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VOORWOORD

De Landschapskrant doorbladeren geeft me telkens een 
goed gevoel. Zoveel creativiteit en nieuwigheden! Eerst en 
vooral de nieuwe medewerkers en een nieuwe coördinator: 
ze blaken van enthousiasme. Een welkome versterking 
voor het fantastische team van Regionaal Landschap 
Westhoek. Dirk Cuvelier, je mag met een gerust gemoed 
jouw ‘landschap’ doorgeven aan de next generation. We 
hopen natuurlijk wel op je expertise en zien je heel graag 
terug als meester-heggenvlechter of als een van de 
landschapsvrijwilligers. Het project landschapsvrijwilligers 
is begin deze zomer opgestart. Het is nu al een van mijn 
favoriete ambities: op korte termijn een community creëren 
van pakweg 300 landschapsvrijwilligers! Een pilootproject 

NIEUW VOLK

Veel nieuwe gezichten in het team van Regionaal 
Landschap Westhoek! We verwelkomen v.l.n.r. drie 
nieuwe landschapsmedewerkers Victor Fioen, Jan Vande 
Walle en Stijn Adriaen. Zij zullen werken aan het project 
‘Bomenplan’, waarbij ze in verschillende gemeenten in de 
Westhoek de huidige situatie van bomen op het openbaar 
domein inventariseren en ook een plan opmaken voor 
het beheer hiervan. Naast hen staat de nieuwe expert 
biodiversiteit Matti Pisman. Voorlaatste in de rij is 
Bert Acket. Hij zal het project Landschapsvrijwillig(st)
ers trekken. En helemaal rechts zie je Niels Dabaut, 
de nieuwe stuurman aan het roer van het Regionaal 
Landschap Westhoek. Als nieuwe coördinator volgt 
hij Dirk Cuvelier op, die op pensioen ging. We wensen 
iedereen veel succes bij hun nieuwe uitdaging!

AVONTURENPAD IN ZONNEBEKE

Stapstammen, wandelbrugjes en touwstructuren 
creëren ware spelzones in het groene Kasteeldomein 
van Zonnebeke. Het Avonturenpad van 1,9 km groeide uit 
tot een leuke speelplaats voor gezinnen met kinderen. 
Beslist het proberen waard!

GA ‘OP TOER’ MET DE ERFGOEDAPP

De ErfoedApp van FARO is dé tool om museumbezoeken, 
historische sites, erfgoedwandelingen of -fietstochten 
te verrijken met beelden, audio, augmented reality of 
zelfs gamification. Dankzij een simpele scan van een 
gebouw, kunstwerk of object met het cameraoog van je 
smartphone of tablet ontvang je extra informatie in de 
app. Ontdek op je eigen tempo en tijdstip de tours in de 
ErfgoedApp! Download de gratis ErfgoedApp op Google 
Play of in de Apple App Store. Binnenkort geven we een 
workshop waarin je zelf een tour leert maken! 
www.co7.be

in de Westhoek. Zulke initiatieven maken me welgezind en 
ook wel trots. 
Verder in dit nummer: opvallend veel aandacht voor 
erfgoed, met de erfgoedapp, archeologiedagen en Open 
Monumentendag. Ik hou wel van die combinatie landschap-
erfgoed. De beleving gebeurt via een mix van digitale tools 
en klassieke brochures. Het één sluit het andere niet uit en 
dat is goed. Zolang iedereen maar de weg vindt naar ons 
heerlijk regionaal landschap!

Jurgen Vanlerberghe
Voorzitter Regionaal 
Landschap Westhoek

KOM BUITEN IN DE WESTHOEK!
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Tip! Roering en Romantiek in de Palingbeek
Luister vanaf 12 september naar ‘Roering en Romantiek 
langs de Oude Vaart in de Palingbeek’. Tuinman Marcel 
en cafébazin Febronie worden verliefd langs de Oude 
Vaart. 3 km luisteren naar deze tortelduifjes in een 
prachtige omgeving met een bewogen geschiedenis en 
kleine kantjes. Het begeleidend kaartje is te vinden op 
www.verhalenvooronderweg.be > om te luisteren of in 
Bezoekerscentrum de Palingbeek.

RANGERHUT

Provinciedomein de Palingbeek lanceerde hun Rangers 
en stak hun bezoekerscentrum in een nieuw jasje. 
Ontdek er nu de Rangerhut waar je op een andere 
manier de dieren en natuur van de Palingbeek ontdekt. 
Kidsproof! Kom op ontdekking, krijg zin in meer en boek 
jouw Rangeractiviteit!
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NIEUWE STREKEN
DRIE BIJZONDERE architectuurpareltjes in de natuur

GOLVEND DAK
Wist je dat het mooie gebouw van bezoekerscentrum 
Duinpanne een bepaalde symboliek met zich 
meedraagt? Het lijkt anorganisch opgebouwd, maar 
de grote dakconstructie met golvend patroon verwijst 
naar de golven van de zee. Bovendien werd het gebouw 
(vroeger De nachtegaal genaamd) opgetrokken naar 
analogie met l’Armorial, het luxueuze gebouw dat in de 
jaren ’50 werd opgetrokken. Het omvatte een tearoom, 
zwemvijver, zandstrand, minigolf … Nadien ging het 
failliet en kocht de familie Florizoone het pand. Later 
verkochten ze het gebouw en werd in de jaren ’90 het 
huidige bezoekerscentrum opgetrokken.

ONTHAALPUNT IN DE PALINGBEEK
In provinciedomein De Palingbeek toont het nieuwe 
onthaalpunt de troeven van dit domein vol geschiedenis. 
Bekijk de film over het koppige kanaal dat een historische 
mislukking werd. Lees er over het verdwenen kasteel 
en het boerenlandschap. En krijg een inkijk in welke 
natuur zo typerend is voor de Palingbeek en welke dieren 
je kan treffen. Ook de kinderen hebben er van alles te 
ontdekken!

L’Armorial © BC Duinpanne

© Michiel De Cleene - Architectuur: Schenk Hattori

© RL Westhoek

KASTEEL IN HET GROEN
Midden in het groen ontdek je het provinciaal 
bezoekerscentrum De Blankaart. En ook de binnenkant 
is de moeite, want dat zit in een nieuw jasje. Grasduin 
in de vernieuwde shop van Natuurpunt, drink een 
versgemalen koffie of een schuimend bio-biertje in 
de salon van het kasteel, of volg met de telescoop de 
vogels op de blankaartvijver vanuit de vogelkamer. En 
dat omringd door een collectie prachtige natuurbeelden 
en opgezette vogels typerend voor het achterliggende 
natuurgebied.

LANDSCHAP IN BEELD / 

PAYSAGE EN IMAGE 

Benieuwd naar de evolutie van de 
grensoverschrijdende Westhoek? Van 
Nieuwpoort tot Duinkerke, van Mesen tot 
in Kassel? Op www.landschapinbeeld.be en  
www.paysage-en-image.fr vind je oude en nieuwe 
beelden op kaarten in de vorm van een digitaal 
landschapsobservatorium. 

Een digitaal landschapsobservatorium is een 
online vindplaats waar gegevens over de omgeving 
en de ontwikkelingen ervan worden opgeladen, 
bewaard en aan het brede publiek getoond.
Je kan zelf foto’s opladen via een handige tool op 
de website.

Het project steunt op heel wat vrijwilligers. 
Zin om mee te doen? Ga naar 
https://www.co7.be/landschap-in-beeld 
voor meer info. 

Dit project is een samenwerking tussen CO7, Regionaal Landschap 

Westhoek en CCHF (FR) in kader van Partons 2.0., een grensoverschrijdend 

samenwerkingsproject dat de grensstreek wil doen heropleven en deel is van 

het grensoverschrijdend Interreg V-programma France-Wallonie-Vlaanderen.

© Westhoek verbeeldt, privécollectie
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Stel jezelf even voor, Ritchie. 

Wie ben je?

Ik ben 24 jaar en al enkele jaren 
actief als vrijwilliger bij Regionaal 
Landschap Westhoek. 

Wat motiveert je om ook 

Landschapsvrijwilliger te zijn? 

Het landschap in de Westhoek is 
echt uniek. Het vormt onze rijkdom 
en onze sterkte. Van de glooiende 
groene heuvels tot de polders. Er 
zijn echter wel grote uitdagingen 
om dat gevarieerde landschap ook 
te blijven onderhouden. Vaak komen 
gemeenten handen te kort om de 
stukjes natuur echt tot ontwikkeling 
te laten komen en de biodiversiteit 
te versterken. Hier kunnen 
geëngageerde mensen het verschil 
maken.

Wat doe je precies?

Niets moet, alles mag. Elk werkt 
op eigen tempo en volgens eigen 
capaciteiten. De variatie en 
afwisseling in het werk, maken het 
leuk. We richten schuilplaatsen in 
voor egels, bekijken welke ‘wildere’ 
begroeiing moet opgeruimd worden, 
gaan aan de slag in een educatieve 
natuurtuin …

Bevalt het je?

Zeker! Ik kom in contact met tal 
van nieuwe mensen die vaak ook 
interesses delen. Ondanks dat we 
elkaar nog niet allemaal kennen, 
merk ik dat we elkaar vinden. 
We zijn een bont allegaartje van 
mensen van alle leeftijden: jongeren, 
gepensioneerden, gezinnen met 
kinderen … uit alle milieus en 
sectoren. Toch vormen we één 
gemeenschap omdat we ons inzetten 
voor éénzelfde doel. Bovendien 
doe ik iets nuttigs voor mijn 
omgeving en medemens. Een prima 
vrijetijdsbesteding dus!

Bedankt, Ritchie! 

INTERVIEW MET 
LANDSCHAPSVRIJWILLIGER 

RITCHIE

SINDS DEZE ZOMER STEKEN LANDSCHAPSVRIJWILLIG(ST)ERS DE HANDEN 
UIT DE MOUWEN IN HET VESTINGLANDSCHAP VAN STAD IEPER. ZE GEVEN 

ER MEE(R) VORM AAN HET LANDSCHAP DOOR ZELF GROENGEBIEDEN 
OP HET OPENBAAR DOMEIN TE ONDERHOUDEN: KNOTBOMEN KNOTTEN, 

HOOGSTAMBOOMGAARDEN BEHEREN, ZORG DRAGEN VOOR GROENE 
SCHOOLOMGEVINGEN … EÉN VAN HEN IS RITCHIE MOORTGAT. WE SPRAKEN 
EVEN MET HEM TUSSEN DE LANGE GRASSEN VAN HET VESTINGLANDSCHAP 

IN IEPER.

Ook in jouw buurt?

Goesting om de natuur en het 
landschap in jouw buurt mee(r) vorm 
te geven, gelijkgezinde mensen te 
ontmoeten of misschien zelfs een 
beetje bij te leren? Of ken je zelf 
plekjes in jouw buurt die we wel eens 
onder handen kunnen nemen? Stuur 
dan gerust een mailtje naar bert.
acket@rlwesthoek.be en check de 
vrijwillig(st)erspagina op 
www.rlwesthoek.be.

Dit LEADER Project wordt uitgerold 
door Regionaal Landschap 
Westhoek, i.s.m. Stad Ieper, 
Regionaal Landschap Kleine en 
Grote Nete en Regionaal Landschap 
De Voorkempen, met steun van de 
Provincie West-Vlaanderen.

© Laura Ameye

© Laura Ameye
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Solitaire bijen, wie zijn ze en wat 
doen ze? Wel ze zijn met zo’n 320 
verschillende soorten, die solitaire 
bijen. Samen met de hommels 
staan ze ook bekend als wilde bijen. 
Solitaire bijen leven alleen en leggen 
hun eitjes in nestgangen. Ze maken 
geen honing voor de mens, maar zijn 
erg belangrijk voor de bestuiving van 
verschillende planten.

Net als de honingbij hebben ze het 
tegenwoordig moeilijk. Je kan ze 
helpen door in je eigen tuin geen 
bestrijdingsmiddelen tegen onkruid 
of insecten te gebruiken. Of je voorziet 
een bijenhotel met gaatjes waarvan 
de diameter tussen de 4 mm en 8 mm 
ligt. Zo voelen ze zich direct thuis. 
De mooiste oplossing is simpelweg 
zorgen voor veel bloeiende planten in 
de tuin!

WIST JE DAT …
• ongeveer 80% van alle solitaire 

bijen in Vlaanderen een nest 
maakt onder de grond? Een warm, 
zonnig plekje braakliggende grond 
is een ideale woonplaats voor heel 
wat bijensoorten.

• solitaire bijen niet geïnteresseerd 
zijn in zoet eten of frisdrank? Ze 
komen je dus niet storen wanneer 
je buiten zit voor een barbecue of 
picknick.

• veel soorten niet sterk genoeg zijn 
om met hun angel door de huid te 
steken? Ze vormen geen gevaar. 
Ze steken sowieso zelden, tenzij 
je ze probeert vast te pakken of er 
per ongeluk met je blote voeten op 
stapt.

GLOEDNIEUWE 
FIETS- EN WANDEL-

MOGELIJKHEDEN

DE WESTHOEK STAAT SYNONIEM MET WANDELEN EN FIETSEN IN HET 
GEVARIEERDE LANDSCHAP. ER BESTAAN AL HEEL WAT ROUTES EN FOLDERS. 

TOCH IS ER NOG RUIMTE VOOR WAT NIEUWIGHEDEN. WE DOEN EEN GREEP UIT 
HET AANBOD VAN SPIKSPLINTERNIEUWE UITGAVES, DIE GARANT STAAN VOOR 

VELE UREN WANDEL- EN FIETSPLEZIER! 

1 Westhoektrail

Hoera, een nieuwe telg in de familie Westhoektrails! 
Ditmaal kan je makkelijk met de trein van Diksmuide 
naar Kortemark. Van daaruit ontdek je het Krekedal en 
de Handzamevallei. Je hopt er van de ene natuurparel 
in de andere: de Krekemeersen, de Putten Talpe, het 
Europees Vogelrichtlijngebied IJzervallei, Einsdijk en 
het poldergebied de Drie Mussen. Genieten van wat 
Westhoeklekkers? Dat doe je in Kortemark en Diksmuide 
of op één van de picknickplekken onderweg. Haal de gratis 
brochure af in de toeristische diensten van Diksmuide en 
Kortemark en in in de bezoekerscentra De Blankaart en 
de Palingbeek. www.rlwesthoek.be/westhoektrails

2 Zoek de vink met Jaek en Nink

Deze nieuwe familievriendelijke fietsroute (26,5 km) 
van Westtoer/Toerisme Westhoek zit vol verrassingen. 
Onderweg zeker goed uitkijken want er zijn twee 
houten vinken verstopt. Je fietst ook voorbij tal van 
leuke speelplekken. Een heuse uitdaging wacht je bij 

de beklimming van de Koekelare- en Ruidenberg. Eens 
boven, is de afdaling nog zo leuk! Na de fietstocht kan je 
nog een bezoekje brengen aan het Fransmansmuseum 
in Koekelare, waar er een speurtocht voor kinderen werd 
uitgewerkt. De fietsroute is gelegen op het fietsnetwerk 
Westhoek en heeft een eigen bewegwijzering op maat van 
kinderen. De routekaart kan je gratis downloaden.
https://www.toerismewesthoek.be/nl/doen/zoek-de-
vink-met-jaek-en-nink 

Grote Wolbij © RL Westhoek

© Jan D’Hondt BAD
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4 Western Front Trail

Een epische trailwalk langs de herdenkingssites uit de 
Groote Oorlog in de Westhoek. De Via Sacra - Western 
Front Way loopt 1.000 km langs No Man’s land en de 
Westerse frontlijn. Vertrekkend vanuit Nieuwpoort tot 
aan Pfetterhouse aan de Frans-Zwitserse grens is het 
de langste wandelroute in Noordwest-Europa. De eerste 

95 km loopt over Vlaamse bodem en verbindt Nieuwpoort 
met Diksmuide, Ieper en tenslotte Mesen. Op zaterdag 
18 september kan je deelnemen aan de Western Front 
Trail en zo de frontlijn afwandelen. Je kan kiezen uit drie 
afstanden: 35, 60 of 85 km. 
www.toerismewesthoek.be/nl/inspiratie/western-front-trail

3 Erfgoedtochten voor kinderen

Ben je geboeid door geschiedenis en mysterieuze 
verhalen? Trek dan je stapschoenen aan of spring op 
je stalen ros en beleef het verleden van Alveringem, 
Diksmuide, Houthulst en Lo-Reninge op kindermaat. 
Cultuuroverleg IJzervallei lanceert namelijk vier 
efgoedtochten voor kinderen tussen 4 en 12 jaar! Geen 
duffe geschiedenis, maar boeiende weetjes aangevuld 
met allerlei leuke recepten van streekproducten om thuis 
mee aan de slag te gaan. Bij de brochure hoort ook een 
rugzakje met voorwerpen die padvinders nodig hebben bij 
de opdrachtjes. Koop je rugzakje (5 euro) in één van de 
toeristische diensten van de betrokken gemeentes. 
www.co-ijzervallei.be

6 Groene Halte Westhoekreservaat & Calmeynbos

Kom jij ook graag wandelen aan de kust maar ben je niet 
gek van files en het zoeken naar parkeerplaats? Dan zijn 
de Groene Halte-wandelingen van TreinTramBus zeker 
iets voor jou!

De vernieuwde wandeling van 9, 5 of 11 km start aan het 
station van De Panne en neemt je mee naar de mooiste 
plekjes van De Panne. Ontdek het Westhoekreservaat met 
zijn unieke stuifduin. Je wandelt langs de Franse grens 
en via het strand naar het Calmeynbos om uiteindelijk 
te eindigen in bezoekerscentrum Duinpanne waar je kan 
nagenieten op het terras aan de natuurtuin.

5 Plaats delict

In  Duinpanne is een verdachte wagen opgedoken. 
Volgens de politie is er mogelijk een link met de 
ontvoering van een jonge vrouw uit de buurt. In de 
wagen zijn sporen aangetroffen die wijzen op lugubere 
praktijken uit de hekserij. De politie roept jouw hulp in 
om deze zaak op te lossen voor er nog slachtoffers vallen 
…  Bewijs jezelf als detective en los een misdaad op. De 
tocht start bij de ‘crime scene’ en loopt langs de plaatsen 
waar het slachtoffer het laatst is gesignaleerd. Onderweg 
verzamelen de spelers bewijsstukken en getuigenissen 
van verdachten. Wie heeft een alibi en een motief en 
welke verdachten vallen af? Deze uitdagende crimi-tocht 
is vanaf 14 jaar (jongere kinderen onder begeleiding van 
ouders) en kan gespeeld worden vanaf 1 juli 2021 tot 30 
juni 2022. Durf jij het aan?
www.duinpanne.be

© BC Duinpanne

© Studiovis

© Westtoer
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ONTDEK
 IEPER 

IEPER IS HET BRUISENDE HART VAN DE WESTHOEK EN IS EEN STAD VAN EN 
VOOR LIEFHEBBERS VAN HISTORISCH ERFGOED DANKZIJ EEN BIJZONDER 

RIJKE ESCHIEDENIS. MAAR OOK FLANEREN DOOR HET MOOIE CENTRUM EN 
GENIETEN VAN CULINAIRE HOOGSTANDJES BEHOREN TOT DE MOGELIJKHEDEN. 
HIER VIND JE PRACHTIG GROEN OM DOOR TE FIETSEN, TE WANDELEN OF TE 
CROSSEN MET DE ALLERKLEINSTEN EN NA AFLOOP KAN JE WEL ALTIJD ERGENS 
TERECHT VOOR EEN WARME CHOCOLADEMELK OF EEN LEKKER STREEKBIERTJE. 
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In de ‘stadswandelroute Ieper’ (6,6 
km), uitgewerkt door Westtoer, maak 
je kennis met de grootste blikvangers 
van de stad. Laat je meeslepen in 
het indrukwekkende verleden van 
de stad via de historische gebouwen 
die je langs het parcours passeert. 
Je ontdekt heel wat gezellige 
steegjes, pleintjes en de groene 
Vaubanvestingen. Via de brouwerij 
Kazematten en de Menenpoort kom je 
aan op de Grote Markt, de 3de grootste 
markt van Vlaanderen. Hier vind je 
onder meer de Lakenhallen met het 
In Flanders Fields Museum & het 
Yper Museum, het Nieuwerck, het Oud 
Kasselrijgebouw, het Gerechtshof en 
tal van gezellige cafés en restaurants. 

TIP: Breng een bezoek aan de tentoonstelling ‘POES’ in het Yper Museum.
Het Yper Museum ontrafelt de mysterieuze relatie tussen mens en kat 
doorheen de tijd en in andere culturen. Van aanbeden, over verketterd en 
genegeerd tot geliefd. POES brengt recent wetenschappelijke inzichten in 
dialoog met internationale historische en hedendaagse kunst. Met topnamen 
als Goya, Jan Fabre, Stephan Vanfleteren, Henriëtte Ronner-Knip, Théophile 
Steinlen, Stief DeSmet, David Teniers de Oude en Roger Raveel.
www.ypermuseum.be 
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het getal

Zoveel pagina’s broos krantenpapier zijn 
inmiddels gedigitaliseerd en worden getoond 
op www.historischekranten.be. Van de grote 
drama’s op het wereldtoneel tot de kleine 
gebeurtenissen rond het dorpsplein: wie 
geïnteresseerd is in het verleden van de dorpen 
en gemeenten van de Westhoek moet zeker een 
kijkje nemen. Deze digitale krantenkiosk werd 
recent uitgebreid met Veurnse en Diksmuidse 
kranten. 

Wist je dat je op De Blankaart XL, het hoogfeest van de Trage Weg in de Westhoek, ruim 87 510 meter trage 
wegen kan bewandelen? En dat er zelfs 29 130 meter (33%) onverhard is? Wil je graag meestappen? Hou 
zondag 17 oktober vrij! Info en stapperskaart: www.rlwesthoek.be

20

80

210 000

87 510

We vieren een porseleinen jubileum! Al 20 jaar 
scheert ’t Boerenlandschap vzw hagen in de 
Westhoek. Boeren werken zo aan een goede 
relatie tussen landbouw, natuur en landschap. 
Met een armmaaier met houtrotor, zaagbladen 
of mesjes, hydraulisch aangestuurd vanop een 
tractor, onderhield ’t Boerenlandschap doorheen 
de jaren al zo’n 566 km haag. Ondertussen telt de 
organisatie 608 leden. Je kunt er ook terecht voor 
het gebruik van een schijveneg, houtsplijtmachine, 
compostkeerder of draadmachine. 
www.boerenlandschap.be

Dit jaar zal 80 ha Japanse haver groeien aan de 
grens met Frankrijk. 15 landbouwers uit Alverin-
gem, Heuvelland en Poperinge doen immers op-
nieuw mee om na hun eerste teelt Japanse haver in 
te zaaien. Akkervogels en voornamelijk de geelgors 
zullen er tijdens de winter van smullen als ware het 
een rijkelijk gedekte tafel.

Contacteer ons: vzw ‘t Boerenlandschap

  057 23 08 59

  info@boerenlandschap.be

  www.boerenlandschap.be

©
 C

O 7

Zicht op het kasteel en park © CO7

12
Wist je dat er in BC Duinpanne meer dan 12 
soorten bier te verkrijgen zijn, waaronder 2 eigen 
biertjes en heel wat streekbieren? Daarnaast kan 
je ook genieten van biologische limonades, sapjes 
en artisanale ijsjes. Bij zonnig weer is het terras 
midden in het groen de place to be om even te 
onthaasten (in de natuur).

ontdek onze
UiT-TIPS

BEKIJK ALTIJD DE WEBSITE VAN DE ACTIVITEIT OM 
DE  MEEST RECENTE RICHTLIJNEN ROND CORONA OP TE VOLGEN.

12 09

TIP

Het centrale thema dit jaar ‘Erfgoed en Inclusie’ verwijst 
naar het creëren van een gastvrije, open ervaring waar 
iedereen gelijkwaardig aan kan deelnemen. Je kan tijdens 
Open Monumentendag kennismaken met verschillende 
verhalen achter de gebouwen en stenen. Rondleidingen, 
fiets- of wandeltochten nemen je mee naar plekken in de 
Westhoek die je eens door een andere bril ziet. Verwacht 
verhalen over militaire kazernes, vrouwenkloosters, 
klokkenluiders en beiaardiers, begraafplaatsen met 
tientallen nationaliteiten, oude voorwerpen, eigentijdse 
kasteelheren, wederopbouwhoeves, verborgen of 
verdwenen erfgoed …

Plan je bezoek via
www.uitindewesthoek.be/openmonumentendag

De Lovie ondersteunt kinderen, jongeren en volwassenen 
met een verstandelijke handicap in de Westhoek. Eén 
van de locaties van De Lovie is het mooie kasteeldomein 
langs de Krombeekseweg in Poperinge. Het kasteel werd 
gebouwd in het midden van de 19e eeuw. In het domein 
vind je een zeldzame jagersgrot, koele ijskelder, een 
tuinpaviljoentje en prieeltje, een lange dreef, een vijver 
met brug en natuurlijk veel oude bomen. We ontmoeten 
Jessy, een bewoner van De Lovie, en vragen naar zijn 
favoriete plekje in het grote domein. 

©  Open Monumentendag
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ontdek onze
UiT-TIPS

17 - 21 09
Festival van het Maankonijn

‘Super Speurder’: Digitale doe-speurtocht

Het Festival van het Maankonijn wil graag 
mensen bijeenbrengen die houden van de 
natuur, van de rust, de stilte en van poëzie en 
haiku in het bijzonder. Het centrale thema is 
de maan, zoals ook in Japan aan maankijken 
wordt gedaan als een belangrijk pauzemoment 
in het jaar. Gedurende enkele dagen wordt 
een gevarieerde waaier van kleinschalige 
activiteiten aangeboden, met als hoogtepunt het 
maankijken op de avond van de volle maan. Er 
worden speciale arrangementen voorzien en in 
een passend kleedje gestopt voor wie tijdens het 
festival in Heuvelland wil verblijven.

Locatie: Heuvelland
Meer info: www.festivalvanhetmaankonijn.be

19 09, 31 10

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

Locatie: Bezoekerscentrum De Palingbeek, Ieper 
Meer info: www.west-vlaanderen.be/palingbeekSEPTEMBER

VANAF NU

Ontdek de rijke geschiedenis en de bijzondere
fauna en flora van De Palingbeek met Ranger Marie, 
je virtuele spelbegeleider in Facebook Messenger. Zij 
schotelt jou leuke opdrachten en vragen voor, samen met 
grappige filmpjes en weetjes over De Palingbeek. 

Locatie: Bezoekerscentrum De Palingbeek, Ieper
Meer info: https://www.west-vlaanderen.be/super-
speurder

© BC De Palingbeek

© RL Westhoek

Jessy, wat is je favoriete plekje?

Het bankje voor de Beukendreef.

Hoe heb je het plekje gevonden? 

Door te wandelen.

Waarom is het je favoriete plekje? 

Daar kan ik muziek luisteren en op mijn gemak 
zijn zonder al te veel mensen rondom me.

Hoe vaak kom je er? 

Bij mooi weer zit ik daar een paar keer in de 
week.

Neem je dan iemand mee?

Meestal niet, soms één iemand van de leefgroep. 

Wat zou je er graag eens doen?

Met mijn gitaar spelen. 

Wat wens je dat er misschien nog mee 

gebeurt?

Wat versieren, misschien iets op schilderen om 
het wat op te frissen. 

Hoelang zit je op deze plek te genieten? 

Tot de begeleiders me roepen om te eten. 😉

Wat neem je mee naar deze plek? 

Dit kan mijn tablet en koptelefoon zijn, of box om 
luide muziek te beluisteren of gewoon niets en 
genieten van de omgeving.

Jessy op zijn favoriete bankje © De Lovie

TOT 1 JULI 2022
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Ben je op zoek naar brandhout en wens je aan de slag te gaan als 
knotter? Het Regionaal Landschap Westhoek brengt eigenaars van 
knotbomen in contact met knotters. In ruil voor het geleverde werk, 
kan je vrij beschikken over het brandhout. Ondertussen is er al een 
fijne groep van een 30-tal knotters. Ze komen eenmaal in het jaar 
samen om de knotlocaties van de volgende winter onder elkaar 
te verdelen. Deze bijeenkomst vindt plaats in november, 
want dan gaat het traditionele knotseizoen van start. 

Knotten hoef je niet per se alleen te doen, 
wie weet ontmoet je iemand uit jouw buurt 
met wie je kan samenwerken!

Interesse? 
Contacteer Xavier Vlaemynck via 
xavier.vlaemynck@rlwesthoek.be of 057 23 08 56.

gezocht:
KNOTTERS

25 09

10 10

03 10, 07 11, 12 12

24 10, 11 11, 14 11 

Natuurfestival

De Palingbeek VIP

Rangerpostentocht herfsteditie

‘De Ransel’ – in het spoor van W.A. Stokes
Met een gevarieerd aanbod aan avontuurlijke activiteiten, 
leuke workshops en boeiende infostanden, biedt het BC 
Duinpanne amusement als vanouds. Alles gaat door in de 
heel ruime omgeving van Duinpanne.

Locatie: Bezoekerscentrum Duinpanne, De Panne
Meer info: www.duinpanne.be

Het Palingbeekdomein is met zijn 250 ha bos in volle 
evolutie. Recent werden nieuwe deelgebieden (her)
ingericht zodat spontane natuur meer kansen krijgt en 
de rijkdom aan planten en dieren toeneemt. Neem een 
kijkje achter de schermen en ontdek hoe het hedendaagse 
beheer meer diversiteit brengt in het bosgebied. Maak 
kennis met de nieuwe bloemrijke ruigtes, poelen en 
uitgebreide graaszones doorheen bos en grasland. Stevige 
wandelschoenen of laarzen aanbevolen, verrekijker kan 
nuttig zijn!

Locatie:  infopunt, Palingbeekstraat 18, Ieper
Meer info: www.west-vlaanderen.be/palingbeek

15 Rangers nemen je mee op sleeptouw doorheen de 
wondere wereld van plant en dier in de Palingbeek. 
5 gloednieuwe posten met boeiende bosproefjes en 
uitdagende opdrachtjes laten je proeven van de mooie 
natuur in de Palingbeek. 

Locatie: Bezoekerscentrum De Palingbeek, Ieper
Meer info:  https://www.west-vlaanderen.be/rangers-van-
de-palingbeek 

We volgen het spoor van een 17-jarige soldaat uit WO I die 
begraven ligt in de Palingbeek. Aan de hand van de inhoud 
van zijn rugtas en een stapel brieven gericht aan zijn ouders 
stappen we door de rijke geschiedenis van het domein en 
zoeken we naar verbanden tussen het oorlogslandschap 
van toen en het natuurdomein van nu. 

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

04 11
Survival of  the fittest
Overleven in de natuur is niet altijd even gemakkelijk. Bij 
de dieren overleven vaak enkel de sterksten. Maar wie niet 
sterk is, moet slim zijn of zich heel goed kunnen camoufle-
ren.
Hoe pakken (zee)dieren dit aan en wat kunnen we van hen 
leren? En hoelang zouden wij het uithouden buiten? Hoe 
zit het met onze overlevingstechnieken? Wil jij die opnieuw 
aanleren om te overleven in de wilde natuur? Schrijf je dan 
zeker in en kom het aan de lijve ondervinden.

Locatie: Bezoekerscentrum Duinpanne, De Panne
Meer info: www.duinpanne.be

OKTOBER

NOVEMBER

© BC De Palingbeek

© RL Westhoek
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UITGETEST!
‘RHEA IS MAMA KWIJT’

… EEN SPEELSE GEZINSTOCHT 
IN DE PALINGBEEK

Samen met Ellen en haar spruiten Jade en Loïc ga ik op 
stap. We halen het boekje vol kleurrijke tekeningen op in 
het bezoekerscentrum en starten onze tocht. We volgen 
het reeënspoor dat ons telkens naar een nieuw bosdier 
leidt. Bij elk dier past een stukje van een verhaal over 
Rhea, een reekalfje dat haar mama is kwijtgeraakt. Met 
leuke doe-opdrachtjes en natuurweetjes helpen Jade en 
Loïc het kalfje om de weg naar haar mama terug te vinden.
We vinden al vlug het houten babykalfje. “Rhea! Rhea!”, 
roept Jade als ze het diertje ziet. Ze rennen ernaartoe. 
Ellen leest het verhaaltje en het bijhorend opdrachtje voor: 
“Hoe snel kan jij lopen?”, vraagt ze. “Supersnel!”, lacht 
Loïc. En weg zijn ze.

We wandelen het bos in tot bij de vos. Voor een reekalfje is 
een vos gevaarlijk. Vlug nemen Jade en Loïc twee takken 

en houden die tegen hun hoofd. Zo zien ze eruit als echte 
reebokken en zijn ze veel sterker dan een vos.

Wat verder komen we aan bij de moestuin. Hier staat een 
prachtige sculptuur van een vlinder. Via het reeënspoor 
vinden we vlot de volgende dieren. De gaai ontvangt ons in 
zijn nest. Bij de uil spelen we verstoppertje in het speelbos. 
Jade en Loïc maken blafgeluiden zoals een ree. Ellen telt 
af en roept: “Ik kom jullie zoeken!”

Na een uurtje en bijna aan het einde van de wandeling 
nestelen we ons in de wilgenhut. Ellen leest een nieuw 
stukje voor en geeft de volgende opdracht: rol jezelf op tot 
een bolletje, net zoals een egel. Meteen gaan Loïc en Jade 
op hun hurkje zitten.

Rhea’s mama kan niet ver meer zijn. 
“Daar is de mama!”, juicht Jade. 
Enthousiast lopen ze naar mama 
ree en geven haar een dikke knuffel. 
Het is ons gelukt! De wandeling 
is bedoeld voor kindjes van 3 tot 
6 jaar, maar ook Ellen heeft zich 
geamuseerd. De sculpturen van 
de dieren maakten echt wel indruk 
en ook de opdrachtjes vielen in de 
smaak.

Onderweg kwamen we ook een 
bordje tegen voor een andere 
nieuwe zoektocht: Marie en Tatti 
in het toverbos (voor kinderen van 
6 tot 9 jaar). “Hiervoor komen we 
zeker terug”, zegt Ellen. Terug bij 
het bezoekerscentrum bladeren ze 
al eens door het kleurrijke boekje. 
Op het einde roept Jade luid: “Deze 
wandeling was super! Doen we alle 
opdrachtjes nog een keer?”

JADE: “DEZE WANDELING WAS SUPER! DOEN WE ALLE OPDRACHTJES NOG EEN KEER?” ELLEN 
EN HAAR 2 KLEUTERS AMUSEERDEN ZICH ROT. WE GENOTEN NIET ENKEL VAN HET MOOIE WEER, 
MAAR VOORAL VAN HET LEUKE VERHAAL, DE TOFFE DOE-OPDRACHTJES EN DE PRACHTIGE HOUT-

SCULPTUREN. KORTOM, EEN AANRADER.

alle beelden © Fobe Knockaert

Wil je zelf op verhalentocht 
met je gezin? 
• Rhea is mama kwijt (3 tot 

6 jaar) – help jij Rhea met 
zoeken? 

• Marie en Tatti in het toverbos 
(6 tot 9 jaar) – weet jij wat die 
bulten zijn? 

Te verkrijgen aan 2,5 euro per stuk 
in Bezoekerscentrum de Palingbeek 
te Zillebeke.



2 2  |  S A M E N A A N K O O P S A M E N A A N K O O P  |  2 3

BEHAAG JE TUIN

BOOM ZOEKT TUIN 
Gratis infosessies op verschillende  
data www.rlwesthoek.be

Bestel online je streekeigen plantgoed 
tussen 1 september en 15 oktober 2021.  

www.behaagjetuin.be  
Afhaalmoment in je gemeente op zaterdag 18 december.

  Samenaankoop  
(fruit)bomen, hagen, 
wilgentakken en klimplanten
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BOOM ZOEKT TUIN
Wens je ondersteuning en advies? Met concrete vragen 

over je bestelling en de aanplanting in je tuin kun je terecht 

bij je milieudienst of via info@rlwesthoek.be. Of kom naar 

één van de gratis infosessies ‘Boom zoekt tuin’. Je leert er 

hoe je je tuin kan vergroenen, schaduw creëert in de zomer, 

regenwater buffert … en past de tips toe op de eigen tuin. 

• 27 september in Koksijde 

• 28 september in Poperinge

• 30 september in Houthulst

• 4 oktober in Ieper

• 5 oktober in Kortemark

• 9 oktober in Houthulst (een bezoek aan De Groene 

Hemel, een mooi praktijkvoorbeeld voor iedereen uit 

voorgaande sessies)

Inschrijven via https://rlwesthoek.bookfast.me/

Jouw tuin, groot of klein, maakt een verschil voor de natuur en het klimaat. 
Plant daarom een boom, haag of klimplant. Maak er een fijne plek van voor 
vogels, bijen, vlinders … en jezelf! Geniet van de bloesems, het fruit en de 
schaduw. Bestel tot 15 oktober je streekeigen plantgoed en geniet van een 
voordelig aanbod, dankzij een samenaankoop.

Er is voor elk wat wils: pakketten voor kleine tuinen, grote tuinen, droge tuinen, 
natte tuinen … Je kan zelfs een start-to-bos pakket bestellen.

Registreren en bestellen kan tot 15 oktober. Het bestelde plantgoed haal je af in 
je eigen gemeente op zaterdag 18 december 2021.

www.behaagjetuin.be
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SINDS 2017 STAAT DE MUSKUSRAT OP DE LIJST VAN INVASIEVE EXOTEN DIE 
ZORGWEKKEND ZIJN VOOR DE EUROPESE UNIE. HANDEL EN VRIJ UITZETTEN VAN 

HET DIER IS VERBODEN. ELKE LIDSTAAT HEEFT OOK DE PLICHT OM DE IN DE NATUUR 
AANWEZIGE POPULATIES TE VERWIJDEREN. IN VLAANDEREN VERLOOPT DIE 

BESTRIJDING INTENSIEF, IN WALLONIË EN FRANKRIJK NIET. 
KOMEN DE MUSKUSRATTEN TERUG? 

HET WATERKONIJN

Jasje van muskusrat?

De muskusrat (Ondatra zibethicus) is een knaagdier dat 
tot de familie van de woelmuisachtigen hoort. Met staart 
inbegrepen kan het dier tot een halve meter groot worden. 
De platte staart is kenmerkend. Het oorspronkelijke 
verspreidingsgebied is Canada en het noorden van de 
Verenigde Staten. De soort werd in het begin van de 
20e eeuw naar Europa gehaald voor de bontindustrie. 
De vellen van de muskusrat komen als Bisambont op 
de markt. Bij de gespecialiseerde handelaars is dit op 
vandaag nog te verkrijgen. Vandaar dat de muskusrat 
ook als Bisamrat gekend is. 

Kweken als waterkonijnen

De biotoop van de muskusrat is in en langs het water, 
zowel in vijvers, beken als rivieren voelt het dier zich 
goed. Een paartje graaft gangen in de oevers, waarvan 
de ingang onder de waterlijn is gelegen, om daar een 
nest te maken. Van maart tot november planten de 
dieren zich voort. Na 3 tot 4 weken worden er gemiddeld 
5 tot 7 jongen geboren. Het vrouwtje is kort daarna 
terug vruchtbaar. Zo kunnen meerdere nesten per jaar 
geworpen worden. Over het algemeen zijn dat er niet 
meer dan 3 op een jaar. In het eerste jaar na de geboorte 

is een vrouwelijke muskusrat na 6 maanden vruchtbaar 
zodat zij nog in het jaar van haar geboorte ook al jongen 
heeft. Het hoeft geen verdere uitleg dat de populatie een 
explosieve groei kent.

Een echte waterrat

Gedurende de winterperiode verblijft de muskusrat diep 
in haar hol, wachtend tot het voedsel terug volop voor 
handen is. Als planteneter is de muskusrat verzot op 
verse landbouw- en oevergewassen. In februari/maart 
begint de voorjaarstrek. Om zo weinig mogelijk energie te 
verspelen wordt gebruik gemaakt van het stromend water 
om een nieuw biotoop te vinden om zich voort te planten. 
Als in het voorjaar door grote neerslaghoeveelheden de 
broekgebieden van vb. de IJzer onder water staan, is 
dat een ideale manier om stroomafwaarts, en dus meer 
landinwaarts van onze provincie, nieuwe nestlocaties te 
zoeken. Door hun grote graafwerken in de oevers komt 
de stabiliteit van het talud van de beken en rivieren in 
het gedrang. Zeker bij kanalen in een poldergebied is 
dit gevaar precair. Het water in de kanalen in de polder 
is boven het maaiveldniveau gelegen waardoor bij 
een dijkdoorbraak hele gebieden onder water kunnen 
stromen.

ONDER DE LOEP

een combinatie van materiaal gebruikt zoals fuiken, 
klemmen en vlotten. Hierdoor daalde de populatie van 
enkele tienduizenden tot minder dan duizend. Ook het 
wachtmateriaal is door een nieuwe beheerregeling eind 
vorig jaar aan banden gelegd. De standaardmethode nu 
is het opsporen van de muskusratten en het plaatsen van 
klemmen onder de waterlijn. Veel diervriendelijker maar 
ook veel arbeidsintensiever. Met man en macht wordt nu 
gespeurd en klemmen gezet. Hopelijk blijft de populatie 
van de muskusrat zo ingedijkt!

Met dank aan Jan Vandecaveye, 
dienst waterlopen Provincie West-Vlaanderen

Muskusrat © AdobeStock

De rattenvanger van de Westhoek

Eind jaren 1980 richtte de provincie West-Vlaanderen 
regionale comités op om de bestrijding te coördineren. 
Elke gemeente, polderbestuur en de provincie zelf hebben 
één of meerdere rattenvangers in dienst die onderling goed 
afspreken wie waar de bestrijding op zich neemt. Er zijn 
ook gewestelijke rattenvangers die de grotere waterlopen 
en kanalen voor hun rekening nemen. 

Van tienduizend tot duizend

De manier van bestrijden is in de loop van de tijd 
geëvolueerd. Het gebruik van vergif is al enkele 
decennia verboden. Sinds het begin van deze eeuw werd 

ZIJN DE MUSKUSRATTEN IN WEST-VLAANDEREN 

TERUG AAN EEN OPMARS BEZIG?

MEER WETEN?
Kom naar het “Avondje over: 
Wat is er van het waterkonijn?”
Donderdag 7 oktober
Locatie: BC De Blankaart, Diksmuide
Info: www.blankaart.be
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Jan, wat doet een archeoloog in de Westhoek?

Zoals overal willen we als archeoloog alle facetten van het 
leven van de mensen uit vroegere periodes reconstrueren 
aan de hand van de sporen die ze in de ondergrond hebben 
achtergelaten.

Wat is jouw ultieme vondst in de Westhoek? 

Dat blijft toch de halle van Poperinge uit de tweede helft 
van de 13de eeuw. Het is een gebouw uit de topperiode van 

onze regio waarvan de locatie en zelfs het bestaan bij veel 
mensen niet bekend was tot het werd opgegraven in 2010.

Wat zou je graag nog vinden of blootleggen?

Als archeoloog vind je vaak fragmenten van iets uit een 
bepaalde periode. Mijn droom is dan ook dat in de streek 
ooit iets volledig opgegraven wordt zoals een middeleeuws 
kasteel of een Romeinse villa en dat dit daarna permanent 
kan bezocht worden door iedereen.

OP STAP MET ...
EEN ARCHEOLOOG

OP 8, 9 EN 10 OKTOBER 2021 VINDEN VOOR DE 4DE KEER DE VLAAMSE ARCHEOLOGIEDAGEN 
PLAATS. OOK IN DE CO7-REGIO VALT ER OPNIEUW HEEL WAT TE BELEVEN. RESERVEER DEZE 
DAGEN ALVAST IN JE AGENDA OM TE GENIETEN VAN DE RONDLEIDINGEN, DEMONSTRATIES EN 
EXPO’S. DOE MEE AAN DE WANDELTOCHTEN OF MOUNTAINBIKEROUTE LANGS VERBORGEN 
ERFGOED OF STEEK ZELF DE HANDEN UIT DE MOUWEN TIJDENS ENKELE BOEIENDE 

WORKSHOPS. WIJ GINGEN ALVAST EENS OP STAP MET ARCHEOLOOG JAN DECORTE.

9 – 10 oktober: 

MTB-bunkertocht 
Beleef erfgoed als sportieveling

Volg de uitgestippelde mountainbiketocht. Je passeert langs 
bekende en onbekende bunkerlocaties in Zonnebeke. QR-
codes vertellen je het verhaal van iedere WO I-schuilplaats.
Startlocatie: Kasteeldomein, Zonnebeke

8, 9 en 10 oktober: 

Van prehistorie tot WO I
Fietsen door archeologische 

periodes tussen Kemmel en Mesen

Volg de uitgestippelde fietstocht van 30 km. Ontdek onder 
meer het verhaal over de Kelten op de Kemmelberg, 
de Romeinse muntschat in Wijtschate, de Duitse 
handsteelgranaten in een bunker in Mesen of de abdij van 
Gravin Adela … 
Startlocatie: Bezoekerscentrum ‘Het Heuvelland’

Vanaf 9 oktober:

Heavy metal
Metalen topstukken uit de middeleeuwen

Maak kennis met het verhaal van de middeleeuwer aan de 
hand van kleine metalen voorwerpen. Het Yper Museum 
toont ambachtelijke topstukken uit de Vlaamse steden: 
Ieper, Gent, Antwerpen en Mechelen. 

10 oktober:

Beleef de Kemmelberg
Een dag vol animatie rond zijn prehistorisch 

en Keltisch verleden

Wist je dat de neanderthalers ooit op de Kemmelberg 
verbleven en dat er zich een versterkte elitenederzetting 
van de Kelten bevond tijdens de ijzertijd? De Kemmelberg 
was een uitgelezen plek. De prehistorische jager-
verzamelaars vonden de berg geschikt als uitkijkpost 
of tijdelijk kampement. Tijdens het neolithicum vonden 
de eerste landbouwers er vruchtbare leemgronden. De 
Kelten leefden er in een fort en allen lieten ze voorwerpen 
achter. Doorheen de 20ste eeuw kwamen veel van deze 
voorwerpen aan het licht: van prehistorische werktuigen 
en jachtwapens tot Keltische sieraden. 

Op de Kemmelberg verzamelen een bronsgieter, 
pottenbakkers, textielbewerkers, houtbewerkers … 
in een Keltisch kampement. Je kan er ook enkele 
ijzertijdspelletjes uitproberen, je eigen duimpotje of 
keramisch tegeltje met Keltische motieven maken of 
zelf vuursteen bewerken tot een prehistorisch wapen of 
werktuig zoals de prehistorische mens vroeger.

Ben je competitief en heb je zin om te strijden zoals de 
prehistorische mens en de Kelten? Schrijf je dan in 
voor de Kemmelberggames! Je strijdt met jouw groep 
voor de Kemmelbergbeker door verschillende proeven 
(geïnspireerd op de periode van de prehistorie tot de 
Kelten) om ter snelst correct uit te voeren.

Meer info over en inschrijven voor de activiteiten via 
www.co7.be/archeologiedagen

10 oktober: 

Mysterieuze heuvels in 
de Sixtusbossen
Archeologische wandeltocht

Hans Vandenbroucke neemt je mee op stap langs de tot 
voor kort onbekende heuvels in de Sixtusbossen en vertelt 
je meer over hun oorsprong, wie ze gebruikten en hun 
landschappelijke waarde vandaag. 
Startlocatie: Kasteeldomein De Lovie, Poperinge

© CO7

© Outdoor Hub

© CO7

ENKELE TIPS

Plan je bezoek via  www.co7.be/archeologiedagen
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NATUUR 
MET ZORG

www.regionalelandschappen.be    

WIJ ZORGEN VOOR NATUUR.  
NATUUR VERSTERKT DE ZORG.

#NATUURMETZORG

NATUUR 
MET ZORG

SLIMMER WORDEN

VANAF NU ZET OOK HET REGIONAAL 
LANDSCHAP WESTHOEK SAMEN 
MET ZORGINSTELLINGEN IN 
OP VERGROENING VAN DE 
BUITENRUIMTES. EEN NATUURLIJKE 
OMGEVING ROND ZORGCENTRA 
VERBETERT DE KWALITEIT VAN DE 
ZORG ÉN BIEDT VOORDELEN 
VOOR DE NATUUR.

VOOR HET BEGELEIDEN VAN WORKSHOPS TIJDENS EVENEMENTEN, CREA-ACTIVITEITEN, 
KLASBEZOEKEN ... ZIJN WE OP ZOEK NAAR GEMOTIVEERDE VRIJWILLIGERS. OF IS MENSEN 
ONTHALEN EN WEGWIJS HELPEN IETS VOOR JOU? INTERESSE IN ÉÉN VAN ONDERSTAANDE 
OPLEIDINGEN?

Kwetsbare groepen

Het effect van de natuur op je gezondheid is 
het sterkst voor de meest kwetsbare groepen.
Kinderen, ouderen, mensen met een langdurige 
ziekte of handicap hebben het meeste baat bij 
regelmatig buiten bewegen in de natuur. Door de 
omgeving rond de zorginstellingen te vergroenen 
kunnen ook bewoners de voordelen van natuur 
beleven.  Voor hen is die omgeving vaak hun 
belangrijkste en soms enige contact met de 
buitenwereld.

Jouw regionaal landschap als expert

Regionale landschappen hebben expertise in het 
ontwerpen van groene ruimtes die passen in het 

Domeinbegeleider Duinpanne

Vanaf 8 september 2021 bieden we een 7-delige cursus 
domeinbegeleider aan, iets voor jou? Ben je gefascineerd 
door de natuur en wil je anderen hier ook mee besmetten? 
Verplichte vereiste: zich vrij kunnen maken tijdens de week 
en het weekend.

Domeinbegeleider Blankaart

In 2022 bieden we ook in de Blankaart een 7-delige cursus 
domeinbegeleider aan. Heb je zin om mensen onder te 
dompelen in de natuur met belevingsvolle activiteiten? 
Neem dan deel aan de infosessie!

omringende landschap, de aanleg én het beheer 
ervan.  Door de kennis van de zorginstellingen 
en hun (tuin)therapeuten samen te brengen 
met de kennis van de regionale landschappen 
ontstaan er mooie projecten.  Het positieve 
therapeutische effect van natuur is goed nieuws 
voor zorginstellingen. Én goed nieuws voor 
vlinders, bijen, bloemen en vogels die blij zijn met 
deze biodiverse groene ruimtes.

Zelf een beroep doen op hun advies? Mail naar 
info@rlwesthoek.be en we komen bij je langs!

Westhoekgreeter?

Wist je dat De Westhoek ook beschikt over een 
onthaalpaviljoen? Op dit instappunt, in de Schuilhavenlaan, 
krijgen geïnteresseerden meer tekst en uitleg over het 
gebied, de toegankelijke wandelpaden of zoveel meer. 
Het onthaalpaviljoen is geopend in de paas-, zomer- en 
herfstvakantie en in de weekends waarin mooi weer wordt 
voorspeld.

Natuurgids Blankaart

In de cursus natuurgids verdiep je je in de dieren en planten 
van de Blankaart en de uniekheid van het landschap. 
Methodiek, inhoudelijke kennis en excursies wisselen 
elkaar af. Infosessie op 5 oktober. De cursus start op 15 
januari 2022.

www.duinpanne.be
www.blankaart.be/begeleiderscursus-blankaart

© BC Duinpanne



 |  3 13 0  |  D E  G R O T E  G O E S T I N G

DE GROTE GOESTING

Ook dit najaar zet Westtoer/Toerisme Westhoek 
de verhaallijn ‘De grote goesting’ volop in de 
kijker. Onder de noemer ‘Ga naar de bron van 
al het lekkers dat de Westhoek te bieden heeft’ 
worden er tal van activiteiten georganiseerd om 
het lekkers uit de streek in de kijker te zetten:  
unieke diners op uitzonderlijke locaties, culinaire 
(vertel)wandelingen, ‘zalige zondes’ in de 
Westhoekmusea ...

© Westtoer

© Westtoer

© Westtoer

©
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DOE MEE EN WIN!

Niet alleen staat genieten overal centraal in de regio, je 
vindt hier ook tal van historische musea en smakelijke 
bezoekadresjes. Men durft nogal wel eens zondigen in de 
streek. We brengen de verhalen van die ‘zalige zonden’ 
onder vorm van muziek, theater, vertellingen,… op unieke 
locaties, vaak na sluitingstijd onder vorm van nocturnes. 
Hop/bier in Poperinge, taartjes in het Bakkerijmuseum 
in Veurne, tabak in Wervik, kaas in Passendale … Al die 
musea en attracties slaan de handen in elkaar en laten 
in het najaar het muziektheaterproject ‘Zalige Zonden 
in de Westhoek’ door de Westhoek reizen. Maar er is 
meer … luisteren alleen is in dit geval geen optie. Je kan 
ondertussen ook proeven van heel wat streeklekkers. 

Bezoek een hopbedrijf, Poperinge

11, 12, 18 & 19 september

Beleef de hoppluk van dichtbij, laat je bedwelmen door 
het aroma van de vers geplukte hop en geniet van een 
heerlijk streekbiertje.  

Lekker Westhoeks, Poperinge  
18 & 19 september

Het lekkerste van de Westhoek verzameld op de Grote 
Markt van Poperinge. In een gezellig kader kuier je 
langs de streekrproductenmarkt. 
 
Wandeling van nun’n toet poaters, 

Poperinge & Vleteren 

26 september, 24 & 30 oktober 
Wandel (7 km) door de bosrijke omgeving van de Sint-
Sixtusabdij en ontdek het verband tussen het Poperings 
Nunnebier en de Trappist van Westvleteren. Onderweg 
proef je uiteraard van een ‘nunne’ en een ‘pater’. 

www.toerismewesthoek.be/grotegoesting

VOOR DE AGENDA: 

DE KLANKMAKERIJ, 
DRANOUTER

De Klankmakerij opende deze zomer zijn 
deuren. Hier ga je aan de hand van doe-
opdrachten en klankspelen met elkaar in 
competitie. Wie alle etappes doorlopen heeft, 
verzamelt onderweg punten, experimenteert 
met klank en doet allerlei weetjes op. Een 
ideale uitstap dit najaar voor het hele gezin.
www.deklankmakerij.be. 

DOE MEE EN WIN EEN DUOTICKET 
VOOR EEN VAN BOVENSTAANDE 
VOORSTELLINGEN.

Zin om één van deze unieke voorstellingen bij te wonen? 
Surf naar www.toerismewesthoek.be/zalige-zonden en 
maak kans op een duoticket!

Per locatie veroveren aangepaste Westhoekhapjes je 
smaakpapillen. 

• 2 oktober: Fransmansmuseum, Koekelare
• 9 oktober: Kasteel Beauvoorde, Veurne
• 15 & 16 oktober: Hopmuseum, Poperinge
• 24 oktober: Museum aan de IJzer, Diksmuide
• 30 oktober: Memorial Museum Passchendaele 

1917, Zonnebeke
• 6 november: Bakkerijmuseum, Veurne
• 13 november: De Klankmakerij, Dranouter
• 20 november: Tabaksmuseum, Wervik
• 27 november: Hooge Crater Museum, Ieper 

www.toerismewesthoek.be/grotegoesting

‘Zalige Zonden’ is een project met steun van CO7 en de 

Vlaamse Gemeenschap.



staycation
DE WESTH EK
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Wellicht moeten we jou niet meer overtuigen van 
de schoonheid en de troeven van de Westhoek! 
Hier geniet je ten volle van de rust en open ruimte 
en kan je rustig fietsen en wandelen door het 
mooie landschap. Laat onderstaande beelden jou 
alvast inspireren voor een weekendje weg in eigen 
streek! Je hoeft niet altijd ver weg te gaan om een 
heerlijk ‘vakantiegevoel’ te krijgen! Ontdek heel 
wat leuke tips op www.toerismewesthoek.be. 


