
Scorekaart

Naam spelers
Aantal worpen - Frisbeegolf manden

Totaal
1 2 3 4 5 6

Stadlandschap West-Vlaamse hart

Dit Frisbeegolf parcours is een initiatief van Stadlandschap West-Vlaamse hart,  
de provincie West-Vlaanderen, Natuur en Bos en de stad Roeselare.
 
Wil je meer info over onze activiteiten? Abonneer je dan via onze website  
www.westvlaamsehart.be op onze digitale nieuwsbrief of neem contact met ons op 
via westvlaamsehart@west-vlaanderen.be – 051 27 55 50.

 Frisbee Golf 
Unieke kans van 3 juli tot 30 september 2021

Natuurloop Bergmolenbos 

Start - Café Zilverbergstatie - Oude Zilverbergstraat



Frisbee Golf: van 3 juli tot 
30 september in het Bergmolenbos.

Frisbeegolf is de frisbeevariant van golf. 
Je speelt echter niet met een club en 
balletjes, maar je gooit met een frisbee 
van een werpplaats naar een Disk Golf 
mand (zie foto). Als de frisbee in de 
vlucht tegen de loshangende kettingen 
botst, valt die in de mand.

Van 3 juli t.e.m. 30 september kan je 
het frisbeegolf parcours in het Berg-
molenbos gratis uitproberen. Wandel of 
loop de groene lus van de natuurloop 
en ontdek de 6 Disk Golfmanden langs-
heen de route (zie kaartje).

Breng je eigen frisbees mee 
of ontleen er eentje in Café 
 Zilverbergstatie

Heb je thuis geen frisbees liggen, 
dan kan je er gratis ontlenen in 
Café  Zilverbergstatie in de Oude 
 Zilverbergstraat nabij de start van 
de natuurloop en is open op:

• Maandag: gesloten
• Dinsdag: 9:30 - 13:00 & 16:00 - …
• Woensdag: 9:30 - 13:00 & 16:00 - …
• Donderdag: gesloten
• Vrijdag: 9:30 - 13:00 & 16:00 - …
• Zaterdag: 9:30 - 13:00 & 16:00 - …
• Zondag: 9:30 - 13:00 & 17:00 - …

Je krijgt maximum 4 frisbees per gezin/ 
groep in bruikleen door je naam, adres 
en rijksregisternummer te noteren.  
Mocht je per ongeluk een frisbee kwijt 
raken, dan rekenen wij hiervoor €9 aan.

Bergmolenbos - Sterrebos

Voor Roeselare en Stadlandschap West-Vlaamse hart vormt het gebied aan het 
Sterrebos en de Kleiputten een belangrijke groenoase. Via verweving en uitbreiding 
ontwikkelt zich stilaan een echte groenpool. Met het project ‘Bergmolenbos’ wil 
de Vlaamse overheid en de stad Roeselare er zo’n 135 hectare groen inrichten. 
Geleidelijk koopt het Agentschap voor Natuur en Bos gronden aan en richt 
ze in als groene long. Het zal zich uitstrekken tussen de N36 (Rijksweg), de 
Moorseelsesteenweg, de Dadizeleleenstraat en de Meensesteenweg in Rumbeke, 
aan de overkant van het provinciaal domein Sterrebos.

Spelregels

Wie het minst aantal worpen nodig heeft om vanuit de verschillende werpplaatsen 
alle zes de manden aan te doen, wint het spel. De bomen van het park vormen 
hierbij een uitdagende hindernis.

 Disk Golf Manden   1 2 3 4 5 6  Werpplaats    wandelroute

 Startplaats Café Zilverbergstatie, Oude Zilverbergstraat 30, 8800 Roeselare. 

6

1

5

3

4

2


