
 

 
 

 

 

ONTHAALMAP HEUVELLAND 

 

 

Welkom in Heuvelland! 

Een praktische handleiding die van uw verblijf in Heuvelland een 

geslaagde gebeurtenis maakt.  



 

 
 

Van harte welkom!  
Jullie hebben een fantastische keuze gemaakt wanneer jullie beslisten om dit jaar richting 

Heuvelland te trekken voor jullie kamp. Onze landelijke en bosrijke gemeente met tal van 

mogelijkheden is dan ook dé plaats bij uitstek voor een geslaagd verblijf.  

Jaarlijks trekken verschillende (jeugd)verenigingen, groepen, kampen richting Heuvelland om 

er een niet-te-vergeten verblijf van te maken. Het geluid van spelende kinderen en volwassenen 

is alomtegenwoordig in onze streek.  

We zijn dan ook blij dat jullie de weg naar ons gevonden hebben en wij willen jullie van harte 

welkom heten! 

Natuurlijk willen we dat jullie kamp volledig slaagt en dat jullie op die manier het verblijf in 

Heuvelland maximaal kunnen beleven. Bij de voorbereiding van een kamp of een verblijf komen 

natuurlijk een aantal vragen naar boven. Bijvoorbeeld “Mogen we een kampvuur houden; waar 

is het containerpark; in welk bos mogen wij spelen; waar kan ik terecht met vragen omtrent 

jeugd; hoe is het openbaar vervoer geregeld…?” en nog zoveel meer! 

In dit overzicht proberen we een antwoord te bieden op mogelijks enkele belangrijke vragen 

zodat jullie met een gerust hart richting Heuvelland kan vertrekken en jullie een zorgeloos 

verblijf kunnen beleven. Indien er toch nog vragen zijn, mogen jullie steeds contact opnemen 

met Eva Lannoye van de jeugddienst (jeugd@heuvelland.be of 057/45 04 73).  

 

Vriendelijke groeten en een fantastisch kamp toegewenst!  

 

Schepen van jeugd, 

Schepen van toerisme, 

en jeugddienst Heuvelland 

mailto:jeugd@heuvelland.be
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1. Heuvelland op het WereldWijdeWeb 

1.1. Algemene sites Heuvelland  
www.heuvelland.be 

www.toerismeheuvelland.be 

1.2. Kamphuizen  
Overzicht kamphuizen Heuvelland  

www.toerismeheuvelland.be/nl/overnachten?1418=1470 

www.cjt.be 

www.bosgeus.com 

www.delork.be 

www.demeuleberghoeve.be 

www.freewebs.com/hoeveheyman 

www.ksahemen.be 

1.3. Things to do  
www.ruiterschoolrodeberg.be 

www.outsidetravel.be 

www.wo1.be 

www.inflandersfields.be 

www.westhoekverbeeldt.be 

www.uitinvlaanderen.be/agenda/alle/heuvelland  

www.west-vlaanderen.be/domeinen/palingbeek 
www.inflandersfields.be 

www.sporttrack.be 

https://vvvheuvelland.be/  

 

 

1.4. Interessante sites voor op kamp  
www.kokenopkamp.be   Informatie over gezonde voeding op kamp en weekends 

www.opkamp.be   Zoeksite voor een kampplaats in België en het buitenland 

www.natuurenbosspel.be  Alles over bossen en spelen 

Interessante brochures te verkrijgen via www.ambrassade.be  

http://www.heuvelland.be/
http://www.cjt.be/
http://www.bosgeus.com/
http://www.demeuleberghoeve.be/
http://www.freewebs.com/hoeveheyman
http://www.ksanoordzeegouw.org/
http://www.outsidetravel.be/
http://www.wo1.be/
http://www.inflandersfields.be/
http://www.heuvellandverbeeldt.be/
http://www.inflandersfields.be/
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2. Belangrijke diensten in de buurt  

2.1. Het gemeentebestuur 

Het gemeentehuis ligt in Kemmel op het domein de Warande. Alle gemeentelijke diensten, zo 

ook de jeugddienst, zijn daar gevestigd.  

Het aangeven van een kamp of een aanvraag van een kampvuur, nachtspel en/of fakkeltocht 

moet gebeuren via de gemeentelijke website (http://www.heuvelland.be/website/5-

www/1010-www.html) of via de jeugddienst.  

Iedere groep die in Heuvelland verblijft, dient ook op voorhand een lijst van deelnemers bij de 

jeugddienst af te leveren.  

Contactgegevens    Openingsuren 

Jeugddienst Heuvelland  Maandag t.e.m. vrijdag van 9u00 tot 12u00 

Eva Lannoye    Dinsdag ook van 15u00 tot 19u00 

Bergstraat 24 

8950 Heuvelland (Kemmel) 

Tel (algemeen):      057/45 04 50 

Tel (jeugddienst):   057/45 04 73 

E-mail: jeugd@heuvelland.be 

2.2. Toeristische dienst en bezoekerscentrum De Bergen 
Indien jullie extra informatie zoeken in verband met wandelroutes, fietsroutes, 

bezienswaardigheden, fietsenverhuur… kunnen jullie terecht bij de toeristische dienst van 

Heuvelland. Hieraan is het bezoekerscentrum ‘De Bergen’ verbonden. Deze schetst een beeld 

van Heuvelland door de eeuwen heen. Dit bezoekerscentrum is gratis.  

Contactgegevens   Openingsuren 

Toerisme Heuvelland   Van 1 april t.e.m. 15 november  

Sint-Laurentiusplein 1   Maandag t.e.m. zaterdag: 9u30-12u00 en 13u00-17u00  

8950 Heuvelland (Kemmel)   Zon-en feestdagen: 10u00-16u00 

Tel: 057/45 04 55   Van 16 november t.e.m. 31 maart 

E-mail: toerisme@heuvelland.be Dinsdag t.e.m. zaterdag: 9u30-12u00 en 13u00-16u00 

Site: www.toerismeheuvelland.be Zondagen: 10u00-16u00, maan-en feestdagen: gesloten  

     26/12/2018 en 02/01/2019: gesloten 

2.3. De politie 
Contactgegevens   Openingsuren  

Politie Heuvelland   Maandag t.e.m. vrijdag van 9u00 tot 12u00 

Nieuwstraat 24    

8950 Heuvelland (Kemmel) 

Tel: 057/44 40 16 

http://www.heuvelland.be/website/5-www/1010-www.html
http://www.heuvelland.be/website/5-www/1010-www.html
mailto:jeugd@heuvelland.be
mailto:toerisme@heuvelland.be
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2.4. Ziekenhuizen in de buurt 
Contactgegevens 

Jan Yperman ziekenhuis 

Briekestraat 12 

8900 Ieper 

Tel (algemeen): 057/35 35 35  

E-mail: info@yperman.net 

2.5. Dokters in Heuvelland 
Contactgegevens 

Cornette Guy   Nieuwkerkestraat 29, 8950 Nieuwkerke 057/44 56 66  

Denys Benoit    Ieperstraat 139, 8950 Wijtschate  057/44 66 00 

Vanslambrouck Thibaut Ieperstraat 139, 8950 Wijtschate  057/44 66 00  

Dierickx Ward   Bellestraat 13A, 8950 Westouter  057/44 56 42  

Dierickx Roel   Bellestraat 13A, 8950 Westouter  057/44 56 42  

Valcke Anke   Bellestraat 13A, 8950 Westouter  057/44 56 42  

Leroy Marc    Dikkebusstraat 228, 8950 Dranouter  057/44 57 24 

Vandekerckhove Marijke Schoolstraat 3, 8950 Wijtschate  057/ 48 58 68 

Vandeweghe Dannye   Dries 16, 8950 Kemmel    057/ 44 41 11  

Wachtdienst dokters: 057/44 83 83. 

2.6. Apothekers in Heuvelland  
Contactgegevens 

Desmet  Bellestraat 5   8954 Westouter  057/44 57 73 

Clais   Kemmelstraat 39 8956 Kemmel   057/44 52 72  

Dieusaert - Pattou Ieperstraat 115 8953 Wijtschate  057/44 47 68 

Van Nieuwkerke Markt 37   8950 Nieuwkerke  057/44 49 35 

2.7. Containerpark  
Heuvelland is een landelijke en groene gemeente en dit willen we graag zo houden. Afval 

beperken en goed sorteren is daarom belangrijk.  

Restafval, GFT (Groente-, Fruit- en Tuinafval), papier en karton en PMD worden opgehaald door 

de vuilnisdienst. Raadpleeg de online afvalkalender via http://www.heuvelland.be/website/4-

www/200-www/208-www.html om te weten wanneer ze langs komen bij jullie op kamp. Maak 

hieromtrent steeds goede afspraken met de kampbaas!  

mailto:info@yperman.net
http://www.heuvelland.be/website/4-www/200-www/208-www.html
http://www.heuvelland.be/website/4-www/200-www/208-www.html
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Indien jullie materiaal naar het containerpark willen brengen, dienen jullie af te spreken met 

de kampbaas want het containerpark is enkel toegankelijk met een bewonersbadge. 

Contactgegevens   Openingsuren 

Containerpark Heuvelland  Maandag en woensdag van 13u30 tot 17u45 

Heirweg 24    Zaterdag doorlopend van 9u00 tot 14u45 

8950 Heuvelland (Nieuwkerke) 

Tel (klantendienst IVVO): 057/ 21 41 60 

Tel (Gemeentelijke milieudienst): 057/454 04 60  

2.8. Openbaar vervoer  
De twee dichtstbijzijnde treinstations zijn gelegen in Poperinge en 

Ieper. Afhankelijk van waar jullie verblijven in Heuvelland, is de afstand 

ongeveer 10 km. 

Verdere informatie over haltes van lijnbussen, uurroosters van bussen 

… kunt u terugvinden op www.delijn.be.  

 

 

 

 

 

http://www.delijn.be/
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3. Ontmoetingscentra  
• OC Utendoale – Sulferbergstraat 11, Westouter 

• OC De Fontein – Dikkebusstraat 30, De Klijte 

• OC De Gaper – Reningelststraat 35, Kemmel 

• OC De Klaverhulle – G. Gezellestraat 1, Wijtschate 

• Sporthal Heuvelland – Vierstraat 31, Wijtschate  

• OC De Walvis – Hooghofstraat 2a, Wulvergem 

• OC ’t Seultje – Seulestraat 47, Nieuwkerke 

• OC De Galoye – Dikkebusstraat 131, Loker  

Meer info op http://www.heuvelland.be/website/5-www/139-www/146-www.html 

Enkele afspraken bij het gebruik van de ontmoetingscentra in Heuvelland: 

- Telefonische reservatie is verplicht op het nummer: 057/45 04 71, vragen naar Sabine 
Ghelein. 

- Iedere zaal heeft een sleutelbeheerder: juist voor de aanvang van de activiteit moet de 
sleutel bij hem/haar opgehaald worden. 

- Er wordt een vergoeding gevraagd. 
- Schade aan de infrastructuur door eigen gebruik moet onmiddellijk aan de 

sleutelbeheerder of infodienst worden gemeld. 
- De inrichters zijn verantwoordelijk voor het gedrag van leden én niet-leden. 
- Vóór elk gebruik het aangevraagde lokaal controleren op schade, defect of nalatigheid: 

eventuele vaststellingen kunnen gemeld worden via sabine.ghelein@heuvelland.be. 
- Bij het verlaten van het ontmoetingscentrum of de zaal: tafels en stoelen aan de kant 

zetten, de vloer vegen, de keuken netjes achterlaten, alle vuil verzamelen en bij grote 
hoeveelheid meenemen naar het kamphuis.  

- Voor de laatste gebruikers: de verwarming afleggen, alle lichten uit doen, de sleutel 
terugbrengen naar de sleutelbeheerder. 

 

Opgelet: Bij nalatigheid worden eventuele kosten voor het opruimen en poetsen aan de 

aanvrager aangerekend!  

http://www.heuvelland.be/website/5-www/139-www/146-www.html


 

9 
 

4.  Zonale politiereglement 
Jaarlijks komen heel wat groepen en 

jeugdverenigingen op overnachting naar 

Heuvelland, we spreken dan van ongeveer 200.000 

overnachtingen per jaar!  

Om de vrede tussen de bezoekende groepen en de 

inwoners van Heuvelland te bewaren en om het verblijf 

voor iedereen aangenaam te houden, is het belangrijk dat 

er enkele regels in ere worden gehouden.  

In het politiereglement (zie hieronder) vinden jullie al heel wat regels die jullie hierbij kunnen 

helpen. Hieronder vinden jullie een uittreksel uit het reglement dat betrekking heeft op 

groepsverblijven en kampvuren.  

4.1. Verblijf, kampvuur, fakkeltocht of nachtspel aanvragen  
! BELANGRIJK is om jullie verblijf, kampvuur, fakkeltocht en/of nachtspel(en) aan te geven via de 

website van Heuvelland via volgende link: http://www.heuvelland.be/website/5-www/1010-

www.html. Deze laatste moeten ten laatste 48 uur op voorhand goedgekeurd worden door de 

burgemeester.  
Na het invullen van de aanvraagformulier wordt uw aanvraagformulier al dan niet goedgekeurd door het 

college van burgemeester en schepenen. Wanneer u ons niet meer hoort, werd uw aanvraag goedgekeurd 

(indien u dit tijdig aanvroeg). Wij nemen contact op mochten er problemen zijn bij uw aanvraag. 

! Opgelet – Openbare kampvuurplaats Westouter 

Specifiek voor de openbare kampvuurplaats in 

Westouter (zie foto) gelden nog extra voorschriften: 

- Het gebruik van alcohol is niet toegestaan op 

openbare plaatsen; 

- De vuurplaats is niet beschikbaar tijdens de 

eerste volledige weekend van juli en het laatste 

weekend van augustus wegens georganiseerde 

evenementen! 

- Er is een beperking van 1 kampvuur per week: 

wie eerst aanvraagt, krijgt eerst toestemming; 

- Overnachten op de site is verboden; 

- Wees preventief en dek jullie tegen alle risico’s in. Houd dus water of zand en een spade in 

het vuur. Houd afstand, hoe verleidelijk de vlammen ook mogen zijn.  

- Volgens het Bosdecreet mag geen hout uit de bossen gehaald worden tenzij jullie van de 

private eigenaar uit zijn bos de toelating hebt. Voor de openbare bossen is het VERBODEN 

hout uit de bossen te halen voor kampvuren. Aan de jeugdgroepen die hout nodig hebben 

geven wij de hint contact op te nemen met houthandel Decadt uit Vlamertinge-Ieper 

(https://www.decadt-hout.be/) om houtafval uit hun zagerij te kopen voor kampvuren 

ofwel zelf hout mee te brengen. 

! Belangrijk om volgende zaken aan te 

geven/vragen bij de jeugddienst (via website, 

mail of telefonisch): 

- Verblijf 

- Aanvraag kampvuur 

- Aanvraag fakkeltocht 

- Aanvraag nachtspel 

http://www.heuvelland.be/website/5-www/1010-www.html
http://www.heuvelland.be/website/5-www/1010-www.html
https://www.decadt-hout.be/
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4.2. Zonale politiereglement Heuvelland 

Afdeling 4: Groepsverblijven in een kamphuis, bivakhuis of gelijkaardige inrichtingen 

Artikel 4.4.1  

Elke (jeugd)groepering of gelijk welke (jeugd)organisatie die minstens 1 georganiseerd nachtverblijf 

houdt op het grondgebied van de gemeente, hetzij in een home, tehuis, bivakhuis, occasioneel bij 

een landbouwer, camping of gelijk welke andere pleisterplaats, zal bij zijn aankomst een lijst 

overmaken aan het gemeentebestuur. Deze lijst omvat:  

      1. De volledige identiteit van de verantwoordelijke leiders;  

      2. Het aantal kinderen dat deel uitmaakt van de groep, met de naam, de voornaam en het adres      

           van elk kind;  

      3. De datum en het uur van aankomst en van vertrek van iedere groep;  

      4. Naam en adres van de verblijfplaats van de deelnemende groep(en).  

Artikel 4.4.2  

Alle uitbaters van jeugdverblijven, zowel van vaste als van occasionele inrichtingen, zijn verplicht het 

gemeentebestuur te melden dat er jeugdgroepen overnachten. Deze melding omvat:  

      1. De volledige identiteit van de uitbater, zijn/haar adres en telefoonnummer;  

      2. De plaats (adres) waar de groep verblijft en de verblijfperiode;  

      3. De naam en het thuisadres van de groep;  

      4. De volledige identiteit van de hoofdverantwoordelijke van de groep met een telefoonnummer 

          waarop hij/zij tijdens het verblijf normaal te bereiken zal zijn.  

Artikel 4.4.3  

Nachtspelen langs openbare wegen en plaatsen moeten minstens 48 uur voor aanvang schriftelijk 

worden gemeld bij het gemeentebestuur. Deze melding omvat:  

     1. De datum en het uur van aanvang en einde van deze activiteit;  

     2. De volledige identiteit van de verantwoordelijke die dit ter plaatse leidt;  

     3. Naam en adres van de verblijfplaats van de deelnemende groep(en);  

     4. De juiste plaats waar deze activiteit zal doorgaan;  

De deelnemers aan nachtspelen langs openbare wegen dienen te beschikken over en gebruik te 

maken van voldoende veiligheidsuitrusting zoals hesjes, zaklampen, signalisatiebordjes…  

Artikel 4.4.4  

Het is verboden heimelijk of zonder noodzaak te kloppen of te bellen aan deuren of vensters van 

huizen. 

Artikel 4.4.5  

Alle eigenaars of uitbaters van een vaste inrichting zoals bedoeld in deze afdeling, dienen te 

beschikken over een huishoudelijk reglement waarin de nodige gedragsregels zijn opgenomen om 

overlast tegen te gaan en waarin bij niet naleving ervan passende sancties zijn voorzien. Dit 

reglement dient te allen tijde uit te hangen op een goed zichtbare plaats in de inrichting. 

Artikel 4.4.6 

Het overtreden van de artikelen van deze afdeling wordt bestraft met een administratieve geldboete 

van minimum € 50 tot maximum € 125. 
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Afdeling 6: Kampvuur en kerstboomverbrandingen  

Artikel 2.6.1  

1° Het is verboden een kampvuur of een grote vuurhaard te maken op openbare wegen en plaatsen 

behoudens voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de burgemeester onverminderd 

strengere regelgeving van de hogere overheden. Elke aanvraag vermeldt de naam van de 

verantwoordelijke persoon en de datum en plaats waar het kampvuur of de grote vuurhaard zal 

worden aangelegd. De burgemeester is gerechtigd om in zijn besluit om het even welke voorwaarde 

die een veilig verloop van het gebeuren waarborgen, op te leggen. Hij is er ook toe gerechtigd om 

deze toestemming op om het even welk moment in te trekken indien de veiligheid dit vereist.  

2° Iedereen die op privaat domein een kampvuur of een grote vuurhaard wenst te organiseren, dient 

dit minstens vijf werkdagen vooraf schriftelijk te vragen bij de burgemeester. Elke aanvraag vermeldt 

de naam van de verantwoordelijke persoon en de datum en plaats waar het kampvuur of de grote 

vuurhaard zal worden aangelegd. In geval van een kampvuur dient bij de aanvraag de toestemming 

van de eigenaar van het terrein gevoegd te worden, voor zover de organisator zelf geen eigenaar is, 

en dient tevens het begin- en eindtijdstip van het kampvuur vermeld te worden.  

Artikel 2.6.2  

Onverminderd artikel 2.6.1 zijn bij het houden van kampvuur of grote vuurhaard de volgende 

voorschriften van toepassing:  

     - De vlamhoogte mag maximaal 4 meter bedragen;  

     - Er moeten geschikte en voldoende brandblusmiddelen ter plaatse zijn in overeenstemming met 

       het advies van de bevoegde brandweerdienst;  

     - Na het vuur mag de plaats niet verlaten worden zonder dat het vuur volledig is gedoofd en elke 

       heropflakkering vermeden is. Tot één uur na het doven voert de organisator een waakdienst uit;  

     - Het vuur mag niet worden aangestoken op een afstand van minder dan 100 meter van 

       gebouwen, bossen, heiden, boomgaarden, hagen, graan, stromijten of plaatsen waar het gras te 

       drogen is gelegd, onverminderd andere wettelijke bepalingen. De ondergrond moet vrij zijn van 

       brandbare materialen;  

     - Als brandstof wordt slechts onbehandeld hout of een andere vaste natuurlijke brandstof, zoals 

       steenkool of houtskool toegestaan;  

     - De voorraadstapels moeten zich ten minste op 24 meter afstand van de vuurhaard bevinden;  

     - Voor het aansteken of aanwakkeren van het vuur mag nooit alcohol noch benzine of een andere 

       vloeibare of gasvormige brandversneller worden gebruikt;  

     - Er moet een veiligheidszone van minimaal 6 meter breed worden vrijgehouden die op een 

       degelijke manier wordt afgebakend. Hierin mag geen publiek worden toegelaten;  

     - Er moeten steeds twee medewerkers aanwezig zijn in de veiligheidszone die toezicht houden op 

       de brandhaard, de veiligheidszone en de onmiddellijke omgeving. Slechts één mag brandstof aan 

       de brandhaard toevoegen;  

     - Met het oog op het melden van brand of een ongeval moet een medewerker een mobiel 

       telefoontoestel meedragen met het oproepnummer van de hulpdiensten (112) en eventueel van 

       de EHBO-medewerker van het evenement. Verder moet hij op de hoogte zijn van de locatie 

       (straat, plein, terrein) van de vuurhaard of het evenement;  

     - Bij een aanhoudende windsnelheid van meer dan 4 Beaufort (vanaf 29 km/u) moeten alle 

       vuurhaarden worden gedoofd;  

     - Brandweervoertuigen moeten zich op minder dan 60 m kunnen opstellen, behoudens een op 

       voorhand toegestane uitzondering.  
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Artikel 2.6.3  

Onverminderd artikel 2.6.1 zijn bij het plaatsen van vuurkorven of vuurschalen de volgende 

voorschriften van toepassing: 

     - Het vuur wordt gemaakt in een metalen houder van maximum 60 cm diameter en maximum 90 

       cm hoogte, groter is verboden!;   

     - De korven of schalen dienen buiten op een stabiele plaats te worden opgesteld. Deze opstelling 

       moet op een veilige afstand van eventueel brandbare of licht ontvlambare zaken zoals onder 

       meer tentzeilen, afdaken,…;  

     - Zorg voor een vrije doorgang voor zowel hulpdiensten als bezoekers;  

     - Probeer rechtstreeks contact van bezoekers (vooral van kinderen) met het vuur te vermijden; 

     -De vuurkorf of vuurschaal is verboden in een tijdelijk inrichting (tent, kraam,…);  

     - Als brandstof wordt slechts onbehandeld hout of een andere vaste natuurlijke brandstof, zoals 

       steenkool of houtskool toegestaan. De opslag van deze brandstof dient op voldoende afstand van 

      de vuurkorf of schaal en buiten het bereik van de bezoekers;  

     - Voor het aansteken of aanwakkeren van het vuur mag nooit alcohol noch benzine of een andere 

       vloeibare of gasvormige brandversneller worden gebruikt;  

     - De aanmaak, het voeden en doven mag enkel gebeuren door een aangestelde van de 

      organisator, die ook zorgt voor permanent toezicht en controle;  

     - Vuurresten worden niet onbeheerd achtergelaten;  

     - Er moeten geschikte en voldoende brandblusmiddelen ter plaatse zijn in de onmiddellijke 

       omgeving van de vuurkorf;  

     - Met het oog op het melden van brand of een ongeval moet een medewerker een mobiel 

       telefoontoestel meedragen met het oproepnummer van de hulpdiensten (112) en eventueel van 

       de EHBO-medewerker van het evenement;  

     - De nodige voorzorgen moeten genomen worden tegen ‘vliegvuur’;  

     - Bij een aanhoudende windsnelheid van meer dan 4 Beaufort (vanaf 29 km/u) moeten alle 

       vuurhaarden worden gedoofd;  

     - De gepaste maatregelen moeten getroffen worden ter bescherming van het publiek (o.a. 

       afstand, afscherming, brandveilige materialen, verzekeringspolis).  

Artikel 2.6.4  

Het overtreden van de bepalingen van deze afdeling wordt bestraft met een administratieve 

geldboete van minimum € 75 tot maximum € 150. 
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4.3. Extra aandachtspunten  
Daarnaast zijn er nog een enkele aandachtspunten waar men rekening mee dient te houden, 

maar die niet in het politiereglement staan. Dit maakt ze echter niet minder belangrijk! 

▪ Heuvelland is bezaaid met kleine straatjes, aardeweggetjes en bospaadjes. Die zijn heel 
geschikt voor tochten allerhande. Het is dus zeker niet nodig om over omheiningen, recht 
door akkers te ploeteren en in afgezette gebieden van het bos te gaan. Respect voor het 
bos, het werk van de landbouwers en de eigendom van de inwoners wordt ten zeerste 
gewaardeerd. 

▪ “Mevrouw, ik ben hier op kamp en we zijn op ruiltocht. Kunt u een ei ruilen tegen iets 
anders?” Leuk misschien voor uw groep, maar het kan hinderlijk zijn voor iemand die al voor 
de vijfde keer die dag een groep aan de voordeur heeft. Ruiltochten en dergelijke zijn 
verboden bij politiereglement! 

▪ Spelende kinderen maken lawaai en dat is niet erg zolang het niet de pan uit swingt. Maar 
er dienen wel enkele zaken in het oog worden gehouden. Na 22.00 uur wordt er rust 
verwacht. Muziek op de kampplaats mag, maar niet heel het dorp hoeft te weten dat het 
verzamellied de nieuwste hit van K3 is.  

▪ Heuvelland is veel bloemperken, bermen en parken rijk. Er wordt hier veel zorg voor 
gedragen om deze netjes te houden. Doen jullie jullie best om dit zo te houden? Tenslotte 
is er veel meer plaats langs die bloemen om te wandelen dan er tussen. 

▪ Ieder dorp in Heuvelland heeft zijn speelplein waar jullie van harte welkom zijn. In de 
zomervakantie zit de speelpleinwerking van Heuvelland vaak op deze speelpleinen. Het 
spreekt voor zich dat jullie elkaar niet storen. Een samenwerking kan natuurlijk wel altijd. 

▪ Het landschap en de omgeving is de grootste troef van Heuvelland. Bezoekers komen naar 
deze streek voor het landelijke, voor de bossen, de natuur. Daarom is het ook noodzakelijk 
dat voor deze troef zorg wordt gedragen. Schilderen op het wegdek, openbare plaatsen en 
straatmeubilair is bij deze niet toegestaan. Ook als jullie in de dorpen spelen of tijdens 
tochten iets plaatsen van signalen, tekens… in de vorm van pijlen, papier, lint, ballonnen… 
dan moet dit achteraf opnieuw verwijderd worden.  
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5. Speelbossen  
Er zijn heel wat bossen hier in Heuvelland, maar niet alle bossen zijn voor iedereen toegankelijk 

en hebben speelzones. De toegankelijkheid van de bossen ligt vast in het Bosdecreet dat van 

toepassing is op het volledige Vlaamse Gewest.  

5.1. Bosdecreet 
Enkele belangrijke aandachtspunten uit het Bosdecreet. 

 Te voet 
 

 

Elk bos is vrij toegankelijk voor voetgangers en rolstoelgebruikers, 

maar enkel op de boswegen. Omwille van de bescherming van fauna 

en flora mag niet afgeweken worden van de wegen. Een bosweg is 

pas ontoegankelijk wanneer de toegang uitdrukkelijk verboden 

wordt met een gestandaardiseerd verbodsbord. 

 

Een bos is naast de boswegen ook toegankelijk voor de jeugd in de 

officiële speelzones. Een speelzone is een bepaald bosgedeelte, in 

enkele gevallen heel  het bos, die permanent of gedurende een 

vaste periode toegankelijk is voor min 18-jarigen en hun begeleiders. 

De speelzones worden in het bos aangeduid met het speelzone-bord 

van de afdeling Bos en Groen.  De term ‘speelbos’ is een populaire 

benaming voor een speelzone. 

 

Wanneer jullie een domeinbos willen betreden buiten de boswegen en de speelzones 
hebben jullie toestemming nodig van de woudmeester van de afdeling Bos en Groen. Bij een 
ander openbaar bos en bij een privébos is de toestemming nodig van de eigenaar. In 
Heuvelland liggen alle speelzones in domeinbossen.  
 
Het aanbrengen van wegaanduidingen langs de boswegen voor voettochten is toegelaten als 

volgende zaken op de wegaanduidingen vermeld zijn: 

▪ Datum van de voettocht; 
▪ Organiserende vereniging; 
▪ Naam en adres van de verantwoordelijke. 

Het aanbrengen ervan mag geen schade aan de bosinfrastructuur of de vegetatie 

veroorzaken en er mag geen reclame op voorkomen. De aanduidingen dienen binnen de 24 

uur na de voettocht verwijderd te worden! 

Voor het aanbrengen van wegaanduidingen die niet dienen voor een voettocht, is er bij een 
domeinbos de toestemming van de woudmeester nodig.  
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Met de fiets 
 

 

Fietsen en mountainbiken kan enkel op de boswegen die voorzien 
zijn voor fietsers. Ze worden aangeduid met een aangepast bord. De 
wegcode bepaalt dat fietsers jonger dan 9 jaar gelijkgesteld worden 
met voetgangers. Ze kunnen dus vrij fietsen op alle toegankelijke 
boswegen. 

Wanneer jullie willen fietsen op boswegen die niet voor fietsen 
aangeduid zijn, is er bij een domeinbos toestemming nodig van de 
woudmeester. Bij een ander openbaar bos en bij een privébos is de 
toestemming nodig van de eigenaar. 

VERBODSBEPALINGEN 

Zonder de toestemming van de woudmeester en de eigenaar is het in alle bossen verboden: 

▪ Planten of delen ervan, dieren en hun jongen, eieren, nesten en schuilplaatsen te 
storen, te verplaatsen, te verwijderen en te verdelgen; 

▪ Opgravingen te verrichten; 
▪ Vuur te maken in een bos en in een straal van 100 meter rond het bos; 
▪ Het strooisel te verwijderen en hout te sprokkelen. Hout voor een kampvuur mag niet 

in een bos gesprokkeld worden. Jullie dienen jullie van hout te voorzien bij een 
plaatselijke houthandelaar of zelf mee te brengen; 

▪ Bomen, planten en elk voorwerp dat tot de uitrusting van het bos behoort te vernielen, 
te beschadigen, te verplaatsen, weg te nemen en te misbruiken; 

▪ Tenten te plaatsen; 
▪ Reclame te maken; 
▪ De rust in het bos en van de bezoekers te verstoren; 
▪ Vuilnis en afval achter te laten. 

UITZONDERLIJKE ACTIVITEITEN EN AFWIJKINGEN 

Voor het organiseren van uitzonderlijke activiteiten en afwijkingen op de verbodsbepalingen, 
hebben jullie de toestemming nodig van de woudmeester en/of van de eigenaar (naargelang 
het een domeinbos, ander openbaar bos of privébos betreft). Die toestemming kunnen jullie 
krijgen door middel van een schriftelijke aanvraag. Ze moet minstens 14 dagen voor de activiteit 
aankomen. Wanneer jullie een aanvraag indienen, is het aangeraden duidelijke informatie te 
geven over wat jullie waar willen organiseren: 

▪ Datum, begin- en einduur van de activiteit; 
▪ Concrete omschrijving van de activiteit; 
▪ Duidelijk aangeven waar jullie j activiteit wil houden (kan het best met een plan waarop de te 

volgen route en/of zone aangeduid is); 
▪ Naam van de organiserende vereniging; 
▪ Naam, adres en telefoonnummer van de verantwoordelijke/ 

Meer info bij de plaatselijke boswachter: Dhr. Pierre Hubeau (0479/67 95 75, 
anb@vlaanderen.be)! 

mailto:anb@vlaanderen.be
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5.2. Speelzones Heuvelland 
Hieronder vinden jullie de verschillende speelzones in Heuvelland terug.  

5.2.1. Speelzone Kemmelberg 
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5.2.2. Speelberg De Kosmos 

 

In 2014 ging Speelberg De Kosmos open op de Rodeberg (parkeerplaats voorzien). De 
Kosmossite is een domein met amfitheater, speelbos, speelvlakte, speelberg (met 
speeltoestellen) en ploeterbad. Deze site is ideaal voor activiteiten met de jeugdbeweging. Ook 
in dit domein tellen specifieke voorwaarden. Onderstaande het belangrijkste element uit het 
reglement. Voor het volledige reglement, vraag gerust na bij de jeugddienst op 
jeugd@heuvelland.be.  
 

mailto:jeugd@heuvelland.be
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Voor het gebruik van het amfitheater is een expliciete goedkeuring vereist van het 

gemeentebestuur in volgende gevallen: 

1) Gebruik na zonsondergang en na 22:00 uur. 
2) Indien ondersteunende infrastructuur noodzakelijk is, zoals sanitair, elektriciteit, podium… 
3) Indien de activiteiten meer dan 100 aanwezigen beogen, versterkt en niet versterkt. 
4) Activiteiten met drank en eetstanden. 
5) Voor akoestische activiteiten onder de 100 aanwezigen is een aanvraag niet strikt vereist, 

maar aanvragers krijgen wel voorrang. 
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5.2.3. Speelbos Wijtschate 
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5.2.4. Speelbos van Nieuwkerke 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2.5. Lokale speelpleinen  
In ieder Heuvellands dorp is er een speelplein aanwezig waar er steeds naartoe kan worden 

gegaan. Hierbij een overzicht: 

- Dranouter 

o Baroeneput, http://www.toerismeheuvelland.be/nl/speelplein-dranouter-4 

- Westouter 

o Sulferbergstraat, http://www.toerismeheuvelland.be/nl/speelplein-westouter 

- Loker 

o Dikkebusstraat, http://www.toerismeheuvelland.be/nl/speelplein-loker 

- Wulvergem 

o Hooghofstraat, http://www.toerismeheuvelland.be/nl/speelplein-wulvergem-4 

- De Klijte 

o Kleikouter, http://www.toerismeheuvelland.be/nl/speelplein-de-klijte 

- Kemmel  

o Warandepark  

o Willebeek, http://www.toerismeheuvelland.be/nl/speelplein-kemmel 

- Nieuwkerke 

o Bloementuil, http://www.toerismeheuvelland.be/nl/speelplein-nieuwkerke 

- Wijtschate 

o http://www.toerismeheuvelland.be/nl/speelplein-wijtschate 

http://www.toerismeheuvelland.be/nl/speelplein-dranouter-4
http://www.toerismeheuvelland.be/nl/speelplein-westouter
http://www.toerismeheuvelland.be/nl/speelplein-loker
http://www.toerismeheuvelland.be/nl/speelplein-wulvergem-4
http://www.toerismeheuvelland.be/nl/speelplein-de-klijte
http://www.toerismeheuvelland.be/nl/speelplein-kemmel
http://www.toerismeheuvelland.be/nl/speelplein-nieuwkerke
http://www.toerismeheuvelland.be/nl/speelplein-wijtschate
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6. Op stap in Heuvelland 

6.1. Te voet, met de fiets …  
Het landschap van Heuvelland nodigt iedereen 

uit om op stap te gaan, samen een fietstocht te 

doen… maar met een groep op stap gaan, houdt 

vaak enkele risico’s in. Omdat voorkomen beter en 

gemakkelijker is dan genezen, geven wij graag 

enkele gouden regels mee om met jullie groep op 

stap te gaan.  

Tijdens het kamp trekken jullie er graag op uit.  Een tocht, een dorpsspel, een trip naar zwembad of bos.  

Zodra jullie zich met de groep op de openbare weg begeven, moeten jullie rekening houden met een pak 

verkeersregels. 

▪ Zichtbaarheid: Zorg dat jullie goed te zien zijn als groep. Fluorescerende vestjes en 
bandjes kunnen wonderen doen. Ze zijn gratis te verkrijgen bij de uitleendienst van het 
JOC Ieper (Fochlaan 3, 8900 Ieper; sander.nolf@jocieper.be). 

▪ Grootte groep: Een kleinere groep is makkelijker te overzien dan een grote groep. 
▪ Gemachtigd opzichter: Als jeugdleiders zijn jullie niet gemachtigd om het verkeer te 

doen stoppen. Daarvoor moeten jullie gemachtigd zijn door de burgemeester na het 
volgen van een kleine cursus. 

▪ Route: Stippel op voorhand de route uit. Zo kunnen jullie onveilige punten vermijden en 
er op inspelen als jullie er toch voorbij moeten. 

▪ Zorg voor een goede spreiding van de leiding. Zeker iemand vooraan en achteraan. De 
rest verdeelt zich over de groep. 

▪ Signalen: Spreek op voorhand signalen af. Een fluitsignaal kan heel doeltreffend zijn. 
 

6.2. Sport 

6.2.1. Verhuur van fietsen en mountainbikes 

Als jullie zin hebben om op het gemak de streek te verkennen of jullie willen een avontuurlijke 

tocht langs de kleinste paadjes, dan is een fiets of een mountainbike de ideale uitweg. Er zijn 

kaarten voor handen en er zijn speciale mountainbikeroutes van verschillende niveaus. 

▪ Fietsverhuur Eeuwenhout, Dranouter: 0475/26 94 83 (www.eeuwenhout.info)  
▪ Outside Travel, Westouter: 057/33 87 01 (www.outsidetravel.be)  
▪ VVV Heuvelland, Kemmel: 057/45 04 55 
▪ Sporttrack Dikkebus: Hans Carryn: 057/21 55 65 of 0475/45 56 66 

 (www.sporttrack.be) 

6.2.2. Wandel-en sportroutes 

▪ Wandelroutes 
Als basis voor dagtochten en dergelijke is er een heel groot aanbod van wandelroutes. 
Gewone wandelroutes, maar ook themaroutes. Er zijn verschillende wandelroutes 
variërend van 7,7 km tot 100 km, maar jullie kunnen natuurlijk creatief zijn en 
verschillende routes met elkaar combineren. Brochures, kaarten en achtergrond zijn te 
verkrijgen in de VVV (St.-Laurentiusplein 1, 8950 Heuvelland). 

Voor meer kampeertips kunnen jullie onder andere 

terecht bij de VVKSM. Zij hebben literatuur 

beschikbaar over dit thema: Kampvisum, een boekje 

dat gratis te verkrijgen is op het adres: 

 Lange Kievitstraat 74   

2018 Antwerpen 

Tel: 03/ 231 16 20 

Fax: 03/ 232 63 92 

E-mail:  info@scoutsengidsenvlaanderen.be 

 

http://www.outsidetravel.be/
http://www.sporttrack.be/
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▪ De volkssportroute 
33 km, zeven kroegen met allerlei volkssporten. Jullie kunnen de route doen met 
huifkar, fiets, te voet… 

▪ Fit-o-meter te Kemmel 
Een wandeltocht met een 15-tal opdrachten om het lichaam in vorm te houden. De Fit-

o-meter is gelegen in de Warande (bij het gemeentehuis) en is vrij te gebruiken. 

▪ Het avonturenpad in Nieuwkerke 
Een tocht met 11 avontuurlijke hindernissen zoals een boomhut met speelse 

elementen, een klimtouw, een speleobox, beweegbare evenwichtsbalken, helling met 

klimtouw… Op de markt van Nieuwkerke vinden jullie een bord met de nodige uitleg. 

Aan de hand van de bordjes volgen jullie de goede weg. Het parcours is gratis en vrij 

toegankelijk. 

▪ Minigolf en pit-pat, Berg en Dal, op de Rodeberg: 057/44 41 13 
 

6.2.3. Waterpret 

In Heuvelland zelf is er geen zwembad aanwezig. De twee dichtstbijzijnde overdekte 

zwembaden (beiden ongeveer 10 km afhankelijk van jullie verblijf in Heuvelland) zijn in Ieper 

en Poperinge gelegen.  

Het zwembad in Ieper is in het sportcentrum gelegen. Daar zijn naast het zwembad nog tal 

van andere mogelijkheden qua sport (sporthal, velden, verhuur sportmateriaal …).  

Contactgegevens  

Zwembad Ieper      Zwembad Poperinge  

Sportcentrum Ieper     Zwembad De Kouter   

Leopold III-laan 18     Bruggestraat 42 

8900 Ieper      8970 Poperinge 

Tel: 057/ 23 94 00      Tel: 057/ 34 66 26 

E-mail: sportdienst@ieper.be    E-mail: sportdienst@poperinge.be 

Site: https://www.ieper.be/zwembad   Site: http://www.zwembaddekouter.be/  

6.2.4. Andere sporten 

Contactgegevens  

Ski-en snowboardcentrum Ice Mountain 

ICE MOUNTAIN Adventure Park Komen  

Capellestraat 16 

7780 Komen  

Tel: 056/55 45 40   

E-mail: info@ice-mountain.com    

Site: www.ice-mountain.com 

mailto:sportdienst@ieper.be
https://www.ieper.be/zwembad
http://www.zwembaddekouter.be/
mailto:info@ice-mountain.com
http://www.ice-mountain.com/
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Outside: Outdoor en adventure op de Rodeberg 

Outdoor park Rodeberg 

Lijstermolendreef 1 

8950 Heuvelland (Westouter) 

Ruiterschool Rodeberg  

Rodebergstraat 21 

8950 Heuvelland (Westouter) 

Tel: 057/44 48 68  

Site: www.ruiterschoolderodeberg.be  

Bowling Atlantis, Ieper    Bowling De Goe Smete, Poperinge 

Posthoornstraat 8    Bruggestraat 44 

8900 Ieper      8970 Poperinge  

Tel: 057/20 90 10    Tel: 057/ 37 79 80  

Site: www.atlantisbowling.be   E-mail: bowling.poperinge@degoesmete.be 

      Site: www.degoesmete.be/poperinge  

6.2.5. Het bezoeken waard in de streek  

Contactgegevens  

Huifkarrentochten in Heuvelland  

Op het gemak genieten van de streek en op een lekker ouderwetse manier vooruit komen. 

▪ VZW de Huifkartrappers, Seulestraat 112, Nieuwkerke: 057/44 66 97 of 0478/70 60 
23 of vzw_huifkartrappers@hotmail.com (jullie kunnen in overleg zelf jullie route 
uitstippelen) 

▪ Ivan Arnaert, Dranouter: 057/44 41 76 
▪ Afspanning De Neerplaats, Westouter: 057/44 40 50 
▪ Irish pub Redmond’s, Loker: 0473/23 92 68 

 

Kabelbaan Cordoba, de Zwarteberg 

Rodebergstraat 75 

8954 Westouter 

Tel: 057/44 60 35 

Volksspelen 

▪ Ringsteken te paard 
▪ Ruiterschool, Rodeberg 

057/44 48 68.   
Ringsteken te paard kan van 8 tot 120 personen, surf naar 
www.ruiterschoolrodeberg.be voor meer informatie. 

http://www.ruiterschoolderodeberg.be/
http://www.atlantisbowling.be/
http://www.degoesmete.be/poperinge
http://www.ruiterschoolrodeberg.be/


 

24 
 

▪ Javelot 
▪ Een soort groot vogelpik met grote pijlen en een groot doelblok (enkel voor 

groepen vanaf 20 personen) café De Dreve, Wijtschate, 057/44 52 34 
▪ Sjoelbak 

▪ De Lockedyze 
Kemmelstraat 40 
8950 Heuvelland (Kemmel) 
Tel: 057/44 88 27 

▪ Blaaspijpschieten 
▪ Redmond’s 

Dikkebusstraat 135 
8950 Heuvelland (Loker) 
Tel: 057/44 81 01 

 

Dranouter Folkcentrum 

Het Folkfestival Dranouter is een begrip voor iedere festivalliefhebber. Naast het festival is er 

ook het Folkcentrum, waar jullie kunnen genieten van een hapje en een drankje. Ook kunnen 

jullie er op tijd en stond een optreden meepikken of in groep een kijkje nemen in het Folk 

Experience Museum.  Er zijn leuke activiteiten georganiseerd voor kinderen. 

Muziekcentrum Dranouter 

Dikkebusstraat 234 

8950 Heuvelland (Dranouter) 

Tel: 057/44 69 33 

E-mail: info@dranoutercentrum.be 

Site: www.folkdranouter.be 

Bellewaerdepark  

Op amper 13 km van Heuvelland vinden jullie dit grote pretpark 

vol spectaculaire attracties.  

Meenseweg 497 

8902 Ieper  

Tel: 057/ 46 86 86  

Site: www.bellewaerde.be 

Provinciaal domein de Palingbeek in Ieper  

Provinciaal bezoekerscentrum De Palingbeek  

Vaartstraat 7 

8902 Ieper – Zillebeke  

Tel: 057/ 23 08 40 

E-mail: bc.palingbeek@west-vlaanderen.be  

Site: www.west-vlaanderen.be/domeinen/palingbeek 

http://www.folkdranouter.be/
http://www.bellewaerde.be/
mailto:bc.palingbeek@west-vlaanderen.be
http://www.west-vlaanderen.be/domeinen/palingbeek
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Toerisme Ieper      Toerisme Poperinge 

Lakenhalle     Visit Poperinge 

Grote Markt 34     Grote Markt 1 

8900 Ieper     8970 Poperinge 

Tel: 057/ 23 92 20    Tel: 057/ 34 66 76 

E-mail: toerisme@ieper.be   E-mail: toerisme@poperinge.be  

Site: www.toerismeieper.be   Site: www.toerismepoperinge.be    

In de nabijgelegen steden Poperinge en Ieper zijn ook nog heel wat bezienswaardigheden terug 

te vinden (onder andere omtrent de oorlog, de hoppe …). Neem zeker en vast ook eens een 

kijkje op hun site van toerisme om te kijken wat er daar te doen is. 

mailto:toerisme@ieper.be
mailto:toerisme@poperinge.be
http://www.toerismeieper.be/
http://www.toerismepoperinge.be/
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Bedankt voor het lezen en veel plezier in Heuvelland! 
Als jullie dit lezen, hebben jullie ofwel onmiddellijk doorgebladerd naar de 

laatste bladzijde, ofwel de voor jullie interessante stukken eruit genomen, 

of misschien hebben jullie wél de volledige brochure gelezen. 

In ieder geval hopen we dat deze onthaalmap jullie interessante informatie 

heeft opgeleverd. Deze bundel zal jullie gedurende de 

kampvoorbereidingen en tijdens het kamp zelf hopelijk wat zoekwerk 

besparen, opdat jullie verblijf zo aangenaam mogelijk mag verlopen. 

Het was echter niet haalbaar om alle bruikbare informatie in de map te vermelden, maar er zijn 

voldoende aanwijzingen waar jullie voor bijkomende info terecht kunnen. 

Vanzelfsprekend staan we op de jeugddienst klaar voor al jullie vragen voor, tijdens of na het 

verblijf. 

 

Tot binnenkort en veel plezier toegewenst tijdens jullie verblijf in Heuvelland! 

 

Eva Lannoye 

Jeugdconsulente Heuvelland 

Bergstraat 24 

8950 Heuvelland (Kemmel) 

Tel: 057/45 04 73  

E-mail: jeugd@heuvelland.be 


