WORD LID VAN
NATUURPUNT!

Meer info: www.natuurpunt.be

Natuurpunt De Bron is een regionale koepelvereniging van natuur- en milieuverenigingen, actief tussen IJzer en Leie in West-Vlaanderen. Natuurpunt De
Bron overkoepelt 8 verenigingen (Natuurpunt, VELT,
JNM en Stichting Marguerite Yourcenar) en telt negen
werkgroepen (vogels, insecten, planten, paddenstoelen, enz…). De werking strekt zich uit over 12 gemeenten: Alveringem, Diksmuide, Heuvelland, Houthulst,
Ieper, Langemark-Poelkapelle, Lo-Reninge, Mesen,
Poperinge, Vleteren, Wervik en Zonnebeke.
Meer info: www.debron.be

ZOMERTOEREN
TUSSEN BRON EN MONDING
© Dirk Wybo

DE WESTHOEK: VAN HEUVELLAND OVER
DE BLANKAART TOT IN DE IJZER- EN HANDZAMEVALLEI

Afspraak: 18.45uur ter hoogte van het Dorpsonthaalpunt/kerk, tenzij anders vermeld met ! bij de desbetreffende wandeling in de folder.

Juli en
augustus
2017

Goede stapschoenen zijn een must, een verrekijker nuttig, een dorstlesser mooi meegenomen. Honden toegelaten aan de leiband. Duur: 2,5 uur à 3 uur. Afstanden: 5 à 9 kilometer.
Inschrijven voor wandelingen in Heuvelland en in IJzer-en Handzamevallei hoeft niet, maar is wel noodzakelijk voor het fluistervaren en broekwandelen in De
Blankaart: de plaatsen op de fluisterboot zijn nu eenmaal beperkt.
Deelname: Natuurpuntleden nemen gratis deel aan de
wandelingen, niet-leden betalen €3,50 per persoon of
€7,00 per gezin.
Bij deelname aan de wandelingen ontvang je een tombolakaart, waarbij je kans maakt op een leuke verrassing. Uit alle deelnemers worden halfweg september
10 winnaars geloot! Zij worden persoonlijk verwittigd.

Met dank aan alle partners

V.U.: Rudy Claeys, Haiglaan 75, 8900 IEPER

Natuurpunt is de grootste natuurvereniging van
Vlaanderen en beschermt al meer dan 50 jaar planten, dieren en hun natuurlijke omgeving. Met jouw
steun kunnen we onze natuur verder helpen. Zo kunnen we er vandaag en in de toekomst meer van genieten. Het lidgeld bedraagt 27 euro voor het gehele
gezin. Sluit je aan en geniet van volgende voordelen:
fiets- en wandelgids als welkomstcadeau, ontvang
4 keer per jaar natuur.blad, afdelingsnieuws, gratis
deelname aan wandelingen en fietstochten, korting
in de natuur.winkel, enz.

52 geleide wandelingen van 5 tot 9 km
Ontdek - Bewonder - Geniet

© Eric Malfait

Een valleigids vergezelt je op een exclusieve avondwandeling
naar een prachtig waterrijk plekje in de IJzer- en Handzamevallei. Met een straf waterverhaal als uitgangspunt en de vele
vogel- en natuurgeluiden op je tocht geniet je van dit weidse
landschap.

4 juli: Roesbrugge - 8 km
11 juli: West-Vleteren – 8 km
18 juli: Fintele – 8 km

Elke
dinsdagavond
van 4 juli
t.e.m. 29 aug.

25 juli: Knokkebrug – 7 km
!

Thv van Knokkebrug, IJzerdijk 1, 8600 Diksmuide

FLUISTERVAREN EN
BROEKWANDELEN
IN DE BLANKAART
Wandel door de broeken en vaar met onze fluisterboot
in dit uniek natuurgebied.

Elke woensdag en vrijdag om 14.30u.
en vanaf de 2de week van juli ook om 18.00u.

!

15 augustus: Pervijze – 7 km
22 augustus: Nieuwpoort – 7 km
!

Spaarbekken Nieuwpoort, Brugsesteenweg 5, Nieuwpoort

6 juli: Dranouter – 9,3 km
13 juli: Westouter – 8,5 km
!

Bezoekerscentrum De Blankaart,

20 juli: Kemmel – 7 km

Iepersteenweg 56, 8600 Woumen (Diksmuide)

27 juli: Nieuwkerke – 7,5 km

leden Natuurpunt gratis

3 aug: Westouter – 7 km

Niet-leden €3,50/persoon of €7,00/gezin
Inschrijven noodzakelijk:
deblankaart@natuurpunt.be
of 051 54 52 44 (kantooruren)

10 aug: Wijtschate – 7,2 km
17 aug: Loker – 6 km
24 aug: Wulvergem – 6,8 km
31 aug: De Klijte – 6,2 km
2 Feestdagen: wandelingen om 14.30u.
21 juli: Dranouter – 9,3 km

De IJzermonding, parking Halvemaanstraat, Nieuwpoort

15 aug: Westouter – 8,5 km

In het kader van het project Waterlanders, een initiatief van
het Regionaal Landschap IJzer & Polder en de provincie West-Vlaanderen.

Bezoekerscentrum De Blankaart is in juli en aug elke dag open
van 10u. tot 17.30u. Ontdek de IJzervallei, verrassend waterrijk,
in heden en verleden… 051 54 59 48 of blankaart@west-vlaanderen.be

Organisatie:

Organisatie:

Elke
donderdag in
juli en augustus:
6 juli tem
31 aug

parking Landhuis Molenhof - Lijstermolendreef

Locatie:

29 augustus: Nieuwpoort – 5 km
!

8 avondwandelingen om 19 uur

2.30u

Prijs:

Steenstraat 2, brug over Handzamevaart, Werken

Elke donderdag begeleidt een gids je langs de unieke Heuvellandse landschappen. Je geniet van eindeloze uitzichten
en krijgt deskundige uitleg over typische planten, diersoorten of streekeigen landschapselementen die deze prachtige
streek vorm en inhoud geven.

Duur:

1 augustus: Merkem - 7 km
8 augustus: Werken – 7 km

Elke
woensdag
en vrijdag

HEUVELLAND

Organisatie:

Geelgors © Kristof Goemaere

IJZER- EN HANDZAMEVALLEI

