
Wegwijs in het aanbod voor groepen
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www.west-vlaanderen.be/gavers

Bezoekerscentrum Bulskampveld

Bulskampveld 9, 8730 Beernem

bulskampveld@west-vlaanderen.be - 050 55 91 00

www.west-vlaanderen.be/bulskampveld

 westvlaanderen    provincie_wvl    @provinciewvl

WELKOM IN HET 
PROVINCIEDOMEIN

BULSKAMPVELD

Verken het domein Bulskampveld Variatie troef! 
- Het parkgebied met vijver, ligweide en speciale bomen en planten
- De kruidentuin met meer dan 400 verschillende soorten kruiden
- Het bosgebied met de kaarsrechte dreven 
- De heidegebieden: relicten van een verleden vol heide
- Diverse paden: er zijn momenteel 5 bewegwijzerde wandelpaden in het domein en 

1 ruiterpad. Er loopt een fi etspad door het bosdomein, waarlangs het bezoekers-
centrum bereikbaar is.

Brochure met grondplan is gratis te bekomen aan het onthaal 

Wandel- of fi etsnetwerk 
Via knooppunten stippel je zelf een wandel- of fi etstocht uit. De handige wandel- en 
fi etsnetwerkkaart wijzen je de weg. 
Prijs: wandelnetwerk Bulskampveld is te koop aan € 8 

Permanente zoektocht 
Verhalende wandelzoektocht voor gezinnen met kinderen
Prijs: 1 euro voor het verhalen- en opdrachtenboekje

Expeditie Bulskampveld
Rolwagentoegankelijk parcours van 2 km dat de 5 zintuigen stimuleert

En dan zijn er ook nog rondleidingen mogelijk bij de partners…
- Vzw VOC
- De Eendenputten van ANB 
- Heideveld-Bornebeek beheerd door Natuurpunt Beernem
- De Kruiderie 
- Psychiatrisch Centrum St-Amandus 

Nog geen keuze kunnen maken? Neem contact op met het bezoekerscentrum. We 
helpen je graag verder.

PRAKTISCH 
Grootte van de groep: maximum 25 personen per gids, tenzij anders vermeld
Duur: 2 uur, tenzij anders vermeld. De activiteiten met (*) worden aangeboden i.s.m. RLH.
Prijs per gids: € 70, tenzij anders vermeld. Voor activiteiten met (**) wordt per per-
soon (pp) iets extra gerekend voor de ingrediënten: (op aperitief: € 5 pp) (paddenstoe-
lenproevertjes: € 7 pp)(kruidenproevertjes: € 2,5 tot € 7 pp volgens afspraak)(proef 
het Houtland: € 8 pp) (workshop kruiden: € 7 pp volgens afspraak)



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 proevertjes (*) (**) Na de wandeling in het bos proeven we van 

diverse gerechtjes met paddenstoelen. 

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 medici-
nale 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

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.

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.

De wekkertocht
Begeleide natuurwandeling met speelse opdrachten voor volwassenen en/of groepen 
met kinderen vanaf 10 jaar. Ga op ontdekkingstocht door het bos tot… de wekker in de 
tas van de gids plots rinkelt. Dan is het tijd voor een verrassende opdracht waarbij je de 
natuur beter leert kennen. 

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

Na een kennismaking met de basisproducten in de kruidentuin ga je zelf aan de slag 
om een aantal bereidingen te maken.

Bosbaden
Een begeleide shinrin-yoku-wandeling van 2 tot 3 uur heeft een effect dat een week 
lang nawerkt. Pas je tempo aan aan dat van de natuur dat veel lager ligt dan de rush 
van ons jachtig bestaan en keer herboren terug naar huis. 
Prijs: € 120 -max.: 15 deeln. (deze activiteit is ook geschikt voor niet-geoefende wandelaars)

‘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.
- Op regelmatige basis worden er tijdelijke tentoonstellingen georganiseerd rond 

natuurthema’s.
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