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Beleef Provinciedomein Bulskampveld en geniet van het uitgebreide 
aanbod in het grootste bosgebied van West-en Oost-Vlaanderen. Dit 
 najaar maak je kennis met kruiden, kan je een paddenstoelencursus 
volgen en ontspannen met een bosbad. Je ontdekt meer over versnippe-
ring en de gevolgen voor dieren tijdens je bezoek aan de tentoonstelling. 
Buiten staan De Kiekeboes klaar om je mee te nemen in het bos. Op de 
laatste zondag van september kan je terug genieten van een groot Feest 
in het Bos.  
Tot in Bulskampveld! 

Jurgen Vanlerberghe, gedeputeerde

VOOR INSCHRIJVINGEN EN INFO
Bezoekerscentrum Bulskampveld
Bulskampveld 9, 8730 Beernem
050 55 91 00
bulskampveld@west-vlaanderen.be
www.west-vlaanderen.be/bulskampveld

OPENINGSUREN
September en oktober: 
Weekdagen van 9.30 tot 12 uur en van 13.30 tot 17.30 uur (behalve op vrijdag)
Weekend en feestdagen van 13.30 tot 17.30 uur
November en december
Dagelijks van 13.30 tot 16.30 uur (behalve op vrijdag)
Jaarlijkse sluiting van 15 december tot 15 januari 

WELKOM IN  
PROVINCIEDOMEIN

BULSKAMPVELD

Scan deze qr-code en 
ga naar de website

mailto:bulskampveld%40west-vlaanderen.be%20?subject=
http://www.west-vlaanderen.be/bulskampveld 
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Paddenstoelencursus:
Ben je gefascineerd door paddenstoelen? Heb je een grote 
 interesse in de verschillende soorten en in welke zwammen je 
mag opeten of welke net giftig zijn? Dan zijn deze initiatiecursus-
sen zeker iets voor jou! Bij elke cursus is er keuze tussen dag – 
en avondlessen.
40 euro – vooraf inschrijven via de website

Paddenstoelen voor beginners
In deze cursus leer je de meestvoorkomende soorten herkennen en de verschil-
lende groepen onderscheiden. Je komt alles te weten over de basiskenmerken van 
paddenstoelen zoals de bouw, leefwijze en voortplanting.
- Dagcursus: dinsdag 13/09, 20/09, 27/09 en 04/10 telkens van 9.30 tot 12.30 uur
- Avondcursus: op woensdag 07/09 en 14/09 van 19.30 tot 22.30 uur en op zaterdag 

01/10 en 15/10 van 9.30 tot 12.30 uur

Weetjes en verhalen over paddenstoelen
We zoomen in op de eetbaarheid, giftigheid en geneeskracht van paddenstoelen. 
We gaan een stapje verder en leren de belangrijkste groepen herkennen. 
- Dagcursus: op dinsdag 13/09, 20/09, 27/09 en 04/10 telkens van 13.30 tot 

16.30 uur
- Avondcursus: op donderdag 15/09 en 29/09 van 19.30 tot 22.30 uur en op 

 zaterdag 01/10 en 15/10 van 13.30 tot 16.30 uur

GEZINNEN MET KINDEREN VANAF 7 JAAR
Doorlopend
De Kiekeboes-zoektocht (6 km)
De familie Kiekeboe viert dit jaar hun 45-jarig bestaan. Maar ze hebben een pro-
bleem: Charlotte is verdwenen! Een geheimzinnig briefje wijst naar Bulskampveld. 
Helpen jullie Fanny en Nopel om Charlotte terug te vinden?
Meer info op de website

VOLWASSENEN
Fotozoektocht (8 km)
Ontdek de verborgen pareltjes van Bulskampveld tijdens deze zoektocht. Maak 
kans op mooie prijzen zoals een fietsnetwerkbox of gratis gidsbeurt.
Meer info op de website

VOOR IEDEREEN VANAF 9 JAAR
Doorlopend tot donderdag 15 december
Tentoonstelling ‘Dieren onderweg’
Vlaanderen is erg versnipperd en dichtbevolkt. Wilde dieren hebben het niet mak-
kelijk om zich veilig te verplaatsen in hun leefgebied. Ontdek in deze expo welke 
gevaren dieren moeten overwinnen en hoe je ze daarbij kan helpen. 
Gratis – reserveren voor groepsbezoeken (scholen) sterk aanbevolen

Cursus
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VOLWASSENEN
Zaterdag 10 september van 14.30 tot 16.30 uur
Kruidenwandeling
De meeste planten bereiden zich voor op een lange rustperiode. De waardevolle 
inhoudsstoffen worden opgeslagen in de knol en de zaden. Ontdek samen met 
herboriste Anny Vanbranteghem enkele kruiden die nu op hun best zijn.  
5 euro – max. 25 deelnemers – vooraf inschrijven via de website

VOLWASSENEN 
Zondag 11 september van 14 tot 17 uur  
Bulnas Campa en Gageleer in de kijker: bierdegustatie met 
rondleidingen in de kruidentuin  
Proef en ontdek 3 speciale bieren: Gageleer wordt gebrouwen met gagel, 
 hoofdingrediënt van gruut. Daarnaast geniet je van 2 lokale bieren (bruin en blond) 
genaamd Bulnas Campa, wat verwijst naar de historische naam van  Bulskampveld. 
Tijdens de rondleiding in de kruidentuin maak je kennis met enkele ingrediënten.
5 euro – inschrijven via de website - i.s.m De Kruiderie

VOLWASSENEN 
Zaterdag 17 september van 14.30 tot 16.30 uur
Kruidenwandeling: zaaien, scheuren en stekken
Kruiden herkennen en vermeerderen, hoe begin je er aan?
Tijdens deze wandeling bekijk je planten en ontdek je hun bijzonderheden en 
gebruikswijze. Daarna volgt een demonstratie over diverse vermeerderings-
technieken.
5 euro – max. 25 deelnemers – inschrijven via de website

VOLWASSENEN
Vrijdag 2 september van 9.30 tot 12 uur
Bosbaden
Ontlaad van de dagelijkse sleur tijdens een begeleide boswandeling met tal van 
relaxatieoefeningen.
Gratis - max. 12 deelnemers – vooraf inschrijven via de website

IEDEREEN WELKOM
Zaterdag 3 september van 14.30 tot 16.30 uur
Rondleiding in het VOC
Neem een kijkje achter de schermen van het Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren. 
5 euro (3 euro voor kinderen tot 12 jaar) – max. 20 deelnemers – info en vooraf inschrijven bij 

VOC Beernem (050 79 09 59 of voc.beernem@gmail.com)

VOLWASSENEN EN JONGEREN
Zondag 4 september van 10.30 tot 11.30 uur
Theaterwandeling: Liefde en verdriet in het kasteelpark
Kasteeldame Marie Lippens ’t Serstevens en tuinarchitect Edmond Galoppin 
nemen je mee naar het jaar 1919. Na het overlijden van haar man stort Madame 
Lippens zich helemaal op de aanleg van het kasteelpark. Leidt deze gedeelde pas-
sie voor planten ook tot andere passies? 
5 euro – max. 25 deelnemers – vooraf inschrijven via de website
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EVENEMENT VOOR JONG EN OUD
Zondag 25 september 2022  
van 10 tot 18 uur

FEEst in hEt bos
Groot en klein kunnen een hele dag genieten en kiezen uit een waaier aan 

workshops, demonstraties, spelen, rondleidingen en activiteiten. Voor de lekker-

bekken is er een feestplein met heerlijke streekproducten. Er is livemuziek en 

 kinderanimatie. Dit jaar zetten we de dieren van het bos in de kijker. We lichten 

alvast een tipje van de sluier: 

HEt bOsDiErENplEiN:
- Speel egelgolf
- Verzamel beestjes 

en bouw mee aan de 
insectenzoo

- Zet je beste beentje voor 
bij waterdierenyoga

- Ontdek het leven 
van vleermuizen en 
 nachtvlinders

HEt FEEstplEin:
- Eten en drinken van 

eigen kweek
- DJ en livemuziek
- Boscircus en theater 

Hoetchatcha
- Goochelaar en andere 

animatie

DE bOsmarkT:
- Maak kennis met 

lokale kunstenaars en 
ambachten

- Ontmoet verschillende 
natuurorganisaties

- Ontdek Bostheater en 
-dans
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VOLWASSENEN
Zaterdag 1 oktober van 14.30 tot 16.30 uur
Rondleiding in het VOC
Meer info zie 3 september

VOLWASSENEN
Zondag 2 oktober van 10.30 tot 11.30 uur
Theaterwandeling: Liefde en verdriet in het kasteelpark
Meer info zie 4 september

VOLWASSENEN 
Vrijdag 7 oktober van 9.30 tot 12 uur
Bosbaden
Meer info zie 2 september

VOLWASSENEN
Donderdag 13 oktober van 13.30 tot 16.30 uur
Kruidenworkshop: Verhoog je natuurlijke immuniteit  
(met medicinale planten)
We trotseren virussen en bacteriën met onze immuniteit. Tijdens deze workshop 
maak je kennis met verschillende medicinale planten die je weerstand verhogen. 
De geneeskracht van echinacea, jeneverbes, den, rozemarijn etc. pas je toe in de 
praktijk door de planten te verwerken in thee’s, balsem, siroop...
18 euro – max. 12 deelnemers – vooraf inschrijven via website
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Volg de webpagina www.west-vlaanderen.be/feestinhetbos

fEEst in hEt bos: IN DE KIJkER
Schrijf je snel in voor de begeleide wandelingen. Elke wandeling gaat door van 

11 tot 12 uur en van 13 tot 14 uur – max. 25 deelnemers per wandeling

VoOR VOLWasSEnEN:
- DIERspOREN: speur mee naar sporen van bosdieren.
- nEstbOmEN: heel wat dieren leven op bomen en maken er zelfs hun nest in. 
- HEt EcosystEEm Eik: meer dan honderden diersoorten leven in, op of van de eik
- iNsEcTENwaNDElING: insecten zijn zeer belangrijk in een gezond bos.

GEZINNEn MEt JONGE kiNDEREN:
KNufFELbErENpIckNicK
Van 12 tot 13 uur
Smul van een streekeigen picknick samen met je knuffelbeer. Geniet daarna van 
superleuke knuffelberenspelletjes en de sprookjes van de vertelfee.
Prijs: 5 euro/kind en 10 euro/volwassene. Inschrijven vóór 18 september of tot volzet.

We sluiten af met de vrijlating van gerevalideerde (bos)vogels.
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IEDEREEN WELKOM
Zaterdag 5 november van 14.30 tot 16.30 uur
Rondleiding in het VOC
Voor meer info zie 3 september

VOOR GEZINNEN MET KINDEREN TUSSEN 4 EN 6 JAAR
Zondag 20 november van 14.30 tot 16.30 uur
Speelwandeling: met Roodkapje op stap in het bos
Wat zoekt dat meisje met het rode kapje in het bos? Kom je ook naar Bulskampveld 
om haar te helpen? Schrijf dan zo snel mogelijk in, samen met je (groot)ouders. 
5 euro – max. 25 deelnemers – vooraf inschrijven via website 

VOLWASSENEN
Dinsdag 22 november van 13.30 tot 16.30 uur
Kruidenworkshop: verven met kruiden
Wist je dat textiel tot aan de 19e eeuw met kleurstof uit planten werd geverfd? 
Maak kennis met verschillende kleurplanten en ga zelf aan de slag om enkele 
strengeltjes wol te verven.
18 euro – max. 12 deelnemers – vooraf inschrijven via website

VOLWASSENEN
Zondag 16 oktober van 14.30 tot 16.30 uur
Wandeling: kleuren en vormen - elke boom heeft zijn eigen figuur
Het bos ondergaat in de loop van de herfst een volledige gedaanteverandering. Het 
verkleurt van groen naar geel, bruin, rood.... Beetje bij beetje raakt bijna iedere 
loofboom zijn bladeren kwijt en laat zijn eigen karakteristieke figuur zien.
Gratis – max. 25 deelnemers – vooraf inschrijven via website

GEZINNEN MET KINDEREN VANAF 6 JAAR    
Zondag 23 oktober van 10 tot 13.30 uur
Bossnoeptocht met herfstpicknick  
Help de dieren in het bos met het verzamelen van voedsel en ontdek wat lekker of 
vies is. Na de wandeling schuif je aan bij het bosbuffet: een rijkelijk gevulde tafel 
met kastanjechocolademelk, bosbessenconfituur en nog veel meer.
15 euro/volwassene en 7,5 euro/kind onder 12 jaar – max. 50 deelnemers – vooraf  inschrijven 

via website
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VOLWASSENEN
Zaterdag 26 november van 17 tot 19 uur
Uilenwandeling
Trotseer het duister en ontdek samen met een uilenkenner alles over verschillende 
soorten uilen, hoe je ze herkent, hoe ze jagen…
Gratis – max. 15 deelnemers – vooraf inschrijven via website

VOLWASSENEN
Zaterdag 3 december van 14.30 tot 16.30 uur
Rondleiding in het VOC
Voor meer info zie 3 september

VOLWASSENEN
Maandag 5 december van 13.30 tot 16.30 uur
Kruidenworkshop: kruideninfusies voor de winter
Kruideninfusies zijn zo oud als de mensheid en werden al heel vroeg ingezet tegen 
allerhande (winterse) kwaaltjes. Om de werkzaamheid te behouden, zijn enkele 
vuistregels van belang. Duik de wondere wereld in van kruideninfusies bij bloemen, 
bladen en wortels. Ruik en proef een aantal enkelvoudige en samengestelde infusies.
18 euro – max. 12 deelnemers – vooraf inschrijven via website

NATUUR OP MAAT

Reserveer je eigen gids – ook voor kleine groepen
Plan je een uitstap met familie of met vrienden? 
Op zoek naar een leuke en exclusieve activiteit? 
Droom je van een privérondleiding in de kruidentuin, in het kasteel of in het bos? 
Hou je meer van een kruidenworkshop? Of ben je op zoek naar een leuke 
verjaardagsactiviteit in de natuur voor je kinderen?

Reserveer je eigen gids in het Bulskampveld op een dag naar voorkeur.
Prijs: 70 euro (tot 25 deelnemers) + eventueel verbruikte materialen 

Info/reserveren: Bezoekerscentrum Bulskampveld

Kruidentuin
Ommuurde kruidentuin met ruim 400 keu-

kenkruiden, medicinale kruiden, industriële 

kruiden en voedingsplanten

 

Opvangcentrum voor Vogels en 
Wilde Dieren
Verkoop van nestkasten, voederplankjes

 

De Kruiderie
Tewerkstellingsproject – rondleidingen op 

afspraak

Teelt van kruiden en biologische groenten

Verkoop van kruiden

Natuurbeheer
Natuurreservaat met heidevegetatie langs 

de Bornebeek beheerd door Natuurpunt vzw

Aanwijsputten in het gedeelte van de 

Vlaamse overheid

 

Hoeve Colpaert
Dagverse hoeveproducten

 

Urban Café Bulskampveld
050 67 69 04

www.urbancafe.be

 

Speelplein en speelbos
Expeditie Bulskampveld

 

Parkings
Aanwijs, Reigerlostraat, 8730 Beernem

Drie Koningen (bij Urban Café)



Bezoekerscentrum Bulskampveld
Bulskampveld 9, 8730 Beernem
050 55 91 00
bulskampveld@west-vlaanderen.be
www.west-vlaanderen.be/bulskampveld

Wil je als eerste op de hoogte zijn van de activiteiten van Bezoekerscentrum 
 Bulskampveld? Schrijf je dan snel in op de nieuwsbrief!

Leuke foto’s genomen in Bulskampveld?  
Deel ze op sociale media en tag ons

      provinciedomein bulskampveld         Bulskampveld
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