar bouwplannen in het lokaal archief! 

Wandeltips

Twee nieuwe Verhalen voor Onderweg nemen je mee 
terug in de tijd. 1919, de Groote Oorlog is voorbij en het 
landschap is één grote puinhoop. In Beauvoorde stond 
tijdens deze periode van herstellen, puinruimen en her-
opbouwen het dorp plots in rep en roer. Welk drama 
speelde zich daar af? En ook in Zonnebeke verliep de 
wederopbouw niet voor iedereen van een leien dakje. 
Ontdek de twee verhalen binnenkort!

19 04 2020 

Zonnebeke herrijst, 
wat na de Groote Oorlog?

Wanneer de wapens zwijgen, 
komen de eerste pioniers te-
rug naar wat ooit hun dorp 
was. Bewoners willen het oude 
Zonnebeke terug, maar dit is 
buiten modernistische archi-
tect Huib Hoste gerekend. Kas-
teelheer Iweins kan de draad 
terug oppikken. Hij bouwt zijn 
kasteel op een eigenzinnige 
manier en start opnieuw een 
steenbakkerij. Maar niet ie-
dereen gaat het voor de wind. 
Voor Sylvie Rosalie Carpentier, 
herbergierster en bakkerin, 
loopt de terugkeer niet zoals 
gedacht. 
Locatie: Zonnebeke
Meer info: www.rlwesthoek.be

18 04 2020 - Historisch Veurne
Maak tijdens de theaterwandelingen kennis met het 
verleden van één van de meest pittoreske dorpen van 
de Westhoek: Beauvoorde. De sappige verhalen van 
‘aan den toog’ in het plaatselijk dorpscafé, de etiquette 
regels in het kasteel, vertolkt door acteurs als Wouter 
Bruneel, Luc Dufourmont, Onno van Gelder jr., Joris 
Gulders en diverse plaatselijke acteurs.

Locatie: Beauvoorde
Meer info: www.historischveurne.be 

VERHALEN VOOR
ONDERWEG

Wandeling van 4 km 
in het Regionaal Landschap Westhoek

Zonnebeke herrijst
Wat na de Groote Oorlog?

De twee wandelbrochures kaderen in 
de reeks Verhalen voor Onderweg. 
www.verhalenvooronderweg.be > om te lezen

Mesen Armentiersstraat, anno 1945-1959 © ‘Westhoek verbeeldt’, privécollectie

Mesen Armentiersstraat, anno 2019 © CO7
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Gezocht: vrijwilligers actualisatie 
inventaris

De inventaris onroerend erfgoed is een lijst met waardevol 
archeologisch, bouwkundig en landschappelijk erfgoed in 
Vlaanderen. Dertig jaar geleden werd de inventaris van het 
bouwkundig erfgoed opgesteld in de streek. In de West-
hoek staan er zo’n 4.800 gebouwen op de inventaris: hoe-
ves, arbeiderswoningen, herenhuizen, maar ook fabrieken, 
pastorieën, winkels, scholen … Enkele toppers op deze in-
ventaris zijn beschermd als monument. Neem een kijkje 
op inventaris.onroerenderfgoed.be 

Een actuele inventaris is nodig om een onderbouwde visie 
voor het erfgoed te kunnen maken. In de afgelopen jaren 
doorkruiste CO7 al Vleteren, Zonnebeke en een deel van 
Ieper. Om de actualisatie versneld uit te voeren, wil CO7 

met vrijwilligers de gemeenten Ieper, Mesen, Poperinge,  
Langemark-Poelkapelle en Heuvelland aanpakken. 

 � Wandel of fiets je graag door de Zuidelijke West-
hoek?

 � Heb je interesse in de lokale geschiedenis en in 
bouwkundig erfgoed? 

 � Heb je interesse in fotografie en werk je graag met 
de computer? 

Dan kan jij ons helpen met de actualisatie van de inventa-
ris! Ter plaatse maak je een foto en controleer je de gege-
vens. Nadien verwerk je alle informatie op de computer. 

Heb je zin om mee te werken? 

Geef dan voor 1 april 2020 een seintje via 057 34 66 94  
of delphine.vanoverberghe@co7.be. Tijdens een eerste  
infosessie in april informeren we je over het project en de 
werkwijze. In de tweede sessie gaan we samen op pad om 
te oefenen!

©
 X
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Neem voor voorbeelden van verbouwingen of uitbreidingen  
aan een erfgoedpand eens een kijkje in de regionale  
inspiratiegids bouwkundig erfgoed van CO7! Heb je vragen 
over werken aan je erfgoedpand? Dan kan je steeds terecht 
bij je gemeentelijke omgevingsdienst of bij CO7.

www.co7.be/inspiratiegids-bouwkundig-erfgoed 
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SINDS 1980 DAALDEN DE PALINGPOPULATIES MET MEER DAN 95%. DAAROM 
STAAT DE SOORT VERMELD OP DE RODE LIJST ALS ERNSTIG BEDREIGD. OM DE 

PALING VAN UITSTERVEN TE BEHOEDEN, IS IN 2007 DE EUROPESE PALING- 
VERORDENING UITGEVAARDIGD DIE HET BEHOUD EN HET HERSTEL VAN DE 

SOORT BEOOGT.

PALING 
IN ’T ROOD

Trekvis

Hoe komt het dat de paling het zo moeilijk heeft? De 
paling blijkt een ingewikkeld, maar best wel impressi-
onant beestje te zijn. Palingen worden in Europa niet 
‘geboren’ (je kunt ze ook nergens kweken). Alle palin-
gen zien het leven in het paaigebied tussen Noord- en  
Midden-Amerika. Als jonge aal trekken ze vele dui-
zenden kilometers over de oceaan om dan in rivieren,  
vaarten, beken of poelen in Europa op te groeien. Soms 
verblijven ze er tientallen jaren. Eens ze geslachts-
rijp zijn, keren ze als volgroeide paling terug naar hun  
geboorteplaats richting Amerika om er zelf voor  
nakomelingen te zorgen.

Aangepast beheer

De mens maakt het de paling echter niet makkelijk. Stu-
wen, sluizen en kaaien beletten de jonge alen om onze ri-
vieren op te zwemmen. Maar er is beterschap op komst. 
Onderzoek wees uit dat een aangepast beheer een op-

lossing biedt. Het niet volledig sluiten van de schotten bij 
hoogtij, blijkt een goede manier te zijn om aaltjes binnen 
te laten komen met de stroom mee. Zo wordt in Nieuw-
poort één van de acht spuischuiven aan de Ganzenpoot 
(Veurne-Ambachtkanaal) bij opkomend tij 20 cm geo-
pend gedurende een tweetal uur. Daarnaast trekt een aal 
zich ook zelf op met behulp van een palinggoot (zie foto). 

Een voorjaar vol vis

Wil je meer te weten komen over de migratie van deze 
paling en andere vissen? Neem deel aan één van onder-
staande activiteiten naar aanleiding van de vierde Inter-
nationale Dag van de Vismigratie in mei.
• Eind maart tot juni: tentoonstelling ‘Paling in ’t rood’
• 2 april: voordracht ‘Van de paling geen nieuws!?’
• 5 april: themawandeling rond vissen
• 16 mei: event ‘Als een vis in het water’

Meer info op www.blankaart.be

ONDER DE LOEP



2 8  |  O P  S TA P  M E T  . . .

CO7 ontwikkelt i.s.m. het Intergemeentelijk Archief  
Poperinge-Vleteren, Oetang en talrijke partners  een heus 
erfgoednachtspel voor jeugdbewegingen. Aan het woord 
zijn Glenn Lignel en Louis Vermeersch, hoofdleiding 
KSA Pops Poperinge. Zij reageerden enthousiast op de  
oproep om deel uit te maken van de ‘creatieploeg’ van het  
erfgoednachtspel. Het spel is gericht op leden van jeugd-
bewegingen tussen 13 en 16 jaar. Op 25 april spelen zij 

met hun ploeg als eerste het spel. Nadien wordt het  
format ook aangeboden aan andere jeugdbewegingen.

Waarom doen jullie mee aan de creatie van het erf-

goednachtspel?

LOUIS EN GLENN: We willen op deze manier in contact 
komen met andere verenigingen en kennis verzamelen 
om toe te passen binnen activiteiten in het jeugdwerk. We  

OP STAP MET ...

© Pieter-Jan Ardies, Sjiekong

OP 25 EN 26 APRIL 2020 VIERT ERFGOEDDAG FEEST EN MAG HET EVENEMENT TWINTIG KAARSJES 
UITBLAZEN. ERFGOEDDAG IS DE JAARLIJKSE ‘OPENDEURDAG’ VOOR ROEREND EN IMMATERIEEL 
ERFGOED IN VLAANDEREN EN BRUSSEL. EEN HEEL WEEKEND LANG DRAAIT ALLES OM ‘DE NACHT’, 
HET CENTRALE THEMA VAN DEZE FEESTEDITIE. DE NACHT BETOVERT EN ONTSLUIERT, SPREEKT 

TOT DE VERBEELDING EN NODIGT UIT. BEN JIJ OOK VAN DE PARTIJ?

©
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zagen direct de opportuniteit om het spel te spelen in onze 
jeugdbeweging.

Hebben jullie in jullie werking al aandacht gegeven 

aan erfgoed (vb. activiteiten over de geschiedenis  

van de stad, aandacht voor het archief van de  

vereniging …)?

LOUIS EN GLENN: Het is al enkele jaren geleden dat 
we binnen onze werking in aanraking kwamen met erf-
goed. Tijdens het maken van dit spel ontdekten we dat een  
opfrissing van de lokale geschiedenis zowel voor leden als 
leiders goed kan doen. We zien zeker een mogelijkheid om 
samen met het stadsarchief een activiteit te ontwikkelen.

Wat vinden jullie bijzondere tradities in jullie KSA-

groep?

LOUIS EN GLENN: Onze KSA-groep heeft heel wat  
leuke jaarlijkse tradities. Een korte opsomming:
Tijdens het zomerkamp

• Voetbaltoernooi met de volledige groep waarbij de 
winnaars moeten strijden tegen de leiders

• KSA’sche zondag waarbij ‘meneer pastoor’ komt 
om een bezinningsmoment te geven

• Daguitstap (wandeltocht van 7km, 15km, 20km, 
25km (naar gelang de leeftijdsgroep) en de twee-
daagse wandeltocht van 50km voor de oudsten)

• Gerechten zoals: wentelteefjes, BBQ, spaghetti, 

WAP (worst appelmoes patatten) en ‘hete bliksem’ 
voor de oudsten

• Het prachtige kampvuur met bijhorende pannen-
koeken

Tijdens het werkjaar
• KSA-misviering samen met onze ‘zusjes’ van meis-

jes-KSA De Kouter. Op deze dag vieren we de K in 
KSA en sluiten de leiders samen af met een gezel-
lige receptie.

• Schaatsactiviteit waarbij we met de volledige groep 
naar Kortrijk gaan

• Ribbetjesfestijn 
• Leidersweekend om de groepssfeer te versterken. 

Tijdens dit weekend houden we elk jaar een vriend-
schappelijke worstelwedstrijd waarbij de winnaar 
een trofee krijgt. 

En natuurlijk nog veel meer … 

Leidingsgroep werkjaar 2018-2019 (zomerkamp Essen) © KSA Poperinge 

Op Erfgoeddag organiseren musea,  

bibliotheken, archieven en (erfgoed)ver-

enigingen activiteiten. Stel je eigen  

programma samen en maak Erfgoeddag mee! 

Alle activiteiten zijn gratis.

www.uitindewesthoek.be/erfgoeddag
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REGIONAAL LANDSCHAP WESTHOEK

BEZOEKERSCENTRUM DUINPANNE

BEZOEKERSCENTRUM DE BLANKAART

CO7 WESTTOER

BEZOEKERSCENTRUM DE PALINGBEEK

“Samen bouwen aan ons landschap van morgen”, daar staat het Regionaal Landschap Westhoek voor. We 
werken aan een duurzaam landschap: hagen, bomenrijen en boomgaarden planten, poelen graven … Deze 
ingrepen zorgen ervoor dat enkele unieke planten- en dierensoorten zich hier thuis blijven voelen. We geven 
jong en oud de mogelijkheid om het landschap te ontdekken, te beleven en er bewust mee om te gaan.

www.rlwesthoek.be

Bezoekerscentrum Duinpanne ligt midden in een gevarieerd wandelparadijs: in de Oosthoekduinen, vlakbij 
het Calmeynbos en het Westhoekreservaat. Volg één van de vele bewegwijzerde routes of knooppunten die 
starten aan het bezoekerscentrum. Deze kaarten zijn te verkrijgen aan de onthaalbalie of in onze groene 
winkel. Maandelijks vertrekken er ook verschillende begeleide wandelingen die gratis zijn.

www.duinpanne.be

Dit bezoekerscentrum, ondergebracht in een kasteel en omgeven door een fraai park, is de ideale uitvals-
basis om het natuurgebied De Blankaart en de overstroombare IJzervallei te voet te verkennen. Aan de balie 
vind je meer info over de mogelijke activiteiten voor individuen, gezinnen, groepen en scholen. Een wandel-
route leid je naar meerdere kijktorens. Beleef zo unieke natte natuur vanuit vogelperspectief!

www.blankaart.be 

CO7 (CultuurOverleg Zeven) is het samenwer-
kingsverband voor cultuur en erfgoed tus-
sen de zeven gemeenten Heuvelland, Ieper,  
Langemark-Poelkapelle, Mesen, Poperinge, 
Vleteren en Zonnebeke.

www.co7.be

Toerisme Westhoek maakt deel uit van het autonoom 
provinciebedrijf Westtoer, dat instaat voor het bevor-
deren van toerisme en recreatie in West-Vlaanderen. 
De regiowerking Westhoek staat specifiek in voor de 
toeristische promotie en productontwikkeling binnen 
de regio. Er wordt hiervoor samengewerkt met de 17 
Westhoekgemeenten.

www.toerismewesthoek.be

Ontdek rond het bezoekerscentrum de milieuboerderij met zijn dieren en  
ecologische moestuin, de speelbossen waarin je kampen kan bouwen, 
de prachtige poelen en nog zoveel  meer. Stap je verder door, dan ont-
dek je 250 ha afwisselende natuur waaronder de oude vaart als historische  
mislukking. Er is altijd heel wat te beleven, op eigen houtje of onder  
begeleiding van onze Rangers, zowel voor gezinnen en kinderen, erfgoed-
liefhebbers, als voor scholen en groepen. 

www.west-vlaanderen.be/palingbeek 

WIE IS WIE?

© BC De Palingbeek

welke partners stelden dit magazine samen?
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DOE MEE EN WIN!

Indlikse toeren in de Westhoek is een boek vol verzonnen verhalen waarin bekende figuren en 
indliks schoon volk onvoorspelbare toeren meemaken. Als je zelf door het decor van dit boek 
wil toeren, dan leiden de tips aan het einde van elk hoofdstuk je naar indliks schone plekjes 
in de Westhoek. 
Meer info over het boek en de verhalen vind je op www.indliks.be 

DOE MEE EN WIN EEN BOEK ‘INDLIKSE TOEREN IN DE WESTHOEK’
Surf naar www.toerismewesthoek.be/nl/indlikse-toeren-de-westhoek

HET VOGELKIND

Muzikale vertelwandeling (4 km) met Yves Bondue

Yves Bondue neemt je mee in verschillende episodes  in het leven van een kasteel- 
meisje, de mythologie der watervogels en de intrige der dorpelingen. Uiteindelijk  
komen deze drie werelden samen en trekt de mist op over het Blankaartgebied…

Data: 6 juni, 19 augustus en 13 september
Info: www.deblankaart.be



doorheen het jaar
DE WESTH EK

WINTER © Rudi Debruyne
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