
AANBOD VOOR GROEPEN
Op zoek naar een verrassende activiteit voor 
een familie- of groepsuitstap? 

WELKOM IN  
PROVINCIEDOMEIN

PALINGBEEK

Openingsuren:

Groepen op afspraak. Kom je eens langs los van één van onze activiteiten, bekijk dan de  

openingsuren op www.west-vlaanderen.be/palingbeek

Bezoekerscentrum Palingbeek

Vaartstraat 7, 8902 Ieper-Zillebeke

bc.palingbeek@west-vlaanderen.be - 057 23 08 40

www.west-vlaanderen.be/palingbeek

 Provinciedomein Palingbeek    Palingbeek    @provinciedomeinenwvl

GEZINNEN MET KINDEREN VANAF 5 JAAR
Op natuuravontuur in Palingbeek
Test je vossenoren en luister samen naar de geluiden uit de natuur. Schep kleine 
waterdiertjes uit de poel, ontdek en bewonder de kriebeldiertjes. Leer schilderen met 
natuurlijke materialen. Plezier, verwondering en samen de natuur beleven staan voorop.
Duur: 2 tot 3 uur 

Van 1 maart tot 15 november

AANBOD VAN PARTNERS

IEDEREEN
Ontdek de ruimte (Astrolab IRIS)
Maak kennis met de ruimte en de wetenschappelijke kant van sterrenkijken. Afhankelijk 
van de groep kan het gaan over het lanceren van een waterraket, een bezoek aan de 
koepel met telescopen, het observeren van de bouw en de werking van telescopen, 
optische experimenten uitvoeren, kijken naar de zon, uitleg over het ISS en de ruimte aan 
de hand van maquettes en video’s, een 3D-voorstelling van het heelal,…
Prijs: 5 euro per deelnemer; minimumprijs € 60

Duur: 1,5 tot 2 uur

Van januari tot december

OP EIGEN HOUTJE HET HELE JAAR DOOR

De gezinszoek- en speurtochten maken een uitstap met een groep volwassenen en 
kinderen leuk én spannend. Ontdek het gevarieerd aanbod:

GEZINSZOEKTOCHTEN

‘Zit er een vliegend konijn in het domein?!’ (5 tot 12 jaar – € 1)

‘Word Mini-Ranger van de Palingbeek’ (6 tot 10 jaar – € 4)

‘Op vleermuizensafari in de Palingbeek’ (8 tot 12 jaar – € 4)

VERHALENTOCHTEN

‘Rhea is mama kwijt’ (3 tot 6 jaar – € 2,5)

‘Marie en Tatti in het toverbos’ (6 tot 9 jaar – € 2,5)

WELKOM IN PROVINCIEDOMEIN PALINGBEEK

ALGEMEEN
• Boek online via www.west-vlaanderen.be/palingbeek onder “Scholen en groepen”.
• Een reservatie is pas definitief als deze ook bevestigd wordt door de aanvrager.
• Het bezoekerscentrum is steeds de plaats van afspraak tenzij anders doorgegeven.
• Indien het vermelde uur van afspraak niet wordt gerespecteerd, heeft de begeleider 

het recht het programma aan te passen.
• Zonder voorafgaandelijke afstemming mag het maximum aantal deelnemers niet 

worden overschreden.
• De vermelde prijzen zijn vatbaar voor aanpassingen, tenzij de reservatie reeds is 

bevestigd.
• Er gelden verschillende annuleringsvoorwaarden afhankelijk van het tijdstip 

van annuleren. Meer info op: www.west-vlaanderen.be/voorwaarden-voor-
groepsboekingen-provinciale-bezoekerscentra

• Honden aan de leiband kunnen toegelaten worden mits overleg bij de reservatie.

Mits reservatie en nuttigen van een consumptie kan een eigen lunchpakket genuttigd 
worden in de cafetaria. 
Aan het bezoekerscentrum zijn de picknickbanken vrij te gebruiken.

PRIJZEN

ACTIVITEIT AANTAL 
DEELNEMERS

PRIJS VOOR 
GEZINNEN EN 

VZW’S

PRIJS VOOR
COMMERCIËLE 

GROEPEN

Op stap met de ransel max. 25 personen € 70 € 120

max. 50 personen € 100 € 240

Roering en romantiek langs 
de vaart max. 25 personen € 100 € 240

In het spoor van de Ranger max. 15 personen € 70 € 120

max. 30 personen € 100 € 240

Op natuuravontuur in 
Palingbeek max. 25 personen € 70 € 120

max. 50 personen € 100 € 240

Van oorlogslandschap naar 
uniek natuurgebied max. 25 personen € 70 € 120

max. 50 personen € 100 € 240

Het verhaal van de Oude Vaart max. 25 personen € 70 € 120
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IEDEREEN VANAF 7 JAAR
In het spoor van de Ranger (lente-, zomer- en herfsteditie)
Een Palingbeek Ranger neemt je mee doorheen de geheime wereld van dieren 
en planten. De Ranger verrast onderweg met leuke bosproefjes en avontuurlijke 
opdrachten. De inhoud van iedere rangerwandeling varieert volgens het seizoen en de 
samenstelling van de groep. Avontuurlijk wordt het sowieso!
Duur: 2 uur

Lente-editie
We bouwen een slaapzakhut voor de bostrollen en leren heel wat over het maken van 
onderdak met alleen maar natuurlijke materialen. Vang de schoonheid van de lente in 
het fotospel en leer alles over het konijn met de konijnquiz en het sluipspel. Ga op zoek 
naar een lekker lentebordje en ontdek heel wat over eetbare natuur. Eindigen doen we bij 
een warm vuurtje met een zoete afsluiter op een frisse voorjaarsdag.
Van maart t.e.m. juni

VOLWASSENEN
Verkenning van het oorlogslandschap
We trekken doorheen het oorlogslandschap van Palingbeek en verkennen oorlogssites, 
frontlinies en begraafplaatsen zoals The Bluff, Hedge Row, Niemandsland,… We houden 
halt bij de installatie ‘ComingWorldRememberMe’ van Koen Vanmechelen. Vele verhalen 
brengen het verleden tot leven.
Duur: 2 tot 3 uur

Van januari tot december

VOLWASSENEN
Het verhaal van de Oude Vaart
Ontdek het unieke verhaal van het koppige kanaal. De Oude Vaart die nooit gebruikt kon 
worden en de 4 mislukte pogingen om een kanaalverbinding te maken tussen Kanaal 
Ieper-IJzer in Ieper en de Leie in Komen.
Duur: 2,5 tot 3 uur

Van januari tot december

IEDEREEN VANAF 8 JAAR
Op stap met de Ransel
Beleef de oorlog vanuit het standpunt van een 17-jarige soldaat uit WO I. Via de inhoud 
van zijn rugzak en een stapel brieven treden we in zijn voetsporen. Ervaar de zorgen, 
angsten en het verdriet van een soldaat begraven in Provinciedomein Palingbeek.
Duur: 2,5 uur

Van januari tot december

VOLWASSENEN
Roering en romantiek langs de vaart
Eind 19de eeuw-begin 20ste eeuw zorgt de aanleg van de Vaart voor veel roering. Ontdek 
tijdens deze theaterwandeling op een ludieke manier het bewogen verhaal van die Oude 
Vaart...de klagende en opstandige arbeiders bij Febronie van café A l’Entrepôt of de vaak 
straffe verhalen van Marcel, de tuinman van Kasteel De Palingbeek. Marcel en Febronie 
krijgen ondertussen vlinders in de buik...
Duur: 2,5 uur

Van 1 maart tot 15 november

Zomereditie
Leer bomen voelen en ontdek andere boeiende bomenwijsheid. Verken op blote voeten 
de natuur, speel de dierensporenmemory en onderzoek een crime scene van een dier. 
Ontdek hoe de geneeskrachtige natuur Ome Harry en Georgette dichter bij elkaar brengt 
en leer veilig met een mes werken. Zo maken we onze eigen marshmallowstok; die komt 
later goed van pas! Tot slot eindigen we met een vurig verhaal en leren we zelf vuur 
maken met natuurlijke materialen.
Van juli t.e.m. september

Herfsteditie 
We ontdekken één van de interessantste waterplanten bij de poel, gaan op zoek naar 
alle onderdelen en wie weet maken we die zelfs klaar boven het vuur! We vissen naar 
fascinerend waterleven en geven ze zelf een naam. Wist je trouwens dat bomen echt 
kunnen praten? We ontdekken wat Hans de houthakker overkwam en helpen met een 
stukje landart de bomen een mond te geven. Samen leren we twee toffe knopen die ons 
helpen om van boom tot boom te wandelen. Om te eindigen is er een vurige uitdaging en 
leer je op wel 3 verschillende manieren vuur maken!
Van oktober t.e.m. 15 november
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