
 

 

18 en 19 maart 2023 

Natuurpunt Markvallei 

goes West 

op ontdekking langs Westvlaamse 

natuurgebieden 

 

  



 

PROGRAMMA zaterdag 18 maart 

Vertrek aan De Klapekster  om 7u00 

Koffiestop 

➢ Retranchement Cadzand : wandeling langs de Zwingeul 

Het Zwin is een slufter: een strandvlakte 
achter de duinen die in open verbinding 
staat met de zee. Direct achter de 
geulmonding ligt zandstrand, meer naar 
binnen liggen duinen en schorren.  

of: verkenning Retranchement en Cadzand-Bad 
 

Lunch 

➢ De Uitkerkse Polder 

is een eeuwenoud weidelandschap. Doorweven met vele sloten en 

bezaaid met tientallen veedrinkpoelen 

is dit gebied een oase van rust langs de 

drukke kustlijn. Maar schijn bedriegt, 

want in de winter strijken hier 

duizenden ganzen neer, terwijl de lente 

het toneel vormt van honderden 

baltsende weidevogels. 

➢ Hotel De Oude Abdij 

Voel je thuis ‘bachten de Kupe’ en 

geniet van het charmante hotel in het 

historische stadje Lo in de Westhoek. 

• 3-gangendiner 

• overnachting met ontbijt  



 

PROGRAMMA zondag 19 maart 

Ontbijt  tussen 7u30 en 9u 

➢ De Blankaart 

ligt in het hart van de overstroombare IJzervallei. Bij hevige neerslag 

lopen de omliggende hooi- en weilanden als natuurlijk ‘wachtbekken’ 

vol. Het waterpeil en de 

waterkwaliteit zijn en 

blijven van levensbelang 

voor het natuurgebied. 

De natte hooilanden en 

graasweiden zijn een 

uitgelezen plek voor 

duizenden weide-, riet- 

en watervogels. 

Lunch 

➢ Voorjaarswandeling in De Markvallei 

Hier kunt u de inzet van 

vele vrijwilligers zien. Het 

is een waardevol 

natuurgebied met een 

rijke variatie fauna en 

flora in de hooilanden, 

begrazingsweiden, 

knotwilgen, sleedoorn-

hagen en nog veel meer. 

 

Gezellige afsluiter van het weekend  

Aankomst in De Klapekster  rond 20u  



 

PRAKTISCH 

Wanneer:  18 en 19 maart 2023 

PRIJS :  200 euro 
Inbegrepen: 

• Reis in luxe autocar uitgerust met bar, video, toilet en airco; 

• Logies: 2-persoonskamer met bad/douche en gratis wifi; 

• Volpension vanaf de lunch op zaterdag tot en met de afsluiter 
op zondag; 

• Alle bezoeken, gidsen en rondritten. 

Niet inbegrepen: drank bij de maaltijden 

Single supplement:  15 euro 
 

Accommodatie: 

Hotel De Oude Abdij. Noordstraat 3, B-8647 Lo-Reninge 

Van de paters Augustijnen zijn 
vooral de serene rust en de 
unieke 18e eeuwse Duiventoren 
gebleven. De vroegere abdij-
brouwerij werd omgevormd tot 
een charmant hotel. 

De grote tuin, met boomgaard en 
vijver, ligt erbij als een loflied van 
moeder natuur.  

’s Avonds kunt u gezellig vertoeven in de knusse bar of relaxen in 1 van 
de zithoeken. 

 

Informatie en inschrijven via mai.matthe@skynet.be 

met als onderwerp: West-Vlaanderen maart 2023 

mailto:Mai.matthe@skynet.be

