
Met zicht op Het Heuvelland  

Op vrijdag 31 maart opende het nieuwe bezoekerscentrum Het Heuvelland zijn deuren in 

Kemmel.  Dit bezoekerscentrum ligt aan de voet van het provinciedomein De 

Kemmelberg. Het moet hét instappunt worden voor bezoekers en bewoners van de 

streek aan het schitterend landschap Het Heuvelland.  

Het bezoekerscentrum werd ondergebracht in de voormalige pastoriewoning en is 

volledig gerestaureerd en uitgebreid. Ook het toeristische infokantoor van de gemeente 

Heuvelland kreeg er onderdak.  

Het bezoekerscentrum ‘Het Heuvelland’ 

In het bezoekerscentrum worden bezoekers en bewoners geprikkeld en aangezet om 

mits  de nodige informatie die ze er meekrijgen, Het Heuvelland te verkennen. Men krijgt 

er dus in een notendop  een overzicht van de belangrijkste te bezoeken plekken . Men 

krijgt er een overvloed aan mogelijkheden aangereikt om te wandelen en fietsen : tussen 

wijngaarden, langsheen WOI sites, over oude Romeinse heirbanen of even de lucht in 

met de kabelbaan. Variatie troef.  

Wandelaars en fietsers kunnen er eveneens inspiratie opdoen voor adresjes waar ze 

kunnen logeren,  pauzeren en proeven van lekkere streekwijnen, -bieren, -sappen en 

andere streekproducten.  

Er is ruimte voorzien voor tijdelijke tentoonstellingen. Het thema WOI krijgt er ruime 

aandacht. Momenteel loopt de tentoonstelling ‘Zero hour: 7 juni 1917: archeologie van 

de mijnenslag’. Ze loopt van 31 maart 2017 tot en met 28 februari 2018. 

Extra aandacht voor kinderen 

Het bezoekerscentrum Het Heuvelland doet een extra inspanning voor gezinnen met 

kinderen zowel in de inrichting als in de manier waarop het landschap kan beleefd 

worden. Er zijn speurtochten , speciale fietsroutes en verborgen picknickplekken die een 

bezoek aan Het Heuvelland voor  gezinnen met kinderen tot een ware ontdekking en 

beleving maken.  

De gebiedswerking van de provincie, samen met het Regionaal Landschap West-Vlaamse 

Heuvels en de gemeente werken reeds geruime tijd samen in Het Heuvelland rond 

verschillende verhalen van deze regio. Thema’s als dorpen, de grens, kasteeldomeinen of 

eetbaar landschap zijn thema’s die reeds de revue passeerden. Steeds samengevat in 

een boeiende tentoonstelling met aangepast programma waarin werd gefietst, 

gewandeld, gedebatteerd, gekookt, verteld enzomeer. 

Vanaf 2018, na de grote herdenkingsperiode 2014-2018, wordt van start gegaan met 

thema’s rond o.a. de wederopbouw.  

 

In alles wat er vanuit het Bezoekerscentrum Het Heuvelland wordt georganiseerd staat 

beleving voorop. Beleving in het landschap. Het bezoekerscentrum is een instappunt en 

moet bezoekers en bewoners goesting doen krijgen in de beleving van dit unieke 

landschap. Dat vooral buiten gelegen is….  

Het bezoekerscentrum Het Heuvelland is een realisatie van de gemeente Heuvelland in 

samenwerking met Leader, het Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling, 

Toerisme Vlaanderen, Interreg IV en het provinciebestuur West-Vlaanderen 

Bezoekerscentrum Het Heuvelland , Sint-Laurentiusplein 1, 8950 Kemmel – T. 057/ 450 
455 , www.toerismeheuvelland.be  

Openingsuren : 

Van 1 april tot en met 15 november: Maandag t.e.m. zaterdag: 9.30 - 12.00 u. en 
13.00 - 17.00 u. - Zon- en feestdagen: 10.00 - 16.00 u. 

Van 16 november tot en met 31 maart: Dinsdag t.e.m. zondag: 9.30 - 12.00 u. en 
13.00 -16.00 u. - maan- en feestdagen: gesloten - wel open op 27/3+28/03 Pasen 

http://www.toerismeheuvelland.be/

