
kom  uiten in je streek
L A N D S C H A P S K R A N T  -  V O O RJA A R  2 0 2 2

UITGETEST

verken een van ‘de grote goesting’ fietsroutes

MOESTUINFANAAT?

NATURATHLON



COLOFON
REDACTIE: Michelle Caulier (CO7), Emanuel Demey (Provincie West-

Vlaanderen), Michèle Delbecque (Provincie West-Vlaanderen), Aurelia 

Leyn (Westtoer), Nele Saint-Germain (Regionaal Landschap Westhoek) •  

WERKTEN MEE: Bert Acket, Matti Pisman, Ann Vansteenhuyse, 

Delphine Vanoverberghe, Hilde Cuyt, Jan Decorte, Joline Depaepe •  

COVERFOTO: © Westtoer, Jan D’Hondt • ONTWERP: scarabar   

VOORWOORD

Beste inwoner van de Westhoek,
 
Terwijl ik dit voorwoord schrijf, is Eunice nog maar net het 
land uit en maakt Franklin al zijn opwachting. Na toch wel 
heel zware wateroverlast rond de jaarwissel zijn er nu de 
zwaarste stormen in bijna 50 jaar. Wie nu nog beweert dat 
de klimaatopwarming een uitvinding is van de Chinezen 
om ons het leven zuur te maken, leeft toch wel in een 
parallel universum.
 
De situatie mag dan wel ernstig zijn, niet alles is daarom 
verloren moeite. Wel integendeel, elk van ons kan met 

enkele kleine inspanningen een deeltje van de puzzel 
leggen. Bijvoorbeeld door in de eigen leefomgeving wat te 
ontharden (zie pagina 24) of daar actief aan de slag te gaan 
als landschapsvrijwilliger (zie pagina 30).
 
Ik wens jullie alvast veel leesplezier!

Jurgen Vanlerberghe
Voorzitter Regionaal 
Landschap Westhoek
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GRAVEN NAAR NAMEN. 

VERMIST AAN HET FRONT

Deze nieuwe expo in het In Flanders Fields Museum 
in Ieper brengt het opmerkelijke verhaal van 20 jaar 
archeologisch onderzoek naar vermiste militairen in 
de voormalige slagvelden. Keer op keer komen ze bij 
toeval aan het licht bij graafwerken en archeologische 
opgravingen. In deze expo beleef je van dichtbij de 
ontmoeting van film- en documentairemaker Arnout 
Houben met de nabestaanden van de recent opgegraven 
en geïdentificeerde ‘Private John Lambert’. Van  
11 februari t.e.m. 30 mei 2022. 
www.inflandersfields.be

MEET NONA

Sinds eind vorig jaar versterkt Nona De Baerdemaeker 
het Regionaal Landschap Westhoek. De 
projectmedewerkster landschap zal plannen opmaken 
en projecten opvolgen in de noordelijke helft van de 
Westhoek. Wie daar landschapstips of -raad wil, kan zich 
tot Nona wenden via 
nona.debaerdemaeker@rlwesthoek.be of 
op het nummer 0476 05 29 07.

#HONDENAANDELIJN

De natuur nodigt uit om je hond de vrije loop te geven. 
Toch is dat geen goed idee. Veel mensen zijn bang van 
loslopende honden. Zeker kinderen! Reekalfjes en 
grondbroeders panikeren waardoor jongen aan hun lot 
worden overgelaten. Aangelijnd bescherm je meteen je 
beste vriend tegen een gevecht met andere honden en 
ook tegen teken. #hondaandelijn 
www.west-vlaanderen.be/hondaandelijn

DE RANGERHUT IN EEN NIEUW EGELJASJE

Keileuke uitdagingen voor alle leeftijden leren je heel wat 
over de egel. Ontdek op een speelse manier het voedsel, 
de sporen en de slaapplekjes van onze stekelige vriend. 
Kraak jij de code van de egelkast? Een egelzoektochtje 
maakt je wegwijs in alle opdrachten. Zin in meer 
speurwerk? Neem dan zeker een kijkje in het aanbod 
van gezinszoektochten in de shop. Voor de allerkleinsten 
wordt de Rangerhut tot eind augustus aangevuld met de 
tentoonstelling Bos vol geheimen. 
www.west-vlaanderen.be/palingbeek

NIEUWE STREKEN

01. MEET NONA © RL WESTHOEK

02. HONDEN AAN DE LIJN
 © PROVINCIE WEST-VLAANDEREN

03. DE RANGERHUT IN EEN NIEUW EGELJASJE 
© BC PALINGBEEK
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DRIE BIJZONDERE landschappen in versnelling
Benieuwd hoe onderstaande landschappen van vroeger hun reis naar vandaag hebben beleefd? Bezoek de 
tentoonstelling Landschap in Versnelling. In 2022 zijn we te gast met de tentoonstelling in de bibliotheek van 
Ieper, Mesen en Kortemark. Kom je ook even langs? Bekijk www.rlwesthoek.be voor de data.

Tip: Neem vanaf mei 2022 een kijkje op de website www.landschapinbeeld.be. 

© Westtoer

Verbind de foto met de juiste gemeente!

Beelden: privécollectie ‘Westhoek verbeeldt’, Geschiedkundig Museum Mesen, stadsarchief  Ieper

◊ Ieper

◊ Mesen

◊ Kortemark

Stuur jouw hedendaagse foto 
door van deze plekken!

Maak van deze beelden een exacte kopie, 
maar dan van tientallen jaren later. 

De mooiste foto’s komen op de website 
www.landschapinbeeld.be of verschijnen 

in onze nieuwsbrief. Bezorg ons jouw 
kiekjes via info@rlwesthoek.be. 
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Wanneer je de komende maanden 
gaat wandelen langs de velden, kan 
je misschien het opvallende gezang 
horen van de geelgors. Vanop een 
zangpost laten de mannetjes zich 
in de lentemaanden horen met 
aanzwellend gezang dat doet denken 
aan de eerste tonen van de vijfde 
symfonie van Beethoven. Je herkent 
hen gemakkelijk aan hun gele kop en 
borst.

De geelgors is een akkervogel 
die graag vertoeft in kleinschalig 
landbouwgebied, waar veel hagen 
en vogelbosjes aanwezig zijn. In de 
zomer voeden ze zich met insecten, 
terwijl ze in de winter op zoek gaan 
naar granen die overgebleven zijn op 
de akkers. 

Geelgors © Yves Adams, Vildaphoto

De laatste decennia gaat het echter 
niet goed met deze vogel en de soort 
wordt beschouwd als ‘bedreigd’ in 
Vlaanderen. In de Westhoek vind 
je de geelgors voornamelijk nog 
terug in een smalle strook langs de 
Franse grens, tussen Alveringem en 
Heuvelland. Het Regionaal Landschap 
Westhoek zet zich in om deze soort 
in samenwerking met landbouwers 
te ondersteunen door wintervoedsel 
en nest- en schuilgelegenheid te 
voorzien.

WIST JE DAT …
• Geelgorzen in de zomer 

voornamelijk eten zoeken binnen 
een straal van slechts 300 m rond 
hun nest?

• De geelgors in de winter niet 
migreert naar warmere streken, 
maar in de buurt van zijn 
broedgebied blijft? Daarom is het 
belangrijk dat er voldoende granen 
te vinden zijn in het landschap als 
wintervoedsel.

• De geelgors ook bekendstaat als 
de Gèspiet?

Wil je zelf iets doen voor de 
geelgors? Op onze website staan 

zowel tips voor particulieren als voor 
landbouwers uit de grensstreek. 

Zo is er voor landbouwers 
ondersteuning om Japanse haver

 in te zaaien. 
www.rlwesthoek.be/geelgors/
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Johan, waarom zien we egels zo weinig?

De egel is een nachtdier en vooral actief tijdens de 
schemeruren. Zijn ideale leefgebied is 10 hectare groot. 
Per nacht legt hij al gauw een paar kilometers af op 
zoek naar voedsel. Heb je een egel in de tuin, dan is de 
kans groot dat hij een bezoekje brengt aan de buren. In 
november gaat de egel in winterslaap en blijft hij in z’n 
nest tot half maart.

Waarom verdient de egel aandacht?

De laatste jaren neemt de populatie aanzienlijk af. 
Doordat de egel zo dicht bij de mens leeft, heeft hij af te 
rekenen met heel wat gevaren. Maar we moeten de egel 
net koesteren. Als insecteneter maakt hij zich nuttig in 
de moestuin. Zo eet hij tot wel 40 slakken per nacht. Echt 
knuffelbaar is de egel niet, maar als je hem met zijn spitse 
snoet, knorgeluidjes en stekeljasje ziet rondsnuffelen in de 
tuin, kan hij je hart veroveren. Toch kan de egel wat hulp 
gebruiken.

OP STAP MET ...
EEN EGELKENNER

DIT JAAR STAAT DE EGEL CENTRAAL IN DE PALINGBEEK. ZEKER OP DE DAG VAN 1001 DIEREN! 
WAT EEN EGEL NU NET ZO BIJZONDER MAAKT, VROEGEN WE AAN JOHAN STAELENS VAN 
DE ZOOGDIERENWERKGROEP NATUURPUNT EN MET DIERENVERZORGSTER LAURE DESMET 

NAMEN WE EEN KIJKJE ACHTER DE SCHERMEN VAN HET EGELOPVANGCENTRUM.

© BC Palingbeek
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OP STAP MET ...
EEN EGELKENNER

Op zondag 24 april wordt 
een egel vrijgelaten op de 

DAG VAN 1001 DIEREN 
in domein Palingbeek!

Een gloednieuw dierenevent om niet te missen. 
Niet alleen de egel staat centraal, maar ook 
andere bos- en boerderijdieren zetten hun 
beste pootje voor. Het bezoekerscentrum en 
zijn omgeving wordt omgetoverd tot een echte 
dierenplek waar je heel wat kan beleven. Bezoek 
de lammetjes, ontdek de verborgen wereld van 
de egel, leer echte Rangerskills. Vertellers, 
sfeervolle en creatieve animatie, lekkere hapjes 
en drankjes brengen deze dierendag op smaak.

Locatie: Bezoekerscentrum Palingbeek, Ieper

Ontdek alle activiteiten op 
www.west-vlaanderen.be/palingbeek

© VOC Oostende

© BC Palingbeek

Wat kunnen we zelf doen voor de egel?  

De egel houdt van tuinen. Voorzie voldoende voedsel en 
wilde plekjes met takken en bladeren waaronder hij zijn 
nest kan maken. Maak een egelpoort in je omheining. 
Zo kan de egel vlot en veilig naar andere tuinen en moet 
hij de straat niet dwarsen. Geef wat natte kattenvoeding, 
maar zeker geen melk of brood. Maak van je eigen tuin een 
egelparadijs met de gids te verkrijgen via
www.natuurpunt.be/pagina/vraag-je-gratis-egelgids-aan 

Zie je een egel in nood? Neem dan contact op met het VOC.

Laure, waarom worden egels hier binnengebracht?

Egels worden vaak slachtoffer in het verkeer, wat jongen 
zonder moeder achterlaat. Ook honden en robotmaaiers 
maken heel wat slachtoffers. Verder kan het dier verzwakt 
zijn doordat hij drager is van ziektes of parasieten en te 
weinig voedsel vindt. Egeltjes die minder dan 400 gram 
wegen én overdag actief zijn, breng je ook best binnen. 
Vorig jaar kwamen er 540 egels binnen, tegenover 380 in 
2020. 

Hoe worden de egels verzorgd?

Allereerst controleren we op wonden, parasieten, gewicht 
en of ze uitgedroogd zijn. Ze krijgen gericht medicatie. Pas 
als een egel 600 gram weegt en vrij is van ziektes, wordt 
hij geringd en vrijgelaten. Wie deze egel later spot, kan de 
unieke code op de ring ingeven op www.egelvolgen.be. Zo 
weet het VOC waar de egel werd gezien. Meer info: 
www.vogelopvangcentrum.be/egels-gevonden
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UITGETEST!
NATURATHLON

… EEN MIDDAG WANDELEN, FIETSEN 
EN VAREN IN DE BLANKAART

OP STAP MET DE BUIK VOL 

Aan bezoekerscentrum De Blankaart wordt de activiteit 
direct goed ingezet. Met grote ogen kijken we naar de 
picknickmand van ‘Hoeve De Rhille’. Heerlijk, zo’n mand 
vol verse hoeveproducten in een prachtig kader!

Met een volle maag en de ontvangen bewegwijzering  
trekken we het natuurgebied in, langs bos, velden, 

vlonderpaden en torenhoge kijktorens. 
We hebben er een prachtig uitzicht op de 
ongerepte natuur en spotten tal van vogels. 
‘Kijk daar een blauwe reiger. En daar een 
grote zilverreiger. Wauw een buizerd!’ 

FIETSEN LANGS HET WATER

Na de wandeling staan er fietsen op 
ons te wachten. In het zonnetje met een 
aangenaam windje fietsen we op ons 
gemak richting het ‘Ieperleekanaal’. 
Onderweg een prachtige omgeving met 
heel wat bloemenrijke velden. Aan het 
kanaal houden we halt bij ‘VZW De Boot’, 
voor een uurtje waterplezier. 

“WAT EEN FANTASTISCHE NAMIDDAG!” WANNES EN ZIJN OUDERS SLOTEN HUN DAG AF MET 
EEN LEKKER BIO-DRANKJE OP HET TERRAS VAN BEZOEKERSCENTRUM DE BLANKAART. 

ACTIEF GENIETEN EN WEGDROMEN IN EN ROND DE PRACHTIGE BLANKAART, 
DAT IS NATURATHLON. MET DIT VERSLAG NEEM IK JE MEE OP PAD. 

VERGEET JE VERREKIJKER NIET!

© BC De Blankaart
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FLUISTERVAREN

We nemen plaats in de fluisterboot en vertrekken naar 
een door ons zelf te kiezen punt. Met wat gezonde 
spanning en onder begeleiding van meerkoetjes en 
waterhoentjes varen we richting ‘Knokkebrug’. Na een 
adembenemend uur rust en genieten, zetten we terug 
voet aan wal en laven we onze dorst. 

Met onze fiets keren we terug door de prachtige broeken 
met zijn vele grote en kleine waterlopen. We fietsen 
rond het indrukwekkend ‘Waterproductiecentrum 
De Blankaart’ en komen aan op ‘hoeve ’t Madeliefje’, 
waar we onze bon inwisselen voor twee bolletjes verse 
hoeve-ijs.

© BC De Blankaart

© BC De Blankaart

NOG EVEN NAGENIETEN

Van daaruit keren we stilletjes aan terug naar het 
bezoekerscentrum. We plaatsen onze fietsen terug bij 
het afhaalpunt en wandelen het laatste stukje terug. 
Aan het bezoekerscentrum kiezen we ervoor nog een 
drankje op het mooie terras in de schaduw van het 
kasteel te nemen. Moe maar voldaan kijken we naar 
elkaar en zien we dat het goed was. 

Tot volgend jaar!

NATURATHLON KAN JE IN 

JULI EN AUGUSTUS ZELF BELEVEN! 

Kies je voor de rustige versie waar je op en top 
de natuur beleeft? Of liever sportief en avontuurlijk? 
Het kan allebei.
www.blankaart.be
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© Landelijke Gilden

DE MOESTUIN SPREEKT TOT DE VERBEELDING EN SLUIT AAN BIJ DE LEEFWERELD 
VAN JONG EN OUD, VAN HIER EN ELDERS. ZOWEL VROEGER ALS VANDAAG VINDEN 
VELEN IN MOESTUINIEREN EEN ZINVOLLE BEZIGHEID. HOE EN WAAROM MENSEN 
AL GENERATIES LANG WERKEN IN DE MOESTUIN EN GROENTEN, (KLEIN)FRUIT 
EN KRUIDEN KWEKEN VOOR EIGEN VERBRUIK VORMT HET ONDERWERP VAN HET 

PROJECT MOES-TUIN. 

MOES-tuin wil mensen rond
Materieel en immaterieel
Onroerend en levend 
(moestuin)Erfgoed
Samenbrengen

Veel moestuinen zijn gelegen op het privédomein 
van de eigenaar. Denk aan de klassieke moestuin 
in de achtertuin, maar ook recente initiatieven zoals 
balkonmoestuinen sluiten rechtstreeks aan bij de 
leefomgeving van wie er in werkt. Andere initiatieven 
zoals volkstuintjes, samen- en buurtmoestuinen 
hebben een collectieve aanpak. Ook de ruimte voor 
de moestuin kan verschillen. Naast moestuinen 
gelegen in kasteel- of abdijtuinen, of aansluitend 
bij de hoeve, bestonden ze ook in de stad. Vandaag 
komen daar nog balkon- dak- en verticale tuinen bij 
en vinden we zelfs guerilla gardening in de openbare 
ruimte. Eveneens de inrichting van de moestuin, 
al dan niet met tuinpad, tuinhuis, wasdraad en 
omheining, evolueerde doorheen de tijd en komt aan 
bod in dit project. 

erfgoedproject MOES-tuin
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© Landelijke Gilden

Moestuin Kasteel Van Merris in Poperinge, 2de helft 19de eeuw © Privécollectie ‘Westhoek verbeeldt’

Hak, planthout en schoffel uit Elverdinge © Collectie Bulskampveld | CAG – 
Langdurige bruikleen Collectie Vlaamse Gemeenschap

In drie regio’s (Zuidelijke Westhoek, Haspengouw en 
Mechelen) brengt dit project vrijwilligers samen in 
de moestuin. Collection days en waarderingssessies 
richten de blik op erfgoed zoals werktuigen, foto’s, 
moestuinschriftjes en –plannen, maar ook zaden, 
planten en de inrichting van de moestuin. 

Waarom heb je een moestuin? Hoe doe je dat? En 
waarom net op die manier? De beweegredenen om te 
tuinieren en de kennis en kunde die in de handen en 
hoofden van moestuiniers zit, is eveneens onderwerp 
van dit project. We willen dit vakmanschap en de 
tradities die moestuiniers in ere houden, optekenen, 
documenteren en verder laten leven. 

Ben jij een gedreven 
moestuinier en beschik je 
over oud alaam, foto’s of 
plannetjes? Of geef jij je 

kennis of traditie graag door? 
Laat het ons weten via 

info@co7.be!

Het erfgoedproject MOES-tuin wil 
collecties, kennis en rituelen rond 

moestuinieren in Vlaanderen en Brussel 
in kaart brengen, onderzoeken en 

presenteren. Het is een project van 
Centrum Agrarische Geschiedenis i.s.m. 

CO7, Landelijke Gilden, Velt, Tuinhier, 
Regionaal Landschap Westhoek en 

partners.
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IN 2022 WORDEN ER ONDER DE NOEMER ‘DE GROTE GOESTING’ TAL VAN 
ACTIVITEITEN GEORGANISEERD OM HET LEKKERS UIT DE WESTHOEK IN DE KIJKER 
TE ZETTEN: UNIEKE DINERS OP UITZONDERLIJKE LOCATIES, CULINAIRE (VERTEL)
WANDELINGEN, BIER- EN WIJNDEGUSTATIES, WEEKEND VAN HET VOLKSCAFÉ ... 

NIET TE MISSEN!

DE GROTE GOESTING
EEN JAAR VOL SMAKELIJKE ACTIVITEITEN

Unieke diners op uitzonderlijke locaties

Zin in een lekker buffet aan de langste tafel rond 
Zillebekevijver (Ieper), of wil je dineren met zicht 
op de wijnvelden en zicht op Frankrijk? Schuif je 
graag aan tussen de dartelende lammetjes op de 
hoeve? Geniet van een déjeuner sur l’herbe in 
Parc Marguerite Yourcenar, proef de passie bij 
wijndomein Ravenstein of doe mee aan La Grande 
Bouffe in de Kosmos op de Rodeberg. 

Diverse chefs uit de Westhoek, Noord-Frankrijk 
& Wallonie-picarde organiseren enkele ‘unieke 
diners’ hier in de Westhoek. Alle diners worden 
samengesteld met (grensoverschrijdende) 
producten door chefs Bert Recour van restaurant 
Pegasus, Franky Vanderhaeghe en zoon Michaël 
van Hostellerie Saint-Nicolas, Jürgen Crombez 

van De Lissewal, Bart Mostaert van Goeste, Kobe 
Desramaults en Florent Ladeyn. Bekijk alle data op 
pagina 15. 

Wijnbeleving

De Westhoek, dat is genieten als god net naast 
Frankrijk en soms voel je je ook wel een beetje in 
Frankrijk als je wandelt tussen de vele wijngaarden 
van het mooie heuvelland. Zin om zelf deze lekkere 
wijnen van bij jou in de buurt te proeven? Dit kan 
tijdens diverse evenementen/activiteiten, die vaak 
ook op het wijndomein zelf doorgaan: 

• Wijndegustaties op een wijndomein: alle data 
pagina 17.

• Tijdens de Open Wijngaardfeesten (2 & 3 juli) 
zetten de wijnbouwers graag hun deuren voor je 
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© Westtoer

open. Met jouw degustatieglas kan je op verschillende 
domeinen de voorgestelde wijnen degusteren 
(betalend). 

• Heuvellandse wijnfeesten op 15 augustus
• Genieten aan de langste tafel van Vlaanderen 

kan op het domein Heerlyckheyt Roonen Bergh in 
Westouter. Tijdens diverse activiteiten kan je er ook 
de Westhoekwijnen proeven: ‘Live Cooking Brunch’ 
(26 mei), ‘Vaderdagontbijt’ (12 juni), Apero met lokale 
producten (1 juli & 26 augustus), ‘Diner by night’ met 
lokale chefs (13 augustus).

• Wijnmakersdiner met wijnbouwer bij Resto Merlijn 
(Zonnebeke): 5 mei met Martin Bacquaert van 
wijndomein Entre-Deux-Monts

Bierbeleving

Nergens anders in Vlaanderen heeft bier zo’n sterke roots 
als hier in de Westhoek, want nergens anders wordt het 
landschap met zoveel hopvelden gesierd. Van brouwerijen 
met een sterke reputatie zoals Westvleteren en Sint-
Bernardus tot kleine ambachtelijke (huis)brouwerijen, 
serveren stuk voor stuk lekkere degustatiebieren die tot 
ver buiten de landsgrenzen worden geproefd. Brouwers, 
chefs, cafébazen of zythologen zetten hun beste beentje 
voor om streekbieren te proeven en te ontdekken. 

Dit jaar zijn er twee topevenementen gepland, waarbij je 
telkens kan proeven van heerlijke streekbieren:
• Tournée Trappiste in Vleteren (11 & 12 juni): een  

smaak- en belevingsfestival met alle trappistenabdijen 
met authenticiteitslabel, een kaasbar met 

trappistenkazen en een ambachtenmarkt. 
Locatie: OC De Sceure, Vleteren

• Weekend van het volkscafé (18 & 19 juni): een 
weekend vol ambiance, muzikale animatie en proeven 
van streekbieren in niet minder dan 80 volkscafés in 
de Vlaamse en de Franse Westhoek. 60 aan Vlaamse 
zijde en 20 in Frans-Vlaanderen. 
www.weekendvanhetvolkscafe.be

Algemene info: 

www.toerismewesthoek.be/grotegoesting 

© Westtoer
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ontdek onze
UiT-TIPS

01 04 TOT 26 06

04 04 TOT 30 06

04 04 TOT 17 04

Buitenexpo cowboy Henk

Driven by wood

Paassfeer in Duinpanne

Plaats delict

APRIL

MAART

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 deze misdaad op. Via Facebook 
Messenger sta je in verbinding met commissaris 
Dedecker die je begeleidt in je onderzoek van de plaats 
delict. 
Kinderen jonger dan 14 jaar kunnen op zoek gaan naar de 
code van de schatkist tijdens de piratenroute, terwijl de 
kleinsten kunnen speuren naar schaduwen in de duintuin.

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

Geen kapitein, maar cowboy Henk zet voet aan wal in 
Duinpanne. Hij illustreert voor jong en oud een zee van 
voordelen die de windmolens op zee bieden en dat op een 
ludieke en toegankelijke manier.
Ontdek ze allemaal in de duintuin. 

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

Kunstenares Riet Van Nerom maakte voor Duinpanne 
een speciale collectie zeedieren en -platen uit wrakhout. 
Tijdens haar talloze strandwandelingen verzamelt ze 
drijfhout van klein tot groot, in alle kleuren en (vis)geuren. 
Daarna gaat ze creatief aan de slag met deze unieke 
grillige en verweerde stukken hout. Het eindresultaat is 
verbluffend en bij elk kunstwerk hoort een verhaal. Ook 
benieuwd waarom de zeemeermin hierbij hangt? Ontdek 
‘Driven by wood’ 2.0 op eigen houtje! Ben je geïnspireerd 
en wil je zelf aan de slag? Dat kan! Neem dan deel aan de 
kinderworkshops op 05 04, 09 04, 12 04, 15 05 en 27 05 en 
maak je eigen vis uit drijfhout.

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

Benieuwd hoe je het verschil ziet tussen een mannetjes of 
een vrouwtjes krab? Ontdek dit en nog veel meer tijdens 
het ‘aquariumsnuisteren’. Liever wat actiever? Ga dan zelf 
met een waadpak en een steeknet in zee en leer wat bij 
over je vondsten. Misschien vis je tijdens het kruien wel 
een zeldzaam exemplaar op? 
De paaszoektocht met gids is een echte aanrader voor de 
kleinsten. Op woensdag en zaterdag gaan de kinderen op 
zoek naar paaseitjes en komen onderweg de vriendjes van 
de paashaas tegen. 
Ben je gefascineerd door insecten? Dan mag je 
‘minuscuul’ op vrijdag 15 april zeker niet missen. Ga 
mee op safari met Peter Berx, de huisentomoloog 
van Nerdland. Hoeveel soorten kun jij ontdekken? 
Neem plaats in de cinema en laat je beklijven door 
horrorverhalen. Proef het voedsel van de toekomst: 
geroosterd … of rauw … Ga aan de slag met een binoculair 
en bekijk de beestjes van wel heel dichtbij.
Geniet na op het terras met een (h)eerlijk drankje of 
artisanaal ijsje of ravot nog even op het aanliggend 
speelterrein.

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

TEM JUNI
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10 04, 11 04, 24 04, 25 04, 
30 04, 04 06, 26 06, 08 07, 
27 08, 28 08 17 04

Unieke diners op uitzonderlijke locaties Boshyacintenfestival
Wil jij ook graag eens dineren aan de langste tafel 
rond Zillebekevijver (Ieper), of wil je dineren met zicht 
op de wijnvelden en zicht op Frankrijk? Diverse chefs 
uit de Westhoek, Noord-Frankrijk & Wallonie-Picarde 
organiseren diverse ‘unieke diners’. Alle diners worden 
samengesteld met (grensoverschrijdende) producten. 

Locatie: Poperinge, Saint-Jans-Cappel (FR), Wervik, Ieper, 
Heuvelland
Meer info: www.toerismewesthoek.be/grotegoesting 

Geniet tijdens de 5 km lange wandeling op eigen houtje op 
de Kemmelberg van voorjaarsbloeiers. Proef ze, ruik ze! 
Alle schijnwerpers staan gericht op de hyacinten. 
Die van jou ook, tijdens de fotoshoot? 

Locatie: Kemmel, Heuvelland
Meer info: www.rlwesthoek.be 

01. DRIVEN BY WOOD © BC DUINPANNE

02. PAASSFEER IN DUINPANNE © BC DUINPANNE

03.  DINER INSOLITE © WESTTOER

04. BOSHYACINTENFESTIVAL © TOERISME 
HEUVELLAND, THIERRY CAIGNIE
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23-24 04 
Erfgoeddag
Erfgoeddag duikt in 2022 in het rijke schoolleven en -verleden. 
Wie herinnert zich niet de klas van vroeger met lei en krijt, pen 
en inkt, oude wandkaarten, opgezette dieren, reglementen 
… maar ook het schoolleven met zijn straffen, anekdotes, 
bijnamen van leerkrachten, speelplaatsspelletjes, schoolreizen, 
100-dagenvieringen, schoolfeesten, klasfoto’s ...

Erfgoeddag is de jaarlijkse ‘opendeurdag’ voor roerend en 
immaterieel erfgoed. Het publieksevenement vindt in Vlaanderen en 
Brussel plaats op zondag 24 april 2022, maar op zaterdag 23 april 
zijn er ook al enkele activiteiten. 

Aangezien de onderwijssector dit jaar in de kijker staat, organiseert 
FARO voor scholen van maandag 25 april tot en met vrijdag 29 april 
de Erfgoeddag-week. Scholen kunnen een erfgoedexpert op bezoek 
vragen in de klas, een erfgoedlocatie bezoeken of zelf met een 
erfgoedpakket aan de slag gaan in de klas.

In 2001 maakten de Struise Brouwers van ‘t Oud Schooltje in Oostvleteren 
hun brouwerij. Privécollectie ‘Westhoek verbeeldt’

In het Erfgoeddepot DEPOTYZE wordt dit 
alfabetspel bewaard. @ Yper Museum

Le Pensionnat du Sacré Coeur toont het vroegere 
klaslokaal en de chambrettes. © vzw ‘t Pensionaat

© FARO, Flore Deman

Op Erfgoeddag organiseren musea, 

bibliotheken, archieven en (erfgoed)

verenigingen activiteiten. 

Alle activiteiten zijn gratis. 

Voor een groot aantal activiteiten 

moet er wel vooraf ingeschreven 

worden. Meer info: 

www.uitindewesthoek.be/erfgoeddag
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30 04, 28 05, 25 06, 
30 07, 27 08

15 05

15 05

15 05, 03 07

Wijndegustaties op een wijndomein

Dag van de Noordzee

Lukkefeesten

Op natuuravontuur

Onder begeleiding van een echte sommelier degusteer je 
enkele typische wijnen uit de Westhoek, van mousserend 
en wit, over rosé en zelfs rood. 

Locatie: Westouter of Loker
Meer info:www.toerismewesthoek.be/wijn

Wist je dat de Noordzee het grootste natuurgebied 
van België is? Het beschermen waard dus! Ontdek 
het  Noordzee-aquarium  met raadseltjes en bekijk er 
mini-diertjes met een bino. Deze dag is de  expo ‘Sea 
Change’ ook gratis te bezoeken. Doe mee met de speelse 
zoektocht en verzamel tien tips om onze Noordzee gezond 
te maken.

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

Wandel of fiets in en rond Lo-Reninge met onderweg tal 
van animatie en uiteraard heel wat lekkers om te proeven. 
Deze dag staat volledig in het teken van de lekkere ‘LUKKE’. 

Locatie: Lo-Reninge
Meer info: www.lukkefeesten.be 

Trek de natuur in. Kom mee bladdansen of natuurschilderen, 
test je vossenoren, ontdek de vele diertjes in de poel, we 
imiteren dieren, spelen het eekhoorntjesspel en zo veel 
meer! Plezier, verwondering en samen de natuur beleven 
staan voorop.

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

19 05
Tover je tuin om tot een klimaatbestendig 
bijenparadijs
De gevolgen van de weersverandering laten zich voelen. Er 
zijn steeds vaker hittegolven, langere periodes van droogte 
en regenen doet het tussendoor met fikse stortbuien. Bart 
Verelst, co-auteur van het boek ‘Zakboek voor de klimaat-
tuin’, geeft je tijdens deze lezing heel wat tips en tricks om 
je tuin beter te wapenen tegen extreme weersomstandig-
heden. Bezieler van ‘Week van de Bij’, Bart Vandepoele 
heeft daarnaast nog heel wat praktische ideeën om de be-
stuivers in je tuin een handje te helpen.

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

MEI

22 05
Dag van het Park - Boekenfeest
Tijdens de Dag van het Park kan je in Poperinge komen 
genieten van al het moois dat het Burgraaf Frimoutpark te 
bieden heeft. In de bibliotheek van Poperinge, die uitkijkt 
op het stadspark, gaat aansluitend het Boekenfeest door. 
Een gratis feest met tal van workshops, animatie en 
ontmoetingen met diverse auteurs. Ook voor kinderen valt 
er dus heel wat te beleven.

Locatie: in en rond het Burggraaf Frimoutpark Poperinge 
en de bibliotheek van Poperinge
Meer info: www.co7.be

28 05, 16 07, 13 08, 10 09
Het (H)eerlijke Woesten, Vleteren
Tijdens een vertelwandeling met hapjes en drankjes op 
diverse stopplaatsen, ontdek je de verhalen en legendes 
van Woesten. Onder leiding van Ingeborg Sohier. 

Locatie: Vleteren
Meer info: Toerisme Vleteren, 057 40 93 23
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20, 21, 22 05

Archeologiedagen
De vijfde editie van de Vlaamse Archeologiedagen komt 
eraan! Ook in de CO7-regio valt er opnieuw heel wat te 
beleven. 

In Wijtschate kan je terecht voor een expo over 
de vondsten die werden aangetroffen tijdens de 
rioleringswerken in het dorpscentrum. Ontdek het 
verhaal over de dug-out in de Hospicestraat, bekijk het 
unieke Decauville-wagonnetje en leer er meer over het 
ontstaan van het dorp en zijn eerste inwoners. 

In Haringe gaan we aan de slag met het archeologische 
verhaal van de Heidebeek en zijn omgeving. In de 
20ste eeuw kwamen er sporen uit de prehistorie en 
de Romeinse tijd aan het licht die dit jaar terug in de 
schijnwerpers worden geplaatst. 

Het volledige aanbod aan tentoonstellingen, wandelingen, 
demonstraties, rondleidingen en workshops rond het 
archeologisch verleden van de streek vind je online.

Meer info: www.uitindewesthoek.be/archeologiedagen

Opgraving Karrenwiel te Wijtschate © Gemeente Heuvelland 

Decauville-wagonnetje uit Wijtschate © Gemeente Heuvelland

© Christine Beheyt    

© Thierry Caignie © Thierry Caignie
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Opgraving Karrenwiel te Wijtschate © Gemeente Heuvelland 

Decauville-wagonnetje uit Wijtschate © Gemeente Heuvelland

© Christine Beheyt    

05 06, 17 07, 14 08, 18 09

11 06

Vertelwandeling Roering en Romantiek 
langs de Vaart

Gif  mo buzze

Ontdek op een ludieke manier het bewogen verhaal 
van een koppige Vaart … Een historische mislukking 
veranderde in een prachtig stukje natuur. Twee acteurs 
nemen je op sleeptouw en dompelen je onder in de wereld 
van toen: het rijke kasteelleven, het morrende werkvolk en 
de wanhopige ingenieurs …

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

Iedereen is van harte welkom voor een fijne cultuur-
namiddag in Mesen. Het is een dag om cultuur te proeven, 
mensen te ontmoeten, nieuwe dingen te ontdekken en 
proberen. Voor jong en oud(er). Stel zelf je programma 
samen! Alle activiteiten zijn gratis. 

Locatie:  in en rond Mesen
Meer info: www.co7.be/gif-mo-buzze-2022 

JUNI

© BC Palingbeek

12 06
Koffie&Co, Langemark-Poelkapelle
De gezelligste koffiemarkt van de Westhoek brengt al het 
lekkers dat rond koffie bestaat samen. Een barista toont je 
al zijn kunnen in een klein kopje koffie. 

Locatie: Vijverpark, Langemark-Poelkapelle
Meer info: www.toerismewesthoek.be

16 06
Controverse in de natuur
Hoe ga je in dialoog over heikele thema’s rond mens, 
natuur, dier en technologie? Is een gascentrale beter dan 
kernenergie? Mogen wolven door onze achtertuin lopen? Is 
natuurlijk beter dan onnatuurlijk? Tijdens deze interactieve 
lezing ontdek je zelf wat er op het spel staat en wat helpt 
om polarisatie om te buigen in dialoog. Jelle De Schrijver 
is bioloog en filosoof. Als professor aan Universiteit 
Antwerpen onderzoekt hij hoe men kritisch denken kan 
opwekken.

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

JULI

© BC Palingbeek

14 07, 28 07, 11 08, 25 08

19 07, 26 07, 02 08, 09 08, 16 08

Avondje Palingbeek

Rangerdagen zomer 2022

Beleef de Palingbeek op een uniek moment van de dag! Een 
boeiende tocht met een nieuw programma en verrassende 
stops. Turen naar het heelal bij de sterrenwacht AstroLAB 
IRIS, dier van het jaar in de kijker, een magische 
bosvertelling, kampvuursneukelen en -genieten … 

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

Elke Rangerdag verrassen Rangers je op verschillende 
locaties met avontuurlijke workshops. Boeiende 
bosproefjes, uitdagende opdrachtjes, verrassende 
dierenweetjes en lekkere hapjes uit de natuur. 

Locatie: Bezoekerscentrum Palingbeek, Ieper
Meer info: www.west-vlaanderen.be/palingbeek
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12 09

12 09

ontdek onze
UiT-TIPS voor kinderen

Kids Rangerclub

Natuurateliers in 
de Blankaart

Samen met de Palingbeek Rangers leren kinderen de 
skills om de natuur te trotseren. Het bos is hun speel- 
en beleefplek. Onder de Rangershelter is de vuurplaats 
hun uitvalsbasis. Leer de kneepjes van het vak om vuur 
te maken en bak of kook met ingrediënten recht uit de 
natuur. Samen eten we gezellig rond het kampvuur. We 
gaan veilig aan de slag met mes en hout, zoomen in op 
dieren en zoeken naar hun sporen en woonplaatsen. 
Kampen bouwen, sjorren en knopen maken … het hoort 
er allemaal bij. Speuren naar waterleven in poelen en 
grachten, spel, verkennen, de natuur beleven en vooral 
genieten zijn de ingrediënten van deze buitendag. Jij 
komt toch ook?! Het programma is telkens verschillend 
en afgestemd op leeftijd. 

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

Enkel voor buitenspelende kinderen van het eerste tot het zesde leerjaar die natuur willen beleven, nieuwsgierig zijn naar 
wat vliegt en zwemt, kruipt en bloeit en niet bang zijn van modder en muizen, spinnen en salamanders en veel ander boeiend 
gespuis! Ontdek het boskonijn, test je kennis van het ei, plak, proef, pof, prik en pruttel met plantenplezier en vlieg mee naar 
de regenboog!

Locatie: Bezoekerscentrum De Blankaart, Diksmuide
Meer info: www.blankaart.be > Wat te doen > Kinderactiviteiten in en rond De Blankaart

© BC Palingbeek

06 04, 06 07, 20 07, 03 08, 
17 08, 31 08 voor 7-9 jaar

13 04, 13 07, 27 07, 10 08, 
24 08 voor 10-12 jaar

06 04, 04 05, 01 06, 06 07, 03 08
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het getal
44.651

4

10

44.651 mensen, oftewel alle inwoners uit De Panne, Koksijde en Nieuwpoort, kunnen sinds 
kort ook een beroep doen op de diensten van het Regionaal Landschap Westhoek. Het 
werkingsgebied van de vzw breidde immers uit met de drie kustgemeentes. Vragen over het 
polderlandschap? Eén adres: www.rlwesthoek.be, 057 23 08 50 of info@rlwesthoek.be  

Van brouwerijen met een sterke reputatie 
zoals Westvleteren en Sint-Bernardus tot 
kleine ambachtelijke (huis)brouwerijen: 
de 10 brouwerijen in de Westhoek serveren 
stuk voor stuk lekkere degustatiebieren die 
tot ver buiten de landsgrenzen worden 
geproefd.
www.toerismewesthoek.be/grotegoesting 

20 De vzw Vintage Heuvelland groepeert op vandaag 20 enthousiaste wijnbouwers. 
Op een aantal wijndomeinen kan je genieten van een professionele degustatie.
www.vintageheuvelland.be 

De Dolle Brouwers © Westtoer

4 gemeenten (De Panne, Koksijde, Nieuwpoort en Veurne) slaan samen met Westtoer de handen in 
elkaar voor een belevingsvol fietsweekend langs de kust. Op 26 en 27 maart maken lokale muziek- en 
straattheatergroepen het mooie fietstraject langs de Westkustfietsroute extra aangenaam. De animatie 
langs het parcours benadrukt de lokale identiteit: het decor van de zee, de prachtige natuurgebieden, de 
charme van de stadskernen en het historische karakter van de Westkustgemeentes. Hoogtepunten van 
het programma zijn de unieke belevingen die enkel tijdens dit weekend mogelijk zijn. Zo kan er gefietst 
worden door Plopsaland De Panne, door het Abdijmuseum in Koksijde-Oostduinkerke, door de Vismijn 
in Nieuwpoort en door de Sint-Niklaaskerk in Veurne. 

Locatie: De Panne, Koksijde, Nieuwpoort, Veurne
Meer info: www.dekust.be/westkustfietsweekend
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PLAK-EN-STAK, KENNE GIE DAT OEK? 
VAKWERK IN DE WESTHOEK, 

UNIEK IN (WEST-)VLAANDEREN.

PREFAB AVANT LA LETTRE
MET NATUURLIJKE MATERIALEN.

Vakwerkbouw is een traditionele houtbouw-
techniek, in de volksmond ook beter gekend 
als plak-en-stak. De techniek gaat terug tot in 
de middeleeuwen. De gevels en binnenwanden 
van een vakwerkgebouw bestaan uit 
geprefabriceerde wanden die met een 
vlechtwerk van hout, stro en leem gedicht zijn. 

Alle onderdelen werden in elkaar gepast tot een 
volledig bouwskelet. Zo ontstond de typische 
indeling in vakken, vandaar de naam vakwerk. 
Later werden ook bakstenen en planken als 
wandvulling gebruikt. De daken zijn bedekt met 
stro en hebben een steile dakhelling van 60% 
voor de vlotte afwatering. Vandaag is het stro 
vaak vervangen door een golfplaten dak. 

Vakwerk was eeuwenlang een alternatief voor 
gebouwen in natuur-of baksteen, dat niet altijd 
en overal beschikbaar of betaalbaar was. Vooral 
in het zuiden van West-Vlaanderen en rond 
Poperinge is er vakwerkbouw bewaard, maar er 
zijn ook voorbeelden in Alveringem, Heuvelland, 
Lo-Reninge, Veurne, Vleteren en net over de 
grens. 

Vakwerkskelet. Kapellestraat, Poperinge © CO7

Versteende vakwerkschuur. Rozestraat, Heuvelland © CO7

Vakwerkschuur met plankenbeschieting. Blokweg, Poperinge © CO7
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VERDWIJNING EN HEROPLEVING 
ALS VOORLOPER VAN DE HUIDIGE 
HOUTSKELETBOUW

Door voorschriften rond brandgevaar verdween vakwerk 
in de steden al vanaf de 17e eeuw. Op het platteland werd 
vakwerk nog tot in de 20e eeuw gebruikt. Sinds de jaren 
‘70 begint vakwerk op het platteland ook te verdwijnen 
door de teloorgang van het ambacht, de vergankelijkheid 
van materialen zoals hout en leem, het vervangen van 
vakwerkconstructies door nieuwbouw … 

Sommige gebouwen zijn volledig ontmanteld en herop-
gebouwd in Bokrijk. Vandaag blijven er nog maar een paar 
vakwerkconstructies in de streek over. Door de opkomst 
van houtskeletbouw en de duurzaamheidsvoordelen is er 
opnieuw meer interesse in vakwerk. We hopen dan ook dat 
dit erfgoed in de toekomst de nodige aandacht krijgt en niet 
volledig verdwijnt in de regio! 

Bepleisterde vakwerkwoning. Montefoulstraat, Poperinge © CO7

Vakwerkhoeve in Westouter. Privécollectie ‘Westhoek verbeeldt’

FOTO’S VAN 
VAKWERKGEBOUWEN?

Heb jij nog (oude) foto’s van 
vakwerkgebouwen? Stuur dan een 
mailtje naar ‘Westhoek verbeeldt’: 
info@westhoekverbeeldt.be 

Op 28 april 2022 om 14u is er in 
Poperinge een lezing over vakwerk, 
gevolgd door een bezoek aan 
een vakwerkhoeve. Meer info en 
inschrijven: www.co7.be
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HET ENE MOMENT ZOEKEN WE WANHOPIG NAAR SCHADUW EN WATER, HET 
VOLGENDE WETEN WE GEEN BLIJF MET HET OVERVLOEDIGE WATER. VOORAL IN 

VALLEIGEBIEDEN EN DORPSKERNEN STAPELT HET WATER ZICH OP EN WETEN ZE HET: 
DE KLIMAATVERANDERING GEBEURT HIER EN NU. WAT KUN JE ZELF DOEN?

TEGELWIPPEN

ONDER DE LOEP

ZO BLIJVEN WE DE KLIMAATVERANDERING DE BAAS IN DE TUIN!

Vlaanderen van beton
Vlaanderen is één van de meest verharde gebieden van Europa. Maar liefst 
16% van de oppervlakte is op vandaag verhard. Als we zo doorgaan is dat in 
2050 meer dan 20%. In ons landelijk gebied is er bovendien veel drainage. 
Zoveel dat sinds het midden van de vorige eeuw maar liefst drie kwart van 
de gebieden die van nature nat zijn, nu zijn drooggelegd. Dat zorgt ervoor dat 
veel regenwater snel afloopt naar rioleringen en waterlopen. Maar zo spelen 
we ook veel water kwijt dat niet meer beschikbaar is in droge periodes. De 
overheid legt wachtbekkens aan, ruimt beken en bouwt pompstations. Het 
goeie nieuws is: er zijn twee miljoen tuinen in Vlaanderen, goed voor 12% 
van de totale oppervlakte. Daar kun je als tuineigenaar iets ondernemen!
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Verhard niet. Sterker nog. Onthard! 
Of tegelwippen dus!

Ruim een kwart van de tuinen in Vlaanderen bestaat uit een verhard oppervlak dat geen water doorlaat. Door die 
verharding om te zetten in groen, zorg je ervoor dat regen kan wegsijpelen. Zo koelt de tuin ook beter af in de zomer. Wip 
die terrastegels dus maar of vervang brede paden door stapstenen.

  
De Steinerschool Koningsdale in Ieper haalde heel wat 
verharding weg op hun speelplaats, waar vroeger de 
Groendienst van Stad Ieper gevestigd was. Er kwam 
heel wat aarde in de plaats met als resultaat mooie 
kleutertuintjes en een zithoek met sneukeltuin. 

 
Heel wat gemeenten in de Westhoek bieden hulp bij het 
aanleggen van geveltuinjes. Inwoners van Diksmuide 
krijgen hulp bij het verwijderen van de tegels en aanvoeren 
van teelaarde. In Vleteren krijg je daarnaast ook een 
klimplant en twee bodembedekkende planten cadeau. 
Het zijn niet de enige gemeenten die je ondersteunen in 
de Westhoek. Vraag je het na bij jouw gemeente? Op zoek 
naar alternatieven voor verharding? Bekijk 
www.blauwgroenvlaanderen.be.

Verschil voor en na ontharden © RL Westhoek

Steinerschool © RL Westhoek
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Het vogelbosje van Stijn in Zillebeke © RL Westhoek

Behaag je tuin 2021

14
Gemeenten

218
Bestellingen

11.730
Stuks plantgoed4 km

Hagen, heggen en
houtkanten

126 Hoogstamloofbomen

254 Hoogstamfruitbomen

631 Klimplanten

11 Wilgenhutten

74 Deelnemers
aan infosessie

218
Bestellingen

Plant planten
In de strijd tegen droogte en hitte zijn bomen en planten 
in de tuin belangrijk. Bomen spelen een rol bij de opslag 
van grote hoeveelheden neerslag en vertragen de 
waterinsijpeling. Struiken en hagen zorgen dan weer voor 
luchtcirculatie en zo voor de nodige afkoeling. 

 

Behaag je tuin, dé samenaankoop voor inheemse 
klimplanten, hagen, heggen, houtkanten en 
hoogstam(fruit)bomen voor je tuin zal ook in september 
in jouw gemeente plaatsvinden. Bestel je ook je 
plantpakket? Inwoners van Vleteren, Lo-Reninge, 
Kortemark en Koekelare krijgen in 2022 een gratis 
klimaatboom via deze actie. Hou vanaf deze zomer  
www.behaagjetuin.be in de gaten.
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Ook Vleteren nam deel aan Maai Mei Niet © RL Westhoek

Vang water op in je tuin
Zo voorkom je dat regenwater ergens anders voor 
problemen zorgt, maar heb je ook zelf een voorraad water 
bij droogte. Plaats een ton, koppel een regenpijp af, maak 
een wadi of infiltratiegracht, een goot, een zitkuil voor 
waterberging of een volledige regentuin. Maak water tot 
een onderdeel van je tuin! Meer tips op 
www.blauwgroenvlaanderen.be.

Maai je gras minder en 
laat het gewoon liggen.
Langere grassprieten zorgen voor meer verkoeling in de 
zomer en drogen minder snel uit. Laat je gras gewoon 
liggen als je maait, dan wordt de grond rijker aan organisch 
materiaal en vergroot je de sponskracht. Zo haal je actief 
CO2 uit de lucht. Lekker lui zijn is dus gewoon erg slim! 

2.515 tuineigenaars in Vlaanderen gingen je voor in 2021 
dankzij de actie ‘Maai Mei Niet’, goed voor 145 hectaren 
ongemaaid gras.

Doe in de maand mei mee aan  
www.maaimeiniet.be en geef zo de natuur een duwtje  
in de rug. Ook bij www.byebyegrass.eu vind je leuke tips. 
Ieder jaar verdeelt de Provincie West-Vlaanderen zaden om 
je gras bloemrijker te maken tijdens de campagne ‘Laat 
het zoemen met bloemen’.
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‘SMUUDSE 
SMOEFELFIETSROUTE’

IN DIKSMUIDE

MAAK VIA RUSTIGE FIETSWEGEN EEN OMMETJE 
ROND DE BOTERSTAD. ONDERWEG FIETS JE 
LANGS EEN AANTAL 100% WEST-VLAAMSE 
STREEKPRODUCENTEN. DE PRODUCTEN 
ZIJN HEEL UITEENLOPEND: VLEES, FRUIT 
EN GROENTEN, STREEKBIEREN, KAAS … 
LANDBOUWERS BEWERKEN RONDOM 
DIKSMUIDE AL EEUWENLANG DE VRUCHTBARE 
AKKERS. HET MALSE GRAS WORDT DOOR DE 
KOEIEN GESMAAKT. HUN MELK ZORGT VOOR 
HEERLIJKE ZACHTE KAZEN. 

©
 W

est
toe
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Voor actieve lekkerbekken heeft Toerisme Westhoek 
enkele ‘de grote goesting’ fietsroutes uitgestippeld op het 
fietsnetwerk Westhoek, waarbij je onderweg even halt kan 
houden en proeven van al het lekkers dat de Westhoek 
te bieden heeft. Iedere route belicht een ander smakelijk 
accent uit de regio. Ontdek de fietsroutes op 
www.toerismewesthoek.be/grotegoesting/fietsen. 

Maak nu kennis met de ‘Smuudse Smoefelfietsroute’
51 km (de route kan je opdelen in twee lussen)
Startplaats: Grote Markt Diksmuide
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ONDERWEG

Keiemse Kazen
Bij Keiemse Kazen worden heel 
wat lekkere kaassoorten gemaakt. 
Zij pakken dan ook graag uit met 
het Keiems Bloempje, een zachte 
schimmelkaas met een bebloemde 
korst. Wie dit wenst, kan tijdens z’n 
fietstochtje even tot rust komen aan de 
picknicktafels in de kleine boomgaard. 
De Kazomaat is altijd goed gevuld en je 
vindt er ook enkele lokale dorstlessers. 
Gelegen tussen knooppunt 28 en 7.

Brouwerij De Dolle Brouwers 
De Dolle Brouwers brouwen op 
beperkte schaal en ambachtelijke 
manier enkele merkwaardige bieren, 
m.n. Oerbier, Arabier, Boskeun, 
Dulle Teve, Stille Nacht en Stout.  De 
Oerbar en -winkel zijn elke zaterdag 
en zondag open van 14u tot 19u. Op 
zondagnamiddag is er om 15u een 

VOLG DE 
KNOOPPUNTEN 
1 – 59 – 92 – 61 – 68 – 19 – 
80 – 45 – 21 – 28 – 58 – 
11 – 34 – 64 – 51 – 71 – 
96 – 49 – 74 – 75 – 1 – 
69 – 57 – 28 – 7 – 27 – 
78 – 12 – 14 – 58 – 18 – 
59 – 1 
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rondleiding (€ 5). Gelegen tussen 
knooppunt 58 en 18.
www.dedollebrouwers.be 

Natuurgebied De Blankaart
Het hele jaar door valt er heel wat 
te beleven in het natuurgebied. 
Vanop het mooie terras aan het 
bezoekerscentrum kan je genieten van 
het prachtige uitzicht. Gelegen nabij 
knooppunt 80.

’t Hof  van de Rhille
Geniet van een heerlijk hoeve-ijsje 
op het terras tijdens jouw fietsstop. 
Wie dit wenst kan er ook een picknick 
reserveren. Nabij knooppunt 45 
eventjes rechtsaf. 

’t Madeliefje
Op de binnenplaats word je volledig 
opgeslorpt in het mooie groene 
landschap en kan je genieten van een 
betoverend uitzicht op de streek, en 
van heerlijk ambachtelijk hoeve-ijs. 
Gelegen nabij knooppunt 21.

Provinciedomein IJzerboomgaard
Op het domein zijn er picknickzones en 
is een speelzone voor de allerjongsten. 
Er werden veldjes met zelfpluktuinen 
en kleinfruit aangelegd. Gelegen nabij 
knooppunt 96.

Deze route werd 
uitgetekend op 
het fietsnetwerk 
Westhoek. Bestel 
jouw kaart (€ 9) via 
shop.westtoer.be 
en stippel nog extra 
routes uit.

© OpenStreetMap © Thunderforest
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GOESTING OM HET LANDSCHAP IN DE 

WESTHOEK MEE(R) VORM TE GEVEN DOOR ER 

ZELF AAN TE SLAG TE GAAN? ONDERSTEUNING 

NODIG BIJ JOUW VRIJWILLIGERSWERK IN 

NATUUR- EN LANDSCHAPSBEHEER? DAN ZIJN 

DE LANDSCHAPSVRIJWILLIG(ST)ERS BESLIST 

IETS VOOR JOU! SLUIT JE VRIJBLIJVEND 

AAN EN DAN ZIEN WE ELKAAR GRAAG 

BINNENKORT! 

Met dit vernieuwend plattelandsproject wil het Regionaal 
Landschap Westhoek de landschapskwaliteit in onze 
streek verder verbeteren en daarbij zijn vrijwillig(st)ers 
onmisbaar. We geven alle inwoners de kans om zich 
actief in te zetten voor het landschap in hun eigen, nabije 
omgeving. Met af en toe een handje helpen, maak je al een 
verschil. Vrijwilligerswerk in landschapsbeheer versterkt 
namelijk onze lokale gemeenschap, groene (openbare) 
ruimte wordt gecreëerd, beschermd en verbeterd, het 
is goed voor de gezondheid en het welzijn, het verbindt 
mensen met de natuur in onze streek en dat terwijl we 
van alles bijleren onder deskundige begeleiding. 

We zijn dus op zoek naar helpende handen voor:
• onderhoud van groengebieden op openbaar domein
• beheer van knotbomen en houtkanten
• snoeien van hoogstamboomgaarden

• onderhoud van wandelroutes en ommetjes
• beheer van klein historisch erfgoed  

(zoals kapelletjes)
• onderhoud van groene schoolomgevingen
• …

We voorzien het nodige materiaal en zorgen voor vorming 
en begeleiding. De gezelligheid van het samenwerken 
en de verbondenheid met de natuur en onze prachtige 
streek krijg je erbij …

Vragen, opmerkingen, suggesties of andere wilde ideeën rond 

natuur- en landschapsbeheer met vrijwillig(st)ers in de Westhoek 

zijn uiteraard ook altijd welkom via 

landschapsvrijwilligers@rlwesthoek.be

Dit LEADER-project wordt uitgerold door Regionaal Landschap 

Westhoek in samenwerking met Stad Ieper, Regionaal Landschap 

Kleine en Grote Nete en Regionaal Landschap De Voorkempen, met 

steun van de Provincie West-Vlaanderen.

GOESTING OM EENS EEN HANDJE TE 

HELPEN OF ONDERSTEUNING NODIG? 

Schrijf je dan in via de vrijwillig(st)erspagina op 
www.rlwesthoek.be en we houden je verder op de 
hoogte van onze activiteiten, vormingen en opstart 

van vrijwillig(st)ersgroepen bij jou in de buurt.

©
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om onze teams te versterken

gezocht:
LANDSCHAPSVRIJWILLIG(ST)ERS 
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DOE MEE EN WIN!

Tablets, computers, mobiele telefoons, gameconsuls: onze kinderen gamen en internetten heel 
wat af.  Veel kinderen vinden dit zo leuk, dat ze maar met moeite naar buiten te krijgen zijn. 
Zonde! 

Op 20 april doen ook Duinpanne en de jeugddienst van De Panne mee aan de Buitenspeeldag. 
Kleuters (4 tot 6 jaar) zijn vanaf 14 uur in het gezelschap van (groot)ouders welkom in 
Duinpanne. Ze kunnen die dag aan de slag gaan met natuurlijk materiaal zoals o.a. takken 
waarmee ze kampen bouwen, om takkenmikado mee te spelen of om aan boomstam-
sumoworstelen te doen … Ook trouwtrekken en dans kunnen deze dag niet ontbreken. Een 
portie natuur-avontuur is verzekerd!  

De kinderen van de lagere school kunnen zich uitleven op de speelplaats van gemeentelijke 
basisschool de Leerplaneet in Adinkerke waar ze kunnen deelnemen aan spannende 
workshops.

LEZING

Op 17 maart organiseert Duinpanne 
in samenwerking met de Gezinsbond 
een lezing over het belang van buiten 
spelen. Gastspreker Frederik De 
Schepper (Skriewer) geeft enkele tips 
om het buiten spelen aantrekkelijk te 
maken. Hij laat je de kracht van het 
buiten spelen (her) ontdekken. 

Toegang tot de lezing kost drie euro, 
een drankje is inbegrepen. 
Inschrijven is noodzakelijk.  

www.duinpanne.be

KAN JE DE VOLGENDE REBUS OPLOSSEN?

Kan je volgende rebus oplossen? Doe mee en wie weet win jij een leuke buitenactiviteit voor het 
ganse gezin of vriendengroep. Deelnemen kan tot 20 april. Stuur de correcte oplossing naar 
duinpanne@west-vlaanderen.be met als titel ‘rebus’.

BUITENSPEELDAG



DAAR ZIJN WE BLIJ OM!
Wegens ecologische redenen kiezen we er in de 

toekomst voor om dit magazine niet meer 
bus-aan-bus te bezorgen. 

Jullie lijken dit 
magazine wel 
te smaken!

WIL JE #WESTHOEK NOG VERDER ONTVANGEN? 
 ) Stuur dan een mailtje met je adres naar info@rlwesthoek.be

 ) Bel even naar 057 23 08 50
 ) Surf naar www.ikwilwesthoek.be 

 ) Bezorg onderstaand strookje aan Regionaal Landschap Westhoek, 
Zonnebeekseweg 361, 8900 Ieper

IK WIL IN DE TOEKOMST #WESTHOEK VERDER ONTVANGEN 

OP ONDERSTAAND ADRES:

Voornaam: ......................................................................................................................

Naam: ............................................................................................................................

Straat:  ........................................................................................................ Nr.: ..........

Postcode: .............. Gemeente: .....................................................................................


