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PREUS
West-Vlamingen geven hun provincie een gemiddelde score
van 72 op 100. 8 op de 10 inwoners zijn tevreden over de
ontspannings- en recreatiemogelijkheden en 7 op de 10 mensen zijn in hun nopjes met de zorg- en welzijnsvoorzieningen
in onze provincie. 6 op de 10 West-Vlamingen zijn dan weer
van mening dat je in onze provincie gemakkelijk een job kan
vinden. Dit alles blijkt uit een enquête die de Provincie begin
dit jaar liet afnemen bij meer dan 1.000 inwoners.
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MILITAIRE
BASIS KOKSIJDE
Burgers bepalen mee
de toekomst

Wat ook opvalt: West-Vlamingen voelen zich zeer sterk verbonden met hun provincie. 32% heeft zelfs een sterkere
binding met West-Vlaanderen dan met hun gemeente, regio,
gewest of land.

Parking
Stasegemse Steenweg
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Ongeveer 6 op de 10 West-Vlamingen zijn tevreden over de
initiatieven van het provinciebestuur rond ontspanningsmogelijkheden, economische ontwikkeling en de inspanningen
rond goed leven. Toch geeft ook 36% van de mensen aan
dat ze niet op de hoogte zijn van wat het provinciebestuur
allemaal voor West-Vlaanderen doet. Dit neemt niet weg dat
67% veel vertrouwen heeft in het provinciebestuur.

Tips voor fantastisch leuke familie-uitstappen, weetjes rond
landschapsbeleving, hoe we droogte aanpakken en erfgoed
waarderen, maar ook jonge startende ondernemers begeleiden ... dit alles én meer ontdek je in dit nieuwe nummer.

De natuur als inspiratie

20

De nabijheid van de kust en de zeelucht, het platteland en
de rust, de vriendelijkheid van de mensen, de cultuur en het
eten, en het dialect, zijn volgens West-Vlamingen onze grootste troeven. We vinden onszelf ook vriendelijk, behulpzaam
en gastvrij. En harde werkers bovendien.

Resultaten waar we best ‘preus’ op mogen zijn! En om al die
West-Vlamingen op hun wenken te bedienen die nog niet helemaal mee zijn met wat het provinciebestuur allemaal doet,
is er o.a. dit zomernummer van 'Preus'.
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Bestemming voor de 4 seizoenen
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Fietsen langs
de Leie

Zo maken we de ‘supernuttige’ realisaties van onze Provincie
weer een beetje meer ‘superzichtbaar’.
Veel leesgenot!
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Jouw provinciebestuur
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OM PREUS
OP TE ZIJN
HET ZWIN ZOALS JE HET NOG NOOIT ZAG

Belevenissen, to do's
en nice-to-haves in
onze provincie.

Het nieuwe vier meter brede fietsen wandelpad rond de Zwinvlakte
biedt je een weergaloos zicht op het
natuurgebied en het omringende
polderlandschap. Het brengt je van
de onthaalpoort aan Vlaamse zijde
helemaal tot in Cadzand-Bad waar
de andere onthaalpoort ligt. Onderweg kom je tal van belevingspunten
tegen. Ontdek ook het fietsarrangement op

GROENE PAREL IN DE SCHADUW
VAN DE IJZERTOREN
Het nieuwste provinciedomein IJzerboomgaard in
Diksmuide heeft een totale oppervlakte van 23 ha
en ligt net naast de IJzertoren, op wandelafstand
van het centrum van Diksmuide. Het focust op
avontuurlijk spelen en fietsen rond het water. Zo is
er de natuurspeelzone voor jong en oud, met een
vlonderpad, eilandjes, grachten ... goed voor uren
speelplezier. Ook de kinderboerderij, de boomgaard
met 300 fruitbomen en de pluk- en moestuinen zijn
beslist een bezoekje waard. Na een verkwikkende
wandel- of fietstocht geniet je in het sfeervolle café
van artisanale streekproducten en drankjes. Kortom,
jouw ideale rustpunt in de Westhoek.
www.west-vlaanderen.be/ijzerboomgaard

www.zwin.be/
met-de-zwingids-op-de-fiets

©Marc Wallican

www.toerisme-leiestreek.be

Col de Berthen
en Flandre

TREK DE KOP IN
‘GENT-WEVELGEM IN FLANDERS FIELDS’

MAG IK DEZE
KURK VAN JOU?

Het parcours van de wielerroute ‘Gent-Wevelgem in Flanders Fields’ is fors
uitgebreid. Drie beroemde plugstreets uit de befaamde wielerklassieker
en de stad Ieper maken nu deel uit van het traject. Sportieve fietsers kunnen
voortaan kiezen voor de grote lus van 128 kilometer,
pittig klimwerk op de Kemmelberg inbegrepen.

Jaarlijks knallen we met z'n allen
in onze provincie zo'n 19 miljoen
kurken de vuilbak in. Eén miljoen
kurken inzamelen op een jaar tijd in
West-Vlaanderen. Dat was de opzet
van de campagne 'Mag ik deze kurk
van jou?' Met deze duurzame actie
willen we zowel echte als plastic kurken verwerken tot isolatiemateriaal.
Op dit moment staat de teller rond
de 100.000 kurken. Je kan dus nog
steeds kurken binnenbrengen. Voor
een overzicht van de inzamelpunten:

GRENZEN VERLEGGEN

www.west-vlaanderen.be/
kurkinzameling

www.toerismewesthoek.be/frans-vlaanderen

www.westtoer.be/nl/doen/gent-wevelgem-IFF
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Van 29 juni tot en met 15 september
organiseert het Zwin Natuur Park een
solotentoonstelling van Guillaume
Bijl. De installatie ‘Sorry’ in het bezoekerscentrum kadert in de stijl van
deze bekende Belgische kunstenaar:
poëtische en absurde installaties met
ongewone combinaties van dingen uit
de dagelijkse realiteit. In het Zwin laat
hij zich inspireren door de toeristische
beeldcultuur aan de Kust in combinatie met kunsthistorische referenties
en alledaagse situaties.
www.zwin.be/guillaume-bijl

ZIE GINDS
KOMT DE FIETSBOOT
Het zomers boottochtenprogramma van Toerisme Leiestreek pakt
uit met een primeur en daar kan
jij bij zijn. Voor het eerst zal er een
fietsboot de Leie afvaren,
de eerste zondag van augustus
en september. Neem je fiets mee
op de boot en stap op en af waar
je wil, en dat voor slechts 5 euro.
Onderweg geniet je van een hapje
en een drankje. Benieuwd naar de
andere thematochten?

VAN BIJL TOT
ATLANTIKWALL
Deze zomer zetten
twee tentoonstellingen
de kuststreek op
de wereldkaart.

Blikvanger op de site van Seafront in
Zeebrugge is de nieuwe tentoonstelling ‘Operatie Noordzee 1944-45’.
Je herbeleeft 'de Slag om de Schelde' van 1944 aan de hand van foto’s,
videomateriaal, kaarten en originele
objecten, waaronder een originele Canadese pantserwagen en een luchtafweerkanon. Wat gebeurde er exact
tijdens de bevrijding van de Scheldemonding? Nooit eerder getoonde
beelden vertellen het verhaal van het
leven achter de Atlantikwall en het
onderwatererfgoed voor de Kust. De
tentoonstelling loopt van 8 juni 2019
tot en met 3 januari 2021 en kadert
binnen de nationale campagne ‘Belgium Remembers 44-45’, ter herdenking van 75 jaar Bevrijding België.
www.dekust.be/
expo-operatie-noordzee-1944-45

Verblijf je in Poperinge of Heuvelland, fiets dan zeker eens tot over
de ‘Schreve’ en ontdek het nieuwe fietsnetwerk aan Franse zijde.
Wat je over de grens wacht? Groen, groen en nog eens groen. Mont
de Flandre, de vlaktes van Houtland en de Leie, het natuurgebied
van Audomarois ... je komt ogen tekort! Daarna uitblazen bij een fris
pintje in een traditionele estaminet?
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OM PREUS
OP TE ZIJN

OEREI VINDT
LAATSTE RUSTPLAATS
Het grote oerei ‘Coming World’ uit
de landartinstallatie ‘ComingWorldRememberMe’ (CWRM) van kunstenaar
Koen Vanmechelen heeft een nieuwe
permanente bestemming gevonden
in provinciedomein De Palingbeek in
Ieper. Het maakt er deel uit van een
nieuwe kunstinstallatie die niet alleen
de slachtoffers van WOI wil herdenken, maar ook een verwijzing wil
zijn naar de expo ‘600.000 beeldjes
– 600.000 namen’, die in 2018 meer
dan 250.000 bezoekers op de been
bracht.

MINIVAKANTIE, MAXI ONTSPANNING
Westtoer pakt uit met negen minivakanties in het Brugse Ommeland.
Op het menu? Unieke belevingen voor jong en oud, met of zonder kinderen,
van avontuurlijke trekking tot bosbaden. Eén, twee of drie dagen?
Aan jou de keuze. Ontdek de online vakantiegids, met alle routes,
tips en de beste adresjes. Weg stress!
www.brugseommeland.be/vakantiegidsje

DAAR BIJ DIE MOLEN,
DIE MOOIE MOLEN

In de Westhoek reis je letterlijk van de bergen naar de zee. De heuvels met
hun beboste toppen nodigen uit tot sfeervolle ontdekkingstochten, net als
de eindeloze vergezichten en het vlakke noorden, met zijn weidse polders
en de IJzer. De Westhoek telt ook tal van historische stadjes en charmante
dorpjes. Tips voor trips, verrassende hoekjes en activiteiten vind je op:

De gerestaureerde Sint-Karelsmolen in
Veurne draait opnieuw. De totale restauratie duurde 5 jaar en heeft 950.000 euro
(excl. BTW) gekost, waarvan de provincie
380.000 euro (excl. BTW) heeft betaald
en de Vlaamse overheid 570.000 euro
(excl. BTW). Deze unieke poldermolen uit
de periode 1814 -1820 is een beschermd
monument. Zijn functie was en is nog
steeds water oppompen uit de lager
gelegen Moeren naar
de Ringsloot met
een door windkracht
aangedreven vijzel.
Het is de enige molen
in België die met dit
systeem werkt.

©Wolf&Wolf

VAN DE BERGEN TOT DE ZEE

www.west-vlaanderen.be/palingbeek

STUDENT
MET BUITENLANDSE
PLANNEN?

www.toerismewesthoek.be/vandebergentotdezee

WANDEL DOOR WOI
Het WOI-bunkercomplex Batterij Aachen
op de Atlantikwall in provinciedomein
Raversyde in Oostende is volledig vernieuwd en gerestaureerd. De restauratiewerken namen zo'n drie jaar in beslag.
In de WOI-bunkers kunnen bezoekers
voortaan aan den lijve ondervinden
hoe het voelt om het einde van een
beschieting af te wachten of kunnen ze
observeren zoals de soldaten dat deden.
In de duinen is een volledig nieuw pad
aangelegd met een betonnen replica
van een kanon uit WOI en verschillende
betonnen maquettes, een technologisch
hoogstandje op zich! Verder zijn twee
bunkers ingericht als tentoonstellingsruimten, waar je meer te weten komt
over de oorlog op zee, het leven in de
kustbatterij en de kustverdediging.

Heb jij West-Vlaamse roots en wil je
gaan studeren of stage lopen in het
buitenland? Goed nieuws: de provincie steunt jou! De subsidie kan gaan
tot 2.500 euro.
Op www.westvlamingenabroad.be
ontdek je alle stagelocaties, interessante getuigenissen en nuttige documenten, zoals het subsidiereglement
en een aanvraagformulier.
De volgende indieningsronde wordt
afgesloten op 7 november.

SCOOR EENS (MET)
EEN STREEKPRODUCT
Nog op zoek naar een leuk en origineel geschenkje? Surf dan eens naar
webshop.west-vlaanderen.be.
Er is heel veel keuze en bestellen
gaat makkelijker dan ooit. Wat
dacht je bijvoorbeeld van een zoete
box met streekproducten? Of een
schattig babysetje met West-Vlaamse
spreuken? Wil je liever zelf je
geschenkpakket samenstellen,
dan ben je welkom in het
Provinciaal Informatiecentrum.
Jan Van Eyckplein 2, 8000 Brugge

www.raversyde.be
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"Ik doe wat ik graag
doe en volg gewoon
mijn passie."

25 CL
LIEFDE IN
EEN FLESJE
Ze was één van de vier finalisten van de WestVlaamse Jonge Ondernemer van het jaar en haar
vruchtsappenbedrijf JusRé kende een vliegende
start. Maar vraag je Valérie Lemahieu naar haar
succesrecept antwoordt ze: 25 cl liefde.

VALÉRIE
LEMAHIEU
34 jaar
Oprichtster van JusRé
Getrouwd met Frédéric
Mama van
Jules, Renée, Gaspard
Houdt van:
positieve energie, lachen,
de zon, pure ingrediënten,
haar gezinnetje
€ Houdt niet van:
slechte smaak en
geforceerde komieken

Miracle Morning. Ruby Sky. Green Trip.
Oh My Chia. Summer Symphony. De
namen van de groente- en fruitsapjes
van JusRé klinken goddelijk. En - test
het gerust uit - ze smaken zoals ze
klinken. Deze koudgeperste sapjes
zitten dan ook tjokvol vitamines en
bevatten zero suiker, smaakstoffen of
bewaarmiddelen. Niet alleen heerlijk
maar ook gezond dus. De ingrediënten
zijn met zorg geselecteerd, de drankjes
met liefde bereid.
Valérie: "Ik heb altijd een passie gehad
voor eerlijk, gezond en lekker eten.
Maar als drukbezette mama je kinderen
het beste van de natuur meegeven, is
soms rapper gezegd dan gedaan. Dus
begon ik sapjes te maken. In een wip
klaar en het bevat zoveel goede bouwstenen voor je lijf."

Doorbijter

Gedeputeerde
Jean de Bethune
"Het ondersteunen van
prille ondernemers is een
evidente beleidskeuze voor de
Provincie West-Vlaanderen.
Een toekomstgerichte
investering met een enorm
maatschappelijk en socioeconomisch rendement."
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Van het een kwam het ander. En voor
ze er zelf erg in had, stond het businessplan van JusRé op papier. Met een
enorme drive ging Valérie er tegenaan. Ze werkte letterlijk dag en nacht.
Experimenteerde met nieuwe smaken.
Testte pers- en bottelmethoden uit.
Bevoorraadde hoogzwanger nieuwe
verkooppunten ...
"Ondertussen moet je als jonge starter
ook nog eens je weg vinden in de
jungle van wettelijke en administra-

tieve verplichtingen die bij de start en
uitbouw van je zaak komen kijken. Daar
word je niet bepaald gelukkig van. Maar
ik ben een doorbijter, altijd geweest."

Start&GO
Als prille ondernemer moet je ook
overweg kunnen met onzekerheden.
"Plots speel je mee in de wereld van
de grote jongens. Terwijl het voor mij
allemaal om plezier draait. Ik doe wat
ik graag doe en volg gewoon mijn
passie." Toch wilde ze het vanaf dag
één goed aanpakken. Daarom sloot
ze zich aan bij Start&GO, het platform
voor startende ondernemers
van POM West-Vlaanderen.
Zichtbaarheid vergroten, nieuwe
inzichten opdoen en het vertrouwen
in eigen kunnen versterken, zo vat
Valérie samen wat Start&GO voor haar
betekent. "Als je altijd zeer operationeel
bezig bent zoals ik, is het goed om je
professioneel te omringen met andere
ondernemers en professionals die je
een spiegel voorhouden en die je de
zaken vanuit een ander perspectief
laten bekijken. Binnenkort start ik met
coaching. Mijn coach zal me helpen om
een groeipad uit te stippen en valkuilen
te ontwijken. Daar kijk ik heel erg naar
uit! Ondernemen geeft me zo veel
energie. Ik hoop hier mijn levenswerk
van te maken waar ik later met veel
voldoening en fierheid op terugkijk."

West-Vlaanderen
en ondernemers, dat zijn
twee handen op één buik.
Start&GO, een initiatief van
POM West-Vlaanderen en OC
West, ondersteunt gratis startende en groeiende ondernemingen in West-Vlaanderen.
Een onderneming uit de grond
stampen, vergt meer dan een
briljant idee. Met opleidingen,
netwerkmomenten, coaching,
professionele werkplekken ...
heeft Start&GO prille ondernemers heel wat te bieden.

Voor wie?
Je wil je eigen zaak opstarten
in West-Vlaanderen.

Je bent maximum vijf jaar
als ondernemer actief.
Dankzij stevige partnerschappen met Voka, Syntra West,
Unizo West-Vlaanderen, Starterslabo en de lokale besturen, kunnen we startende en
groeiende
ondernemingen
optimaal ondersteunen en
actief inspelen op hun noden
en vragen.

Sluit je aan bij
Start&GO en verhoog
je slaagkansen als
ondernemer!
www.startandgo.be
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Xavier Taveirne

Lippensgoed-Bulskampveld
"Op deze plek groeide ik op.
Toen ik 4 jaar was zijn we
naar het provinciedomein
verhuisd. Mijn ouders
hebben 26 jaar met hart
en ziel tearoom, restaurant
en feestzaal Bulskampveld
uitgebaat. Hard werken en
snel op eigen benen staan,
is de boodschap die ik als
kind ingelepeld kreeg. Maar
wat een omgeving om in
op te groeien! Niets dan
groen zo ver je kan kijken.
Een grote luxe tijdens de
examens: ik studeerde
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buiten, in een zee van
stilte. Daar heb ik later erg
aan moeten wennen, aan
plekken die niet stil zijn.
Onlangs dacht ik: toen ik
klein was, heb ik dat niet
genoeg gewaardeerd.
Want ik heb deze omgeving ook vaak vervloekt. Je
hebt geen leeftijdsgenoten
in de buurt, geen buren. Ik
was een 'alleenig' kind en
op mijn 18e wilde ik niets
liever dan uitbreken. Brussel trok. Dat was a long
way from Beernem."

©Wolf&Wolf

GEBOREN,
GETOGEN &
GEWORTELD

"Buiten studeren,
in een zee van stilte.
Wat een luxe!"

De zee

Radio- en
televisiepresentator

"Je kijkt naar het water en
de wolken, en de mogelijkheden
verschijnen vanzelf."

38 jaar
Groeide op in Beernem
Woont afwisselend in
Brussel en Brugge

02
©Misjel Decleer

XAVIER TAVEIRNE

"Maar kijk, de roots riepen
en ondertussen woon ik
weer in West-Vlaanderen.
Ik woon afwisselend in
Brugge en Brussel. Brussel,
dat is werken, dat is altijd
beschikbaar zijn als er breaking news is. Brugge, dat is
het gevoel: aaahh, de riem
mag los. De zee werkt als
een magneet op me. Als ik
De Ochtend presenteer,
ben ik om half 4 uit de veren. Rond de middag cruise
ik meestal fileloos op de

autosnelweg richting kust.
Onderweg luister ik naar een
podcast of Klara. In plaats
van recht naar huis rij ik vaak
naar Zeebrugge. Daar, want
het strand is er eindeloos.
De openheid van de zee
trekt me aan. In je leven kom
je obstakels tegen, hier niet.
Je kijkt naar het water en
de wolken, en de mogelijkheden verschijnen vanzelf.
Staren naar iets waar je niet
bij kunt, ken jij een groter
gevoel van vrijheid?"

Woont samen met Bas
Presenteert De Ochtend
op Radio 1 en Het Journaal

Maakte voor Canvas
in 2018 de driedelige
documentaire
"Voor de mannen"
over Vlamingen die de
bakens verzet hebben
voor homoseksualiteit
Bereidt een nieuwe
documentaire voor
over eenzaamheid
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Heuvelland
Een dinsdagochtend in de auto. Het giet. Om klokslag 10 uur
rijdt Xavier Taveirne de parking op. Het is zijn eerste vrije
dag na een periode van marathonradio maken in aanloop
naar de verkiezingen. Je zou het hem niet aangeven.
"Toch wel: voor het eerst is de vermoeidheid op mijn stem
geslagen. En zie je mijn wallen?" Gul en bedachtzaam
ontsteekt hij daarna een pleidooi voor het volle leven. Of
hij dat ook in West-Vlaanderen ervaart? "Wat dacht je?
Hier ben ik geworteld." En dan breekt de zon door.

"Ik heb vier jaar voor Radio 2
West-Vlaanderen gewerkt.
In die periode trok ik als
reporter de hele provincie rond. In Heuvelland
overviel me het schone in
het desolate. Een cluster
van 8 plattelandsdorpjes, in
heuvelachtig en dunbevolkt
gebied. Afgelegen, dicht bij
de taalgrens en toch liggen
steden als Kortrijk en Lille
op een boogscheut. Hier
hangt iets speciaals in de
lucht. Alsof je er op een
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resetknop kan duwen en
opnieuw kan beginnen,
wat ik soms een heel aantrekkelijke gedachte vind.
Ik heb het een paar keer in
mijn leven gedaan. Maar
hoe ouder je wordt, hoe
moeilijker, want je geraakt
meer en meer vertakt. Ik
zou ook mijn vrienden niet
kunnen missen. Maar toch:
verdwijnen is soms een
fijne gedachte. Als het ooit
zo ver komt, laat het dan in
Heuvelland zijn."

©Marc Ponchant

Won in 2017 De Slimste
Mens ter Wereld
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DE NATUUR
										
ALS
INSPIRATIE
"Een uitkijkpunt
Tussen Middelkerke en Westende liggen
de Warandeduinen, een natuurgebied met
diverse soorten duin- en helmgrassen en een
uitzonderlijke fauna en flora. Op de sokkel
van de oude watertoren middenin dit gebied,
verrees een ranke, publieke uitkijktoren, als
een bundel duingras, spelend in de wind .

is een tribune om de natuur
te laten spreken."

De Warandetoren maakt deel uit van
het project Horizon 2025 van de Provincie West-Vlaanderen en Westtoer. "De
oorspronkelijke watertoren had ernstige
betonrot", zo vertellen architecten
Robby Delobelle en Hannes De Preester
van WOW architectuur ! interieur.
"De noodzakelijke, gedeeltelijke afbraak
bood ons een unieke kans om een
nieuw toeristisch baken te bouwen in
de duinen: een originele uitkijktoren,
met behoud van de vroegere functies
van de watertoren. We behielden een
basis van 7 meter hoog, waarin de
technische installaties zitten die
Middelkerke voorzien van drinkwater.
Op deze stenen sokkel is de nieuwe
Warandetoren gebouwd."

DE
WARANDETOREN
Locatie:
Louis Logierlaan,
Middelkerke
Opdrachtgever:
Gemeentebestuur
Middelkerke
Ontwerp & realisatie:
WOW architectuur !
interieur (voorheen
Architecten Delobelle bvba)
www.wow-architecten.be
Uitvoeringstermijn:
220 werkdagen

Ode aan de natuur

Jaar van realisatie:
2018

"Veel aandacht is gegaan naar het
integreren van het bouwwerk in de
omgeving. We kozen voor aangepaste,
sobere en zo weinig mogelijk verschillende materialen waarvan de kleuren
harmoniëren met het landschap. Boven
op de oude basis van de watertoren
legden we een vijver aan, die gelinkt
is aan de bestaande poelen in het duinengebied. Het eerste uitkijkplatform
op 7 meter, dat toegankelijk is voor
rolstoelgebruikers en kinderwagens,
hangt vrij boven de rand van deze vijver

Oppervlakte:
0,176 hectare
Budget ontwerpopdracht
(excl. btw): €
60 000 euro
Budget uitvoering werken
(excl. btw): €
529 000 euro
Subsidies:
Westtoer, Provincie
West-Vlaanderen, Farys

en biedt al een eerste prachtig uitzicht
op het gebied. Het is bereikbaar via een
verhoogd, slingerend houten knuppelpad dat overgaat in een brugconstructie
rondom de sokkel. De natuur, het zand
en de wind krijgen er vrij spel."

Panoramisch genieten
De structuur van de toren zelf is opgebouwd uit gegalvaniseerde en gelakte
buizen, verwijzend naar het typische
helmgras. Robby Delobelle:
"Deze sprieten ondersteunen de wenteltrap, het rustplatform en het panoramaplatform op 20 meter, vanwaar je
een adembenemend uitzicht hebt op
het duinengebied, het strand, de zee,
de polders, het Beaufort beeldenpark
en het hinterland."

Landmark op
mensenmaat
"Het doet ons veel plezier om te zien
dat de toren bijdraagt aan een fijne
beleving van het natuurgebied en de
toeristische uitstraling van de regio.
Maar vooral ook dat de inwoners van
Middelkerke de nieuwe toren in hun
hart gesloten hebben. Als ik in de buurt
ben, ga ik even langs. Altijd staat er
wel iemand op het uitkijkpunt. Het is
een machtige plek. Een tribune om de
natuur te laten spreken."

Projectpartners:
Westtoer, Farys

Gedeputeerde
Sabien Lahaye-Battheu
"Beleving op en naast fiets- en wandelroutes wordt steeds
belangrijker. Door het uitbouwen van een heus netwerk
van uitkijkpunten spelen we hier maximaal op in”.
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©Westtoer APB

HORIZON

2025

Steeds meer
uitkijkpunten
voor een schitterend
uitzicht
Met Horizon 2025 investeren
de Provincie en Westtoer bijna
4,5 miljoen euro in de landschapsbeleving in de toeristische regio’s.
Het doel is 20 à 25 nieuwe uitkijkpunten creëren, verspreid over de
ganse provincie en gratis toegankelijk voor het grote publiek. Het
programma omvat nieuwe torens
en uitkijkpunten in bestaande gebouwen. Al 21 projecten werden
geselecteerd.
De Warandetoren in Middelkerke
is er één van. Deze uitkijktoren,
gebouwd op de bestaande watertoren, biedt zicht op de polders en
de zee.
Na grondige renovatie heropende de
Belvedèretoren op de Kemmelberg
in Heuvelland. Met zijn 159 meter
is de Kemmelberg het hoogste punt
in West-Vlaanderen. Het uitzicht is
dan ook imposant.
De Vredesmolen in Klerken
(Houthulst), 43 meter boven de zeespiegel, deed tijdens WOI al dienst
als uitkijkpost. Dankzij Horizon 2025
werden hier panoramische informatiepanelen aangebracht.
Ondertussen ging ook nog de toren
van de Onze-Lieve-Vrouwekerk in
Zonnebeke open, na aanpassingsen vernieuwingswerken. Het uitkijkpunt ligt op 40 meter hoogte. Op de
tussenverdiepingen werd een permanente tentoonstelling ingericht.
www.horizon2025.be
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P R OVI N C I E D OM E I N

DE GAVERS
Een meer met loepzuiver water, een avontuurlijk
hoogteparcours, schitterende wandel- en fietsroutes,
gezellige cafetaria's … Het provinciedomein
De Gavers in Harelbeke heeft het allemaal.

790 000
Elk jaar ontvangt het provinciedomein De Gavers
ruim 790.000 bezoekers. Voor de meesten onder
hen is het domein bekend terrein, en ze komen
er voor hun vaste activiteiten. Maar ook meer
en meer dagjestoeristen uit Wallonië en zelfs
Frankrijk kennen de weg naar De Gavers.

02

16 500

Het provinciedomein telt
2 natuurreservaten met
2 vogelkijkhutten. Midden
in de natuur- en milieueducatieve zone is een
vijver aangelegd met
'onderwaterdoorkijkwand'.
Zo zie je hoe ongewervelde
diertjes in De Gavers leven.

Van natuur ontdekken - braakballen uitpluizen, iemand?
- tot je uitleven in avontuurlijke sporten, voor zo'n
16.500 leerlingen is De Gavers elk jaar opnieuw een
topbestemming voor een schooluitstap of sportdag.

80

2 800

De zwemzone van het
Gavermeer is gemiddeld
80 dagen per jaar - waarvan
zo'n 40 gegarandeerd zonnig gratis toegankelijk voor jong en
oud. Afspraak elke dag in juli
en augustus, van 11 tot 19u.

Parking
Stasegemse Steenweg

5 500

TE LAND, TER ZEE
EN IN DE LUCHT
Beleving staat centraal in provinciedomein De Gavers in Harelbeke.
Fijne wandelroutes voor wie het rustig aan wil doen, mountainbikeparcours
voor de snelle jongens en meisjes.
Het centraal gelegen Gavermeer van
liefst 53 hectare, mag dan de zee niet
zijn, aan wateractiviteiten geen gebrek.
In juli en augustus kun je elke dag een
kajak huren. Voor wie het graag hoog
en droog houdt, is er een spannend
hoogtouwenparcours.

Het Gavermeer staat in voor
de natuurlijke zuivering van
het drinkwater in de regio.
Het water is dan ook van een
uitzonderlijk hoge kwaliteit
en het meer is de natuurlijke
biotoop van rijke fauna en
flora. En van 2.800 duikbeurten
van West-Vlaamse clubs.

Zoveel likes tellen we al op
Facebook. En dat aantal willen
we nog verdubbelen. Dus: like
en volg ons, en kom alles te
weten over het reilen en zeilen
in provinciedomein De Gavers.

Provinciaal Recreatie- en
Natuurcentrum De Gavers
Parking Eikenstraat

Eikenstraat 131, 8530 Harelbeke

bezoekerscentrum: 056 23 40 10
gavers@west-vlaanderen.be
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Gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe

www.west-vlaanderen.be/
gavers

“Provinciedomein De Gavers is het ideale decor voor een actieve zomer
in eigen streek. Deze prachtige locatie biedt voor elk wat wils.”

www.facebook.com/
degaverswestvlaanderen
@degaversharelbeke
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30,5 KM IN DE BENEN

LEIESTREEK
									LUSJE

‘Je Wildste Westen’ staat garant voor actie en avontuur langs
het Kanaal Bossuit-Kortrijk. De
site Transfo en het provinciedomein De Gavers zijn twee hotspots langs het kanaal. Ontdek
het machtige touwenparcours,
ga de uitdaging aan op een klimmuur of duik eens naar grote
diepte … Er is vast een avontuur
op jouw lijf geschreven!

© Oenanthe

BELEEF
JE WILDSTE
WESTEN

Dit lekkere fietslusje start aan
provinciedomein De Gavers op de
grens van Harelbeke en Deerlijk.
Naast deze twee gemeenten doe je
ook Kuurne aan. Om iets te drinken
kan je onder meer terecht op enkele
terrasjes langs de Leie of in de
twee cafetaria's van De Gavers.

69 59

OP DE AGENDA IN DE GAVERS
Vogelkijkhut

Honden toegelaten

De Gavers is er voor iedereen. Ook voor
je trouwe viervoeter. Zo is er een losloopzone
van ruim 1 hectare. Grote honden ravotten
in een weide mét een stukje bos, de kleintjes hebben een weide voor hen alleen.

39

23
9

Speelbos

Elke eerste zondag van de maand
is het Natuurzondag.
Een gids neemt je van 9 tot 12u mee
op wandeling door
het domein, telkens met
een ander natuurthema.
Deelname is gratis.

Bavikhove

55

Kuurne

34

Bistro Poirot

40

86
Zomerse
avontuurdagen

Avontuurlijk aangelegd?
Welkom op de Avonturenzondagen
in juli en augustus, van 14 tot 19u.
Op 24 en 31 juli en 7 en 14 augustus
telkens van 14 tot 17u,
zijn er de Klimwoensdagen
voor kids vanaf de 2e kleuterklas.
Tickets zijn verkrijgbaar aan de balie
van het bezoekerscentrum.

Avontuur
& natuurbeleving
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De vogelkijkhut is een echte aanrader.
Tuur vanuit de kijkhut het Gavermeer af op zoek
naar het wouwaapje en andere zeldzame vogels.

In het speelbos bouw je zelf kampen. De speelterreinen, boomhut,
hangbrug en speelbeek zijn goed
voor uren avontuur.

Natuurzondag

Het provinciedomein heeft een
uniek aanbod van avontuurlijke
activiteiten en natuurbeleving
voor scholen, groepen, families
en vriendengroepen. Dat wist
je al. Maar wist je ook dat je er
terecht kan voor de huur van
zalen, materiaal en zelfs een
evenementenweide? Meer info
in het bezoekerscentrum.

Desselgem

54

Neem een duikje

Zoek je verkoeling tijdens
een mooie zomerdag?
De zwemzone van het Gavermeer
is in juli en augustus gratis
toegankelijk van 11 tot 19u.

1000-soortendag

Op 1 september 2019 van 14 tot 18u
vindt de 1000-soortendag plaats. Laat je
verrassen door de enorme diversiteit aan
dieren en planten op het domein.

67

Taverne
Leiemeers

START

Harelbeke

26

97

35

52

Deerlijk

44

De Banmolens

START
45
46

FINISH

65

FINISH
64

Provinciaal Recreatie- en
Natuurcentrum De Gavers
Eikenstraat 131, 8530 Harelbeke

Meer info:
www.toerisme-leiestreek.be/preus

Stasegem
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De zomer hangt in de lucht. En wie zomer zegt, zegt
vakantie en zon, maar steeds vaker ook droogte en
watertekort. En dat hebben we de voorbije jaren gevoeld.
Hoe pakken we waterschaarste in onze provincie aan?
En hoe kan je zelf slim omspringen met water?

"De regen van vandaag is het
grondwater van morgen. Waterschaarste
oplossen, is een zaak van iedereen."

WATER, HET   NIEUWE GOUD?
Gedeputeerde
Bart Naeyaert
"De strijd tegen wateroverlast,
waterschaarste en het werken
aan méér waterkwaliteit, dat
zijn serieuze uitdagingen."

De regen van vandaag is het grondwater van morgen. Door de klimaatverandering gedraagt het weer zich
de voorbije jaren extremer: soms is
er een periode van zeer veel neerslag en wateroverlast, dan weer is
het uitzonderlijk lang heet en droog.
Daardoor geraken de grondwatervoorraden onvoldoende aangevuld.
De toename van verharde oppervlakte en het verdwijnen van zones waar
water lang genoeg de tijd heeft om te
infiltreren, versterken het tekort.

Wat doet de provincie?
De provincie is verantwoordelijk voor
3.653 km beken. Als waterbeheerder

Elke druppel telt
Intense buien met zeer veel neerslag
op korte tijd vullen het grondwater onvoldoende aan, omdat het water de tijd
niet krijgt om in de bodem te sijpelen.
Gevolg: wateroverlast. 10 dagen heel
de dag door lichtjes regenen - 5 liter per
vierkante meter, gespreid over heel de
dag is ideaal - is beter dan dat er 50 liter
neerslag op één dag valt. Voor wie in
de zomer vakantie heeft, klinkt dat niet
leuk, maar voor de bodem, de natuur
en de landbouw is het een zegen.
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hebben we twee hoofdtaken.
We zorgen voor goed onderhouden
beken en we investeren en begeleiden projecten voor water(her)gebruik.
Naast het uitvoeren van onderhoudswerken, leggen we ook gecontroleerde overstromingsgebieden aan. Vaak
is daar ook een waterspaarbekken bij,
een grote plas water die kan gebruikt
worden in tijden van watertekort.

Wat kunnen we zelf doen?
Anders omgaan met waterverbruik.
Stel jezelf eens de vraag: hoe en
waar kan ik minder water verbruiken? Is het wel nodig om zo lang te
douchen? Kan ik in mijn huis gebruik

maken van regenwater en een hemelwaterput installeren? Regenwater
is gratis en perfect bruikbaar om
toiletten door te spoelen, voor
de wasmachine of in de moestuin.
De aanleg van je tuin is ook van
groot belang. Waarom moet je
gemillimeterd kort gras hebben?
Bij de minste droogte verkleurt het
en moet je het beregenen. Meer
variatie is ook een goed idee. Zaai
streekeigen bloemen, planten,
struiken en bomen, die zijn aangepast
aan ons klimaat. Door de schaduwvorming zorgen ze er bovendien voor
dat de bodem niet uitdroogt. En het
is ook nog eens goed voor insecten
en vogels.

Weinig regen heeft gevolgen
tot op ons bord

Hoe erg is het
in onze provincie
gesteld?
In 2017 en 2018 was er door de grote
droogte zo weinig water in onze waterlopen dat een verbod om water op te
pompen nodig was. Dat water is nodig
om drinkwater te maken en voor het
beregenen van gewassen op de velden. Door het uitblijven van neerslag
hebben veel teelten te weinig water
gekregen. De voorbije zomers waren
de waterlopen op bepaalde plekken
zelfs gewoon leeg, wat ook nefast is
voor het biologisch leven in en rond het
water. In de kustpolders heb je bovendien het probleem van de verzilting van
het oppervlaktewater. Dieren die van
dat zoute water in onze beken drinken, drinken zich letterlijk dood. Vorige
zomer zijn daarom veel dieren op stal
gezet en kregen ze leidingwater om te
drinken...

De hevige droogte van de voorbije jaren heeft gevolgen voor veel sectoren, wat we zelfs tot op onze eettafel kunnen voelen. Door de droogte doen bepaalde teelten het minder goed en daalt de opbrengst, zoals
ook de aardappel. Dit is een van de oorzaken waarom ons pakje friet
wat duurder is geworden. Bepaalde telers gaan ook zoeken naar teelten
die minder water nodig hebben, zoals bijvoorbeeld ironisch genoeg de
wijnbouw. Zo verandert water in wijn ...
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VITAMINE
Met Vitamine Zee - verhalen van kustambassadeurs,
het familiespel ‘Uitwaaier’ en initiaties strand- en
waterbeleving - is de Kust meer dan ooit een
bestemming voor de vier seizoenen.
KENNISMAKEN MET JE
FAVORIETE WATERSPORT
Centraal in de campagne 'Vitamine Zee'
staat de strand- en waterbeleving van onze
Kust. Een 80-tal strandclubs en -bars
zorgen voor een trendy invulling en bij
de watersportclubs kan je een initiatie
reserveren. Meer weten?
Kijk voor het aanbod strand- en
wateractiviteiten op www.dekust.be.
Families met kinderen van 4 tot en met
12 jaar leven zich uit met het nieuwe kustspel ‘Uitwaaier’. Naast activiteiten op het
strand brengt het spel de grote en kleine
speler naar monumenten in alle badplaatsen, naar lekkere tafels en naar enkele
beelden van het Beeldenpark Beaufort.
‘Uitwaaier’ is gratis af te halen bij de
Diensten voor Toerisme.

Tijdens infomarkten, een tentoonstelling en een fietsroute langs het gebied,
leerden geïnteresseerden het militair domein van Koksijde kennen en konden ze
ideeën aanbrengen over een nieuwe invulling van dit gebied.
Het is nu al duidelijk dat er ruimte gemaakt zal moeten worden voor betaalbaar
wonen, bedrijven, gemeenschapsvoorzieningen, landbouw, recreatie en natuurontwikkeling. Nu defensie besliste om de basis te verlaten, kan de provincie verder
aan de slag met de inspraak om de site een nieuwe en concrete invulling te geven
die vastgelegd wordt in een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP).

KUSTAMBASSADEURS
Welke zijn nu de èchte kusttips die je niet
mag missen? Dat vroeg Westtoer aan
ondernemers die vol passie elke dag aan de
Kust leven en werken. Ze verklappen je hun
eigen bijzondere plekken, toffe adressen en
bezienswaardigheden. Van de gezelligste
terrasjes, unieke boetiekjes tot de mooiste
zeezichten … je ontdekt ze allemaal in de
20 authentieke verhalen van ambassadeurs
die Kust ademen.

10 MAAL WANDELEN
AAN DE ZEE
Aan de Kust is het heerlijk wandelen en
met de Kustwandelroute is dat ook heel
makkelijk. Rijg de knooppunten aan elkaar
en wandel net zo veel en zo lang als je wil.
Geen zin om zelf een lus in elkaar te steken?
Op www.dekust.be vind je tien uitgestippelde wandelingen. Als je wil, krijg je al een
voorsmaakje via Google Street View.
De Google Street View camera fotografeerde 'wandelbeelden' langs de volledige Kust.
Goed voor 160 km wandelplezier.
www.dekust.be/vitaminezee
©Westtoer APB

BURGERS
BESLISSEN MEE
OVER TOEKOMST
MILITAIRE BASIS
KOKSIJDE

ZEE

www.west-vlaanderen.be/militairebasiskoksijde
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www.west-vlaanderen.be/palingbeek

Dompel je onder in de wereld van
ridders, met leuke workshops.

Muzikale vertelwandeling; Yves
Bondue neemt je mee in het
leven van een kasteelmeisje,
de mythologie der watervogels
en de intrige der dorpelingen.

www.west-vlaanderen.be/zeebos

Gratis doe- en demonamiddag
over bomen en houtbewerking.
Schrijf je snel in voor de workshops.
www.west-vlaanderen.be/
bulskampveld

AUG

JUL

Overwin het hoogtouwenparcours;
drie circuits met verschillende moeilijkheidsgraad.

www.west-vlaanderen.be/gavers

01-31
ELKE MAANDAG, WOENSDAG,
VRIJDAG, ZONDAG

AQUARIUMSNUISTEREN

Ontdek de geheimen van de
Noordzee en het zeeaquarium.

24u kamperen;
natuurbeleving op zijn best
maakt familiebanden
op zijn sterkst!
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DE GAVERS
UITGEPLUISD!
1000-SOORTENDAG
Een gezellige beestenboel vol met
leuke natuur- en avonturenactiviteiten.
www.west-vlaanderen.be/gavers

HALLOWEEN
IN BULSKAMPVELD

NACHT VAN DE
DUISTERNIS

Verken het heelal met telescopen,
verwonder je over vleermuizen
en uilen, vlieg mee met nachtvlinders. Deze activiteit wordt in
verschillende provinciedomeinen
georganiseerd.

GEZINSZOEKTOCHT
‘OP VLEERMUIZENSAFARI’

05

OKT

26

12
OKT

NACHTJE
BLANKAART

OKT

AUG

EEN HART
VOOR HOUT

AVONTURENZONDAG

www.west-vlaanderen.be/duinpanne

SEP

AUG

www.west-vlaanderen.be/
blankaart

www.west-vlaanderen.be/
blankaart
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01-31

AUG

SEP

HET VOGELKIND

Een actieve wandeling met gekke opdrachten en
een heerlijk bosbad. Inschrijven is de boodschap.

www.raversyde.be
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17U30 TOT 20U

NATUURAVONTUUR
IN 'T ZEEBOS

Een exclusief avondbezoek
aan de Atlantikwall
met allerlei artiesten.

De hutten staan open om bezoekers
te verwennen met tal van activiteiten.

JUL

08

17-18

ZOMERPARCOURS

ELKE ZONDAG

12&19

NOCTURNE
ATLANTIKWALL

29-01
www.zwin.be

www.raversyde.be

JUL

AUG

24

Een mix aan natuurworkshops,
theater, muziek en spel.
Schrijf je snel in,
de plaatsjes zijn beperkt.

NOG MEER TIPS
SEP

Leuke dingen doen, eten,
amuseren en logeren met
of zonder kinderen?
Hier doe je inspiratie op.

BUSK-FESTIVAL
IN ‘T GROEN

JUN

MIDDELEEUWS
WEEKEND

SEP

27-28

JUL

TIEN
OM TE
ZIEN
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NATUURFESTIVAL

Ga samen met Basiel de boswachter en Bart de baardvleermuis
vleermuizen spotten.

www.west-vlaanderen.be/
palingbeek

ROZENTUIN,
KORTRIJK

Elke dag gratis te bezoeken.

Mysterieuze en
avontuurlijke natuurtocht.

Natuurbeleving voor groot
en klein met workshops en
heel wat animatie.

www.west-vlaanderen.be/
bulskampveld

www.west-vlaanderen.be/
duinpanne

Meer activiteiten op
www.west-vlaanderen.be/
genietenvandenatuur

www.rozentuinkortrijk.be

23

“Hier klopt mijn geluksgevoel.
West-Vlaanderen voelt als thuiskomen.”

MIJN GEDACHT

Belle Perez

Niet van hier.
Maar toch een hart voor ons.

BELLE PEREZ
Geboren in Neerpelt
43 lentes
Vlaamse Latin-zangeres
met Spaanse roots
Brak in 2000 door met
het liedje Hello World
Veroverde oneindig
veel harten met hits
als Que viva la vida,
El Mundo Bailando,
Enamorada, Rumba
Won meerdere jaren op
rij de Radio 2 Zomerhit
Mama van Ellía (2,5 jaar)
Viert 20 jaar op de planken
met een tournee en een
nieuw album: Fiesta Perez,
hét Latin-feestje
van het jaar
Plant een nieuwe
theatertournee
in 2019-2020

© Dieter Bacquaert

Wat heeft Belle Perez met West-Vlaanderen ?
"Liefde, niets dan liefde voor jullie mooie
provincie ! De vele zomertournees en
optredens hier gaven me de kans om te
groeien als zangeres en mijn eigen stijl te
ontdekken. Het publiek reageerde ook altijd zo
warm en zo enthousiast ! En nog altijd.
Het is een feest om hier op de planken te
staan. Je mag dus gerust stellen dat ik hier
ben opengebloeid en geworden ben tot wie
ik nu ben. Niet alleen als artiest. Want ik
vind het heerlijk om na een optreden de
zilte zeelucht op te snuiven, te turen over
de horizon, te genieten van de gloed van de
zonsondergang ... Hier zijn, geeft me een
warm, goed gevoel. Een gevoel van vrijheid
ook. Iets wat ik in mijn drukke leven hoe
langer hoe meer ben gaan waarderen.
Op het podium gaan alle remmen los,
daar geniet ik enorm van. Muziek is emotie.
Maar die passie wordt maar gevoed omdat ik
ook rust, eenvoud en stilte toelaat. Dat alles
ervaar ik hier. West-Vlaanderen voelt als
thuiskomen, op en naast het podium."

