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Deze brochure werd uitgegeven in 2020 door de provincie Vlaams-Brabant in opdracht van de deputatie 
Redactie: dienst vrije tijd - Vormgeving: grafsche cel provincie Vlaams-Brabant - Foto’s: Lander Loeckx, Steff Gilissen, Sven Goethals 
Druk: drukkerij Steylaerts - Wettelijk depotnummer: D/2020/8495/04 
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 Kessel-Lo is een uitleefpark zoals geen 
ander. Dankzij onze ligging vlak bij Leuven zijn we heel vlot 
bereikbaar. 
Door middel van een zorgvuldig uitgedachte infrastructuur en 
een ruim aanbod aan attracties, bieden we de gebruikers allerlei 
mogelijkheden om actief bezig te zijn en volop te genieten van Ann Schevenels 
de aanwezige natuur. gedeputeerde bevoegd 
Naast een verkeerspark is er ook een natuur- en milieueducatief voor provinciedomeinen 

centrum dat zich specifek richt tot heel uiteenlopende school-
groepen. Via een reeks wandelingen en workshops laten we 
kinderen kennis maken met allerlei aspecten van de natuur. 
Bij onze activiteiten ligt de nadruk op ‘zelf ontdekken’ en ‘zelf 
doen’. We beschikken verder over een ruim assortiment aan 
didactisch materiaal om alles heel visueel voor te kunnen stellen. 
Waar dit mogelijk is voorzien we vaak ook een knutselmoment 
of allerlei proefjes. 
Kortom, indien u leerlingen wil laten kennismaken met de 
natuurlijke wereld van bij ons, dan is het Provinciedomein 
Kessel-Lo ‘the place to be’! 
Aarzel niet en reserveer een activiteit uit ons ruime aanbod. 

Hopelijk tot ziens! 
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 BASISONDERWIJS 
Kleuters 

DUIK MET DE KIKKER 
DE POEL IN 
Een kikker neemt de kleuters mee naar 
zijn leefwereld, de poel! Samen met 
een gids spelen de kinderen allerlei 
spelletjes en ontdekken zo de vrienden 
van de kikker, wat hij zoal eet, wat hij 
niet zo graag ziet in de vijver ... 

Kortom, veel ‘waterpret’ op maat van 
de kleinsten! 

Praktisch 
natuur 
1.30 uur 
april, mei, juni 
2 euro/leerling 

OP STAP MET 
KABOUTERS 
Tijdens een wandeling met een 
echte kabouter als gids, ontdekken 
de kinderen de planten en dieren 
van het provinciedomein. 

De kabouter zal de kleuters ook 
leren al hun zintuigen te gebruiken 
in de natuur. 

Praktisch 
natuur 
1.15 uur 
oktober, november, april, mei, juni 
2 euro/leerling 

5 44 



 
 

 
 

 
 
 

 
 
  

 

  
 

 
  

 

 
 

  

  

  

  

 BASISONDERWIJS 
1e en 2e graad 

DIEREN IN DE WINTER 
De winter is een heel moeilijke tijd 
voor de wilde dieren. Via uiteenlopende 
werkvormen bekijken we aandachtig 
welke trucjes de verschillende diersoorten 
gebruiken om deze barre periode te 
overleven. Er wordt gezocht naar 
sporen in de natuur, en we eindigen 
met het maken van een leuk, nuttig 
knutselwerkje. 

Praktisch
 natuur 
 1.30 uur 
december + januari

 3 euro/leerling 

EEKHOORNTJESPAD 
Langs een uitgestippeld pad 
vinden de leerlingen een aantal 
houten eekhoorntjes die allerlei 
opdrachten bevatten. Ook bij deze 
activiteit worden zo veel mogelijk 
zintuigen ingeschakeld. 

Tussendoor vertelt de gids 
interessante wetenswaardigheden 
over de eekhoorn en zijn leefgebied. 

Praktisch 
natuur 
1.30 uur 
oktober, november 
2 euro/leerling 
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 BASISONDERWIJS 
2e en 3e graad 

KRIEBELBEESTJES 
EN HUN OMGEVING 
Onder de herfstbladeren en takken 
leven allerlei boeiende, nuttige, kleine 
diertjes. Tijdens deze activiteit geven 
we de kinderen de kans zelf diertjes 
te vangen en te bestuderen onder een 
microscoop. Op aanvraag kan er ook 
geknutseld worden. 

Praktisch
 natuur 
1.30 uur 
oktober

 3 euro/leerling 

HERFST IN HET 
PROVINCIEDOMEIN 
We trekken erop uit om te 
genieten van de prachtige herfst-
kleuren. Ondertussen gaan we op 
zoek naar de typische dieren en 
planten van het provinciedomein. 
Via allerlei opdrachten en spelletjes 
oefenen de kinderen al hun zintuigen 
in de natuur. 

Praktisch
 natuur 
1.30 uur 
oktober en november
 2 euro/leerling 

HET WEER EN DE 
NATUUR 
Elke dag praten we over het weer. 
Maar weten de leerlingen ook hoe 
en waar het weer ontstaat? 

Met heel veel didactisch materiaal 
als ondersteuning leggen we dit 
natuurfenomeen haarfjn uit. 

Praktisch
 natuur, water 
1.30 uur
 (enkel in) februari
 2 euro/leerling 
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BASISONDERWIJS 
2e en 3e graad 

DE WONDERE WERELD 
VAN PADDENSTOELEN 
We weten het vaak niet, maar 
paddenstoelen en vooral de schimmels 
waaruit ze voortkomen, spelen een heel 
belangrijke rol in ons dagelijks leven. 
Na een korte, maar indrukwekkende 
inleiding, gaan we op zoektocht in het 
Provinciedomein en maken kennis met 
zwammen in allerlei vreemde kleuren en 
vormen. Tot slot knutselen we nog iets, 
dat na wat geduld en goede zorgen, 
eetbaar zal worden. 

Praktisch
 natuur 
 1.30 uur 
november

 3 euro/leerling 

VOGELS EN HUN NESTEN  
‘Vogels en hun nesten’ gaat over onze gevederde  
vrienden. Na het bekijken van spectaculaire flm-
beelden gaan we dieper in op de typische ken-
merken van vogels: het vliegen, nestbouw, eitjes  
leggen, broeden, enz… We leren enkele vogels  
van bij ons in de natuur herkennen en als afsluiter  
is er ook een spannende zoektocht. Elke klas  
maakt kans om een eigen nestkast te winnen! 

Praktisch 
natuur 
3 uur (1.30 uur zonder nestkastenzoektocht) 
half april tot half mei  
3 euro/leerling (2 euro zonder 
nestkastenzoektocht ) 

NIEUWE ACTIVITEIT 

OP ZOEK NAAR DE BEVER 
Al gedurende enkele jaren is de bever een vaste 
bewoner van het Provinciedomein. En ook al wordt 
dit grote knaagdier zelf zeer zelden waargenomen, 
toch zijn de sporen overal duidelijk te zien. Samen met 
een ervaren gids gaan de leerlingen op zoek naar de 
aanwezigheid van dit mysterieuze dier. Via enkele spel-
letjes en opdrachten leren ze zich inleven in de wereld 
van de bever. We voorzien ook een aangepaste knutsel-
activiteit om het geheel aanschouwelijk te maken. 

Praktisch
 natuur
 1.30 uur
 maart
 3 euro/leerling 
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BASISONDERWIJS 
3e graad 

12 

MOORD IN DE POEL 
Er is een moord gepleegd in de poel 
nabij het Ecocentrum. Maar waarom? 
En wie heeft het gedaan? Tijdens dit 
bijzondere educatieve spel gaan de 
leerlingen als echte speurders aan de 
slag om het raadsel op te lossen. 
Zo leren ze de enorme variatie aan 
leven in een vijver beter kennen. 

Praktisch
 natuur, water 
2 uur
 april, mei, juni
 2 euro/leerling 

13 



   
 

 
 
  

 

 

  

  

  

  

 

  

 
 
  

 

BASISONDERWIJS 
alle graden 

UNIEK PROGRAMMA VOOR ELKE GRAAD 

WATER SPAREN MET 
WALTER DE DRUPPEL 
De leerlingen leren, samen met het watermannetje  
Walter, spaarzaam en milieuvriendelijk omgaan  
met water. De waterkringloop wordt vanuit ver-
schillende invalshoeken bestudeerd en de kinderen  
mogen allerlei waterproefjes uitvoeren. 

Vanaf het 4de leerjaar staan we ook stil bij de  
problematiek van wateroverlast en droogte. Met  
behulp van zeer visuele en praktische modules,  
oefenen de kinderen om zelf naar oplossingen te  
zoeken. 

Praktisch
 water 
 1.30 uur 
maart

 2 euro/leerling 

UNIEK PROGRAMMA VOOR ELKE GRAAD 

 WATERBEESTEN 
Met behulp van een levensechte vijver-
wand ontdekken de kinderen de verschil-
lende waterdieren en waterplanten uit 
onze streek. 

Vervolgens gaan we op pad met een 
schepnetje en onderzoeken de waterdier-
tjes die we vinden. 

Praktisch 
water, natuur 
1.30 uur 
mei, juni - september 
2 euro/leerling 

HET LEVEN VAN DE BIJEN 
Bijen zijn bijzonder nuttige dieren. Kom op 
bezoek en maak kennis met deze boeiende 
insecten. In de 1e graad beperken we ons tot  
de honingbij en knutselen we een waskaars.  
In de 2e graad bekijken we ook het leven van  
de andere bestuivers, zoals wespen, hommels, 
vlinders, zweefvliegen en wilde bijen. Voor deze 
laatste groep insecten knutselen we vervolgens 
een nestkastje om mee naar huis te nemen. 

Praktisch
 natuur 
 1.30 uur 
mei, juni, september
 3 euro/leerling 
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SECUNDAIR 
ONDERWIJS 
1e graad 

MOORD IN DE POEL 
Er is een moord gepleegd in de poel 
nabij het Ecocentrum. Maar waarom? 
En wie heeft het gedaan? Tijdens dit 
bijzondere educatieve spel gaan de 
kinderen als echte speurders aan de 
slag om het raadsel op te lossen. 

Zo leren ze de enorme variatie aan 
leven in een vijver beter kennen. 

Praktisch 
water, natuur 
2 uur 
mei, juni 
2 euro/leerling 
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SECUNDAIR 
ONDERWIJS 
2e graad 

BIOLOGISCH 
WATERONDERZOEK 
Tijdens een excursie in het domein 
nemen we verschillende waterstalen 
uit beken, poelen en vijvers. 

Samen met een gids en heel wat edu-
catief materiaal zoeken de leerlingen 
naar al het mogelijke waterleven dat 
ze kunnen vinden. Aan de hand van 
deze gegevens wordt de biotische 
index bepaald en zullen we de stalen 
met elkaar vergelijken. 

Praktisch 
water 
2.30 uur 
voorjaar 
2 euro/leerling 
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RECREATIE IN HET DOMEIN 

Het Provinciedomein 
Kessel-Lo: maak er 
daguitstap van! 
Je kan je reservering voor een 
NME-activiteit zeker combineren met 
andere activiteiten op het domein. 
Zo maakt u er een uitstap voor een 
volledige dag van! 

Kijk zeker eens op 
www.provinciedomeinkessello.be 

Spelen, wandelen, sporten, ... er zijn veel 
mogelijkheden op ons 55 ha groot domein: 

Verkeerseducatie 
Onder begeleiding van een echte verkeers-
agent krijgt u eerst les over de verkeersregels, 
die u daarna kan uittesten op de fets of op de 
go-cart in ons verkeerpark. 
Reservering: tel. 016 25 38 86 

Sport 
Sportvelden, een multi-sportterrein, een  
oriëntatieparcours, uitdagende geocaches,  
een rolschaatspiste, petanquebanen, een 
joggersparcours met afstandsaanduiding, een 
hengelvijver, ... er zijn voldoende mogelijkhe-
den om een sportief gevarieerd programma 
samen te stellen in combinatie met een bezoek 
aan het Ecocentrum. De creativiteit van de 
sportleerkrachten kan bij ons volop aan bod 
komen.  
Voor reservaties van sportdagen k an je  
best contact opnemen met onze recreatieve 
coördinator Bart Vanwyngaerden:  
GSM 0475 82 47 23 

 

Attracties 
Van 1 april tot 30 september zijn er op 
afspraak enkele extra betalende attracties: 
roeiboten, waterfetsen, trapbootjes, 
minigolf en verkeerscircuit. Sommige zijn 
leeftijdsgebonden. 
Inlichtingen: tel. 016 25 20 30 

Zin in een frisse duik? 
Van 1 mei tot 15 september kunt u op afspraak 
ook het openluchtploeterbad reserveren. 
Inlichtingen: tel. 016 25 20 30 

Honger en dorst? 
Het domein telt verschillende picknickplaatsen, 
overdekt en in openlucht. 

Tarieven 
Toegang domein en speeltuinen: gratis 

Scholen uit Vlaams-Brabant: 2 euro voor een 
selectie van twee van de betalende attracties 
(ploeterbad inbegrepen). 

Parking (1 april tot 30 september): 
3 euro/dag 
Parking schoolbussen 
3 euro/dag 

20 21 
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PRAKTISCHE INFORMATIE 
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Reservatiegegevens ecocentrum 
Reserveren: neem contact op met   
de NME-medewerker 

Start activiteiten: aan de ingang   
van het Ecocentrum 

Aantal deelnemers: maximaal 25 per groep   
(grotere klassen worden gesplitst) 

Prijs: 2 euro of 3 euro per leerling,   
afhankelijk van de activiteit, met een   
minimumbedrag van 30 euro per groep 

Betaling: Contant of via een   
overschrijving na het bezoek 

Doelgroepen:  Leerlingen tussen 4 en   
16 jaar/volwassenen 

Contactgegevens voor NME-activiteiten 
NME-medewerker: Sven Goethals 
Holsbeeksesteenweg 21, 3010 Kessel-Lo 
tel. 016 25 47 45 
ecocentrum.kessello@vlaamsbrabant.be 
www.provinciedomeinkessello.be 

Algemene contactgegevens domein 
Domeinbeheerder: Oswald Debelder 
Holsbeeksesteenweg 21, 3010 Kessel-Lo 
tel. 016 25 20 30 (domeinwachters en secretariaat) 
provinciedomein.kessello@vlaamsbrabant.be 
www.provinciedomeinkessello.be 
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Domeinstraat 

WEGWIJS IN HET DOMEIN
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Voetbalvelden 

Balsportterrein 

Picknickplaatsen 

Boomgaard 

Waterspeeltuin 

Natuurgebied ‘Lovenarenbroek’ 

Trapbootjes 

Ploeterbos 

Paardenweide 

Schuilplaats‘Heksenhoed’ 

Schuilplaats ‘Vogelnest’ 

Schuilplaats ‘Molensteen’ 

Schuilplaats ‘Roeiboten’ 
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BEREIKBAARHEID PROVINCIEDOMEIN 

Met het openbaar vervoer 
Trein: lijn Brussel-Luik, halte Leuven. Afstand 
tot het station is ongeveer 2 km. 

Bus: vanaf Leuven station lijn 2 richting Kessel-Lo, 
halte provinciedomein (Leopold Ruelensstraat). 
Volg de pijlen tot het provinciedomein. 

Met de fiets 
Veilige fetsroute vanaf achterkant van het station. 
Ook de fetsroutes fetsnetwerk Dijleland, de 
Horstroute en LF2 (Brussel - Amsterdam) komen 
langs het provinciedomein. Fietsstalling is 
beschikbaar. 

Met de wagen of schoolbus 
Via de snelweg E314, afrit 20, richting Kessel-Lo. 
De wegwijzers leiden u tot de parkeerplaats aan 
de Beemdenstraat (volg P2-parking 2). 
Het Ecocentrum ligt 300 m verder in het domein. 

Schoolbussen betalen voor de parking tussen 1 
april en 30 september het gebruikelijke tarief van 
3€euro/dag. 

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 Beatrijs 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: 
Beatrijs Maesen 
tel. 016 26 72 52 
Ann Thienpont 
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PROVINCIEDOMEIN 
KESSEL-LO 

ECOCENTRUM5 

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 58/59 
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

