
Provincie West-Vlaanderen (VL)

Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41,  

B-8200 Sint-Andries (Brugge)

Filip Boury

Tel.: 00 32 51 51 93 50

E-mail: filip.boury@west-vlaanderen.be 

Partners | Département du Nord (F), Regionaal Landschap West-Vlaamse 

Heuvels (VL), vzw Diogenes Dagcentrum de Pelgrim (VL)

Totaal budget | € 1 898 153,00 waarvan € 596 233,00 EFRO

Doelstelling
Het doel van dit project is om het makkelijker te maken een bezoek 

te brengen aan de Palingbeek, de Gasthuisbossen, de Kemmelberg 

en het departementaal Domein Yourcenar op de Zwarte Berg. Deze 

natuurgebieden zijn zowel op toeristisch-recreatief als op ecologisch 

vlak van uitzonderlijk belang.

Om het onthaal te verbeteren, werden in de vier domeinen een aantal 

investeringen gerealiseerd; bijvoorbeeld een bezoekerscentrum, ont-

haal-, observatie- en infopunten, de renovatie van een milieuboer- 

derij, de inrichting van een educatieve tuin. Voor de scholen worden 

opleidingen voor leerkrachten en klasuitwisselingen georganiseerd en 

wordt educatief materiaal ontwikkeld. Voor het grote publiek worden 

opleidingen voor gidsen georganiseerd en tweetalige brochures en in-

fopunten gerealiseerd. 

Provincie West-Vlaanderen (VL)

Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41,  

B-8200 Sint-Andries (Brugge)

Wim Mestdagh 

Tel.: 00 32 50 40 32 81

E-mail: wim.mestdagh@west-vlaanderen.be 

Partner | Département du Nord (F) 

Totaal budget | € 375 626,00 waarvan € 137 050,00 EFRO

Doelstelling
Ook in de tweede fase wil dit project het makkelijker maken om 

de Palingbeek, de Gasthuisbossen, de Kemmelberg en het de-

partementaal Domein Yourcenar op de Zwarte Berg te bezoe-

ken. In deze natuurgebieden, die zowel op toeristisch-recreatief 

als op ecologisch vlak van uitzonderlijk belang zijn, werden 

de volgende investeringen gerealiseerd: aanplantingen en twee-

talige informatieborden in het domein Yourcenar, de realisatie 

van tweetalige brochures en informatieborden, thematische 

tentoonstellingen in de Palingbeek, grensoverschrijdende ont-

moetingsdagen en uitwisselingen, educatieve software voor het 

lager onderwijs, opleiding van leerkrachten en van gidsen voor 

de educatieve werking.
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onthaal zonder 
grenzen (1ste fase)

Grensoverschrijdend onthaal en beheer 
van groengebieden van het Departement 
du Nord en de Provincie West-Vlaanderen

onthaal zonder 
grenzen (2ste fase)

Grensoverschrijdend onthaal en beheer 
van de groengebieden van het  
Département du Nord en de Provincie 
West-Vlaanderen




