Naar buiten

ˆ ˆ Grote zilverreiger © Wim Dirckx

ˆ ˆWinterzicht © Dirk Wybo

Romantiek

i n h e t win t er bed va n d e I Jze r

Vergeet cocoonen bij een knetterend haardvuur. Echte winterromantiek beleef
je buiten, tijdens een verkwikkende wandeling in de IJzervallei. De Blankaart vlak
bij Diksmuide heeft alle troeven om haar bezoekers in vervoering te brengen:
een sprookjesachtige geschiedenis, een postkaartlandschap en
een spektakelshow met internationale vliegkunstenaars.
Tekst: Hendrik Moeremans
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Eenden en ganzen op de Blankaartvijver © Sofie Butaye
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mend. Tienduizenden kolganzen, dertigduizend smienten,
honderden slobeenden, wintertalingen, pijlstaarten en grote
zilverreigers: allemaal scheren ze over de Blankaartplas door het
luchtruim. “Gegarandeerd krijg je hier spectaculaire zwermen te
zien”, zegt Guido. “En met wat geluk zie je een roerdomp in het

Winters genieten

...in de IJzervallei

riet.” “Of hoor je hem”, vult hij lachend aan. Want de bruine
reigerachtige is een meester van de camouflage, maar klinkt als
een dreunende misthoorn. Omwonenden noemden de vogel
daarom “het spook van de Blankaart”. Plots schrikken we op
door een hels kabaal. Niet ver van het liefdeseiland van de baron

De Westhoek heeft in elk seizoen
voldoende te bieden voor een heerlijk
weekend weg.

vliegen zilveren spetters op in het avondlicht. Kanonschoten?
“Vissende aalscholvers”, stelt Guido me gerust.
Honderd jaar geleden moeten hier echte kanonnen gebulderd
hebben, het nabijgelegen Woumen lag vlak aan het IJzerfront.
“Dit voorjaar kan je fietsen in het spoor van de Groote Oorlog”,
verklapt Yvan. Onderweg maak je kennis met de internationale
trekvogels die het gebied zo bijzonder maken, maar ook met de
vaak vergeten vreemde vogels die hier aan de zijde van de
geallieerden kwamen strijden: de Zouaven, Congolezen en
Senegalezen.
DE GROOTSTE IJSPISTE VAN VLAANDEREN
Hoe fascinerend de geschiedenis van de Blankaart ook is, de
toekomst heeft nog meer in petto. De Blankaart en de gebieden
van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) zullen meer
dan 1000 hectare natuurgebied vormen in de IJzervallei. De
inrichtingswerken van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM)
gaan de natuur nog waardevoller maken. Door het hier en daar
nog drassiger en waterrijker te maken, hopen Guido en zijn
team ervoor te kunnen zorgen dat de roerdomp hier opnieuw

De Esenkasteelhoeve vormt samen met het kasteel
een groene oase achter het kasteel van Esen. Vanuit
de hoeve heb je rechtstreeks toegang tot de
wandelpaden van het kasteeldomein. In de ecologische
tuin zijn er veel wilde hoekjes natuur waar je op elk
moment ongestoord kan neerstrijken om te genieten,
een boek te lezen of tot rust te komen.
In een nieuwe energiezuinige houtskeletbouw bevinden
zich de gastenkamers waar 12 mensen kunnen logeren.
Een verblijf op Esenkasteelhoeve is de ideale basis om
Diksmuide, de Westhoek en de Westkust te verkennen.

komt broeden. En de beheerders koesteren nog een ultieme
droom: dat de otter er ooit terugkeert.
Water is het sleutelbegrip van de Blankaart. Wil je de streek te
voet verkennen? Trek dan zeker rubberen laarzen aan. Vergeet
ook je verrekijker niet om optimaal van de vliegshow te genieten. In periodes met veel regen zijn delen van het gebied moeilijk
toegankelijk. Na een lange regenperiode contacteer je best
vooraf het bezoekerscentrum. Heeft het gevroren? Ook dan is
een uitje naar de Blankaart een prima idee. Ondergelopen
weilanden en vaarten bevriezen snel en maken van de IJzerbroeken de grootste ijspiste van Vlaanderen.

Meer info en reservaties:
Esenkasteelhoeve,
Cardijnlaan 1B, 8600 Diksmuide
www.esenkasteelhoeve.be

WIN!

Win een overnachting voor
twee personen met ontbijt in de
Esenkasteelhoeve
Geef antwoord op de vraag “Welke vogel
verstopt zich in het riet van de Blankaart”
en wie weet kan jij binnenkort een weekendje
uitwaaien in de Westhoek. www.natuurpunt.be/win
Niet gewonnen? Leden van Natuurpunt krijgen bij de
Esenkasteelhoeve 5% korting

28

NATUUR.BLAD DEC 2013 | JAN | FEB 2014

