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Beleef Provinciedomein Bulskampveld en geniet van het uitgebreide 
aanbod in het grootste bosgebied van West -en Oost-Vlaanderen. 
Ontdek de nieuwe tijdelijke tentoonstelling over het klimaat en kom 
eens tooghangen in het klimaatcafé. Verken het bos met één van de drie 
zoektochten of volg een interessante kruidenworkshop. 
Voor de kleinsten organiseren we een toffe buitenspeeldag en staan er 
deze zomer opnieuw enkele natuurkampjes op de planning.
  
TOT IN BULSKAMPVELD! 

Jurgen Vanlerberghe, gedeputeerde

WELKOM IN  
PROVINCIEDOMEIN

BULSKAMPVELD

INSCHRIJVINGEN
Alle inschrijvingen verlopen via de website tenzij anders 
 vermeld. Schrijf je nu al in voor je favoriete activiteiten  
via www.west-vlaanderen.be/bulskampveld of scan de QR-code

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

 Provinciedomein Bulskampveld    bulskampveld   

OPENINGSUREN
Openingsuren januari – juni: 
Jaarlijks verlof t.e.m. 16 januari 2023
Dagelijks open van 13.30 tot 16.30 uur (tot 17.30 uur vanaf 4 april) Vrijdag gesloten
Van 19 april t.e.m. 30 juni: extra open van ma. t.e.m. do. van 9.30 tot 12 uur 
(uitgez. feestdagen) Groepen op afspraak 

Wil je op de hoogte blijven van wat er allemaal te beleven valt in  
Bulskampveld? Abonneer je dan op de nieuwsbrief en ontvang 
maandelijks de recentste informatie.

Schrijf je in  
voor de activiteiten

Abonneer je  
op de nieuwsbrief

mailto:bulskampveld%40west-vlaanderen.be%20?subject=
http://www.west-vlaanderen.be/bulskampveld 
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CURSUS – EN WORKSHOPREEKSEN

VOOR JONGEREN VAN 12 TOT 16 JAAR
Imkercursus voor jongeren
7-delige cursus met theoretische achtergrond over het leven van bijen en 
 praktijklessen over de bijenteelt. Deze cursus is toegankelijk voor nieuwe 
 deelnemers én vernieuwend voor anciens. In les 1 en 2 geven we een intro over 
imkerij, vanaf les 3 is alles nieuw. De lessen gaan door op woensdag 8/02, 15/03, 
26/04, 10/05, 24/05, 31/05 en 28/06 telkens van 13.30 tot 16.30 uur
70 euro voor 7 lessen – max. 12 deelnemers – vooraf inschrijven via de website

In samenwerking met gemeente Beernem

Begeleiding: imker Geert Meersdom

VOOR VOLWASSENEN
Kruidenworkshop: culinaire wildpluk
6-delige cursus met theoretische achtergrond over wilde kruiden en praktische 
workshops waar je zelf eetbare kruiden bereidt en proeft. In deze nieuwe reeks 
gaan we aan de slag met een hoop nieuwe recepten. De lessen gaan door in 
De Kruiderie op zaterdag 25/03, 29/04, 27/05, 1/07, 26/08 en 7/09 telkens van 13.30  
tot 16.30 uur.
100 euro voor 6 lessen – max. 12 deelnemers – vooraf inschrijven via de website

Afspraak aan De Kruiderie (Bulskampveld 12, 8730 Beernem) 

GEZINSZOEKTOCHTEN

VOOR KINDEREN VAN 4 TOT 6 JAAR
Doorlopend van dinsdag 17 januari tot zondag 26 februari
Zoektocht: De wintervoorraad van Roestje
Speelse gezinszoektocht met leuke opdrachtjes voor de winter.
1 euro

VOOR KINDEREN VANAF 6 JAAR
Doorlopend van dinsdag 17 januari tot vrijdag 31 maart
Zoektocht: Vlieg er eens in
Iedere vogel heeft z’n voorkeur voor het ideale huisje. Ga op zoek naar nestkastjes 
en leer z’n bewoners kennen. Bij de zoektocht is een timmerpakket inbegrepen om 
je eigen nestkast te bouwen. Vlieg er maar in!
7 euro

VOOR KINDEREN VANAF 7 JAAR
Doorlopend 
De Kiekeboes-zoektocht (6 km)
De familie Kiekeboe viert hun 45-jarig bestaan. Maar ze hebben een probleem: 
Charlotte is verdwenen! Een geheimzinnig briefje wijst naar Bulskampveld. Helpen 
jullie Fanny en Nopel om Charlotte terug te vinden?
Gratis – deelnameformulier verkrijgbaar via de website of in het bezoekerscentrum
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klimaatcafé het rijk der tijden
tijdelijke expo

IEDEREEN WELKOM
Zaterdag 4 februari 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) - afspraak aan de toren van het VOC

VOLWASSENEN
Zondag 12 februari van 14.30 tot 16.30 uur
Darwin in het bos: overlevingstechnieken van bomen
Vandaag vieren we Darwindag en staan we stil bij enkele wonderen van evolutie. 
Bomen interpreteren hun ‘survival of the fittest’ op verschillende manieren, zoals 
het gebruik van chemische stoffen om andere soorten weg te concurreren. Tijdens 
deze wandeling ontdekken we stapsgewijs waarom ze zich zo gedragen.
Gratis – max. 25 deelnemers – vooraf inschrijven via de website

VOLWASSENEN
Vrijdag 17 februari van 13.30 tot 16.30 uur
Kruidenworkshop: verven met planten
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.
20 euro – max. 12 deelnemers – vooraf inschrijven via de website

Afspraak aan De Kruiderie (Bulskampveld 12, 8730 Beernem)

VOLWASSENEN EN GEZINNEN
Doorlopend van zaterdag 18 februari tot zondag 4 juni

Welkom in Klimaatcafé ‘Het Rijk der Tijden’

We bevinden ons in het jaar 2047. Het café viert haar 100ste verjaardag en ziet er nog altijd hetzelfde 
uit. Het doet ons reflecteren over het verleden en hoe alles geëvolueerd is. Ook het klimaat onderging 

grote veranderingen. Hoogtijd om er iets aan te doen. 

In het café maak je kennis met alle aspecten van het klimaatprobleem. De cartoons uit de voorbije 
60 jaar zorgen voor inspiratie en leiden je naar spelen over de SDG’s en het klimaat. Hoe actiever je 

als bezoeker bent, hoe meer je over het onderwerp ontdekt. 

Daarnaast is een café de ideale plaats om mensen samen te brengen. Kom eens tooghangen,  
doe mee aan de klimaatquiz of kom naar een van onze lezingen.  

Gegarandeerd ontstaan er boeiende gesprekken! 

Elke zondag van 2 april t.e.m. 4 juni van 14 tot 16.30 uur

Tooghangen in het klimaatcafé
Vanaf de paasvakantie kan je iedere zondagnamiddag terecht in het klimaatcafé voor een drankje,  

een babbel en een klimaatspel, aan de toog of met je gezelschap. 
Vrije deelname, zonder inschrijving
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VOLWASSENEN
Dinsdag 7 maart van 18.30 tot 20.30 uur
Uilenwandeling
De bosrijke omgeving van provinciedomein Bulskampveld is een hotspot voor uilen. 
Ontdek samen met een expert de verschillende soorten en hoe ze jagen. 
3 euro – max. 2 groepen van 15 deelnemers – vooraf inschrijven via de website

IEDEREEN WELKOM
Woensdag 8 maart van 14 tot 16.30 uur
Vier Vrouwendag in het klimaatcafé
Op Internationale Vrouwendag kun je terecht in het klimaatcafé. Doe mee met een 
quiz en ontdek hoe vrouwen wereldwijd de klimaatcrisis op de politieke  agenda 
zetten. Wist je trouwens dat de klimaatcrisis een negatieve impact heeft op 
 vrouwen rechten? De cafébaas heeft voor iedere bezoeker een smakelijke traktatie 
voorzien.
Gratis

VOLWASSENEN
Zaterdag 11 maart van 13.30 tot 16.30 uur
Workshop: de brandnetel
Laat je meeslepen in de wondere wereld van de brandnetel, ontdek tal van toepas-
singen en maak zelf enkele bereidingen. 
20 euro – max. 12 deelnemers - vooraf inschrijven via de website

KINDEREN VAN 7 TOT 11 JAAR
Woensdag 22 februari van 14.30 tot 16.30 uur
Kinderworkshop: help de koolmees aan een huisje
Timmer en versier je eigen nestkast om op te hangen in je tuin. Volg ook de dieren-
verzorger achter de schermen van het Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren.
12 euro (nestkastje, koekje en drankje inbegrepen) – afspraak aan de toren van het VOC

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

GEZINNEN MET KINDEREN VAN 7 TOT 12 JAAR
Zondag 26 februari van 14.30 tot 16.30 uur
Gezinswandeling: hoe overleven planten en dieren de winterkou?
Als het te koud wordt, doen we een dikke jas aan of blijven we binnen. Planten en 
dieren doen het een beetje anders. Wist je dat eekhoorns hun wintervoorraad mar-
keren met een geurspoor? Dat en veel meer, kom je deze middag te weten.
Gratis - max. 25 deelnemers – vooraf inschrijven via de website 

VOLWASSENEN
Dinsdag 28 februari van 13.30 tot 16.30 uur
Kruidenworkshop: knollen en wortels
Tijdens deze workshop ontdek je samen met herborist Anny Vanbranteghem de 
toepassingen van verschillende wortels en ga je ermee aan de slag: smeerwortel, 
valeriaan, mierik, heemst, alant…
20 euro – max. 12 deelnemers - vooraf inschrijven via de website

IEDEREEN WELKOM
Zaterdag 4 maart van 14.30 tot 16.30 uur
Rondleiding in het VOC
Meer info zie 4 februari
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IEDEREEN WELKOM
Zaterdag 1 april van 14.30 tot 16.30 uur
Rondleiding in het VOC
Meer info zie 4 februari

IEDEREEN WELKOM
Zondag 2, 9 en 16 april en woensdag 5 en 12 april van 14 tot 17 uur
Natuurleuk
In de paasvakantie zijn we terug met de natuurleuke workshops op woensdag en 
zondag (behalve paaszondag). Speel toffe spelletjes, voer boeiende opdrachten uit 
en ontdek leuke natuurweetjes langs verschillende haltes in het domein.
Gratis – zonder inschrijven 

KINDEREN VAN 7 TOT 11 JAAR
Woensdag 5 april van 14.30 tot 16.30 uur
Kinderworkshop: dierenverzorger voor één dag
Deze middag word je medewerker in het Opvangcentrum voor Vogels en Wilde 
 Dieren. Ontdek welke dieren er worden opgevangen en bereid zelf de voeding voor 
de verzorging voor. 
5 euro – max. 20 kinderen – info en vooraf inschrijven bij VOC Beernem 

(050 79 09 59 of voc.beernem@gmail.com) - afspraak aan de toren van het VOC

VOLWASSENEN
Zondag 12 maart van 14.30 tot 16.30 uur
Natuurwandeling: kale bomen herkennen
In de zomer kan iedereen wel een aantal bomen herkennen aan het blad of de 
vrucht. Maar ook in de winter zijn er trucjes om ze op naam te brengen. Ga op stap 
met een bomenexpert en leer bomen herkennen aan hun schors en knoppen.
Gratis - max. 25 deelnemers – vooraf inschrijven via de website

KINDEREN VAN 4 TOT 12 JAAR
Woensdag 22 maart van 14 tot 16 uur
Wereldwaterdag: kinderworkshop
Het werd de voorbije zomer pijnlijk duidelijk hoe belangrijk water is. Op 
 Wereldwaterdag ga je zelf op ontdekking en leer je via experimenten en 
 onderzoek wat zuiver water is en welke impact huishoudmiddelen hebben op de 
 eigenschappen ervan. De allerkleinsten experimenteren met vaste en vloeibare 
materie. Op het einde kun je hun brouwsels bewonderen.
4 tot 7 jaar: max. 30 deelnemers – 8 tot 12 jaar: max. 30 deelnemers – 3 euro   

Vooraf inschrijven via de website

VOLWASSENEN
Donderdag 23 maart van 19.30 tot 21 uur
Klimaatquiz
Neem deel aan de klimaatquiz en ontdek op een ludieke manier heel wat ‘quick 
wins’ voor jouw energiefactuur én het klimaat.
3 euro – max. 30 deelnemers – vooraf inschrijven via de website
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IN DE KIJKER
KINDEREN VAN 4 TOT 12 JAAR
Woensdag 19 april van 14 tot 17 uur
Buitenspeeldag
Op buitenspeeldag ga je back to the roots. Trek vuile kleren aan en bouw mee 
aan een natuurdorp, een kamp of een heus fort. Ben jij een onverschrokken 
 avonturier? Klim tot in de kruin van een boom en geniet van een prachtig uit-
zicht. Of ben je eerder een competitiebeest? Daag je vrienden of ouders uit op 
het  hindernissenparcours of voor een potje bosgolf. Creatievelingen bouwen een 
elfendorp met klei.

Praktisch: 
- Vrij traject tussen de verschillende activiteiten en workshops.
- Je kan ook als (groot)ouder of oppas samen met je kind deelnemen aan de 

 activiteiten.
- Kleuterprogramma volledig onder begeleiding.
Gratis – inschrijven voor kleuteractiviteiten via de website, vrije deelname voor 7-12 jaar

In samenwerking met gemeente Beernem

IEDEREEN WELKOM
Elk weekend in april en mei
Verkoop in De Kruiderie
Maak kennis met de keukenkruiden en eetbare bloemen van De Kruiderie. Het 
perfecte moment om hun olie, azijn en Bulnas Campa-bieren aan te schaffen. 
Exacte data en uren op www.dekruiderie.be - afspraak aan De Kruiderie (Bulskampveld 12, 

8730 Beernem)

KINDEREN VANAF 6 JAAR
Zaterdag 8 april van 14.30 tot 16.30 uur
Paaseierenraap in de kruidentuin
De kruidentuin is vandaag een paradijs voor kinderen. Aan de randen van de 
kruidenperken, tussen de struiken en in allerlei hoekjes zitten (uitgeblazen) eieren 
 verstopt. Kom je mee zoeken samen met je (groot)ouders? Daarna mag je de eie-
ren versieren om ze thuis op te hangen als paasversiering.
8 euro/kind (inclusief chocolade-eieren) – max. 20 kinderen – inschrijven bij VOC Beernem 

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

VOLWASSENEN
Zaterdag 8 april van 17.30 tot 19 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

VOLWASSENEN
Zaterdag 15 april van 13.30 tot 16.30 uur
Kruidenworkshop: kruidentuin aanleggen
Johan Deblaere demonstreert in De Kruiderie hoe je een kruidentuin kan aanleg-
gen. Er is ook de gelegenheid om kruiden aan te kopen. 
5 euro – vooraf inschrijven via de website

Afspraak aan De Kruiderie (Bulskampveld 12, 8730 Beernem)

13
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GEZINNEN MET KINDEREN VANAF 6 JAAR
Van vrijdag 12 mei om 18 uur t.e.m. zondagmiddag 14 mei om 12 uur
Bushcraftweekend 1.0 
Altijd al eens in het bos willen slapen in je zelfgemaakte hut of shelter? Wil je leren 
hoe je vuur maakt? Zin om met een mes en bijl te leren werken? Schrijf je samen 
met je (groot)ouder(s) in en ontdek hoe je je thuis kan voelen in het bos. Avontuur 
verzekerd voor groot en klein! Enkel voor beginners!.
110 euro/persoon (alle materiaal, 5 maaltijden inbegrepen) – max. 25 deelnemers - vooraf 

inschrijven via de website

MOEDERS MET MOEDERS
Zaterdag 13 mei van 13.30 tot 16.30 uur
Kruidenworkshop: vrouwenkruiden en rozen
Workshop met Caroline Tant waarbij moeders (of volwassen vrouwen) hun moeder 
in de bloemetjes zetten met een workshop vol qualitytime, nuttige producten en de 
elegante geur van rozen.
35 euro per duo (vrouw met moeder) – max. 6 duo’s - vooraf inschrijven via de website

VOLWASSENEN 
Dinsdag 16 mei van 19 tot 21 uur
Natuurwandeling: op verkenning in de Aanwijsputten
Vlakbij het domein ligt natuurreservaat Aanwijsputten, dat enkel toegankelijk is 
onder begeleiding. Vanuit de uitkijktoren heb je een prachtig zicht op het waterrijk 
gebied. Samen met de natuurgids betreed je het gebied en maak je kennis met zeld-
zame soorten. Met een beetje geluk krijg je op libellen jagende boomvalken te zien.
Plaats van afspraak: infokiosk aan parking Aanwijs.

3 euro – max. 25 deelnemers – vooraf inschrijven via de website

VOLWASSENEN
Zaterdag 20 mei van 17.30 tot 19 uur
Theaterwandeling: liefde en romantiek in het kasteelpark
Meer info zie 8 april

VOLWASSENEN
Zaterdag 27 mei van 14 tot 16 uur
Kruidenwandeling: de noodzaak van insecten voor bestuiving
Insecten zijn noodzakelijk voor de bestuiving van bloemen. Zonder die bestuivers 
stort ons ecosysteem in elkaar. Imker Geert Meersdom vertelt je er meer over. 
3 euro – max. 25 deelnemers - vooraf inschrijven via de website

VOLWASSENEN
Zaterdag 22 april van 14 tot 16 uur
Kruidenwandeling: voorjaarskruiden
Herborist Anny Vanbranteghem neemt je op sleeptouw doorheen de kruidentuin 
om voorjaarskruiden te ontdekken. Wat hebben deze kruiden ons te bieden? 
3 euro – max. 25 deelnemers - vooraf inschrijven via de website

VOLWASSENEN
Donderdag 4 mei van 19 tot 21 uur
Lezing: een klimaatvriendelijke tuin aanleggen
Of je nu een gevel hebt, een terras of grote achtertuin: je kan ieder tuintype kli-
maatrobuuster maken. VELT-lesgever Johan Deblaere reikt oplossingen aan voor 
de aanplanting en inrichting van je tuin om minder gazon, meer beplanting en bio-
diversiteit te krijgen. Je leert bewuster met water omgaan voor een betere drainage 
in de bodem.
5 euro – max. 30 deelnemers – vooraf inschrijven via de website – in samenwerking met 

VELT Beernem.

IEDEREEN WELKOM
Zaterdag 6 mei van 14.30 tot 16.30 uur
Rondleiding in het VOC
Meer info zie 4 februari

GEZINNEN MET KINDEREN VAN 7 TOT 12 JAAR
Zaterdag 6 mei van 19.30 tot 21 uur
Gezinswandeling: sporentocht bij schemering
Als mensen gaan slapen, worden dieren wakker. Er zijn veel meer bewoners in 
het bos dan we durven dromen! Gelukkig laten ze sporen achter, zodat we samen 
kunnen ontdekken welke dieren er allemaal wonen. Ga jij mee op zoek? Wie weet 
komen we wel een bosbewoner tegen...
3 euro – max. 25 deelnemers – vooraf inschrijven via de website
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OUDERS MET KINDEREN VANAF 8 JAAR
Zondag 18 juni van 14 tot 17 uur
Ouder- kinderworkshop: bushcraft – van tak tot wandelstaf
In deze workshop bewerk je samen met je kind een tak tot een gepersonaliseerde 
wandelstaf. Je krijgt een spoedcursus mesveiligheid en gaat daarna zelf aan de 
slag. Je leert eveneens heel wat snijtechnieken. 
Je kan een tak meenemen of ter plaatse één uitkiezen. Als je die zelf voorziet, kies dan een 

zachte houtsoort (berk, populier, spar, den, wilg) en zorg dat de tak lang genoeg is.

12 euro – max. 30 deelnemers – vooraf inschrijven via de website

VOLWASSENEN
Donderdag 22 juni van 13.30 tot 16.30 uur
Kruidenworkshop: de reisapotheek 
Maak zelf je reisapotheek bestaande uit lippenbalsem, aftersun en een 
verzachtende zalf bij insectenbeten, op basis van kruiden. Herborist Conny Clement 
begeleidt je tijdens deze workshop.
20 euro – max. 12 deelnemers - vooraf inschrijven via de website

GEZINNEN MET KINDEREN VAN 4 TOT 6 JAAR
Zondag 25 juni van 14.30 tot 16.30 uur
Gezinswandeling: muziek in het bos
Tijdens deze gezinswandeling gaan we op zoek naar leuke geluiden in het bos. We 
genieten van vogelgezang, gaan zelf aan de slag om muziekinstrumenten te maken 
met voorwerpen uit de natuur en worden echte bosmuzikanten.
3 euro – max. 50 deelnemers – vooraf inschrijven via de website

VOLWASSENEN
Donderdag 1 juni van 19 tot 21 uur
Workshop/lezing: klimaat en controverse
Is de productie van zonnepanelen niet erg vervuilend? Zijn elektrische wagens 
een oplossing als we ze opladen met energie uit gascentrales? Het debat over 
de klimaatcrisis raakt al eens oververhit. Tijdens deze interactieve lezing ontdek 
je samen met professor Jelle De Schrijver wat op het spel staat en wat helpt om 
polarisatie om te buigen in dialoog.
5 euro – max. 30 deelnemers – vooraf inschrijven via de website

IEDEREEN WELKOM
Zaterdag 3 juni van 14.30 tot 16.30 uur
Rondleiding in het VOC
Meer info zie 4 februari

VOLWASSENEN
Zondag 4 juni van 14.30 tot 16.30 uur
Wandeling: op stap met de conservator in Heideveld – Bornebeek
In het domein ligt natuurreservaat Heideveld-Bornebeek: een heiderelict uit de 
middeleeuwse Brugse Zandstreek. Heel wat plant- en diersoorten van toen, krijgen 
er opnieuw kansen. Natuurpuntconservator Luc Vanpaemel neemt je mee door het 
afgesloten gedeelte en vertelt je over de geschiedenis en het beheer. Wie weet kom 
je onderweg de galloways, een levendbarende hagedis of een poelkikker tegen.
3 euro - max. 25 deelnemers – vooraf inschrijven via de website

VOLWASSENEN
Zaterdag 17 juni van 13.30 tot 16.30 uur
Kruidenwandeling: keukenkruiden op hun best
Rond deze tijd zijn keukenkruiden op hun mooist. Herborist Anny Vanbranteghem 
vertelt erover tijdens een rondleiding in de kruidentuin. 
3 euro –max. 25 deelnemers - vooraf inschrijven via de website
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Maandag 21 augustus t.e.m. vrijdag 25 augustus:
Kleuterkamp (geboortejaar 2017-2018): De bijenkoningin
Prinses zijn is niet altijd leuk, zeker niet als je een klein zusje hebt dat altijd naar 
buiten wil. De kruidentuin wordt onze vaste stek om de prinsessen te volgen. We 
duimen alvast voor een ‘happy end’! 
Gezocht: Kinderen die graag buiten spelen. Als je bovendien graag knutselt en bakt, 
dan is dit kamp echt iets voor jou!
Begeleiding: Joke Verkeyn & Els Devolder

Kinderkamp (geboortejaar 2014-2016): De wonderlijke en 
natuurlijke rijkdom van het koningsbos ‘Bulskampveld’
Zie uitleg bij het kleuterkampje hierboven. Dit kampje werd aangepast aan de leef-
tijd van de kinderen.
Begeleiding: Danielle Verbruggen & Clement Doens

Praktisch: 
- Prijs: 125 euro/kind
- Max. 20 kinderen per kamp
- Afspraakplaats: kampeerweide ter hoogte van Parking Driekoningen
- De kampjes gaan door van maandag tot vrijdag van 9 tot 16 uur, met gratis 

opvang van 8.30 tot 16.30 uur. Extra betalende opvang tussen 16.30 en 17 uur 
mogelijk. 

- Toonmoment kleuters: vrijdag om 15.30 uur in de kruidentuin
 Toonmoment kinderen: vrijdag om 16 uur op de kampeerweide

ZOMERKAMPEN

Goed nieuws voor de jonge natuurfanaten! Er worden opnieuw natuurkampen 
 georganiseerd in Bulskampveld.
Schrijf snel in via de website, want de plaatsen zijn beperkt!

Maandag 3 juli t.e.m. vrijdag 7 juli:
Kleuterkamp (geboortejaar 2017-2018): De wonderlijke en 
natuurlijke rijkdom van het koningsbos ‘Bulskampveld’
Diep in het koningsbos ‘Bulskampveld’ woont boskoning ‘Güs’. Op een dag krijgt 
hij bezoek van een avonturier. Hij wil z’n verhalen delen met de burgemeester uit 
het dorp. We zijn op zoek naar enthousiaste natuurvriendjes die klaar zijn voor 
een onvergetelijk avontuur, boordevol natuurlijke doe-/speel-/leer-/kook- en 
 knutselactiviteiten.
Begeleiding: Danielle Verbruggen & Clement Doens 

Kinderkamp (geboortejaar 2014-2016): Bulskampveld wordt 
glampingcamping…
Help! Iemand wil het speelbos van Bulskampveld opkopen om er een glamping-
camping van te maken. De boswachter kan alle hulp gebruiken om de opkoper te 
overtuigen dit niet te doen. Tijdens deze week ontdekken we het bos in al zijn glo-
rie. Ben jij een echte natuurfreak, of wil je het worden? Dan ben je zeker welkom!
Begeleiding: Joke Verkeyn & Sabrina Strubbe 

Schrijf je in voor 
de zomerkampen
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LANDSCHAPSPARK  
BULSKAMPVELD

Het Landschapspark Bulskampveld is het bosrijkste gebied van West- en 
 Oost-Vlaanderen. Dé bestemming bij uitstek voor een dagje ontspannen  
in het groen, voor jong en oud. Trek erop uit en ontdek dit prachtige gebied met 
zijn boeiende geschiedenis. 

Surf zeker naar www.landschapspark-bulskampveld.be voor toffe ideetjes!

OOSTKAMP

BEERNEM

Waardamme

Nieuwenhovebos

Hertsberge

RUISELEDE

WINGENE

AALTERSint-Maria-Aalter

Doomkerke

Wildenburg

Kruiskerke

Provinciedomein
Bulskampveld

Sint-Joris
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PODCASTREEKS ‘OVER LEVEN EN OVERLEVEN’ 
IN HET LANDSCHAPSPARK BULSKAMPVELD
Wist jij dat Landschapspark Bulskampveld bulkt van geschiedenis en boeiende 

verhalen? Enig idee waar de naam Bulskampveld of Bulnas Campa vandaan komt? 

En wat deden die lattenklievers in Sint-Joris precies? Of ben je benieuwd naar de 

verhalen van de meid die ‘diende’ op het kasteel Gruuthuuse in Oostkamp? 

Beluister de podcastreeks “Over leven en overleven” en smul van geweldige getui-

genissen uit het verleden van je eigen streek. Twee charmante vertellers dompelen 

je onder in een bad van merkwaardige verhalen. Download de verhalen op je pc of 

smartphone en beluister ze waar en wanneer je wil.

Ga naar www.landschapspark-bulskampveld.be voor de podcastreeks.

NIEUW
DE BULSKAMPVELDFIETSROUTE 
MET ERFGOEDHOTSPOTS ONDERWEG
Ben je een actieve ontdekker en hou je wel van een vleugje 

geschiedenis en erfgoed? Dan is deze route écht iets voor 

jou! Met een stevige 56 km loodst de Bulskampveldfi etsroute 

je door de typische dreven en het bos-, landbouw- en heide-

landschap van Beernem, Oostkamp, Wingene, Ruiselede 

en Aalter. Onderweg kan je boeiende verhalen 

beluisteren die tot leven worden gebracht op de 

erfgoedhotspots. Scan de QR-code en je krijgt een 

fi lmpje te zien, een verhaal te horen of je kan een 

wist-je-datje opsnorren uit het Landschapspark. Je 

vindt de hotspots op het gratis fi etskaartje. 

Fietsroute vanaf 15 maart 2023

Kaartje: gratis te verkrijgen bij je Dienst Toerisme 

of via www.landschapspark-bulskampveld.be 

PROVINCIE WEST-VLAANDEREN

WESTTOER

Bulskampveld
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ACTIVITEITEN IN LANDSCHAPSPARK BULSKAMPVELD
EDITIE VOORJAAR 2023

ZATERDAG 14 JANUARI VAN 9 TOT 12 UUR

WERKVOORMIDDAG IN DE VORTE BOSSEN
Beheer mee het bos en kom Amerikaanse eik tot hakhout kappen. 

Plaats: Ingang Borrewaendreef, Kruiskerke (Ruiselede)

Inschrijven: frank.debeil@detorenvalk.be

WOENSDAG 1 MAART  

VAN 10 TOT 12 UUR

WILDPLUKWANDELING  
LANGS HET WATER
Herboriste Griet Depaemelaere 

vertelt je alles over wilde planten en 

kruiden die langs de vaart groeien. 

Ze zorgt ook voor een verwarmend 

kruidendrankje. 

Plaats: Bibliotheek Beernem,  

C. Marichalstraat 1, Beernem

Prijs: 10 euro

ZATERDAG 11 MAART  

VAN 9 TOT 12 UUR

WERKVOORMIDDAG  
IN DE VORTE BOSSEN

Steek je handen uit de mouwen en help 

mee met het beheer van de prachtige bossen.

Plaats: Bruwaanstraat, Kruiskerke (Ruiselede)

Inschrijven: frank.debeil@detorenvalk.be

ZATERDAG 15 EN ZONDAG 16 APRIL

DE HEL VAN DE KLIEVERS – VTT TOERTOCHT
VTT-toertocht van de Kassei Klievers door prachtige 

gebieden in Beernem, Wingene en Sint-Maria-Aalter.

Plaats: Sporthal Sint-Amandus, Reigerlostraat 67, 

Beernem

Info: www.dekasseiklievers.be 

Prijs: 7 euro, leden vwb: 5
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RAVOTTEN EN ONTDEKKEN 
MET EXPEDITIE BULSKAMPVELD 
Bewegen in de natuur, gezonde boslucht inademen en fantasierijk stappen en ontdek-

ken, dat is Expeditie Bulskampveld. Vijf avontuurlijke wandellusjes met speelnatuur en 

spelprikkels wachten op jou!

Ontdek snel waar je op avontuur kan trekken op www.landschapspark-bulskampveld.be  

of vraag je gratis exemplaar van de Ontdekkingskaart via shop.westtoer.be of in  

bezoekerscentrum Bulskampveld.


