VERDWAAL EENS IN HET GROEN

IN HET LANDSCHAPSPARK
BULSKAMPVELD
Ontspannen in het groen, waar kan dat beter dan in het grootste
aaneengesloten groengebied van West- en Oost-Vlaanderen?
Het Landschapspark Bulskampveld is de groene long van de regio
het Brugse Ommeland, met eindeloze paden door het groen voor
kilometers fiets- en wandelplezier. Het gebied is 90 km² groot en strekt
zich uit over de gemeentes Oostkamp, Beernem, Ruiselede, Wingene en
Aalter. Een bont allegaartje landschappen waar je nooit op uitgekeken
raakt. Ons advies? Mis geen enkel stukje!

BELEEF

• 150 km wandelplezier
Het wandelnetwerk Bulskampveld is goed voor maar
liefst 150 kilometer wandelplezier, en leidt je langs
naald- en loofbossen, akkers, open weides, loodrechte
dreven en autoluwe kronkelwegen. Dankzij de 112
wandelknooppunten op de wandelnetwerkkaart
Bulskampveld heb je in een handomdraai een route
op jouw maat gevonden. Onderweg ontdek je tal van
leuke adresjes en mooie picknicklocaties. Naast het
wandelnetwerk vind je er ook nog heel wat kant-enklaar bewegwijzerde wandel- en fietsroutes. Ideaal
om je te ontspannen of … om je net eens goed in te
spannen!

Noordzee

Sluis
Oostende

Brugse
Ommeland

Kust
Veurne

Brugge

Diksmuide
Tielt
Roeselare

Westhoek
Ieper

Deinze
Gent

Leiestreek
Kortrijk

ONTDEK

PROEF

• Kasteel met activiteiten voor kids
Het gerenoveerde kasteel in het provinciedomein
Lippensgoed-Bulskampveld is ingericht als natuur- en
streekbezoekerscentrum. Wandelen, fietsen, ravotten
op de grote speeltuin of in het speelbos, je honger
stillen én je dorst lessen, hier kan het allemaal.

• Kampveldwandelroute
Het 294 hectare grote domeinbos Kampveld bestaat uit vier
delen: Rooiveld, Kampveld, Papenvijvers en Nieuwenhove. Twee
natuurlijk meanderende beken stromen doorheen het gebied. De
Kampveldwandelroute loopt dwars door het domeinbos en is de ideale
manier om het gebied te ontdekken!

• Hoevewinkel

• Kindvriendelijk

In de winkel van
Hoeve Colpaert
vind je heerlijke
hoeveproducten,
waaronder
ambachtelijk bereide
hoevedessertjes. Je
kan ze ook proeven
op het leuke terras mét speeltuin - waar
de kids ondertussen
een koe kunnen leren
melken.

Zelf je aardbeien
plukken? Het kan
in de zelfpluktuin
van Bioboerderij
De Levende Aarde!
In de hoevewinkel
ontdek je nog allerlei
streekgebonden
lekkers om – na een
stevige wandeltocht –
terug op krachten te
komen.

• Ruiseleeds bier
van ’t vat

• Eten en drinken
in Wildenburg

• Dineren als
een kasteelheer

Er zijn veel redenen
om halt te houden in
De Radio: het interieur
met omalook, de
biljarts, de collectie
kinderstoelen, de
stevige gerechten,
de aanstekelijke
ambiance, … en
Urthel, het plaatselijke
Ruiseleedse bier,
rechtstreeks van ‘t vat.

De Wildenburgwandelroute laat je onder
meer kennismaken
met de charmante
woonkern Wildenburg.
Naast het kleine stemmige Sint-Joriskerkje
liggen drie gezellige
café-restaurants waar
je terecht kan om de
innerlijke mens te versterken!

Kasteel Nobelstede
herbergt een stijlvol
restaurant en een leuke
brasserie in een voormalig kasteel. De uitgebreide menukaart en
het prachtige interieur
doen je steevast watertanden. Het is ook een
ideale stopplaats voor
de kids, er is een grote
vernieuwde speeltuin.

• Perfecte mix
van cultuur en natuur
De kerk van de Heilige Carolus-Borromeus
is een schitterend staaltje neogotisch
eclecticisme. Er rond ontstond een nieuwe,
beschermde dorpskern: Doomkerke. Kom
er het verhaal ontdekken over Café New
York en de honderden Doomkerkenaren die
destijds met The Red Star Line naar Amerika
trokken, op zoek naar een beter leven. Ook
het gloednieuwe gemeentepark is een bezoek
waard. Kinderen kunnen er zich uitleven in het
speelbos en -moeras, de schapenweide of de
boomgaard.

• Merkwaardige sites
Het Sint-Pietersveld is een
uitgestrekt wandel- en
fietsgebied op de grens van
Wingene en Ruiselede, met
enkele merkwaardige sites
zoals gemeenschapsinstelling
‘de Zande’ met zijn
geklasseerde gebouwen en de
Radio Maritieme Diensten met
de radiotorens die vroeger de
verbindingen met zeeschepen
verzorgden, middenin
natuurreservaat ‘de Gulke
Putten’.

• Wandelen en vissen
Bij het rechttrekken van
het kanaal Gent-Oostende
werd de ‘Grote Elleboog’ in
Aalter van stromend water
afgesneden. Wat overbleef
was een grote waterplas
met groen begroeide
oevers: de ‘Oude Vaart’,
een wandelparadijs en een
geliefde vissersplaats.

• In de voetsporen van de baron
Met de Wildenburgwandelroute verken je de historische omgeving
van de Wingense woonkern Wildenburg en het Ruiseleedse SintPietersveld. Voor wie van mysterie houdt, is er ook de begeleide
groepswandeling ‘In de voetsporen van baron van der Bruggen’.
Tijdens deze tocht komt het spannende verhaal van de moord op de
baron weer tot leven. Ondertussen ontdek je het rijke erfgoed van het
kasteel en de boskapel, en geniet je van de rust van de bossen en de
mysterieuze sfeer.

MEER BELEEF-, PROEF-, LOGEER- EN ANDERE TIPS?

Nog meer tips over het Landschapspark
Bulskampveld? Neem zeker een kijkje op de website www.landschapspark-bulskampveld.be
en bestel de gloednieuwe overzichtskaart met tal van doe-tips!

LOGEER
Dertig dynamische
ondernemers zetten
het Landschapspark
Bulskampveld op de
kaart als gastheer of
gastvrouw. Bij hen
kom je alles te weten
over de geschiedenis,
cultuur, landschap en
natuur van dit groene
gebied in het Brugse
Ommeland. Bij volgende gastheren en
-vrouwen kun je zelfs
een verblijfsarrangement boeken, helemaal
op maat van het Landschapspark Bulskampveld. Puur genieten!

• Dominique en Ariane van B&B Castel ‘t Haantje
Dominique en Ariane bieden een arrangement ‘Eten en slapen
onder de torens’ aan, inclusief een driegangenmenu Terroir in
restaurant Den Haze, gelegen bij de radiotorens. Overnachten doe
je in het prachtige kasteeltje van B&B Castel ’t Haantje. Bij het
uitgebreide ontbijt krijg je informatie over de geschiedenis van het
kasteel en de regio.

• Trui van B&B Droomkerke
Trui’s feeërieke gastenverblijf ligt vlak bij verschillende
groene wandeldomeinen en het fietsnetwerk. Het is er heerlijk
ontspannen in het groen! Ook wie geïnteresseerd is in de
boeiende historie van het pittoreske Doomkerke, is in deze B&B
aan het juiste adres! Gastvrouw Trui laat je kennismaken met
het verhaal van ‘The Red Star Line’, de rederij die 2/3 van de
bevolking van Doomkerke naar ‘Het Beloofde Land’ bracht …

• Véronique van B&B Het Soete Water

WIN
een logeerarrangement
bij B&B Castel
’t Haantje, B&B
Droomkerke of B&B
Het Soete Water in
het Landschapspark
Bulskampveld.

In de karaktervolle B&B van Véronique voel je je meteen thuis
en geniet je van het zoete leven. Je kan er fietsen huren om de
groene omgeving te verkennen, en tijdens een van je stops kan je
aardbeien plukken bij Bioboerderij De Levende Aarde.

Op www.landschapspark-bulskampveld.be/gastheerschap delen ook alle andere gastheren en
gastvrouwen graag hun persoonlijke tips voor een leuk bezoek aan het Landschapspark Bulskampveld!

SURF NAAR
www.nieuwsblad.be/
extra/bulskampveld
Deze reportage werd mede mogelijk gemaakt door de steun van Leader Tielts Plateau. Meer info via www.west-vlaanderen.be/leader

