
Westhoektoer
LEVENDIG POLDERLAND 

Krijg je niet genoeg van ons ‘Levendig Polderland’?
Eindig dan je tocht aan de IJzerboomgaard. 
In de gezellige cafetaria kan je nagenieten van je 
fietstocht. 

Ga zeker ook op ontdekkingstocht in de 
kinderboerderij ’t Land van Vlierbos of laat 
je kids ravotten in de waterrijke natuurzone. 
Alle info vind je op 
www.west-vlaanderen.be/domeinen/ijzerboomgaard

Heb je genoten van deze Westhoektoer? 
Surf dan naar www.rlwesthoek.be/wandelfiets/ 
Je vindt er meer info over onze speurtochten, 
fietstoers, trails, etc. 

Volg ons 
 Regionaal Landschap Westhoek
 @rlwesthoek! 

Gebruik #wildewesthoek! 
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Routesuggestie
Start: Provinciedomein IJzerboomgaard
Route: volg fietsknooppunten 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 

B Een duizendjarige zeedijk (Tussen 47 en 46)
De ‘Oude Zeedijk’ werd in de 10e eeuw aangelegd om over-
stromingen vanuit de IJzermonding (dus aan je rechterzijde) 
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  (Tussen 46 en de N319) 
Geniet van het rustige Lampernisse en kom zeker eens terug 
om de Zannekinwandelroute te stappen. Je stapt er in de 
voetsporen van Nicolaas Zannekin, 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 aan je 
rechterzijde de nog goed zichtbare motte. Dit is een kunst-
matige heuvel waarop tot in de 14e eeuw ‘Leenhof Ter Wis-
sche’ stond.  Het was in de Middeleeuwen één van de  
belangrijkste hoeves uit de streek. 

D Arabier? (Tussen de N319 en 64) 
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 Groignebunker aan je linker-
zijde. 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 (Tussen 64 en 11)  
Neem tussen KP64 en KP34 het omwegje (naar rechts) langs 
de prachtige ‘pitten’ van Nieuwkapelle. Het is één van de bes-
te plaatsen in West-Vlaanderen om in open water te zwem-
men. 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. 
Heb je er dorst van gekregen? In de oergezellige Herberg 
De Knocke aan de IJzer vind je ongetwijfeld je gading. Je 
leert er ook alles over het voormalige Knokkefort. Wat 
verder langs de IJzer vind je een andere bijzonderheid: de 
Fot’oeil. Het fotomuseum is zowel een must voor de nostal-
gicus als voor de digitale jeugdigen onder ons. Ook het char-
mante dorp Sint-Jacobskapelle is zeker een stop waard: je 
vindt er gevallen engelen, gedichten van Gezelle én pelgrims 
naar Compostella. 

Bijzondere dank aan Peter Bossu (Natuurpunt De Bron) en 
Wim Packet (Vzw Twijg) voor de waardevolle tips.  
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A  Zeldzame soorten spotten  (Tussen 49 en 47) 
Zodra je in de buurt komt van de Grote Beverdijkvaart, 
weet je waarom we je naar hier sturen. Vergeet de Afri-
kaanse savanne, want ook in deze historisch permanente 
graslanden kan je op safari. Je ontdekt er nog de bruine 
kiekendief, 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. 
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