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Deze brochure werd uitgegeven in 2020 door de provincie Vlaams-Brabant in opdracht van de deputatie 
Redactie: dienst recreatie - Vormgeving: grafsche cel provincie Vlaams-Brabant - Foto’s: Lander Loeckx, Steff Gilissen, Stefan Dewickere 
Druk: drukkerij Steylaerts - Wettelijk depotnummer: D/2019/8495/09 
VU: Provincie Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven - Ondernemingsnummer: 0253.973.219. 
Dienst recreatie, tel. 016 26 76 44 - Ann Schevenels, gedeputeerde provinciedomeinen, tel. 016 26 70 43, kabinet.schevenels@vlaamsbrabant.be 

Beste bezoeker, 

Het Provinciedomein Huizingen, een kasteeldomein van 95 
ha in de Groene Gordel rond Brussel, heeft alles om je een 
dag en langer te vermaken. Er is een fantastisch verwarmd 
openluchtzwembad met grote ligweide, een toeristentrein, 
een minigolf, speeltuinen en nog zoveel meer. 

Kom ook kennis maken met onze Brabantse trekpaarden en 
de volledig gerestaureerde rotstuin! Bovendien vormen bos, 

Ann Schevenels park, dierenpark en vijver in het Provinciedomein het ideale 
gedeputeerde bevoegd 

decor voor natuur- en milieueducatieve activiteiten. Er zijn voor provinciedomeinen 
heel wat boeiende programma’s voor gezinnen, groepen 
en kinderen van het kleuter-, basis-, en secundair onderwijs 
uitgewerkt. 

Alle ingrediënten zijn aanwezig om een plezante, maar ook 
leerrijke daguitstap te maken. In deze brochure ontdek je 
het volledige aanbod. 

Ik wens je een prettige dag vol beleving toe in het 
Provinciedomein Huizingen. 
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 BASISONDERWIJS 
Kleuters 

OP STAP MET 
KABOUTERS 
Onder de dikke eik ligt een schatkaart 
die de weg wijst naar de kabouterschat. 
Kabouter Tuur kent de weg goed die 
naar de schat leidt, maar hij zit aan zee! 

Gelukkig kunnen de kinderen helpen 
zoeken. Onderweg leren ze de natuur 
ontdekken met al zijn kruipbeestjes, 
plantjes en geheimen. 

Praktisch
 natuur 
1.30 uur 
van september t.e.m. november 
en van maart t.e.m. juni 
2 euro/leerling (min. 30 euro/groep) 

MET PELLE IN 
HET DIERENPARK 
Pelle is trots op zijn dierenvriendjes 
in het dierenpark en staat te popelen 
om ze te laten kennis maken met zijn 
jongste bezoekers. 

Een praatje over de kip, een aaitje aan 
het konijn en waarvoor wordt de wol 
van het schaap gebruikt? 

Praktisch 
natuur 
1.30 uur 
van half april tot eind juni en van 
september t.e.m. oktober 
2 euro/leerling (min. 30 euro/groep) 
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Hierbij verklaar ik, Graaf Vlerulla, dat 

leerling-geheim agent 

de stage, zijnde missie Vlerulla, met succes 

anaf heden mag hij/zij oÿcieel en 

plechtig aangesproken worden met de titel 

Geheim Vlerulla-agent

Graaf Vlerulla, 

12/04/2011  15:44:59

 
 

 

 

 

 
  
  

  

 
 
 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

   

 

 BASISONDERWIJS 
1e graad 

SPEURNEUZEN 
De natuur spreekt alle zintuigen aan, 
en dat mag ontdekt worden! Als echte 
speurneuzen gaan de leerlingen op 
stap in het park en bos. 

Ze leren a.d.h.v. opdrachtjes de 
natuur ruiken, horen, voelen, zien en 
zelfs proeven. Welke zintuigen zouden 
ze het meest gebruiken? 

Praktisch
 natuur 
2 uur 
het hele jaar 
2 euro/leerling (min. 30 euro/groep) 

VLERULLA 
Vleermuizen griezelig? Welnee, ze 
zijn best schattig en vooral nuttig: 
per nacht kan de vleermuis een 
paar duizend muggen en motten 
verorberen. De vleermuizen die wij 
kennen vallen geen jonge meisjes 
lastig en drinken geen bloed. 

Samen met graaf Vlerulla gaan we op 
zoek naar de geschikte vleermuizen-
route, lossen we vleermuizenvragen 
op, slapen we hangend en proeven 
we een superlekker vleermuizenmenu. 
Wie durft mee op stap? 

Praktisch 
natuur 
2 uur 
van april t.e.m. september 
2 euro/leerling (min. 30 euro/groep) 
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BASISONDERWIJS 
1e graad HET BRABANTS 

TREKPAARD 
Hoe leeft het trekpaard, hoe moeten 
we het verzorgen en waarvoor worden 
de paarden nu nog gebruikt. Dat alles 
ontdekken de kinderen op een zeer 
actieve wijze. 

Praktisch 

! 

natuur 
2 uur 
van april tot november 
op dinsdag en donderdag 
2 euro/leerling (min. 30 euro/groep) 
Voorzie best kledij die tegen een 
stootje kan en mag vuil worden. 

RONDLEIDING 
IN HET DIERENPARK 
Waarom heeft de pauw zo’n mooie 
staart? Welk dier horen we niet en 
leeft onder de grond? Waar doet de 
duif ons aan denken? Wat doen onze 
trekpaarden? 

Met een vertelseltje, een opdracht en 
een spelletje worden alle vragen over 
onze dieren beantwoord! Tijdens de 
rondleiding verzamelen de kinderen 
stickers van de verschillende dieren. 

Praktisch 
natuur 
2 uur 
van half april tot eind juni en van 
september t.e.m. oktober 
2 euro/leerling (min. 30 euro/groep) 

9 8 



   

 

  

  

    

  

  

 

 

 

 
  
     

  

 BASISONDERWIJS 
2e graad 

KRIEBELBEESTJES 
In en onder bladstrooisel en dood hout 
gaat een wondere wereld van kleine 
beestjes schuil. 

De kinderen zoeken deze diertjes, 
bekijken ze in een potjesloep en voeren 
enkele opdrachten uit. Nadien worden 
de kriebelbeestjes weer in de natuur 
losgelaten. 

Praktisch
 natuur 
2 uur 
van september t.e.m. half oktober 
en van april t.e.m. juni 
2 euro/leerling (min. 30 euro/groep) 

DE SCHATKIST 
VAN BORIS 
Boris de bostrol houdt van bomen en 
feesten. Hij heeft een schat verstopt 
die de kinderen mogen zoeken. 

De speurtocht wordt extra spannend 
gemaakt met opdrachten over bomen 
en dieren. Per opdracht kunnen de 
kinderen een sleutel verdienen en wie 
weet past er wel één op de schatkist! 

Praktisch 
natuur 
2 uur 
van september t.e.m. half november 
en van mei t.e.m. juni 
2 euro/leerling (min. 30 euro/groep) 

11 1010 



  

 
 

 

  

  

     

  

    

  

  

    

  

 BASISONDERWIJS 
2e graad 

WAAR IS DE 
BOSWACHTER 
De boswachter heeft een klachtenbrief 
gekregen van een wandelaar die vindt 
dat de boswachter zijn werk niet meer 
doet. De boswachter roept de hulp in van 
de kinderen om te bewijzen dat hij wel 
veel doet voor het bos. 

Samen gaan ze op stap en ontdekken ze 
van wie het bos is, waarom dood hout 
belangrijk is, de dieren en planten in het 
bos, … 

Praktisch 
natuur 
2 uur 
van september t.e.m. half november en 
van april t.e.m. juni 
2 euro/leerling (min. 30 euro/groep) 

SPOORLOOS 
Het konijn van het dierenpark is 
spoorloos verdwenen. Wat is er mee 
gebeurd? Ontvoerd? Opgegeten? 
Weggelopen? 

Bij de zoektocht naar het konijn leren 
de kinderen over eten en gegeten 
worden, spelen ze een estafette over 
de verzorging van dieren en bekijken 
ze verschillende dierensporen. 

Zou het raadsel van het verdwenen 
konijn opgelost worden? 

Praktisch 
natuur 
2 uur 
van september t.e.m. oktober 
en van half april t.e.m. juni 
2 euro/leerling (min. 30 euro/groep) 

13 1212 



  

 
 
  

  

   

 

 

  

  

   

  

 BASISONDERWIJS 
2e en 3e graad 

BOLLEBOSSEN 
Het bos is een bijzondere plek die er in 
elk seizoen anders uitziet. Hoe kunnen 
we een boom herkennen en wat doet 
hem groeien? Zijn er ook opruimers in 
het bos? En hoe kunnen wij een steentje 
bijdragen aan een gezond bos? 

Het bos beleven én tegelijk veel bijleren: 
dat doen de leerlingen in ‘Bollebossen’. 

Praktisch
 natuur 
2 uur 
van september t.e.m. februari 
2 euro/leerling (min. 30 euro/groep) 

OP STAP MET DE 
PLANTENDRUÏDE 
Een echte plantendruïde vertelt ons 
welke planten nuttig zijn voor ons, of 
welke net heel gevaarlijk zijn. Kunnen 
we met geurende planten een 
‘kruidenparfum’ maken? Welke van 
die bijzondere planten kunnen we in 
het domein in het wild terugvinden? 
We leren op een interactieve manier 
planten zoeken, herkennen en 
gebruiken. 

Praktisch 
natuur 
2 uur 
van mei t.e.m. juni 
2 euro/leerling (min. 30 euro/groep) 

15 1414 



  
 

 

 
 
  

  

  

 

  

 
  

  

   
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
    

  

 BASISONDERWIJS 
3e graad 

DIERENZOEKTOCHT 
Welke dieren had de kasteelheer 
op zijn domein? Wat is het verschil 
tussen inheems en uitheems? 
Kan een parkiet ook praten als een 
papegaai? Lijkt een ree op het damhert? 

De leerlingen gaan in kleine groepjes 
op onderzoek in het dierenpark. 
Op een speelse manier leren de 
leerlingen allerlei bij over de dieren 
in het dierenpark. 

Praktisch
 natuur 
 2 uur 
van half april t.e.m. juni en 
van september t.e.m. oktober 
2 euro/leerling (min. 30 euro/groep) 

BEZIGE BIJEN 
Bijen zijn van groot belang voor ons. 
Ze zorgen voor bestuiving en zijn zo deels 
verantwoordelijk voor ons voedsel. 
Kunnen wij overleven zonder bijen, wat is 
er bijzonder aan het leven van bijen en wat 
kunnen we doen zodat we de bijen kunnen 
redden? Kom het ontdekken! 

Praktisch
 natuur 
 2 uur 
van april t.e.m. juni 
2 euro/leerling (min. 30 euro/groep) 

WEER EN KLIMAAT 
De leerlingen leren op een interactieve 
wijze het weer meten en begrijpen. Samen 
ontdekken we wie er verantwoordelijk is 
voor de klimaatverandering en zoeken naar 
oplossingen. Kunnen we het klimaat nog 
redden? 

Praktisch
 milieu
 2 uur 
het hele jaar 
2 euro/leerling (min. 30 euro/groep) 

17 16 



   
 

 
 
  

  

   
 

 

 

 

  

  

  

  

 BASISONDERWIJS 
alle graden 

EEN BOS VOL 
BLOEMEN 
Vanaf maart staat het provinciedomein 
vol voorjaarsbloeiers. Narcissen en bos-
hyacinten kleuren het bos geel en paars. 
Wat een prachtig zicht! 

Tijdens deze activiteit bewonderen de 
leerlingen de eerste bloemen. Wat is een 
bol en wat een knol? Hoe komt het leven 
in het bos weer op gang na de lange, 
koude winter? 

Praktisch
 natuur 
 2 uur 
van half maart tot eind april 
2 euro/leerling (min. 30 euro/groep) 

DIEREN IN DE WINTER 
Wij, mensen, doen ‘s winters een 
warme trui aan en blijven lekker bij de 
verwarming zitten. Maar wat doen 
dieren in deze koude tijd? Veel dieren 
houden een winterslaap, andere trekken 
weg naar warmere oorden. Nog andere 
dieren blijven hier en gaan op zoek naar 
de zeldzame restjes eten. Hoe ze dit 
allemaal doen, ontdekken de leerlingen 
op een korte wandeling in het bos en 
tijdens aanvullende binnenactiviteiten, 
zoals het knutselen van een winterhapje 
voor dieren. 

Praktisch 
natuur 
2 uur 
van half november tot eind februari 
2 euro/leerling (min. 30 euro/groep) 

18 19 
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BASISONDERWIJS 
alle graden 

PADDENSTOELEN 
Ontdek de verborgen wereld van de 
paddenstoelen! Bekijk ze tot in het kleinste 
detail en ga natuurlijk op ontdekking in het 
paddenstoelenbos. Welke soorten komen 
we tegen? 

Bij slecht weer wordt deze activiteit deels 
binnen gedaan. 

Praktisch 
natuur 
2 uur 
van september tot december 
2 euro/leerling (min. 30 euro/groep) 

21 
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SECUNDAIR 
ONDERWIJS 
1e graad 

ECO-ORIËNTATIE 
De leerlingen leren het landschap 
‘lezen’ en begrijpen. Abstracte 
begrippen zoals oriëntatie, reliëf, 
schaal, ... komen op een interactieve 
en leuke manier aan bod. 

De leerlingen krijgen ook de kans om 
met behulp van een GPS verborgen 
plekken in het domein te zoeken. 
Zo beleven ze intussen de natuur en 
het bos! 

Praktisch 
2 tot 2,5 uur 
het hele jaar 
2 euro/leerling (min. 30 euro/groep) 

23 



  

 

 

  

    

  

    
 

 

 
  

  

  
 

SECUNDAIR 
ONDERWIJS 
1e graad 

ZOEKTOCHT 
‘DE VERDWIJNING 
VAN MR. VINK’ 
Mijnheer Vink is plotseling verdwenen. 
De leerlingen gaan zelf op zoek naar het 
antwoord en vinden aanwijzingen die 
leiden naar verdachten. Slagen ze erin 
om het mysterie op te lossen? 

Praktisch
 1,5 tot 2 uur 
het hele jaar 
2 euro/leerling (min. 30 euro/groep) 

BIOTOOPSTUDIE BOS 
Een biotoop is een ‘leefruimte’ voor 
dieren en planten uit de natuur. 
Zowel de biotische als de niet-levende 
elementen beïnvloeden de verschil-
lende biotopen. 

De leerlingen onderzoeken, meten en 
vergelijken het microklimaat in het bos 
en de open ruimte. Wat is bepalend? 
En wat is de invloed van de mens op 
dit alles? 

Praktisch 
2 tot 2,5 uur 
van september t.e.m. oktober en van 
half maart t.e.m. juni 
2 euro/leerling (min. 30 euro/groep) 

25 2424 



  
 

 

 

  

  

  

    

 

 

  

   

  

    

  

 

 

  

   

  

  ANDERE 
DOELGROEPEN 

BEGELEIDE 
DOMEINWANDELING 
Het Provinciedomein heeft al een 
geschiedenis van ver voordat de 
provincie het domein kocht. De gids 
start met een stukje historie en leidt je 
langs alle mooie plekjes van het park 
en bos. Na de wandeling zal je alvast 
ook wat natuurkennis rijker zijn. 

De domeinwandeling kan worden 
aangepast aan de noden van de 
groep. 

Praktisch 
1,5 tot 2 uur 
het hele jaar 
2 euro/persoon (min. 30 euro/groep) 

ROTSTUINWANDELING 
Vanaf mei 2018 is de gerestaureerde 
rotstuin terug te bezoeken. Een gids vertelt 
je alles over dit uniek erfgoed in het 
domein. 

Praktisch 
1,5 uur 
het hele jaar 
30 euro/groep, max. 20 deelnemers 

RONDLEIDING IN 
HET DIERENPARK 
De eivormige kooien van het dierenpark 
worden behuisd door veel inheemse 
prachtexemplaren, maar ook door enkele 
exotische pronkers. 

In deze rondleiding kom je allerlei 
ludieke weetjes te weten over de dieren. 

Praktisch 
1 uur 
van half april t.e.m. eind oktober 
2 euro/persoon (min. 30 euro/groep) 

27 2626 



  

 
 

 
 

  

   

  

   

 
 

 

 

  

   

  

  

 

 
 

  

    

  

  ANDERE 
DOELGROEPEN 

KRUIDENWANDELING 
Een vernieuwde, geleide wandeling, in 
het bijzonder geschikt voor blinden 
en slechtzienden, maar ook voor 
andere doelgroepen een boeiende 
rondleiding. 

Tijdens de kruidenwandeling laat een 
gids u proeven, ruiken en genieten van 
bijzondere (wilde) kruiden. Ontdek de 
wondere planten- en kruidenwereld 
en sta versteld van hun talloze 
toepassingen. 

Praktisch 
1,5 uur 
van april tot eind juni 
2 euro/persoon (min. 30 euro/groep) 

NATUURWANDELING 
Het provinciedomein bezit een waarde-
volle natuur. Het 50ha grote bos wordt 
ecologisch beheerd en ook in het park zijn 
veel bijzondere dier- en plantensoorten te 
ontdekken. Afhankelijk van de periode is er 
meer aandacht voor zoogdieren, voorjaars-
bloeiers, paddenstoelen,... 

Praktisch 
1,5 tot 2 uur 
het hele jaar 
2 euro/persoon (min. 30 euro/groep) 

VRIJE DOMEIN-
WANDELINGEN 
Ga zelf op stap in het domein aan de hand 
van een handige wandelbrochure. Ontdek 
het erfgoed, de bijzondere planten of de 
dieren van het domein op deze wandelin-
gen. De verschillende brochures zijn 
verkrijgbaar aan het onthaal. 

Praktisch 
1,5 uur 
het hele jaar 
gratis 
afstand: +/- 2 km 

29 2828



  

 

 
 

 
 

  
 

  
 

 

 

 
 

 

 

RECREATIE IN HET DOMEIN 

Het Provinciedomein 
Huizingen: maak er 
daguitstap van! 
De dag dat je met je school of groep deel-
neemt aan een NME-activiteit, krijg je gratis 
toegang tot het Provinciedomein Huizingen! 
Zo kan je je daguitstap vervolledigen met 
een wandeling in onze prachtige rotstuin en 
bos, ravotten in één van de speeltuinen of 
een bezoek aan het dierenpark. Daarnaast 
zijn er verschillende betalende attracties 
zoals trampolinespringen, een tochtje met 
het treintje of een ritje in de minicars. 

Het volledige aanbod vind je terug op: 
www.provinciedomeinhuizingen.be 

Honger en dorst? 
Kasteel van Huizingen 
Restaurant - Brasserie - Feestzalen 
Torleylaan 100 - 1654 Beersel (Huizingen) 
tel. 02 361 37 26 
info@kasteelvanhuizingen.be 
Openingsuren en andere info: 
www.kasteelvanhuizingen.be 

Resto-Bar Boelekewis 
Alsembergsesteenweg 856 - 1654 Beersel 
(Huizingen) 
tel. 02 380 44 14, 
Openingsuren en andere info: 
www.boelekewis.be 

Cafetaria zwembad 
tel. 0485 59 22 79 - Soner Celik 
cdvg-lm@hotmail.com 
Openingsuren: 
1 mei tot 15 september, 
van 11 tot 18 uur (idem zwembad) 

Buffet aan de speeltuin 
tel. 0485 59 22 79 - Soner Celik 
cdvg-lm@hotmail.com 
Openingsuren: 
april tot september, 
van 11 tot 19.30 uur (ook open buiten seizoen 
op zonovergoten dagen) 
Contacteer ons ook voor formules speciaal 
voor scholen! 

30 31 
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NATUURUITLEENKOFFERS 
Aanbod 
koffer: Natuurbeheerspel 

inhoud: Het Natuurbeheerspel laat zien hoe de 
natuur de laatste 100 jaar veranderd is. Biodiversi-
teit, of de variatie aan biotopen, planten en dieren 
is de rode draad doorheen het spel. 
doelgroep: 3e graad basisonderwijs, 
1e graad secundair onderwijs 

koffer: Ontdekdoos ‘Kikker’ 

inhoud: Materiaal om met de allerkleinsten te wer-
ken rond het thema ‘kikker’. Een grote, levensechte 
poel is afgebeeld op een vloerkleed en kan als rode 
draad gebruikt worden voor alle opdrachten uit de 
koffer: voorleesverhaaltjes, handpoppen, poel met 
diertjes, spelletjes, kleurplaten, vriendenboekje. 
doelgroep: kleuters 

koffer: Paddenstoelentocht 

inhoud: De kinderen gaan met kabouter Pinne-
muts op zoek naar een mooie, geurige, nieuwe 
paddenstoel. Onderweg ontmoeten ze allerlei 
bosbewoners die hen wegwijs maken in de 
wondere wereld der zwammen.  
doelgroep: 1e graad basisonderwijs 

koffer: Bodemdieren 

inhoud: Kleine diertjes vangen met een insecten-
zuiger of lepel, waarnemen met een loepepotje 
en herkennen op een zoekkaart. 
doelgroep: 1e graad basisonderwijs 

koffer: Leren van Buiten 

inhoud: Vogeltjes beloeren met de verrekijker of 
bloempjes en beestjes bewonderen met de loep. 
Doe-dingen voor iedereen! 
doelgroep: 1e, 2e en 3e graad basisonderwijs 

koffer: De schatkist van Boris 

inhoud: Al spelenderwijs leren de kinderen over 
het bos en zijn bewoners, mét beloning achteraf! 
doelgroep: 2e graad basisonderwijs 

koffer: Levend ganzenbord 

inhoud: Doe- en renspel met vragen en opdrach-
ten die de kinderen in groepjes kunnen uitvoeren. 
In de opdrachten komen natuur, expressiviteit en 
taalvaardigheden aan bod. 
doelgroep: 2e en 3e graad basisonderwijs 

koffer: Muizenonderzoek 

inhoud: Een levende muis vangen, op zoek 
gaan naar sporen van de muis en zijn vijanden 
of braakballen uitpluizen. 
doelgroep: 2e en 3e graad basisonderwijs 

koffer: Wateronderzoek 

inhoud: Door middel van eenvoudige proefjes on-
derzoeken de leerlingen hoe gezond het water is. 
doelgroep: 2e en 3e graad basisonderwijs 

koffer: Humusproef 

inhoud: Bepaal het humusgehalte en 
vochtgehalte van de bodem. 
doelgroep: 3e graad basisonderwijs + 1e graad 
secundair onderwijs 

Bosrugzakjes 

Zonder begeleiding gaat u als gezin of klas op 
pad. In de rugzakjes vindt u allerlei materiaal om 
de natuur te ontdekken zoals een verrekijker, 
lintmeter, kompas, potjesloep, natuurgidsje, 
waskrijtjes, schrijfplankje, zoekkaarten ... 

Reservering: 
Lieven Decrick 
tel. 02 383 00 28 
nmehuizingen@vlaamsbrabant.be 
www.vlaamsbrabant.be/natuuruitleenkoffers 

Tijdstip: hele jaar door, maximaal 2 weken 
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OPEN WANDELINGEN 
IN HET PROVINCIEDOMEIN HUIZINGEN 

FAKKELTOCHT 
De donkere herfst- en wintermaanden staan voor de 
deur. Verlicht met fakkels maken we een ‘betoverende’ 
wandeling doorheen het bos. 

Wanneer: 6 december 2020, vanaf 16.30 uur 
Inschrijven verplicht: Lieven Decrick - 02 383 00 28 - 
nmehuizingen@vlaamsbrabant.be 
Opgelet: bij slecht weer kan de activiteit worden 
geannuleerd. 

LEVEN ONDER WATER 

Voor wie er oog voor heeft is het domein relatief 
waterrijk. Bovendien zit er in dat water een hoop 
verborgen leven. We zoeken naar vissen, kikkers, 
salamanders, … 

Wanneer: 7 juni 2020, 14 uur 
Info: Lieven Decrick - 02 383 00 28 

HET LEVEN ZOALS HET IS: GEKLEDE BOMEN (DEEL 2) 

In de zomer zijn bomen in hun volle groeispurt. 
Door hun trage groei lijkt het of bomen een saai 
leven hebben. Niets is echter minder waar. Bomen 
krijgen op één seizoen levensbedreigende aanvallen, 
vriendschappen en liefdesperikelen te verwerken 

Wanneer: 5 juli 2020, 14 uur 
Info: Lieven Decrick - 02 383 00 28 

VLEERMUIZENWANDELING VOOR KINDEREN 

Deze avond laten we ons op een speelse manier 
meeslepen in de wereld van de vleermuis. Deze 
kleine, zachte, nuttige zoogdieren, worden nog al 
te vaak geassocieerd met bloeddorstige vampieren. 
Tijd om hier verandering in te brengen! Het domein 
herbergt ook 2 ijskelders: een ideale overwinterings-
plaats voor de fuwelen fadderaars. 

Wanneer: 15 augustus 2020, 19.30 uur 
Info: Pierre Kestemont - 02 377 52 10 en 
Christine - 0479 59 22 59 

BEGELEID BEZOEK DOOR DE ROTSTUIN 

In kader van de open monumentendag start er elk 
uur tussen 13 en 16 uur een gratis begeleide wan-
deling vanaf de rotonde voor de domeiningang. 

Wanneer: 13 september 2020, 13 - 14 - 15 - 16 uur 
Info: Lieven Decrick - 02 383 00 28 

ZWAMMENWANDELING VOOR KINDEREN 

Een wandeling voor kinderen en volwassenen over 
kabouters, reuzen en opvallende paddenstoelen. 
Paddenstoelen spreken tot de verbeelding: ze ver-
schijnen snel en verdwijnen even vlug. Wat is hun rol 
in het bos en hun band met kabouters en reuzen? 

Wanneer: 4 oktober 2020, 14 uur 
Info: Piet Onnockx - 02 380 17 52 

HERFSTWANDELING 

In november staat de winter voor de deur. Bomen 
en heesters tooien zich nog even in prachtige 
herfstkleuren en bereiden zich voor op de winter. 

Wanneer: 1 november 2020, 14 uur 
Info: Marc Depaepe - 02 383 00 38 

Meer open wandelingen op: 
www.provinciedomeinhuizingen.be 
en www.facebook.be/provinciedomeinhuizingen 
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OVERIGE ACTIVITEITEN 

NATUURSTAGE ‘KLEINE ZOOGDIEREN’ 

24 tot 26 augustus 2020 

De jaarlijkse natuurstage van Natuurgidsen 
ZWB gaat ook dit jaar weer door in het 
Provinciedomein Huizingen. 

Meer info en inschrijven: 

Piet Onnockx - 02 380 17 52 

FILM IN HET BOS 

19 september 2020 
van 19.00 tot 21.45 uur 

Deze activiteit is een gezamenlijke organisatie 
is van Provinciedomein Huizingen en BOS+. 

Inschrijven verplicht: 
nmehuizingen@vlaamsbrabant.be 
19 uur aan inkom (flm start om 19.45 uur) 

OOGSTFEEST 

27 september 2020 - 13-17 uur 

Een namiddag in teken van oogst in al 
zijn facetten. Doorlopend is er een fruit-
tentoonstelling. 

Er gaan tijdens de namiddag verschillende 
workshops door in teken van oogst. 

Meer info: nmehuizingen@vlaamsbrabant.be 

of 02 383 00 28 

GROOTOUDER-KLEINKINDDAG 

4 november 2020 - 13.30-17 uur 

Een leuke namiddag in de herfstvakantie met 
spelletjes en activiteiten voor grootouders en 
hun kleinkinderen. 

Deelname gratis, vooraf inschrijven verplicht: 
nmehuizingen@vlaamsbrabant.be 
of 02 383 00 28 
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WEGWIJS IN HET DOMEIN
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2

3

4

5

6

7

8

 Hoofdingang - Info

 Paviljoen

 Witte tent

 Boomgaard

 Beestenhotel

 Plant-aardig-hedentuin

 Duivelsbrug

 Trekkershutten

 Schuilhut

 Speeltuin -10

 Speeltuin +10

 Dierenpark

 Rotstuin

 Ligweide 

Voetbal en atletiek

 Tennis

 Evenementenweide

 Trekpaardenweide

 Treintje

 Minigolf

 Minicars

 Roeivijver

 Visvijver

 Zwembad

 Cafetaria

 Restaurant 

WC

 EHBO

 Parking 

dierenroute 

zwembadroute 

speelroute 

recreatieroute 

sportroute 
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COMBINEER JE NME-ACTIVITEIT 

Bosklassen in Hanenbos 
Het rustig gelegen Hanenbos grenst aan 
het Provinciedomein Huizingen. Het is een 
modern verblijfs- en vormingscentrum en 
een prima uitvalsbasis voor excursies naar 
het Pajottenland en de Groene Gordel. 

Meer info: 
02 380 47 13 
of info@destelheide-hanenbos.be 

Het volledige aanbod aan NME 
activiteiten kan ook geboekt worden 
door de gasten van Hanenbos, te 
reserveren bij de NME medewerker, 
Lieven Decrick. 

Combineer je NME-activiteit met 
een avonturen- of bewegingsactiviteit 
“MOEV” zet de scholen in beweging en heeft een 
aanbod in het Provinciedomein Huizingen. 

Hierbij kunnen de scholen de ideale schoolreis 
inplannen met een halve dag MOEV-activiteiten in 
combinatie met een halve dag NME of recreatie. 

Basisonderwijs: 
1ste graad: Piraten in de betoverde wildernis. 
(uitsluitend 2 vaste data per schooljaar) 

2de graad: Initiatie oriëntatie lopen, boogschieten 
en een bosspel: stratego/ganzenbord/zeeslag 

3de graad: Avonturenparcours/BMX/oriëntatie 
lopen. 

Het secundaire onderwijs kan zich aan een 
hindernissenparcours wagen boven water. Of klim-
men en klauteren op de beveiligde hindernissen in 
de hoogte. 

Meer info en inschrijvingen: 
www.moev.be/activiteiten 
of jef.frooninckx@vbb.moev.be 

PRAKTISCHE INFORMATIE Reservatiegegevens NME-activiteiten 
Neem contact op met de NME-medewerker 
voor reservatie: 

Lieven Decrick 
tel. 02 383 00 28 
nmehuizingen@vlaamsbrabant.be 

Start activiteiten: fontein voor het kasteel 

Aantal deelnemers: maximaal 25 

Prijs: 2 euro per persoon met een minimum 
van 30 euro per groep 

Betaling: via factuur die wordt opgestuurd 
na de activiteit 

Algemene contactgegevens domein 
Domeinbeheerder: Sarah Staut 
Torleylaan 100, 1654 Beersel 
tel. 02 383 00 20 
provinciedomein.huizingen@vlaamsbrabant.be 
www.provinciedomeinhuizingen.be 

Openingsuren 
april tot september: 
9 tot 20 uur 

oktober tot maart: 
9 uur tot zonsondergang 
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BEREIKBAARHEID PROVINCIEDOMEIN 

Met het openbaar vervoer 
Trein: 
Trein Brussel - ‘s Gravenbrakel tot station 
Buizingen (30 min. te voet). 
Trein Brussel-Luxemburg - Halle of 
Halle-Mechelen tot station Huizingen 
(20 min. te voet). 

Bus: Halle (station) - 153 Ninove-Drogen-
bos-Anderlecht, halte Huizingen Domein of 
154 Ninove-Drogenbos-Anderlecht, 
halte Huizingen Kerk. 

Met de fiets 
Route LF 6 (Vlaanderen Fietsroute), 
langeafstandsfetsroute langs Galmaarden 
Halle - Heverlee. Of vanuit Brussel via het kanaal 
Brussel-Charleroi, volgen tot Lot en daar 
bewegwijzering Provinciedomein Huizingen 
volgen. Fietsstalling beschikbaar. 

Met de wagen of schoolbus 
Via de E19, afrit 20 Huizingen. Volg de toeristische 
bewegwijzering tot aan het parkeerterrein. 

Gratis met de MOS –pas en De Lijn 
naar een NME-activiteit 

MOS heeft reeds verschillende jaren een 
speciale afspraak met De Lijn. Dankzij deze 
overeenkomst kan je met je klas gratis 
met De Lijn naar leeractiviteiten. Uiteraard 
moeten deze MOS-uitstappen kaderen 
binnen milieuzorg of duurzame ontwik-
keling. Voor de meeste NME-activiteiten in 
de provinciedomeinen kan je dus gebruik-
maken van de MOS-passen. Met de MOS-
pas kan een groep van max. 30 personen 
(leerkrachten/begeleiders inbegrepen!) zich 
gratis verplaatsen, dit echter enkel buiten 
de spitsuren. De MOS-pas wordt mini-
mum 10 werkdagen voor de MOS-uitstap 
en uitsluitend digitaal via www.mosvlaan-
deren.be aangevraagd. Ann en Herwig be-
zorgen je dan zo snel mogelijk via mail een 
voucher die je afprint en bij het opstappen 
aan de chauffeur van De Lijn toont. 

Meer info: 
www.mosvlaanderen.be 
of via de MOS-begeleiders: 
Herwig Kevelaerts 
tel. 016 26 72 57 
Ann Thienpont 
tel. 016 26 72 37 
mos@vlaamsbrabant.be 
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NME IN DE PROVINCIE 

Provinciedomein 
Kessel-Lo 

Provinciedomein 
Huizingen 

Provinciedomein 
Halve Maan 

Provinciedomein 
Het Vinne 

Regionaal Landschap 
Brabantse Kouters 

NME-MEDEWERKERS IN 
DE PROVINCIEDOMEINEN: 

Provinciedomein Huizingen 
Lieven Decrick, 
tel. 02 383 00 28 
provinciedomein.huizingen@vlaamsbrabant.be 
www.provinciedomeinhuizingen.be 

Provinciedomein Het Vinne Zoutleeuw 
Koen Tuerlinckx, 
tel. 011 88 89 73 
provinciedomein.zoutleeuw@vlaamsbrabant.be 
www.provinciedomeinhetvinne.be 

WWW.VLAAMSBRABANT.BE/NME 

Provinciedomein Halve Maan Diest 
Erik Spiessens en Cedric Rogiers, 
tel. 013 35 86 59 
webbekomsbroek@vlaamsbrabant.be 
www.provinciedomeinhalvemaan.be 

Provinciedomein Kessel-Lo 
Sven Goethals, 
tel. 016 25 47 45 
ecocentrum.kessello@vlaamsbrabant.be 
www.provinciedomeinkessello.be 

Regionaal Landschap 
Groene Corridor (RLGC) 
tel. 02 253 43 04 
educatie@rlgc.be 
www.rlgc.be 

www.rlgc.be
mailto:educatie@rlgc.be
www.provinciedomeinkessello.be
mailto:ecocentrum.kessello@vlaamsbrabant.be
www.provinciedomeinhalvemaan.be
mailto:webbekomsbroek@vlaamsbrabant.be
WWW.VLAAMSBRABANT.BE/NME
www.provinciedomeinhetvinne.be
mailto:provinciedomein.zoutleeuw@vlaamsbrabant.be
www.provinciedomeinhuizingen.be
mailto:provinciedomein.huizingen@vlaamsbrabant.be

