
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

Sporterfgoed in topconditie!  
 

Gespierd erfgoed vind je in het 
Sportimonium.150 jaar sportgeschiedenis is 
ondergebracht in een bijzonder strandgebouw. 
In dit Olympisch museum combineer je 
bewegen met verwondering en surf je door 
een unieke collectie sporterfgoed. Historisch 
sportmateriaal, affiches, programmaboekjes, 
filmfragmenten, foto’s, medailles, diploma’s en 
persoonlijke attributen van sporthelden 
vertellen hun bewogen verhaal. Maak kennis 
met eeuwenoude sporten en ontdek al doende de voorouders van de moderne sporten. Met de 
interactieve opstelling ‘Meten met atleten’ kan je jouw conditie in kaart brengen en je prestaties 
vergelijken met die van topatleten. In het documentatiecentrum en het sportarchief vind je 
duizenden boeken. Je kunt er ook volksspelen lenen. 
 

Nieuw! Bezoek het Museumdepot Preservation Hall Victor Boin. Een blik achter de schermen van dit 
moderne depot toont hoe de rijke en zeer diverse collectie van het Sportimonium bewaard en 
beheerd wordt. Je vindt er sportkledij, kunstvoorwerpen, medailles, bekers, turntoestellen, 
archieven…kortom, een unieke collectie sporterfgoed in topconditie.  
 

Het Sportimonium is gehuisvest in het strandgebouw vlakbij het strand van het Sport Vlaanderen 
domein Hofstade. Het 160 ha groot domein, met deels beschermd natuurgebied is een unieke plek 
waar je moeiteloos sport, erfgoed en natuurbeleving kan verbinden met elkaar.  
 

www.sportimonium.be  

 

 

 

 

 

Het netwerkmoment “Sporten in het Bos: a Natural Fit” wordt georganiseerd door het 

Agentschap voor Natuur en Bos, in samenwerking met Sport Vlaanderen, ISB, Sportimonium 

en BOS+ 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sportimonium.be/


 

 

Welkom op het netwerkmoment ‘Sporten in het Bos’ 
 

We kozen voor het tweede jaar op rij voor het thema ‘Sport’ tijdens de Week van het Bos. Want de 

natuur beweegt iedereen! Bewegen is bovendien nog gezonder én plezanter als je dit doet in de 

natuur. 

 

Toch lijkt het niet altijd eenvoudig om de sport- en de natuursector met elkaar te verzoenen. Daar 

willen we met dit bruggenbouwmoment verandering in brengen. Tijdens interactieve 

kennisdeelmomenten zullen we vandaag van en met elkaar leren. We werken immers samen aan 

hetzelfde verhaal en kunnen heel wat leren van elkaars expertise. 

 

In de voormiddag trekken we samen het bos in. In kleine en diverse groepjes beantwoord je vragen 

en breng je opdrachten tot een goed einde. ‘Spelenderwijs’ leren we één en ander bij over 

infrastructuur, toegankelijkheid, de Week van het Bos, de voordelen van bewegen in ’t groen en 

duurzaam inrichten van terreinen.  

Na de lunch is het tijd voor enkele interactieve workshops. Verspreid over vier locaties kunnen jullie 

iets bijleren over diezelfde thema’s. We duiden de regelgeving en zetten enkele mooie 

samenwerkingsvoorbeelden in de kijker. 

 

We willen jullie inspireren en stimuleren om zelf samenwerkingen tussen de sport en de 

natuursector op poten te zetten. De Week van het Bos kan wat dat betreft een prima startschot zijn. 

En natuurlijk willen we er samen ook vooral een fijne dag van te maken. Want bewegen in het bos is 

vooral plezant! 

 

En waar kan dat alles beter dan in en rond Sportimonium: een indrukwekkend houten gebouw vlakbij 

het strand van het Sport Vlaanderen domein Hofstade. Dit 160 ha groot domein, met deels 

beschermd natuurgebied, is een unieke plek waar je moeiteloos sport, erfgoed en natuurbeleving 

met elkaar combineert.  

 

In deze bundel vind je het dagprogramma, een overzicht van het voormiddagtraject en een korte 

voorstelling van onze sprekers. Vergeten voor welke workshop je inschreef? Ook dat kan je 

terugvinden, in de deelnemerslijst.  

 

We wensen jullie een inspirerende en fijne dag! 

 

 

 

 

 



Dagprogramma 
 
 

9u30u – 10u00: Ontvangst in het strandgebouw 

Eerste kennismaking met je groepsgenoten van het voormiddagtraject.  

Start voormiddagtraject zodra groep voltallig is. 

 

10u00 – 12u00: Voormiddagtraject: Educatieve sportbeleving in de natuur. 

Gewoon traject: groene lus 

Extra sportief traject: blauwe lus 

 

12u00 – 13u30: Lunchpauze 

Mogelijkheid tot opfrissen: doucheruimte in Sportimonium 

Broodjeslunch in het strandcafé 

 

13u30 – 13u40: Introductie namiddag 

 

13u40 – 14u00: Intermezzo 

Feedback voormiddaggedeelte  

 

14u00 – 14u30: Toegankelijkheid 

Lise Hendrick vertelt aan de hand van inspirerende verhalen uit de praktijk over 

toegankelijkheid en het verzoenen van sport en natuur.     

 

14u40 – 15u20: Workshop 1 

Vooraf te kiezen uit: 

 Vaste infrastructuur 

 Duurzaam organiseren van evenementen 

 Week van het bos 

 Voordelen van sporten in het groen 

 

15u30 – 16u10: Workshop 2 

Vooraf te kiezen uit: 

 Vaste infrastructuur 

 Duurzaam organiseren van evenementen 

 Week van het bos 

 Voordelen van sporten in het groen 

 

16u20 – 16u35: Afsluitend woord 

 Marleen Evenepoel – Administrateur-generaal van het Agentschap voor Natuur en Bos 

 Philippe Paquay – Administrateur-generaal van Sport Vlaanderen 

 

 16u35 – 17u15: Receptie in het strandgebouw 

 

 

Doorlopend: ideeënboom aan de ramen van het strandgebouw. Kom gerust langs om inspiratie op te 

doen of ideeën achter te laten! 

 



Overzicht inschrijvingen 
 

Naam Voornaam Organisatie Workshop 1 Workshop 2 

Aertsen Maarten Gemeente Bierbeek infrastructuur Week van het Bos 

Bonne Peter Sportdienst Gent Voordelen sporten in 't groen Duurzaam organiseren 

Borremans Nicky Vzw Welenhoeck Duurzaam organiseren Week van het Bos 

Bosman Werner ANB Duurzaam organiseren Voordelen sporten in 't groen 

Bosmans Dries gemeente Zutendaal Duurzaam organiseren Infrastructuur 

Bouve Luc Sportraad Leopoldsburg Duurzaam organiseren Voordelen sporten in ‘t groen 

Broekmans Greg GOLAZO SPORTS Duurzaam organiseren Voordelen sporten in 't groen 

Buyse Griet ANB infrastructuur Voordelen sporten in 't groen 

Caers Hilde Sport Vlaanderen Voordelen sporten in 't groen Duurzaam organiseren 

Callens Lieve sportdienst Vlaams-Brabant Duurzaam organiseren Infrastructuur 

Callens Lieve provincie Vlaams-Brabant Duurzaam organiseren Week van het Bos 

Claes Nico Gemeente Herent Duurzaam organiseren Infrastructuur 

Claes Nico Gemeente Herent Voordelen sporten in 't groen Duurzaam organiseren 

Colpaert Ann Sport Vlaanderen infrastructuur Infrastructuur 

Cromphout Sien BOS+ Duurzaam organiseren Duurzaam organiseren 

De Bie Myriam ANB Voordelen sporten in 't groen Duurzaam organiseren 

De Bruycker Ann Sport Vlaanderen Duurzaam organiseren Voordelen sporten in 't groen 

De Herdt D Sportdienst Stad Diest infrastructuur Duurzaam organiseren 

De Maeyer Wim ANB infrastructuur Infrastructuur 

De Meester Elke Stad Lokeren Week van het Bos Duurzaam organiseren 

De Ryck Lut gemeentebestuur Herzele infrastructuur Duurzaam organiseren 

De Schouwer Nele gemeente Affligem infrastructuur Duurzaam organiseren 

De Smedt Bart Gemeente Putte infrastructuur Workshop Week van het Bos 

De Somviele Bert BOS+ Voordelen sporten in 't groen Voordelen sporten in 't groen 

Delvaux Daan Bosk bvba Duurzaam organiseren Voordelen sporten in 't groen 

Denys Sarah Sport Vlaanderen infrastructuur Voordelen sporten in 't groen 

Deruyter Stijn Agentschap voor Natuur en Bos infrastructuur Duurzaam organiseren 

Du Bois Lieven gemeente Oud-Heverlee infrastructuur Week van het Bos 

Everaerts Dries De Natuurvrienden Week van het Bos Infrastructuur 

Flipkens Luc Duinengordel infrastructuur Duurzaam organiseren 

Gorissen Wim gemeente Zutendaal Duurzaam organiseren Infrastructuur 

Grauls Jacques Vl. verbond Oriënteringssporten Week van het Bos Duurzaam organiseren 

Havelaerts Stijn Gemeente Putte infrastructuur Duurzaam organiseren 

Hendrick Lise ANB Duurzaam organiseren Infrastructuur 

Hendrickx Hans Wandelsport Vlaanderen vzw Week van het Bos Voordelen sporten in 't groen 

Hillemans Philippe Sportdienst Knokke-Heist Duurzaam organiseren Voordelen sporten in 't groen 

Hubin Filip ANB Week van het Bos Week van het Bos 

Hulsemans Ineke Levuur Overzicht Overzicht 

Ielegems Nico Gemeentebestuur Edegem Week van het Bos Infrastructuur 

Imzri Fatima Sportdienst Stad Genk Week van het Bos Infrastructuur 

Jacobs François Limburg.net Week van het Bos Voordelen sporten in 't groen 

Jaques Frederik Gemeentebestuur Houthulst Week van het Bos Duurzaam organiseren 

Jespers Ilse Vrijetijdsdienst sport Kontich Week van het Bos Infrastructuur 



 
 

Naam Voornaam Organisatie Workshop 1 Workshop 2 

Kerckhofs Gert Prov. Vlaams-Brabant Duurzaam organiseren Voordelen sporten in 't groen 

Lanszweert Lieven ANB infrastructuur Infrastructuur 

Leenknegt Björn Stad Roeselare Duurzaam organiseren Week van het Bos 

Lippens Jo dienst sport Vilvoorde infrastructuur Duurzaam organiseren 

Lobbestael Kurt Sport Vlaanderen Duurzaam organiseren Infrastructuur 

Luypaert Toon ANB infrastructuur Voordelen sporten in 't groen 

Mahy jan Sport Vlaanderen Voordelen sporten in 't groen Week van het Bos 

Matthynssens Eric sportdienst Gent Voordelen sporten in 't groen Infrastructuur 

Meert Bram Sportdienst Sint-Pieters-Leeuw infrastructuur Duurzaam organiseren 

Mees Petra Sportdienst Bonheiden infrastructuur Duurzaam organiseren 

Meuleman Bart ANB Duurzaam organiseren Infrastructuur 

Meysmans Leen Gemeentebestuur S-K-Waver infrastructuur Voordelen sporten in 't groen 

Moortgat jan gemeente Ternat Week van het Bos Duurzaam organiseren 

Naômé Tom gemeente Heusden-Zolder infrastructuur Voordelen sporten in 't groen 

Nagels Katia ANB Duurzaam organiseren Infrastructuur 

Pardaens Karel Back To BASICS In Sports Duurzaam organiseren Voordelen sporten in 't groen 

Pepermans Francis Sport Vlaanderen infrastructuur Duurzaam organiseren 

Polders Frank Aarde Oase Duurzaam organiseren Week van het Bos 

Robeyns Hilde Sport Vlaanderen Duurzaam organiseren Week van het Bos 

SERGOORIS ERWIN GOODPLANET Week van het Bos Infrastructuur 

Spiessens Erik provinciedomein Halve maan Week van het Bos Infrastructuur 

Stoops Lieve prov. groendomeinen Mechelen infrastructuur Duurzaam organiseren 

Struelens Marc ANB Duurzaam organiseren Week van het Bos 

Therry Alexander Inverde infrastructuur Week van het Bos 

Thielemans Daan Vrijbroekpark Duurzaam organiseren Infrastructuur 

Thys Jos HAMOK oriëntatielopen Voordelen sporten in 't groen Infrastructuur 

Van Ackeleyen Kaat Gemeente Kapelle-o-d-Bos Week van het Bos Duurzaam organiseren 

Van Daele Gawein Gemeentebestuur Zaventem Week van het Bos Duurzaam organiseren 

Van den Eynde Ludwig natuurpunt Voordelen sporten in 't groen Duurzaam organiseren 

Van Den Noortgate Peter Laarne Week van het Bos Infrastructuur 

Van der elstraeten Annie geen Voordelen sporten in 't groen Voordelen sporten in 't groen 

Van Dijcke Johan Sportdienst Bonheiden Voordelen sporten in 't groen Week van het Bos 

Van Heddegem Bart Gemeentebestuur Edegem Duurzaam organiseren Voordelen sporten in 't groen 

Van Nerum Karolien Duinengordel Voordelen sporten in 't groen Duurzaam organiseren 

Van Sande Kim Prov. Groendomeinen Kempen Duurzaam organiseren Week van het Bos 

VANBORM HILDE SPORTDIENST STAD GENT Week van het Bos Voordelen sporten in 't groen 



Naam Voornaam Organisatie Workshop 1 Workshop 2 

Vandebroek Tom Sport Vlaanderen Voordelen sporten in 't groen Infrastructuur 

Vandemaele Marnix MV Week van het Bos Infrastructuur 

Vandenhulle Ann Sportdienst Kortrijk Duurzaam organiseren Duurzaam organiseren 

vandermeulen Bob Gemeente Neerpelt Week van het Bos Infrastructuur 

Vanhille Fee APB Sport Voordelen sporten in 't groen Infrastructuur 

Vanhoovels Paula Vlaamse Atletiekliga Duurzaam organiseren Voordelen sporten in 't groen 

Vanhoovels Paula Vlaamse Atletiekliga Duurzaam organiseren Voordelen sporten in 't groen 

Vanreusel Bart KU Leuven Voordelen sporten in 't groen Week van het Bos 

Vanwanseele Marie-Laure ANB infrastructuur Voordelen sporten in 't groen 

Vanwyngaerden Bart Provincie Vlaams-Brabant Duurzaam organiseren Infrastructuur 

Verbruggen Gert ANB Week van het Bos Duurzaam organiseren 

Vercruijsse Mieke PEFC Belgium Voordelen sporten in 't groen Voordelen sporten in 't groen 

Verkuringen Els Prov. Groendomeinen Kempen Duurzaam organiseren Week van het Bos 

Verstraete klaas ISB vzw Week van het Bos Week van het Bos 

Verthez Kristof gemeentebestuur Herzele Week van het Bos Voordelen sporten in 't groen 

Wauters Liesbet Sport Vlaanderen - Hofstade     

Welkenhuysen Peter Vl. verbond Oriënteringssporten Week van het Bos Duurzaam organiseren 

Willems Tom Sport Vlaanderen Genk Duurzaam organiseren Infrastructuur 

Wolles Johan Handboogliga Duurzaam organiseren Infrastructuur 

Wouters An Agentschap voor Natuur en Bos Voordelen sporten in 't groen Duurzaam organiseren 

Zelck VALERIE natuurgidsen ZWB Voordelen sporten in 't groen Week van het Bos 

 

 

 

 

 

 

 

  



Voormiddag: sportieve natuurbeleving in domein Hofstade 
 

Verspreid over twee lussen vinden jullie in totaal 20 haltes, gegroepeerd in 5 thema’s. 

 

Bij de laatste halte van elk thema (1.4, 2.4, 3.4, 4.4 en 5.4) vind je een medewerker. Op de andere 

plekken zal er telkens genoeg informatie aanwezig zijn om de vragen die je per groep meekrijgt te 

beantwoorden of om de opdrachten uit te voeren. 

 

Beantwoord de vragen vanuit je eigen ervaring en ga zeker in gesprek met je groepsgenoten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legende 

 

 

 

 

 

 

 

 



Keuzeworkshops namiddag 
 

Vaste infrastructuur 

Sprekers: Kris Mertens (Sport Vlaanderen) en Wim De Maeyer (Agentschap Natuur en Bos) 
 

Wim De Maeyer is als regiobeheerder binnen het Agentschap voor Natuur en Bos verantwoordelijk 

voor het reilen en zeilen binnen de regio Groene gordels. Als regiobeheerder staat hij in voor de 

inrichting en het onderhoud van de gebieden, een taak waarvoor hij bijgestaan wordt door een team 

van boswachters en groenarbeiders. De regio strekt zich uit van onder Antwerpen tot in diep het 

Pajottenland. Als fanatiek loper spendeert Wim bovendien aardig wat kilometers doorheen de 

natuur, wat hem het nodige inlevingsvermogen bezorgt over sporten in de natuur. 

Kris Mertens is werkzaam als consulent binnen de afdeling Sportpromotie van Sport Vlaanderen. Hij 

staat o.a. in voor het eerstelijns contact met de gemeenten, voornamelijk sportdiensten, op het 

grondgebied van de provincie Antwerpen. Een groot deel van de tijd gaat naar het organiseren van 

acties en evenementen van de afdeling sportpromotie maar Kris staat tevens in voor de opvolging 

voor alles met betrekking tot sport en natuur in deze provincie ; mountainbike, loopomlopen, Fit-o-

meter, start to mountainbike,... .  

Wim en Kris proberen jullie wegwijs te maken in een aantal thema’s in verband met het ruime begrip 

infrastructuur. Vraag gestuurd kunnen heel wat thema’s de revue passeren. Hoe begin je aan het 

uitstippelen van een route? Wie kan je daarbij best betrekken? Hoe leg je een route aan, en hoe ga je 

daarbij te werk? Welke regelgeving is er om rekening mee te houden? Zijn er goede 

praktijkvoorbeelden? Do’s en don’ts? In deze workshop gaan we samen aan de slag om zoveel 

mogelijk van mekaar te leren. 

 

Duurzaam organiseren van evenementen  

Spreker: Stijn Bruers (Ecolife) 
 

Stijn Bruers werkt als projectverantwoordelijke bij Ecolife, waar hij de ecologische voetafdruk, de 

koolstofvoetafdruk en de watervoetafdruk berekent van ondernemingen, overheden, organisaties, 

regio’s, activiteiten en evenementen. Stijn volgde de vormingen van het Global Footprint Network en 

het Water Footprint Network. Hij volgde met succes de opleiding Module 1 (Verwerving van de basis) 

en Module 2 (Beheersing van de methode) van Bilan Carbone® van het Franse ADEME. 
 

Stijn maakt jullie wegwijs in de vier belangrijkste thema’s als het aankomt op duurzaam organiseren 

van evenementen: Energie, mobiliteit, voeding en afval. Samen met hem ontleden jullie enkele best 

practices, en gaan jullie dieper in op de klassieke knelpunten. Uiteraard is er ook tijd voor vragen.  

Stijn rond af met enkele bijzondere en minder gekende weetjes en tips. 

  

 

Week van het bos 

Spreker: Klaas Verstraete (ISB) 
 

Klaas Verstraete is sinds begin 2016 medewerker sportparticipatie bij het ISB-team. Klaas staat in 

voor de kennisontwikkeling, kennisdeling en ondersteuning op vlak van anders-georganiseerde sport 

en kansengroepen. 

Klaas neemt een koffer vol verrassende Week van het Bos praktijkvoorbeelden mee. Jullie kiezen zelf 

welke daarvan aan bod komen en hoe lang je bij het voorbeeld wil stilstaan. Vuur gerust al jullie 

vragen af! 



Voordelen van sporten in het groen 

Spreker: Bart Van Reusel (KU Leuven) 
 

Bart Vanreusel is verbonden aan de KU Leuven als professor aan de 

Faculteit Bewegings-en revalidatiewetenschappen (Faber). In de 

sportsociologie bestudeert hij de bewegende mens vanuit een 

maatschappelijk perspectief. Als voormalig voorzitter en huidig lid van 

de Vlaamse Sportraad gaat zijn interesse ook naar het beleid voor 

sport en beweging.  
 

Bart brengt een onderhoudende lezing over de voordelen van sporten 

in het groen. Waarom sporten mensen eigenlijk graag in de natuur? En 

vanwaar komt dit ‘fenomeen’? 
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