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Op zondag 11 september 2022 vindt de 
36e editie van de Open Monumenten- 
dag plaats met als centrale thema 
erfgoed en duurzaamheid. 

We zetten niet alleen monumenten in 
de kijker die een zuinig energieverbruik 
nastreven, maar ook gebouwen die 
inzetten op gemeenschapsvorming. 

Je mag je in de Westhoek verwachten 
aan verhalen over bedevaartskapellen, 
hoeves, archeologische hoevesites, 
pastorietuinen, vakwerk (ook beter 
gekend als plak-en-stak) en nog 
veel meer! Fijnproevers kunnen ook 
bijvoorbeeld terecht in brouwerijen of 
maalderijen, of andere locaties waar 
lokaal lekkers gemaakt wordt.

Achter de schermen kan je ook 
een kijkje nemen bij werven van 
monumenten of hoe erfgoedobjecten 

SEPTEMBER

OKTOBER DECEMBER

11 09 | OPEN MONUMENTENDAG 2022

01 10 | PUUR NATUURfestival

08 10 | NACHT VAN 
DE DUISTERNIS

02 12 | SCHEMERTOCHT 
‘TE NACHTE GAAN’

KAN ALTIJD
IN HET SPOOR VAN DE 
RANGER IN DE HERFST

v.u. Matthias Francken, Herita vzw, Oude Beurs 27, 2000 Antwerpen, Vrij van zegel, art. 198

Zondag 
11 sept. 2022

openmonumentendag.be

in samenwerking meteen initiatief van

volg ons op    en    #openmonumentendag

Open
Monumentendag

op een duurzame manier beheerd worden in een 
erfgoeddepot. 

Locatie: verschillende plaatsen in de Westhoek
Meer info en inschrijven: 
www.openmonumentendag.be

Het is alweer aftellen naar de hoogmis van 
natuurbeleving in Duinpanne: het PUUR 
NATUURfestival! Puur natuur: dat mag je gerust 
letterlijk nemen. We gaan ‘back to the roots’ en 
beleven de natuur zoals onze voorouders. Neem 
deel aan heel wat avontuurlijke en creatieve 
workshops en vink ze af op jouw bucketlist. 
Bouw mee aan een heus bosdorp. Klimmen 
en klauteren, vuur maken en plonzen in de 
vijver: op het PUUR NATUURfestival haal je de 
avonturier in jezelf naar boven!

Er zijn allerlei workshops in bos en duinen, 
doorlopend van 13.30 uur tot 18 uur. Met 
animatie en muziek! We voorzien een 
fietsenstalling ter plekke. De parking bevindt 
zich aan het Koningsplein.

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

Laat je omringen door duisternis. Ervaar het 
donker en leer meer over het leven van de 
uilen, nachtvlinders en vleermuizen. Spot zelf 
enkele nachtdieren of een heks in de volle 
maan. Bestudeer de sterrenhemel, analyseer 
lichthinder en zoek hoe het beter kan. Duimen 
voor een heldere nacht, licht uit en ogen open! 
Alle activiteiten zijn gratis en vinden plaats 
vanaf 19 uur.

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

Na een onderbreking van twee jaar gaat 
de schemertocht ‘Te Nachte Gaan’ dit jaar 
weer door. Een wandeling van 4 km in het 
donker wordt doorspekt met tal van klank- en 
lichtinstallaties op verrassende plekken. De 
‘waauws’ volgen elkaar snel op, tijdens deze 
tocht in het donker. Ook dit jaar wordt spektakel 
afgewisseld met meer intiemere opstellingen, 
voor elk wat wils dus. 

Wie er de vorige keer bij was, mist dit evenement 
zeker niet. Jij ook?

Vrije start tussen 18 uur en 20.30 uur aan CC 
De Boare op het Koningsplein in De Panne. 
Grotendeels onverhard.
Gratis.

Locatie: CC De Boare, De Panne
Meer info: www.duinpanne.be

Een Palingbeek Ranger neemt je mee doorheen 
de geheime wereld van dieren en planten. 
We ontdekken één van de interessantste 
waterplanten bij de poel, gaan op zoek naar 
alle onderdelen en wie weet maken we die 
zelfs klaar boven het vuur. We vissen naar 
fascinerend waterleven en geven ze zelf een 
naam. Via het verhaal van Hans de houthakker 
leren we onwaarschijnlijke dingen over de 
bomen, waarna twee toffe knopen ons helpen 
om te wandelen van boom tot boom. Een mooie 
afsluit met een vurige uitdaging!

Ontdek ook de lente en zomer editie.

Locatie: BC Palingbeek, Ieper
Meer info: www.west-vlaanderen.be/
ontdek-palingbeek-groep
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SAMENAANKOOP FIETSTIPS NIEUW!

BEHAAG
JE TUIN
DOE MEE AAN DE SAMENAANKOOP 
‘BEHAAG JE TUIN’, WAARBIJ JE (FRUIT)
BOMEN, HAGEN, WILGENTAKKEN EN 
KLIMPLANTEN KUNT BESTELLEN AAN 
EEN GOEDE PRIJS. ER IS VOOR ELK 
WAT WILS: PAKKETTEN VOOR KLEINE 
OF GROTE TUINEN, NATTE OF DROGE 
TUINEN … JE KAN ZELFS EEN START-TO-
BOS-PAKKET BESTELLEN. 

Het Regionaal Landschap Westhoek garandeert 
kwaliteitsvol, streekeigen plantgoed. Bekijk de 
pakketten via www.behaagjetuin.be. Bestellen 
kan online van 1 september tot 15 oktober. Het 
bestelde plantgoed haal je in je eigen gemeente 
af op zaterdag 17 december.  

Twijfel je over je keuze? Neem een kijkje op  
www.rlwesthoek.be en schrijf je in voor ‘Boom 
zoekt tuin’ in jouw buurt, een gratis infosessie 
met ondersteuning en advies over aanplantingen 
in jouw tuin! Maak een fijne plek voor vogels, 
bijen, vlinders, en natuurlijk jezelf!

BESCHREVEN LAND 2022: 
CLEM SCHOUWENAARS 
EN DE WESTHOEK

DE WESTHOEK, 
GENIETEN VAN 
DE BERGEN TOT DE ZEE

HOPPELANDFIETSROUTE 
POPERINGE & VLETEREN

Ontdek aan de hand van een wandel- en 
fietsroute het prachtige polderlandschap .waar 
ook schrijver Clem Schouwenaars terug op 
adem kon komen.

En ja, de wind in die open polders moet je er 
soms bij nemen, maar na het zwoegen op de 
trappers, kan je terecht bij één van de vele 
gezellige kroegen en restaurantjes die onze 
Westhoek rijk is. Dus ja, Clem Schouwenaars 
had meer dan gelijk toen hij hier terug ‘goesting’ 
in het leven kwam krijgen!

Cultuuroverleg IJzervallei, toerisme Lo-Reninge, 
Regionaal Landschap Westhoek, toerisme Veurne 
en CC Kruispunt Diksmuide sloegen de handen 
in elkaar en willen met het project ‘Beschreven 
Land’ het landschap van de IJzervallei tonen 
door de ogen van schrijver Clem Schouwenaars.

Meer info:
www.co-ijzervallei.be/expo/clem-schouwenaars

De streek rond Poperinge wordt ook wel het 
Hoppeland genoemd. In dit landschap banen de 
hopranken zich een weg naar boven. 

Je fietst (53,4 km) langs diverse brouwerijen, 
waar de lekkerste (ambachtelijke) bieren 
worden geproduceerd. Onderweg geniet je van 
mooie vergezichten en heerlijke afdalingen, van 
de stilte in de Westhoek en van streeklekkers. 

Deze routekaart is te verkrijgen (€ 3) bij 
Toerisme Poperinge & Toerisme Vleteren of kan 
online besteld worden via shop.westtoer.be 

Nog meer fiets- en wandeltips vind je op 
www.toerismewesthoek.be 
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BEZOEK DE WEBSITE ‘LANDSCHAP IN BEELD’
ZAG JE ONZE NIEUWE WEBSITE WWW.LANDSCHAPINBEELD.BE AL? HET 
DIGITALE LANDSCHAPSOBSERVATORIUM VAN DE GRENSOVERSCHRIJDENDE 
WESTHOEK IS NU ONLINE TE BEZOEKEN! JE KAN ER INFORMATIE VINDEN 
OVER DE TOTSTANDKOMING VAN ONS UNIEKE LANDSCHAP EN DE VELE 
LANDSCHAPSELEMENTEN DIE HET LANDSCHAP RIJK IS. HET NAJAAR IS VOOR HEEL WAT 

MENSEN HET IDEALE MOMENT OM 
NOG EVEN OP STAP TE GAAN IN DE 
NATUUR. WESTTOER REALISEERDE 
DIVERSE NIEUWE ROUTES OM HET 
MOOISTE VAN DE WESTHOEK TE 
ONTDEKKEN: 

De Westhoek gisteren, vandaag en morgen

‘Landschap in beeld’ wil de evolutie van de 
Westhoek vastleggen voor de toekomst. Op de 
website verzamelen we de gekende informatie op 
één plek. Waarom ziet het landschap er vandaag 
zo uit? Welke ingrepen hadden een invloed op 
het landschap? Hoe gaan we vandaag om met 
onze leefomgeving? De website wil een antwoord 
bieden op deze vragen door recente foto’s te 
vergelijken met oude beelden uit de collecties 
van ‘Westhoek verbeeldt’ en de mediatheek 
van Wormhout. We brengen evoluties in kaart 
langs beide kanten van de grens en proberen 
de veranderingen te verklaren. Merk jij alle 
verschillen op?   

Samen met jullie? 

We blijven de website aanvullen met nieuwe 
beelden en informatie. Ook jij kan ons helpen 
om de Westhoek volledig in beeld te brengen. De 
website is voorzien van een handige uploadtool 
waarin je gemakkelijk een foto kunt opsturen om 
bij te dragen aan het landschapsobservatorium. 
Heb je zelf een interessante foto van een 

bomenrij, dorpskern, houtkant, kapel, 
watermolen etc. die je kan delen? Aarzel dan 
niet om deze ons op te sturen! 

We kunnen altijd extra handen gebruiken om de 
evolutie van de Westhoek vast te leggen. Daarom 
zijn we nog steeds op zoek naar vrijwilligers 
die ons kunnen helpen in deze opdracht. Heb 
je een oog voor detail? Ben je vaardig met een 
fototoestel? Of zet je graag de puntjes op de i? 
We kunnen elk talent gebruiken. Geïnteresseerd 
om ons te helpen? Geef een seintje aan 
nick.coorevits@co7.be of 
ann.vansteenhuyse@rlwesthoek.be. 
‘Landschap in beeld’ is een samenwerking van CCHF, 

CO7 en het Regionaal Landschap Westhoek. Het 

project werd medemogelijk gemaakt door steun van 

het Interreg-project ‘Partons 2.0’.  

Dorpsplaats van Woumen (Diksmuide) ‘Westhoek verbeeldt’, Privécollectie Dorpsplaats van Woumen (Diksmuide) © Nick Coorevits

Nieuw wandelnetwerk De Blankkaart

Met het wandelnetwerk De Blankaart 
(105 km) stap je vanuit Diksmuide via 
autoluwe en onverharde paden door een 
vlak polderlandschap naar dorpjes als 
Sint-Jacobskapelle en Nieuwkapelle. 
Bij de oversteek van de IJzer langs 
Knokkebrug kom je in de IJzerbroeken, 
het overstromingsgebied van de IJzer. 
Rond het enorme waterspaarbekken dat 
werd aangelegd in het laagste deel van 
Merkembroek en Woumenbroek en in 
het natuurgebied De Blankaart, staan 
uitkijktorens waar je ongezien naar de vele 
vogels kan turen. Het oorlogsverleden is nog 
tastbaar aanwezig. Op het jaagpad langs het 
Kanaal Ieper-IJzer stap je langs gehuchten 
zoals Drie Grachten en Steenstrate, plekken 
waar de strijd in een versteende herinnering 
staat gebeiteld.

De wandelnetwerkaart is te verkrijgen 
(€ 8) bij Toerisme Diksmuide of 
kan online besteld worden via  
shop.westtoer.be. De kaart bevat ook nog 
2 bewegwijzerde wandelsuggestielussen: 
Blankaarwandelroute (10 km) en Drie 
Grachtenwandelroute (6,2 km).

wandeltips

BLANKAART XL

ZONDAG 16 OKTOBER 
VAN 9.30 TOT 17.30 UUR
BLANKAART XL - 
DAG VAN DE TRAGE WEG

Ontdek het wandelnetwerk Blankaart, 
maak je eigen wandeling uniek en op 
maat. Met de wandelwijzer stap je vanuit 
één van de vele startpunten door het 
kanaal-, broek- en polderland aan de 
IJzer, het waterland van de Westhoek.
Gratis.

www.blankaart.be 

Heb je wat 
inspiratie nodig?

Margot en de kinderen 

nemen je mee naar de 

wilgenhut!

Ontdek het 

vogelbosje van 

Stijn

Met Tijl tussen 

de fruitbomen

Bruno plant 

een haag langs 

de weide

Bekijk het 

vogelbosje van 

Steven midden in 

het dorp!

Fruit snoepen met 

Erik

IS EEN INITIATIEF VAN REGIONAAL LANDSCHAP WESTHOEK 
VZW, CO7, CO IJZERVALLEI, TOERISME WESTHOEK EN 
DE PROVINCIALE BEZOEKERSCENTRA BLANKAART, 
DUINPANNE EN PALINGBEEK

De bijhorende expo ‘Landschap in 

versnelling’ loopt nog tot 29 september in de 

bibliotheek van Kortemark en van 1 oktober 

tot 30 november in de bib van Ieper.


