‘Zomertoeren’ in Ieper

Drie avondwandelingen in mooiste Ieperse landschappen
Ook deze zomer organiseert Natuurpunt Westland drie excursies op vrijdagavond,
waarop iedereen welkom is. Deskundige gidsen staan klaar om je te begeleiden doorheen
de mooiste gebieden in en om Ieper.
Wandel mee en ontdek nieuwe landschappen via drie uitgezochte, heel verscheiden
tochten: een bossentocht, het vernieuwde vestinglandschap en kasteeldorp Elverdinge.
Vanzelfsprekend respecteren we de voorschriften in verband met corona. Neem zeker je
mondmasker mee.
We kijken ernaar uit je te ontmoeten!
Vrijdag 30 juli
Ieper, randparking Rijselpoort (verzamelen bij de fietsstalling)
Het vestinglandschap en de Verdronken Weide – 7,5 km
Dit jaar verkent Zomertoeren enkele verrassende sites in het zuidwesten van het
vestinglandschap. ‘De Triangel’ is een bijzonder natuurgebied dat enkel voor groepen
toegankelijk is. Het ‘Ketelkwaad’ en ‘Hamiltonpark’ werden recent ingericht, de
Voorvestingen en de Verdronken Weide evolueerden tot bijzondere natuurgebieden.
Vrijdag 6 augustus
Zillebeke Meenseweg/Geluveld, Menenstraat, ter hoogte van huisnr. 53/55
Godtschalckbos, Groenenburgbos en Passendaleveld – 8 km
De Gasthuisbossen, heraangeplant na de Eerste Wereldoorlog, evolueerden tot
gevarieerde bosgebieden waar roofvogels, spechten, eekhoorns, reeën en heel wat
andere soorten een leefgebied vinden. De voorbije 20 jaar werden de bosgebieden beter
met aan elkaar verbonden door nieuwe aanplantingen. Een bostocht boordevol
verrassingen!
Vrijdag 13 augustus
Elverdinge, d’ Ennetièresplein, (dorpsplein) nabij de kerk
Kasteeldorp Elverdinge, landelijke heerlijkheid – 7 km
Elverdinge is een gaaf gebleven dorp te midden een zacht glooiend landbouwlandschap,
dooraderd met dreven, knotbomen, hagen en beekvalleien. Het kasteeldomein nabij de
authentieke dorpskern, de site van de Hospitaalhoeve, enkele mooie veldwegen maken
van Elverdinge een uniek wandeldorp.
Praktisch
- Afspraak telkens om 18.45u, vertrek stipt om 19.00u, einde omstreeks 21u30.
- Deelname: leden Natuurpunt gratis, niet leden: €3,50 per persoon of €7,00 per gezin.
- stevig schoeisel aanbevolen, verrekijker niet vergeten!
- Inschrijven voor alle wandelingen via kort mailbericht naar info@debron.be
- Gidsen: Lieven Stubbe, Rudy Claeys, Erwin Verheyde

