
V.U. Vlaamse Landmaatschappij regio West - april 2019

VLOETHEMVELD
Erfgoeddag

zondag 28 april 2019

Vlaamse
overheid

Uniek natuurgebied & 
erfgoed ontdekken 
net buiten het militair domein 

Hoe 
maakt 
u het?

Erfgoeddag
Hoe maakt u het?
Heb je zin om het unieke natuurgebied op de 
grens van de gemeenten Jabbeke en Zedelgem te 
ontdekken?  Op Erfgoeddag  staat het natuur- 
en bosgebied buiten het vroegere militair domein 
in de kijker. Sinds het Vloethemveld in 2013 niet 
meer in militair gebruik is, wordt er hard gewerkt 
aan een nieuwe toekomst voor het Vloethemveld. 

Groot en klein zijn op Erfgoeddag welkom om 
individueel of met een gids op verkenning te gaan 
langs de nieuwe wandel- en loop lussen. Bovendien 
kan je genieten van een unieke tentoonstelling 
van kampbladen van en voor de krijgsgevangenen, 
meer te weten komen over de recente vondsten 
van metaaldetectoristen,  het speelbos verkennen 
op blote voeten, deelnemen aan een creatieve 
workshop,  luisteren naar mooie verhalen … 

Het Agentschap voor Natuur 
en Bos, de Vlaamse Landmaat-
schappij, Sport Vlaanderen en de 
gemeenten Zedelgem en Jabbeke 
heten je van harte welkom! 

Praktisch 
Alle activiteiten vinden plaats 
in en rond het speelbos Vloethemveld.
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Aangepast schoeisel is aan gewezen.

Parkeren kan op de parking POV, 
Diksmuidse Heirweg 6, Zedelgem. 

Kom bij voorkeur met de fiets, het 
aantal parkeerplaatsen is beperkt. 

Het Vloethemveld is grotendeels 
toegankelijk voor kinderwagens, maar 
moeilijk toegankelijk voor rolstoelen. 

Mogelijkheid tot het nuttigen van een 
drankje en hapje tegen betaling aan de 
bar van Natuurpunt vanaf 11.00 uur. 

Verplicht inschrijven voor lopers, 
wandelaars en fietsers. (zie programma)

Het doorlopend programma is vrij en 
gratis.

Het Kamp Vloethemveld en het stilte
gebied (het voormalige militair domein) 
zijn op Erfgoeddag niet toegankelijk. 

Daarvoor kan je alvast 8 septem
ber 2019 (Open Monumentendag) in je 
agenda noteren. 

Meer info over het Vloethemveld: 
natuurenbos.be/vloethemveld
facebook.com/vloethemveld 
vlm.be, typ “vloethemveld” in de zoekfunctie

Contact: tickets@zedelgem.be of 
      onthaal Zedelgem 050 288 330



Inschrijven 

verplicht!

Zonder 

inschrijven

Inschrijven 

gewenst!

>>>>>

AGENTSCHAP
NATUUR & BOS
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09.30 uur  Onthaal lopers en wandelaars

10.00 uur	 Officiële	start	met	sportief	vraaggesprek	

10.30 uur Start natuurlopen en wandeltochten onder sportieve begeleiding   
•  Kids/familierun (1,5 km)
•  Jogging (4 km of 7 km)
•  Walk (4 km of 7 km) 

  www.zedelgem.be/wijklopen-natuurloop-vloethemveld (inschrijven kan tot en met de dag zelf) 

11.00 uur Start doorlopend programma 
• Tentoonstelling kampbladen krijgsgevangenen 
• Infostand metaaldetectie in het Vloethemveld 
• Fotomuur ontheemden 
• Infopunt ‘Wat doet de boswachter?’
• Zoektocht op blote voeten in het speelbos 
• Creashop-schilderatelier voor kinderen: Schilder de mooiste Marianne (vanaf 13.00 uur)
• Vertelmoment voor kinderen (14.30 uur en 15.30 uur)
• Vrije verkenning van de wandellussen (1,8 km - 4 km  - 7 km)

 

13.00 uur Start wandelingen en fietstocht onder leiding van een Vloethemveldgids
• Wandelingen langs bos en heide (7 km)
• Wandelingen langs het bospad met de nieuwe digitale gids  ‘Vloethemveld verborgen parel’ (4 km)
• Fietstochten in en om het Vloethemveld (10 km) 

  www.zedelgem.be/erfgoeddag (inschrijven kan van 8 april tot 24 april)
  
  


