HERFST 2019

Ontdek het beste
wat onze provincie
te bieden heeft.

PREUS

#03

HET BLIJFT
KRIEBELEN

Julie Colpaert
over 'haar' West-Vlaanderen

P8 ALLEMAAL BEESTJES

100% West-Vlaams
maar bijna verdwenen

P11 GETEST IN ONS GEWEST

Wandel op de
zeebodem zonder natte
voeten te krijgen

P16 DOMEIN IN DE KIJKER

Gezwind door het
Zwin Natuur Park
in de winter

M A G A Z I N E VA N D E P R O V I N C I E W E S T - V L A A N D E R E N

WestVlaanderen-Magazine03-HVG_DEFv2.indd 1

21/10/19 17:09

PREUS
11
EEN

De winter komt er aan…
Halloween ligt achter ons en hier en daar kan je al wat
kerstsfeer proeven. De ijspistes worden opgebouwd,
de kerstmarkten herrijzen en de sfeerlichtjes springen aan.
De zoektocht naar het ideale geschenkje kan beginnen.
Met PREUS helpen we jullie alvast graag op weg met
enkele leuke ideetjes. Geschenken met een persoonlijke
toets of geschenken met een knipoog.

FANTASTISCH
KOPJE-ONDER
Pootje baden zonder
natte voeten

20

Maar wil je even ontsnappen aan alle drukte die
de eindejaarsperiode met zich meebrengt dan kan
het Zwin Natuur Park in Knokke-Heist misschien de
oplossing bieden. Een fietstocht met de Zwingids,
een winterwandeling op zoek naar de mooiste wintervogels, een bezoek aan de fototentoonstelling
'Rond de Noordzee', … De mogelijkheden zijn eindeloos.
Ook in het bezoekerscentrum Duinpanne kan je even
ontsnappen aan alle drukte en kopje-onder gaan in de
fantastische expo Sea Change.
Ontspan je liever in de zetel met een heerlijk kopje koffie en wat lectuur, blader dan verder in PREUS en laat je
aangenaam verrassen door het West-Vlaamse verhaal van
Julie Colpaert, een blik achter de schermen van het
TV-programma 'Het Provincaal Domein' en de tips & trics
voor een diervriendelijke tuin.

GESCHENKEN
MET EEN KNIPOOG

Geschenken met een
bijzonder verhaal

06
WEST-VLAANDEREN
TRAPT DOOR

Veel leesgenot!

Kwalitatieve, veilige fietspaden

Jouw provinciebestuur
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Het Zwin Natuur Park

ZWINVLAKTE

TERUG
NAAR DE
ROOTS

Het West-Vlaams gevoel
van Julie Colpaert
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OM PREUS
OP TE ZIJN
Belevenissen, to do's
en nice-to-haves in
onze provincie.

SIGHTSEEING MET
DE BENENWAGEN
Ieper en Kortrijk pakken uit met
een gloednieuwe stadswandeling. In de kattenstad leidt een
route van 6,6 km je langs historische gebouwen, gezellige
steegjes en pittoreske pleintjes.
De stadswandeling van Kortrijk,
7,7 km lang, brengt je oog in
oog met historisch erfgoed en
moderne architectuur. Tip voor
de kerstvakantie.
www.toerismewesthoek.be/
doen/stadswandelroute-ieper
www.toerisme-leiestreek.be/
doen/stadswandelroute-kortrijk

LAAT MAAR DRAAIEN!
Groene energie, daar hebben we
een boontje voor. Verschillende
bedrijven kregen van de Provincie
groen licht om een windturbine te
installeren. Het gaat om diepvriesgroentebedrijf d'Arta in Ardooie,
veeteeltbedrijf LV Prat in Hulst en
een landbouwbedrijf in Zevekote.
Zo werken we actief mee aan de
noodzakelijke energietransitie.

GROENE KANSEN,
GROENE DIENSTEN
Medewerkers van sociale onderneming
vzw De Groene Kans steken sinds kort
mee de handen uit de mouwen voor o.a.
het groenonderhoud in provinciedomein
IJzerboomgaard in Diksmuide. Het gaat
om mensen die elders moeilijk aan de slag
kunnen, maar zeker wel kansen verdienen.
En die willen wij ze graag bieden!
www.west-vlaanderen.be/ijzerboomgaard
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MOET ER NOG GLAS ZIJN?
Met Agrotopia bouwt de Provincie mee aan een nieuw, veelbelovend tuinbouwproject. In deze hightech onderzoeksserre op het
dak van de REO Veiling in Roeselare zal o.a. onderzoek gedaan
worden naar innovatieve technieken voor glas- en stadstuinbouw.
Eind 2020 is dit technologisch hoogstandje klaar.
www.inagro.be/agrotopia

WIE SLIM IS,
KOOPT SAMEN AAN

Inschrijven en info op
www.west-vlaanderen.be/groepsaankoop

Met de nieuwe groepsaankoop stroom en
gas biedt de Provincie jou de kans om flink te
besparen op je energiefactuur. De Provincie kiest
voor 100% groene stroom en regelt volledig de
overstap.

IN HET SPOOR VAN DE STIER
Wandelen saai? Niet met de klauter-, klim-, speel- en
wandellussen van 'Expeditie Bulskampveld' in
Landschapspark Bulskampveld. Vijf avontuurlijke expedities,
waaronder twee gloednieuwe, trakteren jonge gezinnen op
ongekend natuurplezier doorheen 'het veld van de stieren'.
Meer weten?
Check www.landschapspark-bulskampveld.be
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WESTVLAANDEREN
TRAPT DOOR
Kwalitatieve, veilige ﬁetspaden,
daarvoor steekt de Provincie graag
een tandje bij. Ze verbinden woon-,
school- en werkplekken met elkaar
en zijn hét alternatief voor de auto.
En dat het hele jaar door.
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Fietsen is gezond en goed voor
het milieu. Als Provincie gaan we
hier helemaal in mee. Samen met
de gemeenten zoeken we continu naar geschikte trajecten voor
functionele fietspaden. Zo werd deze
zomer het nieuwe fietspad langs
het Guldenspoorpad in Zwevegem
feestelijk ingehuldigd. Dit traject is
een belangrijke ontbrekende schakel
van de fietssnelweg F45. En met de
realisatie van het nieuwe Magdalenapad tussen de Koning Albert I-laan en
de Heidelbergstraat is een belangrijke
‘missing link’ weggewerkt van de
Groene Fietsgordel rond Brugge.

Op naar 562 kilometer
ﬁetssnelwegen
Fietssnelwegen vormen een aparte
categorie fietspaden. Ze hebben
een comfortabele ondergrond, zijn
vier meter breed en geven zoveel
mogelijk voorrang aan fietsers. Of
je nu met een gewone fiets, een
elektrische fiets, een speed pedelec
of bakfiets rijdt, je belandt snel en
veilig op je bestemming. De Provincie
plant maar liefst 562 kilometer aan
fietssnelwegen, waaronder de eerder

"In het wiel
van de Provincie
rijden we het
gat zo dicht."
MIJN

aangehaalde F45 tussen Zwevegem
en Kortrijk, de F7 tussen Waregem
en Kortrijk en de F32 tussen Roeselare en Brugge. Een fietssnelweg
langs de Koninklijke Baan N34 tussen
Oostende en Zeebrugge staat in de
steigers.

Provinciaal duwtje
in de rug
De aanleg van fietspaden is soms
een werk van lange adem, toch
blijven steden en gemeenten nieuwe
projecten voorstellen. In de afgelopen
legislatuur investeerde de Provincie
liefst 21 miljoen euro via het Fietsfonds. Zo willen we alle fietsers een
welverdiend duwtje in de rug geven.
www.west-vlaanderen.be/
fietssnelwegen

FIETS,
MIJN
VRIJHEID
Dat de provinciale steun voor een eigentijdse fietsinfrastructuur werkt,
daar is de gemeente Koekelare een
mooi voorbeeld van. Algemeen directeur van Koekelare, Lode Claeys:
"Als kleine plattelandsgemeente zijn
we al een 15-tal jaar bezig met de
aanleg van nieuwe fietsinfrastructuur. Daar zijn twee redenen voor:
veel wegen hadden geen fietspaden
én fietsen zit al vele jaren in de lift.
Toegegeven, zonder de steun van
het provinciale Fietsfonds zouden
de realisaties voor ons financieel
niet haalbaar zijn. Dankzij het Fietsfonds heeft onze gemeente een
mooie inhaalbeweging gemaakt en
met de Provincie als trekker blijven
we die weg inslaan."
Met de fiets sta je nooit in
de file. Hoe zalig is dat?
Alle info over fietssnelwegen
in Vlaanderen vind je op
www.ﬁetssnelwegen.be
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								 	 ALLE M
BEESTJES
De kamsalamander, de vinpootsalamander, de boomkikker,
de eikelmuis en de geelgors … misschien doen ze niet
meteen een belletje rinkelen, maar deze diertjes zijn
wel typisch West-Vlaams én bijna verdwenen.
De Provincie helpt ze te beschermen. Help jij mee?

STA MEE OP DE BRES VOOR
DEZE 5 BEDREIGDE DIERSOORTEN
In onze provincie mogen we van geluk
spreken: we zijn gezegend met een
fantastische fauna en flora. Maar helaas
zijn er ook bij ons een aantal waardevolle diersoorten die met uitsterven
bedreigd zijn. Dat komt vooral omdat
de omgeving verandert. Groen verdwijnt en daarmee wordt het voor deze
diertjes veel moeilijker om een plek te
vinden om te leven, te overwinteren,
zich uit te breiden of eenvoudigweg
om zich te verplaatsen naar andere
gebieden.
De Provincie selecteerde vijf belangrijke diersoorten. Belangrijk omdat ze
bescherming verdienen. Belangrijk
omdat anders onze biodiversiteit in
gevaar komt.

EIKELMUIS

01

Deze zeldzame slaapmuis met
prachtige pluimstaart vind je
in de randstad rond Kortrijk,
de Westhoek en de duinen
ten westen van Oostende.
In heel Europa gaat de soort
sterk achteruit. Hij is verzot op
insecten, noten en bessen, en
verplaatst zich behendig langs
dichte struiken en klimplanten.
Van oktober tot april doet hij
zijn winterdutje.

Wat doet de
Provincie?

Voor elk van deze dieren heeft de
Provincie een actieplan klaar. Maar ook
jij kan helpen om ze te beschermen.
Met jouw hulp vinden deze kostbare
beestjes weer voedsel en een plekje
om te overwinteren. En het mooie is:
vele andere soorten profiteren mee van
jouw hulp.

We planten fruitbomen,
besdragende struiken en
hagen, en creëren eikelmuisvriendelijke omgevingen langs
bv. spoorwegbermen zodat
de diertjes zich gemakkelijk
kunnen verplaatsen.

Wat kan jij doen?
• Plant fruitbomen,
besdragende struiken en/of
een brede haag.

©Hugo Willocx

02

VINPOOTSALAMANDER

Dit bijzondere diertje met
rozige kin vind je in de zandstreek en het Heuvelland. Hij
houdt van poelen in of vlakbij
een bos of heide. Die poelen
slibben makkelijk dicht, wij
werken aan het herstel ervan.

Wat doet de
Provincie?
Wij zorgen voor salamandervriendelijke bospoelen en
geschikte voortplantingsplaatsen. En we leggen houtkanten aan als verbindende
corridor tussen bossen.

Wat kan jij doen?
• Graaf een poel.
• Leg een houtstapel aan.
• Plant of onderhoud
een houtkant.
• Zet geen vis uit in de poel.

• Leg een houtstapel aan.
• Laat klimplanten groeien
waar het kan.
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• Bied een vorstvrij schuilplekje aan in je tuinhuis: een
gat van 4,5 cm diameter
volstaat!
• Houd je kat 's nachts binnen
of bind een belletje aan de
halsband.

Gedeputeerde
Jurgen Vanlerberghe
“Kleine diertjes, groot gewin. Ze leren
ons opnieuw naar de natuur kijken. En
dan groeit het besef dat we samen die
biodiversiteit kunnen vooruit helpen.”

21/10/19 17:11

MAAL
GEELGORS

03

BOOMKIKKER

Deze schattige, uiterst
zeldzame amfibiesoort is de
'specialité maison' van Knokke,
meer bepaald van de omgeving van het Zwin. Ze zijn fan
van grote zonnige poelen met
veel waterplanten, maar zonder vis. Liefst met grasland of
braamstruiken in de buurt waar
ze in klauteren om te zonnen
en om op insecten te jagen.

05

KAMSALAMANDER

04

De geelgors is een kleine
zangvogel in de Westhoek,
maar vroeger vond je hem in
de hele provincie. Geelgorzen
hebben nood aan dichte hagen
om te broeden en te schuilen.
Ze eten insecten in de zomer
en zaden in de winter.

Wat doet de
Provincie?
We zorgen voor wintervoedsel
op veldjes die niet geoogst
worden. We planten hagen,
struiken en bloemrijke graslanden. Zo verbeteren we hun
broedhabitat en creëren we
insectenrijke zones.

Dit zeldzame, beschermde
diertje met gekartelde rugkam
leeft in poelen met helder
water, waterplanten en zonder
vis, liefst nabij bloemrijk
grasland, hagen en bosjes. Je
vindt hem vooral in de duinen
en de zandleemstreek.

Wat doet de
Provincie?
Wij leggen poelen aan in een
bloemrijk grasland met een haag
errond. Zo hebben ze zomer en
winter een leefgebied.

Wat kan jij doen?
• Graaf een poel.
• Leg een bloemrijk
grasland aan.
• Leg een hout- of
steenstapel aan.
• Zet geen vis uit in de poel.

Wat kan jij doen?
• Plant een haag of struiken.
• Leg een bloemrijk
grasland aan.
• Gebruik geen pesticiden.

Wat doet de
Provincie?
We leggen extra poelen aan
met de juiste aanplanting
rondom, zodat ze zich makkelijk kunnen verplaatsen. Door
landschapsherstel willen we
de boomkikker laten migreren
tot in Damme, waar de soort
vroeger ook voorkwam.

©Bram Conings

6 TIPS

VOOR EEN
NATUURVRIENDELIJKE TUIN

Wat kan jij doen?
• Graaf een poel.

1 Gebruik geen bestrijdingsmiddelen.

• Leg een houtstapel of
bloemrijk grasland aan.

2 Plant inheemse struiken en bomen.

• Plant bramenrijke
struiken aan.

3 Laat delen van je gazon in bloei komen.

• Zet geen vis uit in de poel.

4 Plant een fruitboom en laat wat fruit

5 Leg een mooie poel aan met helder
water, inheemse waterplanten en zet
er geen vis in uit.

6 Plant een haag rond een weide

die je niet bemest of met herbiciden
behandelt.

hangen minstens tot laat in de herfst.

©Tom Gheskiere

BEN JE GRAAG IN DE NATUUR EN WIL JE
DIERSOORTEN MEE HELPEN INVENTARISEREN?

WestVlaanderen-Magazine03-HVG_DEFv2.indd 9

Super! Stuur een mailtje naar natuurbeleid@west-vlaanderen.be
of neem contact op met het Regionaal Landschap of Stadlandschap in jouw buurt.
Op www.west-vlaanderen.be/soortenbescherming ontdek je
welke beschermde dieren in jouw gemeente voorkomen.
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WAS HET
AL MAAR

We stevenen weer af op de gezelligste periode
van het jaar. Wil je vooral van de magie
genieten en minder heen-en-weergeloop
tijdens de eindejaarsrush? We serveren
je graag enkele feestelijke cadeautips.

EINDEJAAR
DE WEST-VLAAMSE SMOEFELBOX
Met trots stellen we jou onze nieuwste Smoefelbox voor!
Deze geschenkbox is gevuld met 100% West-Vlaamse streekproducten
en geschenken ‘met een knipoog’. Ze zijn met veel liefde en vakmanschap
op ambachtelijke wijze gemaakt, onder andere door mensen die (even) niet
meer terechtkunnen op de gewone arbeidsmarkt. Kortom, stuk voor stuk
heerlijke, eerlijke producten uit onze provincie. Elke doos bevat 8 artisanale
lekkernijen. Wil je het bijzondere verhaal achter deze culinaire toppertjes
kennen? Lees dan het artikel op pagina 20. Bestel de Smoefelbox via:
Informatiecentrum Tolhuis, Jan Van Eyckplein 2, 8000 Brugge.
www.west-vlaanderen.be/webshop
40 ¤

ZELF KERSTVERSIERING
MAKEN
Dinsdag 12 november
van 19 tot 21u
Een creatieve en persoonlijke toets
geven aan je kerstversiering?
Welkom op deze workshop,
waarin we kerstboompjes vlechten
van natuurlijke materialen.
Graag vooraf inschrijven:
25 ¤
25 deelnemers
bc.palingbeek@west-vlaanderen.be
057 23 08 40
Bezoekerscentrum
De Palingbeek
Vaartstraat 7
8902 Ieper-Zillebeke
www.west-vlaanderen.be/
palingbeek

©Hazel Neels

DE

je
WEEK laat
onderdompelen

VAN DE in de wereld

SMAAK van zeewier

Tussen 14 en 24 november brengt de Week van de Smaak
gezondheid, creativiteit en kleur op tafel. De dertiende editie staat in het teken van smaken en kleuren. Tijdens de
Week van de Smaak serveert het Informatiecentrum Tolhuis zeewier. We krijgen maar niet genoeg van deze troef
van de zee. We bieden een waaier aan activiteiten aan: een
boeiende expo, een razend interessante lezing, je kan er
zeewier komen proeven, deelnemen aan een smaakwandeling en zelfs genieten van een zeewiergelaatsverzorging.
Inschrijven voor de smaakwandeling en de lezing:
www.west-vlaanderen.be/weekvandesmaak
www.west-vlaanderen.be/informatiecentrum
provincie@west-vlaanderen.be
0800 20 021
Provinciaal Informatiecentrum Tolhuis
Jan Van Eyckplein 2, 8000 Brugge
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EEN FANTASTISCH

KOPJE-ONDER

Alles over de Noordzee ontdekken zonder natte voeten te krijgen? Welkom bij Sea
Change! Aan deze nieuwe expo in bezoekerscentrum Duinpanne in De Panne is
twee jaar gewerkt. Is de expo cool genoeg om de grootste wijsneuzen te boeien?
We zochten het uit.
SPECTACULAIRE
VERGEZICHTEN

ALS HET DRUPPELT
IN GROENLAND

Klim in de panoramatoren en
krijg een adembenemend uitzicht
over de omgeving. Van hieruit
heb je ook een goed zicht op de
11 duinmilieus in de duintuin van
het centrum.

Terug boven water, word je
ondergedompeld in weer iets
nieuws: de gevaren van de
stijgende zeespiegel. "Hé papa,
als het ijs op de Zuidpool smelt,
stijgt de zeespiegel. Jéééé, zit
dat zo in elkaar?"

WANDEL OP
DE ZEEBODEM
Zet de duikhelm op en daal af
naar de bodem van de zee.
Wandel rond en ontdek de
prachtige verscheidenheid van
het onderwaterleven. "Wauw,
een scheepswrak!" "Oh, een
mammoetschedel!"

POOTJE BADEN

"Kinderen zijn van
nature nieuwsgierig.
Het is dan ook een
goed plan om die
nieuwsgierigheid
te voeden."

Windmolens, schepen, vissers,
baggerbedrijven, zwemmers ... In
de controlekamer ontdek je alles
over de inrichting van de Noordzee en wie er allemaal actief in is.
Schep jij orde in de chaos?

SMART GAMES
VOOR SMART KIDS
Geen saaie cijfers en duffe feiten,
wel zelf ontdekken en doen. In
zes zalen vertelt de expo het
verhaal van de zee in verandering. Je trekt schuifjes open, tuurt
door een periscoop, stapt een
duikboot binnen, graaft fossielen
op, haalt plastic uit de maag van
een walvis, ...

Sea Change
Bezoekerscentrum
Duinpanne
Olmendreef 2
8660 De Panne
Gratis te bezoeken
tot en met 20 december.
Vanaf 21 december is
de expo betalend.
Meer info:
www.duinpanne.be
Scholen en groepen,
mits reservatie, altijd welkom!
Let op: het centrum is gesloten
van 2 tot 20 december.

WestVlaanderen-Magazine03-HVG_DEFv2.indd 11
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IK VOEL ME
OVERAL THUIS,
MAAR NERGENS
ZOALS IN
WEST-VLAANDEREN
"Mijn drie favoriete plekjes in West-Vlaanderen?
Ik heb er zo veel!" Met een brede glimlach leidt VTMnieuwsreporter Julie Colpaert ons rond in provinciedomein
Wallemote-Wolvenhof. Als ze ergens graag vertoeft, dan
wel hier, in deze groene parel in haar geboortestad.

JULIE COLPAERT
Reporter voor het
VTM-nieuws en
presentatrice van
reportageprogramma
Telefacts Zomer
39 jaar
Groeide op in Izegem
Woont op het platteland
in Vlaams-Brabant
Heeft 2 kinderen:
Jack (4) en Lily (bijna 2)
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"Hier kom ik écht
op adem, hier moet
ik vaker komen."
Wallemote-Wolvenhof
"Ik ben geboren en getogen
in Izegem en bewaar niets
dan fijne herinneringen aan
deze stad waar ik opgroeide
en naar school ging. Typisch
voor Izegem is de bloeiende
nijverheid. Ondernemerschap zit al eeuwen in ons
DNA. Die gedrevenheid,
daar herken ik me wel in.
De stad telt ook veel stille,
mooie en groene plekjes.
Het provinciedomein
Wallemote-Wolvenhof is
zo'n parel. Beide kastelen
middenin dat prachtige park

01

hebben me altijd geïntrigeerd. Als kind kwam ik
er niet heel vaak, maar
de beelden staan op mijn
netvlies gebrand. Sinds
ik zelf mama ben, kom ik
hier weer regelmatig. Mijn
oma verblijft in een rusthuis
vlakbij. Een bezoekje aan
haar combineer ik altijd
met een bezoekje aan het
provinciedomein. Even
de benen strekken en
een luchtje scheppen. En
ondertussen genieten mijn
kinderen met volle teugen
van het speeltuintje."

De Haan
'De zji trekt weg maar
komt altijd were, laat ons
ton slapen ip 't strand in
't zand, zonnecrème of
zonnebrand, op de grenze
van zji en land ...' Ken je
dat liedje van Ertebrekers
van Flip Kowlier? Gaat
recht naar mijn hart! Elke
zomer bracht ik als kind
door in De Haan waar
mijn grootouders een huis
hadden. Met een netje,

02

een schepje, water en zand,
that's it. Nog steeds ga ik
heel graag naar de zee.
Volle terrasjes, blije
mensen, leuke strandbars, ...
Ik associeer de Kust met
sfeer, gezelligheid en vakantie.
Toch geniet ik ook heel erg
van de gewone dingen: op
zondag in de rij aanschuiven
bij de bakker en lekkere
pistoletjes kiezen."

Damse Vaart
"Bij mijn oma hing in de
woonkamer een schilderij
van de Damse Vaart in
een besneeuwd landschap. Mijn opa die ik
nooit gekend heb, heeft
het geschilderd. Uit dat
schilderij spreekt niets
dan liefde voor de natuur.
Ondertussen heb ik deze
plek natuurlijk zelf al meerdere keren bezocht. Die
majestueuze bomenrij, de
stille vaart, het uitgestrekte
landschap eromheen, ...

03

het doet iets met me. Elk
seizoen biedt een ander
schouwspel, maar altijd
even mooi. Ik kom er niet
vaak, maar elke keer als ik
er ben, denk ik: hier kom ik
écht op adem, hier moet ik
vaker komen. Maar in mijn
volle agenda krijg ik dat zelden ingepland. Als mijn kinderen wat groter zijn, kom
ik hier vast en zeker met
ze wandelen en fietsen en
herinneringen ophalen aan
hun overgrootouders."

13
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WERKEN AAN
DROGE VOETEN
Als je alle waterlopen in West-Vlaanderen achter elkaar
zou leggen, kom je aan een afstand van Brugge tot Portugal
én terug! De Provincie beheert ongeveer 3.650 km aan
waterlopen, waarvan zo'n 1.300 in poldergebied. Geen wonder
dat het onderhoud van al die grachten een titanenwerk is.
Ratten buiten
Het jaarlijkse winteronderhoud van de
waterlopen loopt van begin oktober
tot eind december. Op ons indrukwekkend takenlijstje staan onder
meer oevers maaien, hout hakken en
vegetatie snoeien. Al wordt niet alles
weggeknipt. De jonge plantjes zorgen
er immers voor dat de oevers sterk
en stabiel blijven. In het voorjaar gaan
specialisten op pad om plantenexoten
zoals de reuzenberenklauw te vernietigen. En muskusratten en bruine
ratten die oevers beschadigen, worden
bestreden.
Van één ding mag je zeker zijn: de Provincie zet alles op alles om de hinder
voor de omwonenden te beperken.

snoei- en maaiwerk. Ook oevers herstellen, slib ruimen, baggeren, stuwtjes
aanbrengen, vuilroosters plaatsen en
vrijmaken, en dijken aanleggen zijn belangrijk. Daarnaast blijft het nodig om in
overstromingsgebieden wachtbekkens
aan te leggen om zo verder te werken
aan ‘droge voeten in West-Vlaanderen’.

Binnen en buiten
poldergebied
Firma Verhegge uit Zedelgem is één
van die specialisten die in onze provincie instaan voor waterwerken. Zaakvoerder Kathy Verhegge: “We voeren
zowel onderhouds- als beschermingswerken uit aan waterlopen binnen en
buiten poldergebied. Op dit moment
zijn we volop bezig met het jaarlijkse

Meer dan snoeien
en maaien
De onderhoudswerken aan de waterlopen houden nog veel meer in dan

Gedeputeerde
Bart Naeyaert
“Het grootste
waterbufferbekken dat we
hebben is ons bekenstelsel,
dat in topconditie moet zijn.
Dat is goed in tijden van
wateroverlast én watertekort.”

14
WestVlaanderen-Magazine03-HVG_DEFv2.indd 14

21/10/19 17:11

onderhoud van de waterlopen tweede
categorie. Dit zijn de onbevaarbare waterlopen. Met een rups- of bandenkraan
met maaikorf nemen we het teveel aan
begroeiing in de beek weg. Zo verzekeren we een goede doorstroming en
afvoer. Als we dat niet zouden doen,
bestaat het gevaar op overstroming.
Waar nodig ruimen we ook slib. We
voeren de werken met zorg en kwaliteit
uit, al is het niet altijd gemakkelijk werken. Soms is de beek moeilijk bereikbaar of is de zone om de werken uit te
voeren, erg beperkt. Hoe dan ook, als
familiebedrijf zijn we er trots op dat we
al twee generaties kunnen bijdragen
aan de goede staat van de waterlopen
in West-Vlaanderen.”

ZO ZORG JE
MEE VOOR EEN

WATERLOOP IN

TOPCONDITIE
•

Doe niets wat de vrije doorgang
van het water in de
beekbedding belemmert.

•

De waterloop en zijn oevers
moeten altijd vlot
toegankelijk zijn voor de
waterbeheerder.

•

De grond bewerken mag de
stabiliteit van de oevers
niet in het gedrang brengen.

•

Sluit weides langs
waterlopen af.

•

Voor het gebruik van
pesticiden is de oever
verboden terrein.

•

Op de vijfmeterstrook mag
je niets bouwen, planten of
ophogingen uitvoeren.

Bluuft e bitje van de beke
De campagne ‘Bluuft e bitje van de
beke’ informeert je over de do’s-anddon'ts van wonen aan een waterloop.
Als grondgebruiker ben je namelijk mee
verantwoordelijk voor ‘jouw' waterloop.
Als die in slechte staat verkeert, kan dit
leiden tot heel wat problemen. En voorkomen is nog altijd beter dan genezen.

Meer weten? Kijk op
www.west-vlaanderen.be/
waterlopen
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Op 26 juni werden drie jonge
ooievaars in het Zwin Natuur Park
voorzien van een zender. Dankzij
hun zender kunnen deze ooievaars
voortdurend gevolgd worden.

125 000

Uitwaaien, vogels tellen, inspiratie opdoen, natuur
ontdekken ... voor zo'n 125.000 bezoekers per jaar
is het Zwin Natuur Park telkens weer de place to be.

Hoe heten
de drie bezenderde
ooievaars van het Zwin?
Stuur je
antwoord voor 20 november 2019
naar
communicatie@west-vlaanderen.be
en maak kans op
één van de 10 duotickets
voor het Zwin Natuur Park.
Veel succes!

300

Met 300 verschillende
vogelsoorten is het Zwin
één van de meest vogelrijke
gebieden in België.
Ongeveer 200 soorten zijn
jaarlijkse gasten. Een kleine
100 daarvan broeden ook
in het gebied, zoals de
zwartkopmeeuw, de visdief,
de dwergstern en de kluut.

115

In februari 2019 werd de
uitbreiding van het Zwin
voltooid. De Zwinvlakte, het
deel van het Zwin dat onder
directe invloed staat van de
zee, werd 115 ha groter.
Door deze uitbreiding wordt
de verzanding van het Zwin
tegengegaan, ontstaat er
bijkomende natuur en wordt
het overstromingsgevaar
voor het achterland beperkt.

Gedeputeerde
Sabien Lahaye-Battheu
“Niets is beter dan in de winter in
je lekker warme jas, muts en sjaal
te genieten van een wandeling
aan zee of in de groene regio’s.”

1 400
VOETBALVELDEN
700 ha. Zo groot is de
volledige Zwinomgeving:
de Zwinvlakte, het Zwin
Natuur Park, de Zwinduinen
en -polders. Ruim 80 ha ligt
op Nederlands grondgebied.
Rond een groot deel van de
Zwinvlakte loopt een nieuwe
wandel- en fietsdijk vanwaar
je een machtig uitzicht
hebt op het natuurgebied.

650

Het Zwin is ook een paradijs voor
plantenliefhebbers. Het gebied
telt ruim 650 plantensoorten.
Voor een aantal zeldzame plantjes
zoals lamsoor en zeekraal is het Zwin
met zijn zoute milieu zelfs de enige of
belangrijkste groeiplaats in ons land.
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DE NATUUR BELEVEN, RUIKEN,
LUISTEREN, VOELEN, PROEVEN.

GEZWIND DOOR
HET ZWIN NATUUR PARK
IN DE WINTER
Wil je een gezonde portie zeelucht opsnuiven in
één van de mooiste stukjes natuur aan onze Kust?
Strijk dan neer in het Zwin Natuur Park. Wandel
door het park en maak van dichtbij kennis met
een bonte verzameling vogels. Neem zeker ook
de tijd om de panoramatoren te beklimmen en
trakteer jezelf op een 360° adembenemend
zicht op het natuurgebied en de zee.

ZWINVLAKTE

ZWIN NATUUR PARK

2 000
Naast vogels komen nog ongeveer
2.000 andere diersoorten voor,
waaronder 32 soorten dagvlinders,
591 soorten nachtvlinders,
37 soorten libellen en ruim
150 soorten bijen en wespen.

Zwin Natuur Park
Graaf Léon Lippensdreef 8,
8300 Knokke-Heist
bezoekerscentrum: 050 60 70 86
info@zwin.be
www.zwin.be
www.facebook.com/zwinnatuurpark
@zwinnatuurpark
@hetzwin
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Niet alleen voor schrijvers, schilders
en dichters, maar ook voor striptekenaars is het Zwin een dankbare
bron van inspiratie. In de kleurrijke
expo 'Het Zwin in de strip' ontdek je
je favoriete striphelden in je favoriete
natuurgebied. Van ‘Sprookjesnacht
aan zee’ van Suske en Wiske, ‘Storm
over Damme' en ‘De Samoerai’ van
de Rode Ridder, ‘Spoken in het Zwin’
van Robert en Bertrand, tot ‘Jari en
het plan Z’ van Raymond Reding en
‘Karlekijn in Knokke-Heist’ van Hubert
Lambert, beter bekend als 'Hachel'.
Niet te missen van 5 december 2019
tot 1 maart 2020!

OP DE AGENDA IN
HET ZWIN NATUUR PARK
Rond de Noordzee

Dag van de
Wetenschap

Nestkastjes

Beleef een onvergetelijke
Dag van de Wetenschap
op 24 november in het
Zwin Natuur Park en kom alles te
weten over vogelringen, veren,
het klimaat en nog veel meer.

Tijdens de krokusvakantie snuif je overal
het lentegevoel op in het Zwin. Er broedt
en broeit van alles. Vol geheimen en
verborgen plekjes om te ontdekken. Op
26 februari leer je alles over nestkastjes
en timmer je er zelf één in elkaar.

Huttenparcours &
winterwandeling

Vogels tellen
Help je mee vogels tellen in het
Zwin? We verwachten jou tijdens
het groot vogelweekend op 25 en
26 januari 2020.

18
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Wekkerwandeling
Riiiiiing! Goed uitgeslapen? Super,
want onze wekkerwandeling is er
alleen voor wakkere kids, mama's en
papa's. Tijdens deze wandeling tovert
onze gids natuuropdrachten uit zijn
hoed voor gezinnen met kinderen tot
12 jaar. Durf jij? Vast wel!
Afspraak op 9 februari om 14u30.

Ook een fan van de fantastische
avonturenreeks 'Rond de Noordzee'?
Bezoek dan zeker de bijhorende
fototentoonstelling. 'Rond de Noordzee'
loopt tot 28 november 2019 en de inkom
is inbegrepen in je toegangsticket
tot het Zwin Natuur Park.

Ook tijdens de koudste en
donkerste dagen heeft het Zwin
wondermoois te bieden. Tijdens
de kerstvakantie trakteren onze
gidsen je op spannende verhalen en boeiende weetjes in het
huttenparcours. Of neem deel
aan een winterwandeling of
familiewandeling en ontdek de
mooiste wondervogels in een
magisch decor. Strijk daarna
neer in bistro The Shelter voor
een kop dampende chocolademelk of glühwein.

© Zwin Natuur Park

HET ZWIN IN
DE STRIP

Met de Zwingids
op de ﬁets

Elke zondagmiddag kan je aansluiten
bij de fietstocht 'Met de Zwingids
op de fiets'. De nieuwe fiets- en
wandeldijk beloont je met een
adembenemend zicht op de streek,
tot over de Nederlandse grens.
Graag vooraf inschrijven via
www.zwin.be

Avontuurlijke
activiteiten
Het Zwin Natuur Park
heeft een uniek aanbod
avontuurlijke activiteiten
en natuurbeleving voor
scholen, groepen en bedrijven.
Ook teambuildings zijn mogelijk.

Weekendwandelingen
Het hele jaar door kan je op zaterdag
om 14u en op zondag om 10u30 en 14u
deelnemen aan weekendwandelingen
onder begeleiding van een Zwingids die
je in geuren en kleuren vertelt over de
unieke fauna en flora. Vooraf inschrijven
is aangeraden.

21/10/19 17:12

11 KM STAPPEN

© Zwin Natuur Park

UITWAAIEN
IN HET ZWIN

Voor deze stevige wandeling gaan we naar het wandelnetwerk in Knokke-Heist.
Je vertrekt aan het Zwin Natuur Park (zeker bezoeken!), wandelt langs de gloednieuwe
Internationale Dijk, doorkruist het natuurgebied de Zwinduinen- en polders, stopt bij hoeve
Hazegras voor een ijsje, pauzeert aan kunstwerk Hospitality met zicht op zee, om te eindigen
met een hapje en een drankje in bistro The Shelter van het Zwin Natuur Park.
Veel plezier!

11

10
7
6

9

START

ZWIN
NATUUR PARK

FINISH

INTERNATIONALE
DIJK

15
16
5

OOSTHOEK

1
VLONDERPAD

START

FINISH

HOEVE
HAZEGRAS

Zwin Natuur Park
Graaf Léon Lippensdreef 8
Knokke-Heist
Alle praktische info over
deze route in het Zwin:
www.dekust.be/preus
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HEERLIJKE,
EERLIJKE
GESCHENKEN
MET EEN KNIPOOG
Cadeautjes geven is even leuk als cadeautjes krijgen. En zeker als je een
'geschenk met een knipoog' geeft. Want wat deze cadeautjes écht bijzonder
maakt, is het verhaal dat erachter steekt en dat jij daarmee doorgeeft.

25 West-Vlaamse organisaties uit de
zorgsector en sociale economie bundelden hun krachten in het netwerk
'Geschenken met een knipoog'. Het
doel? Samen naar buiten komen met
unieke, authentieke geschenken. Alle
geschenken met een knipoog zijn
stuk voor stuk gemaakt door mensen
met een bepaalde kwetsbaarheid
of ondersteuningsnood. Mensen
die (even) niet terechtkunnen op de
gewone arbeidsmarkt, maar wel veel
goesting hebben om hun talenten in
te zetten.

Kwetsbare mensen
in de hoofdrol
Veronique Courcelles van Groep
Ubuntu x 8k, één van de deelnemende organisaties: "De producten die
onze mensen maken, zijn ambachtelijk, lokaal en met veel liefde geproduceerd, met respect voor mens en milieu. Een mooie manier om te tonen
dat iedereen een bijdrage kan leveren
aan de samenleving en iets te betekenen heeft in de maatschappij. Het
is ook een kwestie van erkenning, en
erkenning is iets waar we allemaal
nood aan hebben. Dankzij het netwerk 'Geschenken met een knipoog'

Gedeputeerde
Jean de Bethune
”'Geschenken met
een knipoog’ plaatst de
talenten van mensen met
een kwetsbaarheid in het
daglicht. Elk talent telt
in West-Vlaanderen!”
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krijgen deze prachtige producten de
zichtbaarheid die ze verdienen. Want
de kwaliteit, daar hoef je niet aan te
twijfelen: die is top."

Geef om
wat je geeft.

Delen met anderen
'Geschenken met een knipoog' biedt
voor elk wat wils: speelgoed, verzorgingsproducten, kunst, keramiek,
drank, voeding, … Handgemaakte
cadeaus voor elke gelegenheid, ook
ideaal als relatiegeschenk. Veronique: "Het eindejaar is in aantocht en
dus gonst het in onze ateliers van
de bedrijvigheid. Zo maken we o.m.
de 'Smoefelbox' voor de Provincie
West-Vlaanderen. Die wordt met
veel aandacht en zorg samengesteld.
En ook de lokale lekkernijen die erin
zitten, zijn bij ons gemaakt. In onze
ateliers spelen mensen met een
beperking de hoofdrol. Maar liever
spreek ik van mensen met mogelijkheden. Vlijtige handen, blijdschap en
voldoening dat ze kunnen werken,
fierheid dat ze hun producten kunnen
delen met anderen: dat is de essentie."

www.geschenkenmeteenknipoog.be

met de steun van

18-3371 Geschenken met een knipoog - Poster winkel A2_V04.indd 1
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De 25 organisaties werken al twee jaar
intensief samen via onder meer ervaringsuitwisseling en kennisdeling. In
april lanceerden ze samen de nieuwe,
overkoepelende naam 'Geschenken
met een knipoog' en een bijhorende
website met daarop alle organisaties,
winkels en verkooppunten.
De Provincie, meer bepaald de Provinciale
Ontwikkelingsmaatschappij (POM) West-Vlaanderen, zet haar
schouders onder dit initiatief. Ze geeft
het netwerk concreet vorm, coördineert en legt de focus op professionalisering en ervaringsuitwisseling.
De POM West-Vlaanderen biedt hen
jaarlijks ook twee ondersteunende
workshops aan.
Nog op zoek naar een leuk geschenk
voor de eindejaarsperiode?
Kijk zeker eens op
www.geschenkenmeteenknipoog.be
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In 'Het Provinciaal Domein’ (Focus-WTV) halen we het
beleid van het West-Vlaams provinciebestuur voor de
camera's. Geniet backstage even mee van de opnames bij
Château Superette in Dadizele, een project dat dankzij
de Provincie steun kreeg van 'Leader',
een Europees programma voor plattelandsontwikkeling.

eeft.

Klant is koning in
Château Superette
Château Superette, dat is genieten
van lokale streek- en hoevespecialiteiten, een lekkere koffie of een
fris streekbiertje op een schitterende locatie. Acht mensen met een
beperking runnen deze buurtwinkel
met terras en koffiebar. Dankzij de
steun van de Provincie en van Europa
kregen zij de nodige begeleiding en
groeide het kleine winkeltje uit tot
een prachtig buurtondersteunend
initiatief.

.be

21/03/19 09:55

Château Superette
Remi-Dewittestraat 6
8890 Dadizele
atelierwerking@marienstede.be
www.marienstede.be
056 50 94 13

'Het Provinciaal Domein' is
elke donderdag te bekijken
op Focus-WTV vanaf 18 uur
na het nieuws.
Aflevering gemist? Kijk op
www.west-vlaanderen.tv.
Voor meer nieuws over
de provincie, kan je 24/7 terecht op:

www.west-vlaanderen.be
www.facebook.com/
westvlaanderen
@provinciewvl
@provincie_wvl
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Met opgeladen batterijen
de drukke eindejaarsperiode
tegemoet? Trakteer jezelf en
je gezin op een onverwacht
uitje. Enkele tips!

11

NOG TOT

NOV

TIEN
OM TE
ZIEN

EXPO ’44 - ’19 VAN BEVRIJDING
TOT VERZAMELING

www.raversyde.be

10U30 - 18U

SMAKELIJK RAVERSYDE
Topchefs bereiden hapjes en
drankjes op basis van ingrediënten uit de Eerste Wereldoorlog
en delen enkele keukengeheimen uit de middeleeuwen.

16-24

NOV

NOV

11

Wat gebeurde er met de vele objecten die de
legers, soldaten en burgers hier achterlieten
tijdens en vlak na WOII?

www.raversyde.be

WEEK VAN DE SMAAK
De toepassingen van zeewier zijn nu
al ontelbaar. En in de toekomst zal
zeewier nog belangrijker worden.
Ontdek het allemaal tijdens de Week
van de Smaak in het
Informatiecentrum Tolhuis.
Vooraf inschrijven via
www.west-vlaanderen.be/
weekvandesmaak

13U30 - 16U30

PUTTEKE WINTER

17U00 - 22U00

NATUUR@ELIER:
NATUUR ZOEKT
TIMMERLUI
Enkel voor buitenspelende kinderen die zot zijn
van natuur! Of het willen
worden…
www.west-vlaanderen.be/
blankaart

29

NOV

NOV

20

0800 20 021

Laat je bij valavond betoveren, verwonderen,
verwarmen en verlichten door verschillende
lichtinstallaties, optredens, muziek, …
www.west-vlaanderen.be/gavers
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NOG MEER TIPS

DAG VAN DE
WETENSCHAP VRUCHTEN EN ZADEN

ROESTJE GAAT
OP ZOEK NAAR
VRUCHTEN VOOR
DE WINTER

NOV

24
14 30
U

NOV

10

Neem deel aan een wetenschappelijk onderzoek over zaden, ontdek hoe zaden
ontstaan, hoeveel verschillende soorten er bestaan, van welke plant ze komen,
hoe ze zich verspreiden en nog veel meer...

Speelwandeling waarbij je Roestje,
de eekhoorn, helpt bij het
verzamelen van vruchten.

www.west-vlaanderen.be/bulskampveld

www.west-vlaanderen.be/
bulskampveld

08

DEC

22 18 00

Winterse wandeling voor
jong en oud.

www.west-vlaanderen.be/
bergelen

NOV

Je krijgt het bos en de duinen op een
unieke wijze te zien: na zonsondergang
en met speciale lichteffecten
en geluiden.

DEC

14

www.west-vlaanderen.be/
duinpanne

Maak kennis met eetsporen, geursporen, ligsporen, voetsporen, ...

www.west-vlaanderen.be/
bulskampveld

EXPO ROND
DE NOORDZEE

22-05
DEC

Arnout Hauben reisde rond de Noordzee op zoek naar verrassende verhalen
over vroeger en nu.
Deze reis leverde heel wat mooie
sfeerbeelden op.

JAN

ELKE ZONDAG, MAANDAG, VRIJDAG

AQUARIUMSNUISTEREN

Ontdek de geheimen van de
Noordzee en het zeeaquarium.

www.zwin.be

www.west-vlaanderen.be/duinpanne

NOV

24 10 00
U

DAG VAN DE WETENSCHAP
Leer alles over vogels, bekijk hun veren onder
de microscoop en ontdek de schelpen die
typisch zijn voor het Zwin.
www.zwin.be

JAN

WINTERWANDELING
“WINTERVOGELS”
In een sfeervol kader loodst de gids je
langs de mooiste plekjes.

www.zwin.be

21-05

JAN

28

NOG TOT

www.west-vlaanderen.be/
palingbeek

21-05
DEC

We vlechten een sierlijk
puntmandje, dat gevuld kan
worden met mezenbolletjes of
pinda’s voor de vogels.
Zoek alvast een mooi plaatsje
in de tuin!

DEC

VLECHTEN VAN
EEN PUNTMANDJE
VOOR
MEZENBOLLETJES

14 U30

OP SPORENSAFARI

NOV

DEC

14U00

15 U00

WINTERSFEER
AAN DE BERGELEN

U

TE NACHTE GAAN

01

14 U30

WINTERPARCOURS
Beleef de wondermooie winternatuur
langs het huttenparcours.

www.zwin.be
Meer activiteiten op
www.west-vlaanderen.be/
genietenvandenatuur
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“De West-Vlaamse duinen
zijn mythisch.”

MIJN GEDACHT

NIELS ALBERT
Geboren en getogen
in Tremelo
33 jaar
Profwielrenner
van 2008-2014
Wereldkampioen
in 2009 en 2012
Belgisch kampioen
in 2011
Oprichter van de
Niels Albert Bike Store
Leeft samen met Valeska
en hebben samen
een dochtertje Alexine
Zot van de mooie koersen
in West-Vlaanderen
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"West-Vlaanderen en dan vooral Koksijde,
heeft voor altijd een speciale plaats in
mijn hart. Hier heb ik in 2012 mijn tweede
wereldtitel in het veldrijden behaald, de
grootste en mooiste overwinning uit mijn
carrière. Daarna ben ik tot ereburger van
de gemeente gekroond. Er is zelfs een duin
naar mij genoemd. Een duin die voor eeuwig
mijn naam zal dragen, een eer voor het leven,
vind ik dat. Of ik mij die 29e januari 2012
nog herinner? Als de dag van gisteren! Het
was een prachtige, zonovergoten dag. Alle
omstandigheden zaten mee en ik reed van
start tot aankomst op kop. Voor velen is zo'n
hoogstaand parcours lastig, maar het zand
en de duinen in Koksijde zijn altijd mijn
favoriete ondergrond geweest. Of ik nog wel
eens terugkeer naar die mythische plek?
Zeker en vast. En niet alleen om van de koers
te genieten. Ook met mijn gezin trek ik graag
naar de Kust. Strand, duinen of dijk,
wij geraken daar nooit op uitgekeken.
Eén van onze favoriete plekjes is de Oesterput
in Blankenberge. Geweldig concept.
Om duimen en vingers bij af te likken."

Niels Albert

Niet van hier.
Maar toch een hart voor ons.

21/10/19 17:12

