
Op zoek naar inspiratie voor een boeiende uitstap?  
Dan vind je hier heel wat ideeën voor begeleide wandelingen of activiteiten. Geniet ervan! 
 

‘In het spoor van de gids’ 
 

 Het Bulskampveld en het kasteelleven 
Cultuurhistorische rondleiding in het kasteel en het park. De ontstaansgeschiedenis van heide en bosgebieden, het leven in het vroegere uitgestrekte Bulskampveld en het leven in 
het kasteel komen aan bod tijdens deze rondleiding. 
 

 Mythen en symboliek in de natuur 
De mysteries van de natuur worden ontrafeld tijdens deze wandeling die bij voorkeur doorgaat bij valavond. Kan ook overdag! 
 

 Vleermuizenwandeling 
Tijdens deze wandeling in de avondschemering ontdek je de dieren die ’s avonds en ’s nachts actief zijn in het bos: vleermuizen, maar ook uilen, reeën, vossen en nachtvlinders 
kunnen ons pad kruisen.  
 

 Op aperitief in het bos (*)(**) 
Ruik en voel poëzie tijdens deze wandeling. Beleef het bos, herbron je na een drukke week en geniet van een kruidig aperitiefje en een bessig koekje. 
 

 Paddenstoelenwandeling 
A. Najaarswandeling begeleid door een gedreven paddenstoelenkenner.  
B. Wandeling met etentje (*) (**) Na de wandeling in het bos duiken we de keuken in waar we een heerlijk gerecht bereiden met paddenstoelen. Achteraf genieten we van 

dit gerechtje. 
 

 Kruidenwandeling  
A. Ontdek de kruidentuin met een ervaren kruidengids 
B. Kruidenwandeling met proevertjes(**) 

De kruidengids neemt je mee in de kruidentuin langs allerlei eetbare kruiden en  medicinale planten. Bij een selectie van meerdere planten wordt een speciaal verhaal verteld, 
wordt er een toastje met pesto, een hapje of een drankje geproefd.  

 Proef het Houtland (*)(**) 
Tijdens deze wandeling maak je kennis met de smakelijke kant van het bos en verneem je hoe je bosproducten in je gerechten kunt gebruiken. Tijdens en na de wandeling krijg je 
de kans om te proeven van dit menu: 
Aperitief naturel – Soepje - Quiche van het bos – Cake – Vruchtenlikeur 
 

 Moorden van Beernem (*) 
Tijdens deze fietstocht van 20 km bezoeken we de meest spraakmakende plaatsen. Naast het verhaal van de moorden is er ook aandacht voor de ontwikkeling van het landschap 
met de rechtlijnige dreven.  
 

 Hout en handen 
Volg de bosgids langs enkele specifieke boomsoorten uit het Bulskampveld. Ontdek waarvoor het hout gebruikt wordt en probeer zelf eens een stuk hout te bewerken. 
 

 Oriëntatieparcours met natuuropdrachten 
Zin in een stukje teambuilding? Na een korte kennismaking met de oriëntatiemethode ga je in kleine groepjes met plattegrond en kompas speuren we naar oriëntatiepunten in het 
domein. Daar los je de vraag of de opdracht op. Alle teams sluiten samen af met een groepsspel. 

 

 De flierefluitertocht 
Hang de verrekijker om je hals en ontdek samen met je (klein)kinderen de vogels in het bos. Speur naar de verborgen vogelfiguren, luister naar de vogelzang en leer enkele veel 
voorkomende vogelsoorten kennen. Speelse wandeling speciaal voor gezinnen met kinderen. 
 

 Workshop kruiden (**) 
A. Inwendig reinigende kuur 
B. Aperitiefhapjes maken 
C. Bereidingen met voorjaarsplanten of met najaarsvruchten 
D. Bewaring van kruiden in azijn en oliën 
E. Lichaamsverzorgende kruidenproducten 
F. EHBO met kruiden 

Na een kennismaking met de basisproducten in de kruidentuin ga je zelf aan de slag om een aantal bereidingen te maken. 
 
Praktisch:  
Grootte van de groep: maximum 25 personen per gids 
 Duur: 2 uur, de activiteiten met (*) duren langer (af te spreken). 
Prijs per gids: 60 €, voor activiteiten met (**) wordt per persoon (pp) iets extra gerekend voor de ingrediënten: (op aperitief: € 1,5 pp) (paddenstoelenetentje: € 5 
pp)(kruidenproevertjes: € 1,5 tot 3  pp volgens afspraak)(proef het Houtland: € 3 pp)(workshop kruiden: € 3 tot 7 pp volgens afspraak) 

 
Nog geen keuze kunnen maken? Wil je een natuurwandeling rond de herfst, rond bomen, rond insecten,…? Of heb je nog andere verwachtingen? Neem contact op met het 
bezoekerscentrum. We helpen je graag verder. 
 
(*) organisatie i.s.m. RLH 
 

‘Op eigen houtje’  
 

 Bezoek aan het bezoekerscentrum  
 Interactieve tentoonstelling van de actoren en de natuur in het domein. 
 Kennismaking met het Houtland. Voorstelling van de historische rijkdom van de streek. 
 

 Verken het domein Bulskampveld Variatie troef!  
 Het parkgebied met vijver, ligweide en speciale bomen en planten 
 Het bosgebied met de kaarsrechte dreven  
 De heidegebieden: relicten van een verleden vol heide 
 
En dan zijn er ook nog rondleidingen mogelijk bij de partners… 

 Vzw VOC 

 De Eendenputten van ANB  

 Heideveld-Bornebeek beheerd door Natuurpunt Beernem 

 Vzw Loca Labora 

 Psychiatrisch Centrum St-Amandus 
 

Meer info:  

Bezoekerscentrum Bulskampveld  

Bulskampveld 9 – 8730 Beernem  

Tel. 050 55 91 00  

bulskampveld@west-vlaanderen.be  

www.west-vlaanderen.be/bulskampveld 


