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Kom langs Provinciedomein de Kemmelberg, Parking Kasteeldreef, 8950 Heuvelland
Onthaal in Bezoekercentrum ‘Het Heuvelland’, Sint-Laurentiusplein 1, 8950 Heuvelland

www.west-vlaanderen.be/domeinen/kemmelberg - www.rlwesthoek.be
aanbod voor de klas: www.klasbakken.be
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FAMILIES

WANDELAARS

Bergkabouters op de Kemmelberg

Kemmelbergwandelroute

Levensechte houten kabouters wijzen je
de weg. Een verhaal en opdrachten nemen
je mee in hun wereld. Zoektocht van 4 tot
8 jaar – 2,5 km of 5 km

Zie kaart in deze folder. Bewegwijzerd
vanaf BC Het Heuvelland - 8 km

2,5 euro

QR codes in wandelfolder + Borelle
pretpakket - 6 km of 9 km

Beleef Borelle 2021

FAMILIES

Natuuravontuur

Kemmelwaar en werken met klei

De Bonte Beestenberg

wandelfolder: 2 euro

In het bos op de Kemmelberg kriebels
zoeken, dierenyoga, bladtekenen en
schilderen met de natuur. Voor mama’s en
papa’s, nonkels, tantes, grootouders met
hun kinderen…

Breng een stuk geschiedenis weer tot
leven en maak je handen vuil.

Ga jij mee met Hanna op zoek naar de Bonte
Beestenberg, een geheime plek op de
Kemmelberg? Zoektocht van 5 tot 11 jaar – 4 km

pretpakket: 20 euro

1 euro

SPORTIEVE FIETSER

70 euro

Een Berg vol verhalen

Ukkepuk op de Kemmelberg

Met Yves Bondue over de Kemmelberg met
het romantische verhaal van Louise Poty,
een jonge Française, op zoek naar sporen
van haar overgrootvader. Met liedjes en live
muziek en op het eind een fris glas.

Een Ukkepuk is klein. Je kan hem niet
zien maar wel horen. Op de smartphone.
Download de Erfgoedapp en ga op stap
over de berg. 3 km

Gratis

Gratis

128 km

250 euro

www.west-vlaanderen.be/domeinen/kemmelberg

3 euro

Over De Kemmelberg
Doorheen de tijd leefden en woonden er
heel wat mensen. Ontdek al doende heel
wat grappige, luchtige, mysterieuze, triestige en soms zelf geheime verhalen over
deze unieke berg.
70 euro

De Kemmelberg games
Hoe was het om te leven als jager-verzamelaar of als eerste landbouwer.
Speel 5 games op aangeduide locaties.
Min 8 deelnemers.

10 euro pp / 8 euro per kind

Activiteiten
kalender

OP EIGEN HOUTJE

FAMILIES EN VERJAARDAGEN

VOLWASSENEN EN JONGEREN

www.borelle.be

Hellingenroute
63 km of 116 km
www.hellingenroute.be

Gent-Wevelgem in Flanders Fields

www.muziekcentrumdranouter.be

De Kemmelberg Games

RECREATIEVE FIETSER

Hoe was het om te leven als jagerverzamelaar of als eerste landbouwer.
Speel 5 games op aangeduide locaties.
Min 8 deelnemers. Opdrachtentocht tot
13 jaar – 4,5 km

Mijnenslag
West-Vlaamse Bergenfietsroute
Vintage Heuvelland
Kleine Flandrien in spé

10 euro.
Te verkrijgen in Bezoekerscentrum Het Heuvelland
en Bezoekerscentrum de Palingbeek of webshop.west-vlaanderen.be

© Thierry Caigny

70 euro

www.west-vlaanderen.be/gavers
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Verantwoordelijke uitgever: Peter Norro, MiNaWa, 050 40 32 90
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ALLEN

VOLWASSENEN

VOLWASSENEN

VOLWASSENEN

Zondag 11 april vanaf 13.30 uur met tijdslot

Zaterdag 15 mei van 16 tot 18 uur

Zaterdag 12 juni van 16 tot 18 uur

Boshyacintenfestival

Berg Vol Verhalen – muzikale
vertelwandeling door Yves
Bondue

Zondag 6 juni 2021 + elke eerste zondag
van de maand van 10 tot 12 uur

© fotografiethierry

Een lus van zo’n 5 km op de Kemmelberg
met de voorjaarsbloeiers onder de
schijnwerper. Hyacinten en andere vroege
bloeiers onder de loep – wat zijn ze, wat
doen ze, wat drijft ze?
- Zijn ze eetbaar, meneer? – van pesto tot
kruidenkoek
- Brok natuur – onder de loepe
- Lente en landart – bos als canvas
- Fotoshoot tussen de hyacinten – zonder
vertrappelen graag!

IN DE KIJKER

Over de Kemmelberg met het romantische
verhaal van Louise Poty, een jonge
Francaise, op zoek naar sporen van haar
overgrootvader.
Afspraak: Openbare parking, Kasteeldreef, Kemmel

Bezoek de Commandobunker.

Berg Vol Verhalen – muzikale
vertelwandeling door Yves Bondue

Herbeleef onder begeleiding de Koude
Oorlog in de Commandobunker Kemmel:
aan de hand van foto’s, filmbeelden,
objecten, uniformen en uitrustingsstukken.

Over de Kemmelberg met het romantische verhaal van Louise Poty, een jonge
Francaise, op zoek naar sporen van haar
overgrootvader.

Volwassene: 7,50 euro pp. Afspraak:

Afspraak: Openbare parking, Kasteeldreef, Kemmel

Commandobunker, Lettingstraat 64, Dranouter

Inschrijven! www.muziekcentrumdranouter.be

Inschrijven! www.muziekcentrumdranouter.be

ALLEN
FAMILIES

Zondag 16 mei van 14 tot 17 uur

Natuuravontuur

Kemmelberg op zijn zomers
op vrijdag

Van 17 september tot 21 september

Festival van het Maankonijn

ALLEN

Diverse activiteiten rond maan, donker,
nacht, stilte, natuur, poëzie én streek
producten in Heuvelland oa op Provinciaal
Domein de Kemmelberg:

Zaterdag 9 en zondag 10 oktober

Provincie West-Vlaanderen, Regionaal Landschap Westhoek, Gemeente H
 euvelland, naturalliving.be

7 euro. Vooraf inschrijven tot en met 23 april

in het kader van het Europees Interreg programma Cupido - o
 ndernemerschap op vlak van landschap,

2021 op www.avansa-ow.be of 059 50 39 52

Iedere VRIJDAG in juli en augustus verrassen
we jullie met een beleving: een verteller onderweg of een bergaperitief, een
picknick, een natuurcreatie, meespelen in de
wederopbouw of een muzikaal intermezzo.
Reserveer jullie plaatsje.
2 juli: Zomerse natuurkunst maken
9 juli: Wonderling vertelt!
16 juli: Bergpicknick en Bergapero
17 juli: Berg Vol Verhalen
23 juli: Feniks Interim
30 juli: Feniks Interim
6 augustus: Mountainboards op onze berg
13 augustus: Zomers natuurkunst maken
20 augustus: Bergpicknick en Bergapero
21 augustus: Berg Vol Verhalen
27 augustus: Wonderling vertelt!

erfgoed en cultuur.

Afspraak: Parking Commandobunker,

vanaf mei op www.west-vlaanderen.be/

Lettingstraat 64, Kemmel

domeinen/kemmelberg

Afspraak: Openbare parking, Kasteeldreef, Kemmel

Landart installatie “Les Ancêtres”

VOLWASSENEN

Vrijdag 30 april van 10 tot 12 uur

Bosbaden - Japans concept van
mindful genieten van de natuur

De Kemmelberg is altijd een berg vol verhalen geweest. Als ‘berg’ in het vlakke landschap was het een toevluchtsoord voor zijn vroege bewoners …. Op de flank van de
berg wordt dit verleden tastbaar. Jean-Louis Muller bouwde metershoge vuurstenen,
werktuigen samen met studenten van de Vives hogeschool. Ze vlechten met wilgentenen. Hier werd het een toegankelijk kunstwerk. Een jaar lang kan je van deze parels
in het landschap genieten.

Bij bosbaden wandel je traag en bewust,
alsof je voor de eerste keer in een bos
bent. Je ervaart de rust en de natuur. Je
focust op je zintuigen en je tempert jouw
denken. Deze vorm van natuurtherapie
heeft een weldadig effect op je gezondheid.
3 km - door Stefanie Vandierendonck
Avansa i.s.m. Provincie West-Vlaanderen,
Regionaal Landschap Westhoek

Tip: Je passeert de landart installatie als je het Kemmelbergwandelpad volgt; ook als
je wat verder stapt na de Bergkabouters te ontmoeten; de Kemmelberggames speelt;
en vanop een dichtbij terras met zicht op Frankrijk.
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In het bos kriebels zoeken, dierenyoga,
bladtekenen en schilderen met de natuur.
Voor mama’s, papa’s, nonkels, tantes,
grootouders met hun kinderen vanaf 5 jaar.
Afspraak: Openbare parking, Kasteeldreef, Kemmel

VOLWASSENEN

Tot 11 november 2021

Tentoonstelling Feniks
Wederopbouw ‘Café Pax’
In Bezoekerscentrum Het Heuvelland Kemmel
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Beleef de Kemmelberg op de
nationale archeologiedagen!
De ondergrond blijft meestal verborgen
behalve dit weekend. Voor elk wat wils –
begeleid of op eigen houtje op stap over
de Kemmelberg. Wat we altijd aanbieden
in een speciaal jasje voor de feestdag van
de archeologie. Ook samen met CO7 en de
Gezinsbond.

Vrijdag 17 en zaterdag 18 september
Workshop nachtfotografie en
lightpainting met Rollin Verlinde
Zondag 19 september
- Landart op de Kemmelberg maken
voor gezinnen met kinderen met Lotte
Huyghe en Melanie De Munck
- Op zoek naar het haikulicht door
Geert De Kockere

Afspraak: Openbare Parking, Kasteeldreef, Kemmel

FAMILIES

Zaterdag 30 oktober van 14 tot 17 uur

Over de Kemmelberg
Begeleide opdrachtentocht voor gezinnen
met kinderen. De steile hellingen zijn een
uitdaging voor elke coureur. De vele vergezichten zijn dan weer een streling voor

www.festivalvanhetmaankonijn.be
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het oog. Kom op een speelse en actieve
manier kennis maken met de vele verhalen
die ‘kleven’ aan de berg.
Afspraak: Parking Commandobunker,
Lettingstraat 64, Kemmel

FAMILIES

Zondag 5 november van 14 tot 17 uur

Landart maken op de
Kemmelberg
Bij de wandeling Land Art maak je kunstwerken met materialen die je in het bos
vindt. Het canvas is de ondergrond of het
bos, de enige beperking is je verbeelding.
De workshop wordt begeleid door kunstenaressen Lotte Huyghe en Melanie De
Munck.
Afspraak: openbare parking, Kasteeldreef,
Kemmel
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