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Beste lezer
 
Terwijl ik dit schrijf, flakkert de epidemie opnieuw op. 
Onze anderhalve-meter-samenleving wordt nog wat  
strenger. Hopelijk stellen we in het najaar vast dat de  
situatie opnieuw een stuk beter is omdat iedereen zich aan 
de maatregelen hield. Maar, strenge maatregelen of niet, 
in de Westhoek valt altijd iets te beleven. Dat hebben we 
te danken aan ons prachtig landschap. Een ideale manier 
om dat te ontdekken is via ‘trage wegen’. Lees er alles 
over op pagina eenentwintig. Een tweede troef waarmee 

we in de Westhoek gezegend zijn, is onze gedrevenheid. 
Op pagina zes lees je een interview met Sara, die dankzij 
crowdfunding haar droom realiseerde. Heb je zelf ook een 
groen idee? Check op pagina zeven hoe je jouw project kan 
aanmelden bij het landschapsfonds.

Jurgen Vanlerberghe
Voorzitter Regionaal 
Landschap Westhoek
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#WILDEWESTHOEK

Volg het Regionaal Landschap nu ook op Instagram 
voor mooie landschapsfoto’s, leuke nieuwtjes, een blik 
achter de schermen … Tag @rlwesthoek en gebruik zelf 
#wildewesthoek! 

NIEUWE WESTHOEKTRAIL

De nieuwste telg in de reeks Westhoektrails is er! Deze 
keer gaat de lijnwandeling van Komen naar Ieper. Je 
stapt langs de vaart en doorkruist Provinciaal Domein De 
Palingbeek om in waterrijk Ieper te eindigen. Reizen naar 
je startpunt doe je gewoon met de trein! 
www.rlwesthoek.be/wandelfiets

BRUG OVER ROBAERTBEEK

Vanaf nu wandel je over de Robaertbeek i.p.v. het toertje 
errond wanneer je de knooppunten op het wandelnet-
werk Hoppeland volgt. Nabij de monding van de Robaert-
beek in de Poperingevaart realiseerde het Leaderproject 
“Verbeter de beleving van het landschap” namelijk een 
wandelbrugje. Het laatste in de rij, na de brugjes in Diks-
muide en Ieper die telkens een missing link wegtoverden 
in het wandellandschap.

FIETJEFATJERIE

In de bossen tussen de Lovie en Sint-Sixtus valt veel te 
vertellen over mieren, paters en wederopbouw. Ontdek 
dit en wel meer fietjefatjerie in het nieuwste Verhaal voor 
Onderweg. De wandeling is 5 km lang. 
www.verhalenvooronderweg.be > om te lezen

NIEUWE STREKEN

01. #WILDEWESTHOEK
02. BRUG OVER ROBAERTBEEK
03. OP VERHAAL KOMEN IN DE WESTHOEK

OP VERHAAL KOMEN IN DE WESTHOEK

Miguel Bouttry was vijftien jaar professionele gids in de 
Westhoek. Dit boek bundelt zijn  favoriete Westhoekver-
halen  en brengt je vaak op ongekende plaatsen. Het is 
een verzameling van de vertelsels die Miguel het vaakst 
en het liefst bracht. Sommige las hij, andere pikte hij 
onderweg op bij mensen uit de streek. Enkele werden 
nooit eerder gepubliceerd. De diversiteit is groot: er zijn 
legendes en waargebeurde feiten, maar ook verrassende 
weetjes en anekdotes. Er is niet meer dan twee minuten 
nodig om een vertelsel te lezen, wat zorgt voor een vlot 
gebruik onderweg. Met een klein ommetje in de buurt 
van de plaats waar het verhaal zich afspeelt, valt altijd 
nog net iets meer te ontdekken. Bestel nu jouw boek en 
ontdek de mooiste verhalen van de Westhoek!
www.toerismewesthoek.be/nl/opverhaalkomen
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DUINPANNE BLIJFT VERANDEREN

Wie recent een bezoekje heeft gebracht aan 
het provinciaal bezoekerscentrum Duinpanne, 
heeft het zeker al ondervonden: het bezoekers-
centrum onderging een grondige metamorfose. 
Daar blijft het echter niet bij. 

Deze winter gaan grondige herinrichtingswer-
ken van start op de parking en het voorplein. 
Met de knelpunten werd aan de slag gegaan en 
dat resulteerde in een plan dat er mag wezen. 

De parking werd al jaren als te beperkt ervaren. 
De combinatie van het bezoekerscentrum en de 
gemeentelijke tennisclub L’ Armorial, zorgde 
er vaak voor dat bezoekers geen plaatsje meer 
wisten te vinden op de parking. Deze wordt in 
de nieuwe plannen ingebreid. Dit betekent dat 
er binnen de bestaande ruimte efficiënter kan 
worden ingericht. Er worden 74 plaatsen voor-
zien in plaats van de oorspronkelijke 48. Dankzij 
elektrische laadpalen en extra fietsenstalling 
wordt de parking aangepast naar de huidige 
noden. 

NIEUWE STREKEN

De bezoekers zullen ook op de parking kunnen 
picknicken. Verscholen in de groene hoekjes 
en aan de bosrand, worden verschillende pick-
nicktafels voorzien voor ongeveer 40 personen. 
Nadien kan je meteen de prachtige duinen en 
bossen intrekken.

Tegelijkertijd zal Duinpanne ook meer worden 
ingebed in het natuurlijke biotoop van de Oost-
hoekduinen. Twee grote speelduinen zullen de 
parking afbakenen van het bezoekerscentrum. 
Even struinen tussen de duinen en de bezoe-
kers ontdekken het bezoekerscentrum in al 
haar glorie. 

De werken gaan normaalgezien van start in 
december 2020. Het einde is voorzien in april 
2021.
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DRIE BIJZONDERE bloemenweides
EEN GAZON OF WEIDE OMVORMEN TOT EEN 
BLOEMENRIJK HOOILAND BIEDT ALLEEN 
MAAR VOORDELEN: DE MAAIFREQUENTIE 
DAALT NAAR ÉÉN À TWEE MAAL PER JAAR 
EN ZO’N WEIDE ZORGT VOOR VEEL EXTRA 
LEVEN! HET REGIONAAL LANDSCHAP WEST-
HOEK PASTE DRIE TECHNIEKEN TOE. 

1 PLAGGEN: 
we namen een deel van de bodem weg. Dit doen we bij 
rijke grond, want hoe armer de grond, hoe meer bloemen 
in het hooiland. Na het plaggen laten we zaaiden we een 
beetje bij om sneller het beoogde resultaat te halen.

2 VERTICUTEREN: 
we verwijderden het dood organisch materiaal, zoals  
grassen en kruiden, tijdens de winter. Bloemen  
kunnen namelijk niet makkelijk door deze laag groeien. 
We maaiden tot tegen de grond en verticuteerden dan 
in verschillende richtingen tot het gras bijna weg was. 
Daarna zaaiden we een bloemenmengsel in.

3 RATELAAR INZAAIEN: 
Ratelaar parasiteert op het gras en onderdrukt de groei 
van grassen. Zo krijgen bloemen in een grasland meer 
kans om zich te ontwikkelen. We maaiden eerst het gras 
kort en zaaiden toen Ratelaar in.

Gemeentelijk project in Vlamertinge

Gemeentelijk project in Heuvelland

Gemeentelijk project in Zonnebeke
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DROOM REALISEREN 
DANKZIJ CROWDFUNDING

VORIG JAAR STARTTEN TIEN INITIATIEFNEMERS EEN CROWDFUNDINGSACTIE OP 
OM GELD IN TE ZAMELEN VOOR HUN GROEN IDEE VOOR DE BUURT. ZE NAMEN ALLEN DEEL 
AAN HET TRAJECT VAN HET LANDSCHAPSFONDS WESTHOEK NA DE OPROEP OM ENKELE 

MOOIE VERGROENINGEN IN DE WESTHOEK TE REALISEREN. NU KOMT ER EEN NIEUWE OPROEP 
AAN, DAAROM GINGEN WE LANGS BIJ SARA HAMELS, DIE ÉÉN VAN DE TIEN PILOOTPROJECTEN 

INDIENDE. MISSCHIEN INSPIREERT HAAR PROJECT OOK JOU WEL?

Sara, welk project realiseerde je?

In het Galgebos in Ieper wil Agentschap voor Natuur en 
Bos bepaalde stukken anders beheren. Ze willen een 
stukje heide herstellen en dat kan via schaapsbegrazing. 
Ik ben schapenhouder, wil hier mijn schouders onder zet-
ten, maar dat doe ik allemaal vrijwillig. Terwijl schapen 
houden geld kost. Ik diende daarom een project in bij het 
Landschapsfonds Westhoek. Het idee om de buurt erbij te 
betrekken en de sociale invalshoek spraken mij erg aan. 

Hoe is de buurt erbij betrokken dan?

Ik woon in een klein straatje. Soms voelt het alsof de 
kudde van de hele straat is. Iedereen volgt het project op, 
omdat ze allemaal het bos zelf zo goed kennen. Iedereen 
weet waar de schapen staan in het bos. Dat leeft echt in 
de straat. De buurtbewoners vullen zelfs het water bij in 
de weide wanneer ik op vakantie ga. En uiteraard volgden 
ze allemaal decrowdfunding nauwgezet op. 
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Hoe verliep die crowdfunding?

Zeer spannend! Je doet wel de no-
dige voorbereidingen en je hoopt dat 
het wel allemaal goed zal komen. 
Maar het blijft toch een groot bedrag 
dat je wil verzamelen. In feite reken 
je op de goodwill van vreemden. Je 
krijgt wel heel wat ondersteuning en 
via het platform kun je goed opvol-
gen wat er gebeurt, dus op het mo-
ment dat ik het doel haalde, was ik 
zeer content. Joepie, ik kon van start 
gaan! 

Leerde je veel nieuwe mensen 

kennen?

Zo’n traject brengt mensen samen. 
Ik was verrast om te zien dat het 
bereik zoveel ruimer was dan mijn 
eigen netwerk. Tot op vandaag word 
ik in het bos vaak aangesproken door 
wildvreemde mensen: “Aha, zijn dit 
de schapen van het crowdfundings-
project? Wij doneerden ook, hoor!” 
Het is aangenaam om een onver-
wachte babbel met hen te maken. Ik 
ben alle donateurs, bekend en onbe-
kend, heel dankbaar!

Wat blijft jou bij?

Het is enorm leuk om dit traject in 
groep mee te maken. Je voelt je ver-
bonden met de andere initiatiefne-
mers. Samen volgden we een profes-
sionele workshop waarin we leerden 
hoe je de crowdfunding moest aan-
pakken. Het werkt inspirerend om 
hun projecten te leren kennen. Het 
was een ongelooflijke ervaring!

Bedankt, Sara!

Ook geïnspireerd door Sara? Dien jouw groen idee in!
Een bosje of boomgaard bij jou in de buurt aanplanten? Een buurttuin  
uitbreiden? Een groen speelelement of een vlindertuin om de hoek aanleg-
gen …? Hebben jij, jouw buren of jouw vereniging een voorstel of zit je op een 
idee te broeden? Het Landschapsfonds Westhoek draagt tot 5.000 euro bij aan 
jouw crowdfundingcampagne voor een groen initiatief in en nabij je dorp of 
buurt! Crowdfunding?!? Niks voor jou? Laat tien eerdere initiatiefnemers jou  
overtuigen! Bekijk hun initiatieven via www.rlwesthoek.be en meld jouw  
project aan voor 26 november 2020!

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

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.

Een voedselbos aanleggen Een sneukelhaag aanplanten Een oase aan bloembollen Een insectenhotel bouwen

Een buurttuintje maken
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UITGETEST!
UITPAS MOTIVEERT OM 

NIEUWIGHEDEN TE ONTDEKKEN

Dag Marc. Hoe vul jij je vrije tijd zoal in?

Marc: “Ik heb altijd al een brede culturele interesse ge-
had. Jaarlijks probeer ik zo’n 35- à 40-tal voorstellingen 
mee te pikken in Poperinge, Ieper en Kortrijk. Vooral to-
neelvoorstellingen en muziekoptredens kunnen mij daarbij 
bekoren. Daarnaast ben ik een echte veellezer. Elke twee 
weken verslind ik een nieuw boek, hoofdzakelijk non-fictie, 
dat ik in de bibliotheek ontleen. Hoewel ik tot op vandaag 
bij mezelf weinig tot geen muzikaal talent ontdekte, mag 
je mij gerust een muziekfreak noemen. (lacht) Aan organi-
satietalent ontbreekt het mij daarentegen niet. Al heel wat 
jaren organiseer ik zelf op regelmatige basis een muzikaal 
optreden, met artiesten als Guido Belcanto, Bart Herman,  
Johan Verminnen, Willem Vermandere, Sabien Tiels,  
Levien, Dimitri van Toren en het Groot Harmonisch Orkest  

der Gidsen, om slechts enkele namen op te noemen.  
Telkens was de zaal binnen de kortste keren uitverkocht. 
Deze traditie groeide voort uit een aantal evenementen 
die ik op poten zette als secretaris van Studax Poperinge. 
En zo belanden we bij mijn grootste passie: sport. Tijdens 
het voetballen en wielrennen haal ik echt mijn hart op en  
vergeet ik al mijn zorgen. Fietsen langs de cols in de Trans-
pyreneeën, de Dolomieten en de Alpen: zalig gewoon!”

Wat is de UiTPAS Westhoek eigenlijk? Hoe gaat het 

precies in zijn werk?

“Het is in feite een spaarkaart waarmee je bij cultuur-, 
sport- en jeugdactiviteiten punten kan verzamelen om la-
ter in te ruilen voor leuke kortingen en voordelen. Ik vind 
het systeem heel gebruiksvriendelijk. Het enige wat je na 

SINDS JUNI 2017 AL KUN JE MET DE UITPAS WESTHOEK VRIJETIJDSPUNTEN SPAREN IN 
POPERINGE, IEPER, ZONNEBEKE EN DIKSMUIDE. DAAR KOMEN NU OOK MESEN, HEUVELLAND, 
LANGEMARK-POELKAPELLE, VLETEREN EN LO-RENINGE BIJ. VOOR WIE NOG GEEN PAS HEEFT, IS 

DEZE UITBREIDING REDEN TE MEER OM OOK IN TE TEKENEN OP DEZE VRIJETIJDSPAS. 
MARC DEWILDE (62) UIT POPERINGE IS CULTUUR- EN SPORTLIEFHEBBER PUR SANG EN 

SPREEKT VOL ENTHOUSIASME OVER ZIJN UITPAS. 
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UITPAS WESTHOEK is er ... voor iedereen:
• UiTPAS Westhoek is er voor alle inwoners van de Westhoek. Je kan punten sparen en ruilen in gans 

Vlaanderen.

• De UiTPAS is persoonlijk. Ieder lid van jouw gezin heeft dus een eigen UiTPAS.

• De UiTPAS koop je éénmalig aan en is levenslang geldig.

• Een UiTPAS kost € 5. Ben je jonger dan 18 jaar? Dan betaal je slechts € 2.

• Mensen met een beperkt inkomen kunnen een gratis UiTPAS krijgen en genieten van 80% korting.  

www.uitindewesthoek.be/uitpas/wat-voor-wie#Beperktinkomen

Meer info en een overzicht van de verkooppunten vind je op www.uitpaswesthoek.be

aankoop moet doen, is je registreren op de website door je 
kaartnummer en geboortedatum in te geven. Daarna kun 
je onbeperkt punten sparen. Dat doe je eenvoudigweg door 
je kaart te scannen aan een balie of UiTPAS-zuil, bij een 
bezoekje aan de bibliotheek, het zwembad, de sporthal of 
het cultureel centrum, bijvoorbeeld.”

Van welke voordelen maakte je zelf al gebruik?

“Je hebt een ruime keuze uit heel wat voordelen, geschen-
ken of kortingen. Het minimumaantal is vijf punten, die je 
al meteen kunt inruilen voor een drankje na een voorstel-
ling, een koffie in de bibliotheek of een ijsje op het speel-
plein. Tien punten kun je inruilen voor een zwembeurt. De 
voorbije culturele seizoenen ruilde ik telkens 30 punten in 
voor een gratis avondvoorstelling in een cultureel centrum. 
Al enkele keren motiveerde dit mooi meegenomen voor-
deel me om eens een wat meer experimentele voorstelling 
bij te wonen. Op die manier ontdekte ik al een aantal nieu-
we genres, waar ik uit mezelf misschien niet naartoe zou 
zijn geweest.

Waar en wanneer gebruik je de UiTPAS zelf?

“Ik las voor het eerst over UiTPAS Westhoek bij de lance-
ring ervan in de maandelijkse Stadskrant van Poperinge. 
Vrijwel meteen besloot ik er zelf eentje aan te schaffen. 
Sindsdien heb ik hem vrijwel altijd op zak. Overal waar ik 
een UiTPAS-zuil tegenkom, zorg ik ervoor dat ik mijn kaart 
eventjes scan. Wekelijks spaar ik zo punten bijeen in de 
sporthal, in de bibliotheek en in het cultureel centrum. 
Voor ik het goed en wel besefte had ik het aankoopbedrag 
van vijf euro al teruggewonnen. 

© SV

© Michaël Depestele © Michaël Depestele

“De kaart biedt echt veel voordelen, niet alleen 

voor fervente sport- of cultuuradepten, maar zeker 

ook voor mensen die minder geroutineerd gebruik 

maken van het vrijetijdsaanbod”
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OP ZICH IS DE IJZERVALLEI REEDS LANG EEN NATUURLIJK OVERSTROMINGSGEBIED MET 
EEN GROTE AANTREKKINGSKRACHT VOOR WATERVOGELS. DE AFWISSELING AAN OPEN 

WATER, RIETMOERAS, HOOILAND, BROEKBOS EN -WEIDEN MAKEN VAN DIT GEBIED IN ALLE 
SEIZOENEN EEN UNIEKE REGIO VOOR ZOWEL FAUNA ALS FLORA. EN DAT WEET 

MENIG NATUURLIEFHEBBER. ZEKER VOGELLIEFHEBBERS VINDEN ER STEEDS HUN GADING. 
MET EEN AFGESTEMD WATERPEILBEHEER WORDT SINDS EEN JAAR GETRACHT DE NATUUR 

VERDER TE LATEN ONTWIKKELEN OF OP ZIJN MINST IN STAND TE HOUDEN. WAT ZAGEN 
WE IN DAT JAAR GEBEUREN?

Van ramen en peilen

Omdat de natuurwaarden er van groot - zelfs  
internationaal - belang zijn, legt Europa natuurdoelen op 
in haar erkende Vogelrichtlijngebieden, zoals de over-
stroombare IJzer- en Handzamevallei. Een goedgekeurd 
‘Raamakkoord’ leidde zo o.m. tot maatregelen voor het 
Woumen- en Merkembroek. In een eerste fase in 2012 
kreeg het kerngebied van De Blankaart (433 ha) al een 
waterpeilverhoging. Fase 2 viel vorig jaar samen met de 
plaatsing van kijktorens. Het gebied telt nu 900 ha waarin 
met streefpeilen wordt gewerkt om te zorgen voor meer 
en betere natuur. Het waterpeil staat nu voor een groot 
deel van het jaar op 2,70 m TAW (d.w.z. 2,70 m boven de 
zeespiegel). Vanaf half oktober stijgt het water met 10 cm 
om in december en januari te streven naar minstens 2,90 
m TAW. Een volautomatisch pompstation op de Stenen-
sluisvaart zorgt voor het aansturen van de nieuwe peilen. 
Niettegenstaande overstroming in het valleigebied over-
al plaats moet kunnen vinden, werden stuwen en dijken  

voorzien om de landbouwactiviteiten buiten deze zones 
niet te beïnvloeden. 

Eén, twee en drie…

Op de grens van het natuurgebied wordt momenteel een 
nieuwe winterdijk aangelegd waarin vier kleine gemalen 
het achterliggend gebied moeten vrijwaren van water- 
overlast. Wanneer ook nog voor alle betrokken landbouw-
percelen een oplossing is gevonden, kunnen we stellen dat 
ook fase 3 afgerond zal zijn en dat het winterstreefpeil in 
het voorjaar nog langer aangehouden zal kunnen worden.
Elke peilovereenkomst vraagt echter heel wat overleg. Tal 
van instanties zijn dan ook betrokken om het beheer van 
de nieuwe infrastructuur in functie van natuur, landbouw,  
veiligheid en drinkwaterproductie vast te leggen: de  
Vlaamse Milieumaatschappij, de Vlaamse Landmaat-
schappij, het Agentschap Natuur en Bos, De Vlaamse  
Waterweg nv, de Zuidijzerpolder, De Watergroep, de  

ONDER DE LOEP

WATERPEILVERHOGING VOOR 
NATUURHERSTEL 

IN HET BLANKAARTBEKKEN
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Provincie West-Vlaanderen, Natuurpunt, De Boeren-
bond, het Algemeen Boerensyndicaat en de gemeenten  
Diksmuide en Houthulst.

Hotspot

Tienduizenden eenden en steltlopers vinden er een  
geschikt overwinteringsgebied, terwijl trekvogels er graag 
verblijven om op kracht te komen tijdens hun jaarlijkse 
trek. Grutto, Slobeend en Zomertaling zijn enkele van de 
vele weidevogels die als typische broedvogels genoteerd 
staan. Zo ook de Bruine kiekendief die vroeger enkel nog 
De Blankaart had als vaste stek op Vlaamse bodem. 

Natuurherstel rendeert

Het herstellen van meer dan 15 km grachten en greppels 
en de afgraving van vele hectaren broekland zorgen voor 
meer plas- en draszones. Het effect bleef niet lang op 
zich wachten. Lepelaar, Kleine zilverreiger, Steltkluut en  
Tureluur zijn enkele opvallende nieuwkomers in het  
gebied. Daar waar ze eerder ‘en passant’ of als wintergast  
aanwezig waren, hebben ze nu ook De Blankaart als 
broedgebied ontdekt. Voor het eerst in Vlaanderen is ook 
een koppel Koereiger opgemerkt met jongen. Door de  
toenemende rietbiotoop heeft ook de Snor zich aan- 
gesloten bij de vaste bezetting van het moerasorkest. Na 

enkele decennia van afwezigheid is dit jaar voor het eerst 
het vermoeden bevestigd dat ook de Roerdomp weer tot de 
broedvogels gerekend mag worden; zo heeft De Blankaart 
zijn spook terug.

Ecologische val?

Toch is het niet allemaal rozengeur en maneschijn.  
Niettegenstaande de waterpeilverhoging, leiden aan- 
houdende voorjaarsdroogten tot het droogvallen van  
poelen en ondiepe waterpartijen. Dit is nefast voor heel 
wat watervogels die voor hun kuikens afhankelijk zijn 
van deze habitats. Veel neerslag op korte tijd kan het 
water dan weer plots enkele tientallen centimeter doen  
stijgen. Wat dan weer problematisch is voor grondbroeders 
als de Kluut, Kleine plevier en Blauwborst. De noodzaak 
om bij een toevloed aan IJzerwater deze meer en meer in 
het Blankaartbekken te willen ‘opslaan’, brengt daarbij 
een dalende waterkwaliteit met zich mee. Vandaar ook de 
noodzaak om kwetsbare natuur robuuster te maken tegen 
de klimaatverandering. 
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Het is haast makkelijker om een dode egel 
langs de weg te spotten dan een levend  
exemplaar. Per jaar sneuvelen name-
lijk rond de 300.000 egels in het verkeer. 
Wie echt een egel wil zien, gaat het best 
’s nachts op pad. Dan voeden ze zich met  
regenwormen, kevers, slakken (tot wel 40 
per nacht!).

Zorg zelf voor een egelvriendelijke tuin. Je 
vindt heel wat tips via www.natuurpunt.be/
pagina/help-de-egels-je-tuin. 

WIST JE DAT …
• een volwassen egel 6.000 à 9.000  

stekels heeft?
• de egel het enige zoogdier is dat zich 

helemaal kan oprollen? Ze doen dit bij 
gevaar.

• een egel een snelheid van 2 meter per 
seconde kan halen?

EGELWEGELS
Ook tuinen vormen een zeer belangrijk leefgebied voor 
egels, maar helaas zijn veel van onze tuinen herme-
tisch afgesloten en dus ontoegankelijk voor egels. 
Maak een opening of een egelwegel in je omheining: 
een gat van 15 x 15 cm is voldoende voor egels om vlot 
je tuin in en uit te kunnen. Motiveer je buren om ook 
openingen te voorzien zodat de egels van de ene tuin 
naar de andere kunnen. Hang er een egelwegelbordje 
bij, zodat niemand per ongeluk het gaatje weer dicht 
maakt.

WIN! Wij schenken 25 egelwegelbordjes weg! Neem 
een foto van de egelwegel in jouw tuin en bezorg deze 
aan info@rlwesthoek.be.
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het getal
Corona hakte er dit voorjaar goed in. Als evenemen-
ten in de huidige settings niet kunnen doorgaan, 
dan pas je de setting aan. Dat oordeelden alvast de 
organisatoren van het Natuurfestival. De partners 
slaagden erin om een volledige ommezwaai te ma-
ken en organiseren een editie waarbij iedereen (op) 
weg wordt gestuurd. Langsheen verschillende lus-
sen met een totale lengte van 7 km, zullen de deel-
nemers op 3 oktober genieten van verschillende 
workshops en animatie afgestemd op de gekozen 
leeftijdsgroep. Duinpanne wordt op die manier een 
tussendoortje waar voor muziek, duurzame cate-
ring en een gezellige sfeer zal worden gezorgd: 7 
km avontuurlijk wandelplezier verzekerd.
www.natuurfestival.be 
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Momenteel begeleidt het Regionaal Landschap 
Westhoek vijftien scholen om hun school(omgeving) 
te vergroenen. Schoolvergroeningen kunnen erg 
divers zijn. Een grasplein dat omgetoverd wordt in 
een natuurlijke speelzone voor kinderen, een edu-
catieve groenzone met buitenklas … Vaak wordt ook 
(een deel van) de speelplaats opengebroken om er 
speelnatuur, een fruitgaard, moestuin, amfitheater, 
etc. te realiseren. Een school kan hiervoor subsi-
dies aanvragen. Mail naar info@rlwesthoek.be voor 
meer info. I.s.m. MOS en de provincie West-Vlaan-
deren

Acht houtsculpturen zijn er te vinden in domein 
De Palingbeek. Op één na werden die allemaal 
gemaakt door domeinwachter Rutger, een ware 
boomkunstenaar! Ontdek de vossen, salaman-
der, bosuilen, vlinder, eekhoorn en vleermuis 
en neem er een leuke foto bij. Post die met  
#Palingbeestjes op Facebook of Instagram.

Naast het bezoekerscentrum De Blankaart bevindt 
zich het speelbos. Geen elfjes maar wel elf eek-
hoorns wijzen er voortaan de weg. De kijkrichting van 
de gecarvede beelden is immers de richting waarin je 
het pad dient te volgen. De Rode eekhoorn is er reeds 
jaren een vaste bewoner. Wie goed kijkt, kan er allicht 
ook een ‘echte’ spotten op deze 700 m lange wan-
dellus. Soms op de grond speurend naar vruchten, 
soms springend van kruin naar kruin. Hoe dan ook: 
het wordt altijd wel eventjes zoeken, levend of niet…



1 4  |  U I T - T I P S  V O O R  K I N D E R E N

ontdek onze
UiT-TIPS voor kinderen

Niet vervellen en vervelen aan zee…
…50 dingen die je in De Panne moet doen voor je 12 bent. 
Met deze nieuwe en gratis brochure krijgen kinderen  
uitdagingen genoeg om aan de slag te gaan. De prachtige  
natuur van De Panne is een uitstekende locatie. Het  
Calmeynbos, de Oosthoekduinen, het Westhoekreservaat 
en het bezoekerscentrum Duinpanne zijn ‘the place to be’.  
Opgefleurd met mooie tekeningen van Geert Verscheure, 
stelde het team van Duinpanne deze brochure samen om 
spelenderwijs de pracht van de natuur te ontdekken en dit 
doorheen alle seizoenen. Misschien zijn dit wel uitdagingen 
voor alle leeftijden? Benieuwd? Hier alvast een voorproefje! 

Verplaats je op 20 verschillende 
manieren. Voorbeeld: knoop je benen 
vast met een trui of ander kledingstuk 
en probeer niet op je bek te gaan. 
Alle soorten afval in zee en de natuur 
zorgt ervoor dat dieren verstrikt 
geraken. Voor hen is dat dodelijk, 
maar voor jullie hopelijk een leuke 
activiteit! 

Elk gezinslid verzamelt tijdens 
de wandeling 3 dennenkegels. 
Maak daarna met boomblaadjes 
en takjes die je op de grond 
(niet van bomen of struiken 
aftrekken) vindt je eigen nest. 
Leg er de 3 dennenkegels 
in. Jouw broer of zus of ... 
maakt ook een nest met ook 3 
dennenkegels in. Probeer nu 
elkaars eieren af te pakken. Als 
je op jouw nest zit, dan zijn ze 
veilig. Wie zit er met een ei?

Ga wandelen na een fikse regenbui. Maak nu een 
moddertaart en versier ze met blaadjes en takjes die 
je op de grond vindt. Bedenk een leuke naam voor 
jouw taart. Bijvoorbeeld een chocomoddertaart of 
nog gekker?

Streel de stengel van een 
brandnetel van beneden naar 
boven. Je wordt pas geneteld 
als je van boven naar beneden 
een brandnetel aanraakt. Je zult 
het wel voelen als je je vergist. 
Durf je?

Zoek 5 verschillende 
natuurlijke 
voorwerpen die 
telkens een ander 
kleur hebben. Weet je 
ook wat het is?

Kies een dikke boom 
en probeer met zo 
veel mogelijk een 
knuffel te geven aan 
de boom door er 
rond te staan. 

CALMEYNBOS 
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Murder@Sea: Wie ontmaskert wie?

Het strand ligt er stil en verlaten bij. De golven kabbelen rus-
tig en er is geen zuchtje wind. Plots doorklieft een akelige 
kreet van een zilvermeeuw de lucht. O nee, er is alweer een 
moord gepleegd. Wie is er dit keer het slachtoffer? Wie is 
de moordenaar? Zouden er getuigen zijn? Medeplichtigen? 
Kinderen gaan met hun ouders op zoek naar aanwijzingen 
en volgen eventuele sporen. Alle hulp is welkom om de da-
der(s) te ontmaskeren. 

Moorden aan zee, het is van alle tijden. Zullen de kinderen 
erin slagen via opdrachten de dader te ontmaskeren?
www.duinpanne.be 
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ontdek onze
UiT-TIPS

01. ARCHEOLOGIEDAGEN

02. NACHT VAN DE DUISTERNIS

03. OP NATUURAVONTUUR IN DE PALINGBEEK

04. WORD MINI-RANGER VAN DE PALINGBEEK 
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SEPTEMBER
20 09
Als een vis in het water
De Stad Diksmuide organiseert tweejaarlijks haar 
Autoloze Zondag. Beleef de IJzerdijk met een geanimeerd 
fietstraject tussen De IJzerboomgaard en Knockebrug. Op 
en rond het gewezen Fort van Knocke wordt het water-
leven en de vismigratie in de kijker gezet. Over dit thema 
loopt nog tot eind november de tentoonstelling ‘Paling in 
’t rood’ in bezoekerscentrum De Blankaart.

Locatie: Knockebrug over de IJzer te 
Merkem-Nieuwkapelle
Meer info: mobiliteit@diksmuide.be

Natuur@elier
Voor kinderen van het 1ste tot 6de leerjaar die zot zijn van 
natuur. Of het willen worden!

Locatie: Bezoekerscentrum De Blankaart, Woumen
Meer info: www.blankaart.be

23 09, 26 10 EN 18 11

04



U I T - T I P S   |  1 7

OKTOBER

NOVEMBER

9, 10 EN 11 10

ZATERDAG 
10 10

ZONDAG 
18 10

WOENSDAG 
04 11

AVONDJES OVER ... 

Archeologiedagen

Nacht van de Duisternis

Op natuuravontuur in de Palingbeek

Word Mini-Ranger van de Palingbeek 

Tijdens de Archeologiedagen kan je deelnemen aan leerrij-
ke, avontuurlijke en speelse activiteiten om meer te weten 
te komen over archeologie. In Ieper geeft een archeoloog 
twee rondleidingen in het Yper Museum. In Heuvelland zijn 
er gidsbeurten op de Kemmelberg, een keramiekwork-
shop en de voorstelling van “Kemmelwaar 2.0”. In Pope-
ringe wordt een middeleeuws kampement opgezet.

Locatie: Heuvelland, Ieper en Poperinge
Meer info: www.archeologiedagen.be 

Sterrenkijken en inzoomen op de nachtdieren staan op het 
programma. Nachtelijke duisternis is niet alleen belang-
rijk voor het waarnemen van de sterrenhemel maar ook 
voor de natuur! Ontdek het leven van de uilen, vleermuizen, 
nachtvlinders en reeën. Wat op het menu staat van de uilen 
pluis je zelf uit. Met wat geluk spot je zelf enkele dieren! 
Bekijk de invloed van lichthinder en hoe het be ter kan.  
Duimen voor een heldere nacht! Licht uit en ogen open!

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

Een trektocht met leuke bosproefjes en avontuurlijke op-
drachtjes. Iets lekkers klaarmaken op een eigen vuurtje, 
drollen- en anderesporenzoektocht,  verrassende dieren-
weetjes, boeiende bomen … en nog zo veel meer! Kids 
only!!

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

01 10  Van de paling geen nieuws!?
05 11  Het nieuwe hout stoken
03 12  Fijnstof, geen fijn verhaal
02 02       Wat is er van het waterkonijn?
04 03      Het beste van natjes en droogjes

Locatie: Bezoekerscentrum De Blankaart, Woumen
Meer info: www.blankaart.be

DINSDAG 
20 10
Duurzame events organiseren
Ben je bewust met duurzaamheid bezig wanneer je een 
activiteit organiseert met en voor je vereniging? Eco-
consulent Martijn geeft je nog tips om de organisatie 
‘groen’ aan te pakken (vb. afvalbeleid, catering enz.) Voor 
verenigingen is er in het najaar ook nog een vorming over 
digitaal vergaderen en online activiteiten organiseren. In 
de reeks ‘Speuren naar erfgoed’ organiseert CO7 i.s.m. 
VormingPlus ook lezingen, bezoeken aan tentoonstellin-
gen, erfgoedwandelingen enz.

Locatie: CC Het Perron, Ieper
Meer info: www.co7.be/vorming
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Wederopbouw van de Westhoek na WO I

DE LIGYWIJK: DE EERSTE 
TUINWIJK VAN IEPER

BIJNA EEN EEUW GELEDEN, TUSSEN JULI EN NOVEMBER 1921, RICHTTE DE DIENST DER 
VERWOESTE GEWESTEN DE LIGYWIJK LANGS DE ZONNEBEEKSEWEG OP. DAARMEE WAS DE 
EERSTE ‘TUINWIJK’ IN IEPER EEN FEIT. MARC MERVEILLIE, TROTSE INWONER EN LID VAN HET 

KERMISCOMITÉ VAN DE WIJK, BLIKT TERUG OP 100 JAAR ‘D’N CITÉ LIGY’.

‘t 
gro

ot 
ma

rtj
e t

us
sen

 1
92

5 
en

 1
93

0  
©

 P
riv

éco
lle

cti
e ‘

W
est

ho
ek

 ve
rb

eel
dt’

Marc Merveillie (67) groeide op in de Ieperse Diksmuidse-
weg en woont sinds 1981 in de Ligywijk, pal in het midden 
van het centrale marktplein waarrond de 139 woningen 
uitwaaieren. “Als kind ging ik wel eens spelen in de Ligy-
wijk, die we in de volksmond d’n cité noemden”, herinnert 
Marc zich nog. “Pas later, toen de tuinwijk achter het sta-
tion erbij kwam, sprak van men van d’n cité Ligy en d’n 
cité jardin.” 

“Lange tijd was de Ligywijk dus de eerste en enige tuinwijk 
in Ieper. Naar men zegt werd de wijk ontworpen naar het 
voorbeeld van de Britse tuinwijken en waren de woningen 
volgens de initiële bedoeling maar een kort leven bescho-
ren. In vergelijking met de vele geïmproviseerde barak-
ken die à l’improviste opgetrokken werden na de oorlog 
in de binnenstad, waren het toen toch relatief ‘luxueuze’ 
woningen, al hadden ze niet die reputatie. De wijk stond 

namelijk bekend als een volkse wijk met arbeidershuisjes 
met een ‘socialistische’ inslag. Opvallend zijn de stevige 
funderingen waarop er gebouwd werd. Vooruitstrevend 
voor die tijd was dat er al een spouwmuur aanwezig was.”

“Typisch voor de tuinwijk is verder het gezellige ‘eiland-
gevoel’ dat ontstaat door de centrale pleintjes waarrond 
de deelstraatjes uitwaaieren. In totaal zijn er hier drie 
pleintjes, elk met hun eigen bijnaam: ‘t groot martje, ’t 
klein martje en ’t poemptje. In de beginjaren stonden er 
op enkele plaatsen in de wijk een pomp, waar de inwoners 
water konden gaan pompen. Op het centrale plein waar 
er nu een speelpleintje is, was er een abris, een bunker”, 
weet Marc nog. “Je kunt het als het ware vergelijken met 
een mini-gemeenschap. Doordat er maar één ingang is 
die tegelijk dienst doet als uitgang, loop je elkaar vaak 
tegen het lijf. Vijftig jaar geleden stonden er zelfs paal-
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tjes aan die ingang. Ook waren er 
een drietal winkeltjes waar je bood-
schappen kon doen. Sinds kort heb-
ben we hier opnieuw een kapster en 
een schoonheidssalon. Een eigen-
aardigheidje: hier wonen een aantal 
hele families.”

“Vroeger woonden hier voorname-
lijk geboren en getogen Ieperlingen, 
maar tegenwoordig zijn de inwoners 
zo’n beetje van overal in de West-
hoek afkomstig. Wat opvalt is wel dat 
kinderen die hier hun roots hebben, 
later ook vaak terugkeren met hun 
eigen gezin. De gezellige, hartelijke, 
warme en gemoedelijke sfeer maakt 
dat het hier zalig is om te wonen. 
Ja, ik ben terecht een fiere inwoner. 
Zelfs als ik de lotto zou winnen, zou 
je me hier niet wegkrijgen”, klinkt 
het overtuigd.

Mooiste lot

In 1975 traden Marc en zijn echt-
genote in het huwelijksbootje en 
in 1981 twijfelden ze geen moment 
toen hun huidige woning - die deel 
uitmaakt van een driewoonst - te 
koop kwam. “In die tijd werden de 
huizen er als het ware uitgevochten”, 
vertelt Marc. Als troeven van zijn 
huis duidt hij de aanwezigheid van 
een kelder, een garage, het kleine-
re voortuintje en de ruimere achter-
tuin aan. “Slechts bij enkele huisjes 
bleef het oorspronkelijke uitzicht 
bewaard, terwijl het overgrote deel 
van alle huizen een forse metamor-
fose onderging. Zelf breidden wij ook 
onze keuken en badkamer uit. Ook 

verlengden we onze garage en ons 
terras. Vele inwoners trokken ook 
hun gevel op, waardoor de oorspron-
kelijke charme van de wijk doorheen 
de jaren wel een beetje verloren is 
gegaan”, vindt Marc.

Hij woont pal in het midden van het 
grootste pleintje. “Dat is de meest 
centrale plaats van de hele wijk en 
voor mezelf nog steeds het mooiste 
en beste lot van de hele wijk”, lacht 
hij. “Ik ben een erg sociaal iemand, 
steeds paraat voor een praatje. Als 
lid van het Kermiscomité van de wijk 
vorm ik dan ook één van de aan-
spreekpunten van de wijk. De meeste 
inwoners kennen mij dan ook en om-
gekeerd geldt hetzelfde: praktisch 
iedereen ken ik, al dan niet bij naam. 

In 1993 werd de wijk grondig onder 
handen genomen. De elektriciteit en 
waterleiding werden volledig vervan-
gen en ook het marktpleintje werd 
vernieuwd en opgefrist. Enkele jaren 
later plaatste de stad aan de ingang 
ook een standbeeld van Albert Ligy, 
de adellijke Menenaar die een eeuw 
geleden zijn grond wegschonk om er 
de tuinwijk te bouwen. Marc: “Bij de 
inhuldiging van de vernieuwde wijk 
in 1993, riep wijkbewoner en elek-
tricien Raf Vandenameele opnieuw 
de wijkkermis tot leven. Sindsdien 
proberen we deze traditie nog steeds 
jaarlijks verder te zetten, telkens 
het tweede weekend van september. 
We houden dit bewust bescheiden 
en eenvoudig: met enkele kermis-
attracties zoals een schietkraam en 

Op zondag 13 september 2020 is het 
Open Monumentendag! 
Die dag zal in de Westhoek volledig  
in het teken staan van 100 jaar weder-
opbouw na de Eerste Wereldoorlog 
(Feniks 2020). Verwacht verhalen over 
barakken en noodwoningen, drainage 
en riolering, kazernes en tuinwijken, 
brouwers en fanfares, … 
Van rondleidingen en fietstochten tot 
torens beklimmen! Plan je bezoek 
vanaf begin augustus via 
www.uitindewesthoek.be.

I.s.m. de provincie West-Vlaanderen, 
Westtoer, Westhoek gemeentes, erf-
goedverenigingen en CO7.
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OPEN MONUMENTENDAG

een springkasteel, met een drank-
je en een barbecueworst, en vooral 
gezelligheid troef. Daarnaast hou-
den we ook elk jaar de week voor 
Kerstmis een kerstdrink. De dag na 
O.L.H.-Hemelvaart houden we rom-
melmarkt. Wat hier nog erg welkom 
zou zijn en een grote meerwaarde 
voor onze wijk, is een cultuurhuisje 
in de trant van het paviljoentje in De 
Vloei”, besluit Marc. 
© SV

  Open 
Monumenten-
  dag

Zondag 
13 sept. 2020

www.openmonumentendag.be
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De smaak van
STILTE

‘De smaak van stilte’ verwijst naar het gelijknamige boek 
van Bieke Vandekerckhove (+2015) die een bijzondere 
band had met de abdij. Voor de realisatie van de wandel-
route werkt Vtb Kultuur samen met Els Vermandere en 
Birgit Provoost. 

Els Vermandere woont in Lampernisse, het stilste dorp 
van Vlaanderen. De liefde voor het steenkappen ontstond 
in het atelier van haar vader Willem. In haar eigen atelier 
tekent en beeldhouwt ze met verschillende materialen. 
Over het werk van Els schreef Bieke: ‘Ruwheid, gekneed 

VTBKULTUUR ORGANISEERT OP 23, 24 EN 25 OKTOBER ‘DE SMAAK VAN STILTE’: VERSCHILLENDE 
ACTIVITEITEN ROND DE BELEVING EN VERBEELDING VAN STILTE, IN DE OMGEVING VAN DE SINT SIX-
TUSABDIJ. OP HET PROGRAMMA STAAT: EEN LIGCONCERT OP DE TONEN VAN BACH, KINDERYOGA EN 
ZACHTE YIN-YOGA VOOR VOLWASSENEN EN EEN WANDELROUTE MET KUNSTWERKEN VAN O.A. ELS 
VERMANDERE, SVEN VERHAEGHE, FRANS VANDEMEULEBROUCKE. DIT PROJECT KRIJGT STEUN VAN 
DE GEMEENTE VLETEREN EN CO7.

tot tederheid. Hardheid, gekloofd tot vrede. Steen, gesle-
pen tot poëzie.’ Het werk van Els wordt tentoongesteld in 
Het Pahilleke.

Birgit Provoost woont in Westvleteren en werkte mee aan 
verschillende kunstprojecten in de Westhoek, o.a. We are 
water (2017-2019).

www.vtbkultuur.be/vleteren of 
Facebookpagina vtbKultuur Vleteren

© Michaël Depestele
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Trappelen op 

TRAGE WEGEN
WANDELEN EN TREKTOCHTEN ZIJN HIP. MEDE DOOR SERIES ALS GR5 ONTDEKTEN WE 
DE VOORBIJE MAANDEN DE TRAGE WEGEN. ZEKER TOEN WE “IN ONS KOT” MOESTEN 
BLIJVEN, VORMDEN DE TRAGE WEGEN ONZE FAVORIETE VRIJETIJDSPLEKJES EN WA-

REN ZE EEN ESSENTIËLE SCHAKEL VOOR ONS WELZIJN EN ONZE GEZONDHEID. 

Snelle trage wegen

Trage wegen zijn paden of wegen bestemd voor niet-gemo-
toriseerd verkeer. Ze werden in het verleden gebruikt als 
wandelweg, als doorgangsweg tussen gehucht en dorps-
kern … Vaak wordt ook de term ‘kerkwegel’ gebruikt omdat 
deze paden gebruikt werden om snel vanuit het landelijke 
gebied het centrum van het dorp, en dus de kerk te berei-
ken. Regionaal Landschap Westhoek is al vele jaren bezig 
met het herstel van trage wegen. Maar over welke wegen 
gaat dit dan? We gaan terug in de tijd!

Van 19e eeuwse kaart tot wandelnetwerk 2020

Trage wegen werden in de periode tussen 1840 – 1845 per 
gemeente allemaal gebundeld in de Atlas der Buurtwegen. 
De Atlas der Buurtwegen had tot doel om het openbaar 
gebruik veilig te stellen van wegen met een onmiskenbaar 
publiek karakter. In de atlas spreekt men over ‘chemin’ 
(buurtweg) en ‘sentier’ (voetweg). Een chemin behoort tot 
het gemeentelijke openbaar domein, een sentier is private 
eigendom belast met een erfdienstbaarheid van publieke 
doorgang.

Het Regionaal Landschap startte in 2002 i.s.m. de stad 
Ieper met een inventarisatie van de ‘Ieperse Kerk- en 
voetwegeltjes’. De kaarten van de Atlas der Buurtwegen 
werden ingescand om te gebruiken in het toen nieuwe 
softwareprogramma GIS (Geografisch Informatiesysteem). 
De actuele situatie op het terrein werd herbekeken en de 
kaarten kregen een digitale update, wat resulteerde in een 
actuele, 2de Atlas der Buurtwegen van groot Ieper. Deze 
werkwijze werd in 2003 verdergezet voor de gemeente 
Heuvelland. 

Eerste wandelnetwerk van Vlaanderen

De actuele Atlas uit 2003 voor de gemeente Heuvelland 
vormde toen de basis voor de opmaak van het eerste 
wandelnetwerk van Vlaanderen in 2005. Samen met de 
partners ANB, Westtoer, gemeente Heuvelland, GR-route 
paden en de wandelvereniging Heuvellandstappers werkte 
het Regionaal Landschap toen een grofmazig knooppun-
tennetwerk uit. Om het netwerk te verfijnen, ontbraken 
nog een aantal noodzakelijke verbindingen. Die waren niet 
meer zichtbaar in het landschap, maar stonden wel inge-
tekend in de Atlas. Deze werden geplaatst onder de naam 
‘Missing Links’.

In 2009 startte het Europees project ’Accessing the Coun-
tryside’. Vrijwilligers inventariseerden alle buurtwegen 
uit de Atlas der Buurtwegen in de Westhoek op dezelfde 
manier. Hier werd een gebruiksvriendelijk document van 
gemaakt dat de basis vormt voor het ontwikkelen van  
recreatieve routes in het buitengebied. Hierdoor werden 
heel wat trage wegen en onverharde paden opgenomen in 
een recreatief product van Westtoer. Wandelaars, fietsers 
en ruiters zijn de belangrijkste gebruikers. 

In 2002 gaf  het Regionaal Landschap 
West-Vlaamse Heuvels de veldwegen een nieuwe 
toekomst. Cover Landschapskrant 2002.
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Vijf wandelnetwerken in de Westhoek

Vandaag, anno 2020, pakt de Westhoek uit met maar liefst 
vijf wandelnetwerken. Elk netwerk verzamelt de mooiste 
vergezichten en meest beklijvende plekken zodat je voort-
durend geniet van afwisselende landschappen. Een lawine 
van prachtige plaatsjes die je bovendien in alle rust ont-
dekt.
• Wandelnetwerk Heuvelland: 270 km
• Wandelnetwerk Ieperboog: 100 km
• Wandelnetwerk Hoppeland: 228 km
• Wandelnetwerk IJzervallei: 125 km
• Wandelnetwerk Westkust: 160 km

Glooiende landschappen, verborgen rusthoekjes, gezelli-
ge terrasjes… Al wandelend ontdek je de Westhoek op een 
andere manier. Met z’n vele bewegwijzerde wandelroutes 
en wandelnetwerken is de Westhoek de ideale regio om op 
stap te gaan. Aan de hand van de verschillende netwerk-

Stiltepad Heuvelland 

Zin om eventjes helemaal weg te zijn uit de dagelijkse sleur, uit de 
waan van elke dag? Ontdek dan het Stiltepad in Westouter. Je komt er 
langs tal van plekjes waar de tijd stil staat: een kabbelend beekje, een 
vijvertje in de zon of een picknickbank in open landschap. Plaatsen 
om tot rust te komen, te mijmeren en stil te worden. 
Kaartje te verkrijgen bij Toerisme Heuvelland, Sint-Laurentiusplein 1, 
Kemmel (2 euro)

Tip op het 
Wandelnetwerk 
Heuvelland

Sentier 68 vroeger Sentier 68 nu

© Westtoer

kaarten stippel je zelf je eigen route uit, bepaal je de lengte 
van je traject en word je met mooie vergezichten beloond!
Alle netwerkkaarten (8 euro) zijn te verkrijgen bij de  
diensten voor toerisme of online te bestellen via  
shop.westtoer.be.  
Nog meer wandelplezier vind je op  
www.toerismewesthoek.be/wandelen 

Onderhoud van trage wegen

Deze paden moeten ook allemaal toegankelijk blijven 
waardoor een maaibeheerplan noodzakelijk is. Regionaal 
Landschap Westhoek (Loket Onderhoud Buitengebied) 
neemt hier de coördinerende rol op zich en maakt maai- 
beheerplannen op voor de wandelnetwerken in de West-
hoek. Jaarlijks worden deze plannen herzien met de  
betrokken partners en uitbesteed aan de sociale tewerk-
stelling. 
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© Westtoer

Blankaart XL op Dag van de Trage Weg, 
18 oktober 2020

Met wandelwijzer, een stappersbus en 

veerpontjes onderweg!

Vanuit zeven verschillende locaties kan je het polder-  
en broekgebied aan de IJzer te voet ontdekken.  
Vanuit Bezoekerscentrum De Blankaart en Sport 
Vlaanderen te Woumen, herbergen De Knockebrug en  
’t Gemeentehuis te Nieuwkapelle, museumcafé De 
Fot’oeil te Sint-Jacobskapelle, eetkaffee Steenstraete te  
Bikschote en De Boot te Merkem kan je met een  
wandelwijzer in de hand op weg. Op de IJzer en op 
het Kanaal Ieper-IJzer zorgen fluisterbootjes voor  
exclusieve oversteekjes. Ook rijdt een stappersbus elk 
uur langsheen een vast traject in het wandelgebied. 
Wandelaars mogen vrij op- en afstappen. 

Ontdek de rustpunten en 

ontmoet valleirangers!

Naast de startpunten zijn er nog mogelijke rustpun-
ten om even bij stil te staan. Zo zijn er de ijshoeves 
Madeliefje en Hof van De Rhille alsook de museumka-

mers in herbergen De Fot’oeil en De Knockebrug. In  
Merkem zet de Beukelaremolen haar deuren open en 
laat de wieken draaien terwijl je boven op de kerktoren 
de kans krijgt het dorp vanuit de hoogte te bekijken. Vier 
nieuwe kijktorens bieden trouwens nog meer vogel- 
perspectief. Natuurpuntvrijwilligers staan voor je klaar 
om onderweg duiding te geven over natuur en land-
schap. In het bezoekerscentrum De Blankaart kan je 
de tentoonstelling over vismigratie bezichtigen terwijl 
in het moederschip van De Boot een fotoexpositie is 
opgezet over dementie. Ook De Watergroep zet voor 
wandelaars haar deuren open. Je kan er niet alleen het 
60 ha grote drinkwaterspaarbekken bezoeken, ook hun 
verbouwingsplannen worden toegelicht. 

Een samenwerking tussen Regionaal Landschap  
Westhoek, Bezoekerscentrum De Blankaart,  
Natuurpunt, Trage Wegen IJzergemeenten, Westtoer,  
gemeentebesturen Diksmuide en Houthulst, e.a.

www.blankaart.be
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Op stap in Mesen 

Vanaf 13 september kan je met de nieuwe ‘stadswandel-
route Mesen’ het volledig stadje gaan verkennen. Mesen 
is sinds de fusie van Durbuy en Barvaux dé kleinste stad 
van België. De drie torens (Sint-Niklaastoren, Vredestoren 
en het Nieuw-Zeeland monument) sieren er het pittoreske 
landschap. 

De kerktoren, met zijn bolle vorm, is heel gekend in het 
Westhoeklandschap. Aan de buitenkant van de koepel, op 
een hoogte van 37 meter, werd een nieuwe rondgang ge-
plaatst voor bezoekers. Van hieruit krijg je een fantastisch 
weids uitzicht op de heuvelrug van Heuvelland en Mesen, 

De Westhoek vanuit de lucht

Binnen het project  ‘Horizon 2025’ worden nieuwe uitkijk-
punten gecreëerd, verspreid over heel West-Vlaanderen. 
Dit gaat zowel over nieuwe  torens als uitkijkpunten in 
bestaande gebouwen. Op deze manier kan je het  mooie 
landschap  vanuit de lucht bewonderen. De uitkijkpunten 
zijn gelegen langs het fietsnetwerk, zijn gratis toegan-
kelijk en zijn goed bereikbaar. In de Westhoek kan je het 
mooie landschap al bewonderen vanop de Belvedèretoren  
(Kemmel), de Vredesmolen (Houthulst), de kerk van  
Zonnebeke, het Belfort van Ieper, de IJzertoren  
(Diksmuide) ... Dit jaar worden er nog 3 nieuwe torens  
geopend: de Sint-Niklaaskerk in Mesen, de Sint-Niklaas- 
toren in Veurne en de Mouterijtoren in Reningelst. 

www.toerismewesthoek.be/nl/inspiratie/uitkijkpunten

ontdek je de Leievallei en komen Rijsel en de ‘terrils’ in 
Noord-Frankrijk (Lens) in zicht. Halfweg de 214 treden van 
de kerktoren belicht een tentoonstelling de verschillen-
de facetten van Mesen doorheen de eeuwen. De toren en 
tentoonstelling zijn toegankelijk vanaf 13 september. Deze 
tentoonstelling kadert binnen het project Feniks 2020 (zie 
p. 30).

De ideale plaats om je bezoek aan Mesen te starten, is op 
de Markt. Hier vind je niet alleen toeristische informatie, 
maar krijg je ook het volledige verhaal over Mesen tijdens 
de Eerste Wereldoorlog. 

Bestel jouw kaart online via shop.westtoer.be.  
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Niet alleen wandelaars genieten van 
trage wegen, ook fietsers!

In september wordt de nieuwe ‘Hoppelandfiets- 
route’ in Poperinge en Vleteren geopend. Deze  
route is 53,4 km lang en laat je kennis maken met 
de hoppestreek in de Westhoek. Je fiets o.m. langs 
brouwerijen, hopbedrijven, cafeetjes en authentieke 
eethuizen. Je fiets ook door het mooie domein De 
Lovie. Wie dat wenst kan een bezoekje brengen aan 
het Hopmuseum, Talbot House en Lijssenthoek. In 
het Hopmuseum kan je kennis maken met de mooie 
tekeningen van Nele Boudry. Zij portretteerde de 
hommelboeren en vatte de ruwheid, het labeur, hun 
verbondenheid met de natuur, samen in levens- 
grote schilderijen. Wie de route plant met het gezin, 
kan onderweg even halthouden bij Dierenpark De 
Zonnegloed. 

De route is bewegwijzerd en te verkrijgen (3 euro) bij 
de dienst voor toerisme van Poperinge en Vleteren 
of online te bestellen via shop.westtoer.be. 

FIETSTIP: Westkustfietszoektocht

Met de Westkustfietszoektocht kan je de Westkust  
vanop de fiets ontdekken. Deze zoektocht spoort je 
aan de  trekpleisters  die je onderweg tegenkomt in de   
juiste volgorde  te plaatsen. Heb je het lijstje vervolle-
digd? Geef dan je fotozoektochtkaart af bij de toeris-
tische diensten in Veurne, De Panne, Koksijde-Oost-
duinkerke of Nieuwpoort. Zo maak je kans op 1 van de 
4 verblijfsarrangementen t.w.v.  250 euro! De zoektocht 
loopt tot 8 november.

www.toerismewesthoek.be/nl/inspiratie/fiets-en-wan-
delzoektochten
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Fietsen door de hoppe
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OP STAP IN 
PROVINCIEDOMEIN

DE PALINGBEEK 

12,4 KM

DEZE NIEUWE LANDSCHAPSWANDELROUTE IN DE PALINGBEEK LAAT JE KENNISMAKEN 
MET DE MOOISTE PLEKJES VAN HET PROVINCIEDOMEIN. NU WE WEER MEER IN EIGEN STREEK 

OP STAP GAAN, VORMT DEZE NIEUWE ROUTE EEN BELANGRIJKE EXTRA TOERISTISCHE 
TROEF IN DE WESTHOEK.  
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Onderweg bots je op heel wat be-
zienswaardigheden uit de Eerste We-
reldoorlog zoals de landartinstallatie 
‘ComingWorldRememberMe’ (CWRM) 
en verschillende militaire begraaf-
plaatsen. Ook de sterrenwacht, tal van 
speelelementen en het bezoekerscen-
trum ‘De Palingbeek’ liggen langs het 
traject. De wandelroute kan je ook in-
korten tot 7,9 kilometer.

© Westtoer

De route is apart bewegwijzerd met 
zeshoekige bordjes. Je kan de route 
starten vanuit 2 punten: het bezoe-
kerscentrum De Palingbeek en de 
parking aan de Palingbeekstraat. 

Alle informatie over de wandelrou-
te kan je vinden op de nieuwe kaart 
van het wandelnetwerk Ieperboog  
(8 euro). Deze viertalige brochure  

omvat niet enkel de Palingbeek 
wandelroute maar ook het hele  
wandelnetwerk Ieperboog en de  
Gasthuisbossen wandelroute. 

De netwerkkaart is te verkrijgen bij 
toerisme Ieper, bezoekerscentrum  
De Palingbeek of online via  
shop.westtoer.be. 
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Wat houdt dat precies in, een Ranger in de 

Palingbeek zijn?

Wel, eerst en vooral, we houden van de Palingbeek, 
hier hebben we een stukje van ons hart verloren. We  
vertoefden al zoveel tijd hier in deze prachtige natuur dat 
we de dieren en planten ondertussen goed kennen. Door 

op onderzoek te gaan, goed te kijken en kennis op te doen 
ging er een fascinerende en vaak geheime (onzichtbare) 
wereld van dieren en planten voor ons open. En het is die 
wereld die we met anderen willen delen. We willen de men-
sen de liefde en het respect voor de natuur bijbrengen, op 
een hele leuke, actieve manier! 

OP STAP MET...
DE RANGERS VAN 
DE PALINGBEEK

SINDS DEZE ZOMER GAAT ER EEN NIEUWE FASCINERENDE WERELD OPEN IN PROVINCIEDOMEIN DE 
PALINGBEEK. JE KAN ER NAMELIJK OP STAP MET EEN ECHTE RANGER!  EEN ENTHOUSIAST TEAM 

STAAT KLAAR OM JE OP SLEEPTOUW TE NEMEN DOORHEEN DE VERBORGEN WERELD VAN DIEREN 
EN PLANTEN. WAT IS EEN RANGER NU EIGENLIJK EN WAT KAN JE MET HEN BELEVEN? 

WE REGELDEN EEN ONTMOETING MET HET RANGERTEAM EN VROEGEN HET HEN.



O P  S TA P  M E T  . . .  |  2 9

Wat houdt die wereld dan in? Wat laten jullie ons 

zoal ontdekken?

Op het programma staat onder meer (afhankelijk van de 
periode in het jaar en de weersomstandigheden): zelf 
vuur leren maken met natuurlijke materialen, voelen aan  
bomen, drollen-en-andere-sporenzoektocht, boeiende  
bomenwijsheid, voelen met je voeten, lekkere (en niet zo 
lekkere) natuur en nog veel meer… Maar we mogen niet  
alles verklappen, daarvoor moet je op tocht met de  
Rangers! 

Spannend! Gaan we ongewild de dieren en de  

natuur niet te veel gaan verstoren?

Bepaalde zones van de Palingbeek gaan zelfs wij niet  
betreden. Het zijn stukjes pure natuur die te kwetsbaar 
zijn en die we beter met rust laten. Door de natuur te  
ontdekken en te leren kennen, leren we ook anderen hoe 
ze haar kunnen helpen. Hoe beter je de natuur kent, hoe 
minder je ze gaat verstoren. 

Deze zomer konden we elke dinsdag al enkele  

Palingbeek Rangers ontmoeten. Wat hebben jullie 

nog voor ons in petto?

Je kan met je gezin, familie of groep met ons op stap gaan. 
We ontdekken zo actief de natuur van een wondermooi ge-
bied.  Iedere tocht komt er iets nieuws op ons pad en ver-
rast de natuur ons. Bovendien organiseren we op geregel-
de tijdstippen leuke activiteiten waar je bij kan aansluiten, 
zoals de Rangerpostentochten. 

tip
Reserveer nu voor een Rangerpostentocht

04/10, 08/11 EN 13/12

www.west-vlaanderen.be/palingbeek

Word Mini-Ranger van de Palingbeek!

Met dit zoek- en doeboekje ‘Word Mini-Ranger van de 
Palingbeek’ kruip je in de huid van onze Palingbeek  
Ranger. Met 7 leuke uitdagingen ontdek je niet al-
leen heel wat over het bos en de dieren, maar behaal je 
ook een heus ‘Mini-Ranger Bosbrevet’ en een nog te  
ontdekken coole beloning. Speuren naar sporen, een 
kamp bouwen, vogels spotten, zijn slechts enkele leuke  
opdrachten. Word jij één van onze Palingbeek  
Mini-Rangers? 

Voor natuurbengels van 6 tot 10 jaar en hun (groot)ouders
Prijs: 4 euro
Te koop in bezoekerscentrum De Palingbeek

www.west-vlaanderen.be/
palingbeek

Zin in nog meer leuke activiteiten in 

en mét het groen? 

Speel dan de Boslympische Spelen!  

Met dit boekje speel je samen met het gezin  
(kinderen vanaf 2,5 jaar) 10 leuke spelletjes in de 
speelbossen en –zones van de provinciedomeinen 
in West-Vlaanderen, in andere groengebieden of 
zelfs in je eigen tuin! Er zijn 10 scoreblaadjes, 
je kan deze spelletjes dus op 10 verschillende 
plaatsen spelen! Te koop in Bezoekerscentra De  
Palingbeek, De Blankaart, Heuvelland en De 
Duinpanne (1 euro per boekje) Ook digitaal  
beschikbaar op 
www.west-vlaanderen.be/boslympischespelen 
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IN HET SPOOR VAN 
DE WEDEROPBOUW

Feniks 2020 brengt het verhaal van de wederopbouw van 
de Westhoek, die als een feniks uit zijn as herrees na de 
totale verwoestingen door de Eerste Wereldoorlog. Je ont-
dekt niet alleen het verhaal van de materiële opbouw, maar 
ook van het herstel van een samenleving, van hoe mensen 
van een huis weer een thuis maakten. Herbeleef de weder-
opbouw in expo’s, belevingsruimtes en langs toeristische 
fiets- en wandelroutes. 

5x in de kijker:
 Ieperse Lakenhallen, hét wederopbouwgebouw van de 
Westhoek. Hier bevinden zich ook het In Flanders Fields 
Museum en het Yper Museum. In beide musea kan je een 
tijdelijke tentoonstelling bezoeken i.h.k.v. de wederopbouw.

 Huib Hoste en het modernisme in de O.L.V. kerk in  
Zonnebeke. Laat je rondleiden door bouwmeester Huib 
Hoste en ontdek het bijzondere verhaal van zijn unieke  
creaties in een doorgaans traditionele wederopbouw. 

 Kuren op het kasteel, Kasteel De Lovie in Poperinge  
Tijdelijke gratis tentoonstelling over het ont-
staan van De Lovie als sanatorium voor tuber- 
culosepatiënten na de  Eerste Wereldoorlog. 

 Klankwandeling ‘Het Wilde Westen’, Langemark- 
Poelkapelle. Een verhalencarrousel over de wederopbouw 
van een dorp én het herstel van het politiesysteem in het 
‘Wilde Westen’. 

 Fietsroutes Diksmuide. Twee fietsroutes (uitgestippeld 
op het fietsnetwerk) brengen je langs de 14 pittoreske dor-
pen rond Diksmuide. Onderweg ontdek je hoe deze kleine 
gemeenschappen zich na de oorlog opnieuw rechtten. Of 
hoe de woonkernen van Oostkerke en Kaaskerke op een 
andere plek heropgebouwd werden.  

www.feniks2020.be

© Westtoer
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DOE MEE EN WIN!

GEZOCHT: KNOTBOMEN!

© Adobe Stock
De eerste vroege appelen en peren zijn gesignaleerd! Het nieuwe oogstseizoen gaat van start. 
Misschien heb jij ook wel fruit of noten in hoogstambomen in de tuin! Krijg je ze niet allemaal 
op of heb je onvoldoende tijd om ze te plukken? Doe er iemand anders een plezier mee en 
bied jouw oogst aan op www.goedgeplukt.be. Zelf op zoek naar fruit om te plukken? Neem 
dan zeker ook een kijkje.

Doe mee en win dit boek over hoogstamfruitbomen in West-Vlaanderen
Surf naar www.rlwesthoek.be/wedstrijd, wij schenken vijf boeken weg! 

Heb je knotbomen staan die dringend aan een on-
derhoudsbeurt toe zijn? Ontbreekt het je aan tijd 
of materiaal om ze zelf aan te pakken? Neem con-
tact op met het Regionaal Landschap Westhoek, 
want een vrijwilliger kan dit werkje voor je komen 
klaren, in ruil voor het brandhout. Dien je knot-
aanvraag in voor midden oktober.
www.rlwesthoek.be/wat-doen-we/knotboom/



4 keer anders
DE WESTH EK

ONWEER OP KOMST IN HET HEUVELLAND

foto’s © Niko Deleu

 ONEINDIGE VERDRONKEN VERGEZICHTEN 

ONDERGAANDE ZON AAN ZEE

SPRUITJESVELD


