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BESTE LEERKRACHT, 

Wist je dat de provincie West-Vlaanderen sterk inzet op buiten leren? Jongeren die in contact komen met de na-
tuur, staan later positiever in het leven en hebben een sterker milieubewustzijn. De tools aanbieden om natuur van 
dichtbij te beleven en te onderzoeken, is een investering die loont. We investeren immers in toekomstig engage-
ment voor die natuur. 
 
In deze brochure maak je kennis met het educatief aanbod natuur, landschap en milieu van de provinciedienst 
natuur en milieueducatie. Ervaringsgericht en onderzoekend leren in de natuur staan steeds centraal. Er zijn mo-
dules voor elke graad en elk pakket is eindterm-proof. De thema’s zijn gevarieerd, van water over bos tot zee, heide 
en duinen. West-Vlaanderen heeft het immers allemaal.
 
We verwelkomen je graag met je klas in onze provinciedomeinen en/of bezoekerscentra. Een professioneel team 
staat klaar om jullie een onvergetelijke leerervaring aan te bieden. Maar je kan ook in je eigen schoolomgeving aan 
de slag. In heel wat centra kan je veldwerkmateriaal gratis ontlenen. Je trekt er zelf op uit met je leerlingen of je 
engageert een begeleider via een bezoekerscentrum. Aan jou de keuze. Informeer gerust of het ook kan in jouw 
buurt. 

Ik wens je een leerrijke natuurbeleving in onze provincie. 
Gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe
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OVERZICHTSKAART
WWW.WEST-VLAANDEREN.BE/DOMEINEN

PRAKTISCH
GELDIG VOOR ALLE MODULES (tenzij anders aangegeven in de omschrijving)

- Grootte van de groep: maximum 25 deelnemers
- Prijs: € 60 voor de activiteiten zonder materiaalverbruik.
 In het Zwin Natuur Park wordt daarnaast een toegangsprijs van € 4/leerling gevraagd.
 De meeste modules worden begeleid door een gids, maar sommige modules kan de leerkracht zelf begelei-

den. Dan kost dit € 15 voor gebruik van het materiaal/lokaal. Zie de beschrijving.
- Bij elke begeleide module moet verplicht een begeleidende leerkracht aanwezig zijn!.

NME OP LOCATIE
Om verplaatsingen voor een klas zoveel mogelijk te beperken, zijn een aantal modules ook mogelijk op andere 
locaties in de buurt, soms zelfs in de directe schoolomgeving. Zie per regio – in de kolom ‘op locatie’ - voor welke 
modules en waar dit kan.

HOGESCHOLEN, LEERKRACHTEN EN DIRECTIES
- Werk als leerkracht in spe samen met de dienst NME van de bezoekerscentra om een bachelorproef of een 

onderzoeksopdracht uit te werken.
- Neem als toekomstige leerkracht een blik achter de schermen en ervaar hoe het is om als leerling een modu-

le te volgen. Ondertussen krijg je tal van didactische en praktische tips mee.
- Verdiep de kennis en vaardigheden van (toekomstige) leerkrachten met een studiedag op maat.
- Laat je inspireren door themawandelingen rond EDO, STE(A)M, specifieke biotopen, natuurbeleving, natuurex-

ploratie, bushcraft, …
- Graag stellen we ons aanbod in een notendop voor aan jou en je collega’s. Ongetwijfeld ontdekken jullie de 

kansen om de leerstof nog beter te duiden aan jullie leerlingen.
- Indien je als leerkracht in het buitengewoon onderwijs interesse hebt in één van onze modules, neem dan 

gerust contact op om eventuele aanpassingen op maat van jouw klasgroep te bespreken.
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1 Bezoekerscentrum Bulskampveld

2 Bezoekerscentrum De Blankaart

3 Provinciaal Recreatie- en natuurcentrum  
De Gavers

4 Bezoekerscentrum Duinpanne

5 Beozekerscentrum De Palingbeek

6 De Voelsprieterij - ‘t West-Vlaamse hart

7 Zwin Natuur Park
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OVERZICHTSTABEL MODULES
Hieronder krijg je een kort overzicht van het aanbod, gerangschikt per doelgroep. 
Vanaf pagina 10 krijg je een beschrijving van elke module. Alle info vind je ook op www.klasbakken.be. 

DOELGROEP NAAM MODULE OMSCHRIJVING REGIO / DOMEIN /CENTRUM PERIODE DUUR PAGINA
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• • • Amai mijn botten, natuurbeheer met klasse handen uit de mouwen voor de natuur • • 2,5 uur 10

• • • Begeleide Zwinwandeling • • 2,5-3 uur 11

• • • Beheer en beleef de heide begeleid uitvoeren van beheerwerken in de heide • • 2 uur 11

• • • NIEUW: Expo Sea Change bezoek de nieuwe tentoonstelling met een gids! • 2 uur 13

• • • Kennismaking met het VOC begeleid bezoek aan het Opvangcentrum voor vogels 
en wilde dieren • • 2 uur 14

• • • Koken met kruiden kennismaking met de kruidentuin en aansluitende 
kookworkshop • •3 2 uur 15

• • • Kruien in zee met waadpak in zee… • • 2-2,5 uur 15

• • • Mobiel strandlabo onderzoek van strandvondsten aan de vloedlijn • • 2-2,5 uur 15

• • • Oosthoekduinen een geleide wandeling • • 2 uur 16

• • • Op stap met de natuurgids natuurbeleving op maat • • • • 2-2,5 uur 17

• • • Westhoekreservaat een geleide wandeling in 340 ha duinen • • 2-2,5 uur 21

• • Van schaap tot laken creatief spinnen en vilten • • 1,5 uur 18

• Aan het werk op de Milieuboerderij een dagje echt veldwerk • • 2 uur 10

• Arboretum Challenge ontdek de wonderen van het bos met een iPad • • 2 uur 11

• Bouw je bos! steropdracht rond levende en niet-levende factoren 
in een bos • •3 2,5 uur 12

•1 De ransel in het spoor van soldaat W.A. Stokes • • 2,5 uur 12

•1 Duinenreservatenspel educatief spel rond natuurbeheer en -behoud • • 2 uur 13

• Het spook van de Blankaart 3 groepen, 3 locaties, 3 verhalen en 3 opdrachten • •3 2 uur 13

• iPad wandeling Westhoek landschapswandeling met iPad • • 14

• Kennismaking met sterrenkunde kennismaken met de ruimte en het wetenschappelijke 
van sterrenkunde • • 2 uur 14

• NIEUW: Kustexplo ga uitdagingen aan om zoveel mogelijk te weten 
te komen over strand en zee • • 3 uur 15

• Moord in de poel detectivespel naar het leven in en rond de poel • • • BLA • 2 uur 16

• NIEUW: Op weg naar 2030 speelse kennismaking met de duurzame 
ontwikkelingsdoelen (SDG's) eb eb eb eb eb eb eb • eb • 1 uur 17

• Oriëntatieloop met kaart en kompas op zoek in het domein • • 1/2 of hele dag 17

http://www.klasbakken.be
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• Oriëntatieparcours met natuuropdrachten • • 2 uur 17

• Veldwerk bos vergelijkende biotoopstudie tussen bos en open 
veld/duin • • • • • • • • •3 2,5 uur 18

• Veldwerk landschap steropdracht waarbij alle facetten van het landschap 
onderzocht worden • • • • • 2,5 uur 19

• Zeesnuisteren strandvondsten worden in het labo van dichterbij 
bekeken. • • 2 uur 21

•1 Zoom in op het Zwin • • 2,5-3 uur 21

•2 Zot van het Zwin • • 2,5-3 uur 22

• (•) Duurzaam water experimenteel onderzoek: invloed van abiotische 
factoren op het leven in een poel • • 2,5 uur 13

• • Hoe duinen groeien geleide wandeling van strand tot polder • • 2.5 uur 14

• • Strandwandeling elk getij brengt nieuwe aanspoelsels op het strand • • 2 uur 17

• Biodiversiteitsstudie planten • •3 2,5-3 uur 11

• Biodiversiteitsstudie vogels • • 2,5-3 uur 11

• Veldwerk ecologie onderzoek naar de samenhang van de (a)biotische 
factoren van een ecosysteem • • • • BLA •3 2,5 uur 19

• Veldwerk water ongewervelden wijzen ons op de kwaliteit van het water • • • • • •3 2,5 uur 20

• Verkenning in het heelal en werking van telescopen aan de hand van natuurwetten zoals licht, optica 
en zwaartekracht • • 2 uur 20

• NIEUW: Invloed Invloed van de mens op Zwin en zee • • 2,5-3 uur 14

• Klimaatwandeling interactieve wandeling met uitdagende werkvormen • • 2 uur 15

• NIEUW: Save our planet te lenen: educatief bordspel om jongeren bewust te 
maken rond duurzaamheidsthema's eb eb eb eb eb eb eb eb eb eb eb • 17

• Veldwerk Tabletexcursie  landschap een excursie door landschap en tijd • • 3 uur 19

• Veldwerk Tabletexcursie  WO I van niemandsland naar natuurdomein • • 3 uur 19

• Verkenning in het heelal en werking van telescopen aan de hand van natuurwetten zoals licht, 
zwaartekracht, energie, trillingen en golven • • 2 uur 20

• Zwinbiotopentocht • • 2,5-3 uur 22

•1: enkel voor 1ste jaar 1ste graad
•2: enkel voor 2de jaar 1ste graad
•3: van april t.e.m. juni en van sept. t.e.m. okt.
eb: enkel als de leerkracht zelf begeleidt 
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ONZE MODULES VAN A TOT Z
Meer info over inhoud en methodieken op www.klasbakken.be 

Aan het werk op De Milieuboerderij
Een dagje echt veldwerk op De Milieuboerderij, 
waar een 15-tal medewerkers met een verstande-
lijke beperking tewerkgesteld zijn. Ze verzorgen de 
boerderijdieren en staan in voor het beheer van de 
ecologische tuin. 
In een gevarieerd programma worden minstens 
een 3-tal activiteiten ervaren. Het aanbod varieert 
naargelang het seizoen en het weer. Er wordt zoveel 
mogelijk buiten gewerkt. Er zijn alternatieven voor-
zien bij regenweer. Een aantal mogelijke activiteiten 
zijn snoeien, hakselen, wieden, composteren, soep 
maken, bakken, verzorgen van de dieren, kruiden-
verwerking… Niet alleen leren, maar ook doen staat 
centraal.
Doelgroep: 1ste graad so
Locatie: De Palingbeek

Amai mijn botten, natuurbeheer 
met klasse
In vogelvlucht maken de leerlingen kennis met 
de natuurwaarden van De Blankaart en leren ze 
hoe mensen die in het verleden en het heden mee 
hebben bepaald. Hoe belangrijk vinden ze trouwens 
de natuur voor henzelf? En hoe gaan ze het best 
om met natuur als buur? Willen ze zoveel mogelijk 
planten en dieren kansen geven om in de natuur te 
overleven, dan steken ze best wel eens een handje 
toe: takkenwallen aanleggen als schuilplaats voor 
allerlei dieren, een verlande poel uitdiepen, een wilg 
knotten, rietland maaien om te laten verjongen of 
een bloemenweide hooien. Mensenwerk voor meer 
en betere natuur dus. Tijd om de hemdsmouwen op 
te stropen en de laarzen uit de kast te halen!
Doelgroep: 1ste, 2de en 3de graad so
Locatie: De Blankaart

Arboretum Challenge
Het arboretum is een uniek stukje natuur. Meer dan 
150 verschillende bomen uit alle uithoeken van de 
wereld in het hartje van De Gavers. Bij dit educatie-
ve spel gaan de jongeren gewapend met een iPad 
de strijd aan tegen hun klasgenootjes. Door allerlei 
vragen te beantwoorden en opdrachten uit te voeren 
kunnen ze het bos beschermen. Op het einde van 
dit spel hebben de bomen geen geheimen meer 
voor hen. 
Doelgroep: 1ste graad so
Locatie: De Gavers

Begeleide Zwinwandeling
De groep gaat op stap met een ervaren Zwingids die 
de leerlingen meeneemt in de boeiende wereld van 
de vogels, het park, de slikken en de schorren… Een 
ervaring waarbij alle zintuigen geprikkeld worden. 
Indien gewenst kan er ingespeeld worden op speci-
fieke thema’s.
Doelgroep: 1ste, 2de en 3de graad so
Locatie: Zwin Natuur Park

Beleef en beheer de heide
Heide is mensenwerk, maar de natuur profiteert 
mee. Waar de mens maait, hooit en harkt, vinden 
unieke planten en dieren een plaatsje. Elke vondst 
biedt de gelegenheid tot een biologisch moment. 
Samen met de conservator van het Heideveld-Bor-
nebeek voeren leerlingen verschralende beheer-
werken uit. Op voorhand wordt er gemaaid met 
een ijzeren paard, een maaibalk en bosmaaiers. De 
leerlingen werken in groepjes van 4. Elk groepje 
beschikt over een zeil, een riek, antenneharken en 
werkhandschoenen. Handen uit de mouwen dus op 
de heide!
Doelgroep: 1ste, 2de en 3de graad so
Locatie: Bulskampveld
Periode: febr.-april, telkens op vrijdag  
van 13.45 tot 15.45 uur
Prijs: € 30 

Biodiversiteitsstudie planten
In een intergetijdengebied als het Zwin is een 
enorm scala aan planten te vinden. Het regelmatig 
overspoelen van de Zwinvlakte door zeewater cre-
eert een unieke habitat voor heel wat soorten. 
In de module ‘Biodiversiteitsstudie planten’ gaat 
de klas de natuur in om deze habitat te onderzoe-
ken. Als echte biologen maken de leerlingen een 
transect om een stukje van de Zwinvlakte in kaart te 
brengen. Met moderne en klassieke methodes be-
palen ze de abiotische factoren in een afgebakend 
gebied. Ze analyseren de zonering aan de hand van 
vochtigheid, zoutgehalte, zuurtegraad… De klas-
groep ontdekt zo dat heel wat planten enkel in hun 
eigen niche kunnen floreren. Deze niches worden 
gekoppeld aan de Ellenberg-Hillwaarden. Zo krijgen 
de studenten een beter begrip van de grote diversi-
teit aan planten in het Zwin.
Doelgroep: 2de graad so
Locatie: Zwin Natuur Park
Periode: mei tot oktober

Biodiversiteitsstudie vogels
Vogels kijken is hip! Steeds meer mensen genieten 
ervan de natuur in te trekken om vogels te observe-
ren. Het brengt rust, is gezond en je leert steeds bij! 
Deelnemers aan deze module krijgen de kans om 

http://www.klasbakken.be


12 13

Duinenreservatenspel
Wie verovert het laatste stukje duin aan onze kust? 
Wat is een reservaat? Welke dieren komen er voor? 
Welke beheerwerkzaamheden gebeuren er? Waar-
om lopen er schapen en ezels rond in de duinen? Al 
deze vragen krijgen een antwoord na een adembe-
nemend educatief duinenspel waarbij twee ploegen 
het opnemen tegen elkaar en voor de natuur. 
Doelgroep: 1ste jaar van de 1ste graad so
Locatie: Duinpanne

Duurzaam water
Duurzaam omgaan met water is vandaag de dag 
een must! Deze module stapt af van het klassieke 
chemisch wateronderzoek en laat de leerlingen 
vertrekken vanuit hun eigen leefwereld. Een kast 
vol huisraadproducten, enkele dataloggers en een 
handvol onderzoeksvragen zetten de leerlingen aan 
tot het uitvoeren van verschillende experimenten. 
Stap voor stap wordt de invloed van huisraadpro-
ducten op de abiotische factoren in een poel bloot-
gelegd. Ontdek waarom de poelslak niet zo gelukkig 
is met het zout in je bad of waarom afwasmiddel 
ervoor zorgt dat een schaatsenrijder verdrinkt. Tot 
slot laten puzzelstukken de leerlingen toe, zelf de 
schakels tussen de abiotische factoren, de mens en 
het leven in een poel te maken. Wie kan de puzzel 

vervolledigen? Deze module biedt leerlingen een 
uitdagend onderzoek waarbij duurzaam omgaan 
met water en autonoom groepswerk centraal staan.
Doelgroep: 2de (ev. ook nog voor 3de) graad so 
Locatie: Bulskampveld

NIEUW - Expo Sea Change
Bezoek de nieuwe tentoonstelling met een gids!
Doelgroep: 1ste, 2de en 3de graad so
Locatie: Duinpanne
Prijs: € 75 voor gidbeurt en toegang 

Het spook van de Blankaart
Drie groepen en drie locaties... Jongeren gaan met 
kaart en klok in de hand in kleine groepjes onbege-
leid op zoek naar welbepaalde bijzondere plekjes 
in het natuurgebied. Ook drie verhalen… Zowel 
binnen als buiten maken ze op verschillende wijzen 
kennis met de natuur en de geschiedenis van De 
Blankaart. En drie spoken… Elk verhaal kent zijn 
spook van het moeras. Slechts één van de drie is 
het echte spook! Wie heeft zich laten vangen wan-
neer uiteindelijk het ware spook van De Blankaart 
opstaat?
Doelgroep: 1ste graad so
Locatie: De Blankaart 
Periode: april-juni / sept.-okt.

deel te nemen aan burgerwetenschap. Met apps 
gelinkt aan waarnemingen.be leren ze zelf waarde-
volle informatie delen over de vogels die ze kunnen 
observeren. Op die manier dragen ze bij aan het on-
derzoek naar de huidige vogelpopulatie in het Zwin. 
Met verrekijkers en telescopen proberen de leer-
lingen zo veel mogelijk soorten te herkennen. Een 
handige zoekkaart helpt hen om soorten van elkaar 
te onderscheiden. In een uitdagende activiteit 
ondervinden de leerlingen hoe divers vogels zijn 
en leren ze verbanden leggen tussen soorten, hun 
omgeving en hun gedrag.
Doelgroep: 2de graad so
Locatie: Zwin Natuur Park

Bouw je bos!
Een bos is meer dan bomen alleen. Aan de hand 
van verschillende opdrachten ontdekken de leer-
lingen, de belangrijkste kenmerken van een bos. 
Zo onderzoeken de leerlingen waarom er minder 
ondergroei is in een beukenbos, meten ze de hoogte 
van een boom, spelen ze het korstmossenkwartet 
en speuren ze naar levensechte dieren en insecten. 
Ook de diversiteit aan planten en dieren en hun 
samenhang komen ruim aan bod. 
Elke goed uitgevoerde opdracht levert houtschijven 
op, die op hun beurt ingeruild kunnen worden voor 

onderdelen van een bos. Met de onderdelen bouwen 
de leerlingen samen een bos. Slaagt de klas er in 
om een gezond bos te bouwen?
Doelgroep: 1ste graad so
Locatie: Bulskampveld
Periode: april-juni / sept.-okt.
Prijs: € 15 als de leerkracht zelf begeleidt

De ransel
Herinneringseducatie WO I: de jongeren volgen het 
spoor van W.A. Stokes, een 17-jarige soldaat uit WO 
I, die begraven ligt op Hedge Row Trench Ceme-
tery in domein De Palingbeek. Aan de hand van de 
inhoud van zijn ransel, een stapeltje brieven en de 
doos met persoonlijke spullen die na zijn dood aan 
zijn ouders werd bezorgd, stappen ze doorheen de 
rijke geschiedenis van het domein en zoeken ze 
naar de verbanden tussen het oorlogslandschap 
van toen en het natuurdomein van nu. 
Er bestaat ook een versie ‘De ransel op maat’ voor 
groepen van 125 (programma halve dag) tot 225 
leerlingen (programma volle dag).
De module komt in aanmerking voor een subsidie in 
het kader van het bezoek aan onroerend erfgoed in 
West-Vlaanderen.
Doelgroep: 1ste leerjaar van 1ste graad so
Locatie: De Palingbeek
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ties worden verschillende fenomenen in de ruimte 
besproken. Wat zijn sterren en wat maakt hen zo 
anders dan planeten? Hoeveel sterren zijn er in de 
Melkweg? Wat zijn nevels? Het zijn maar enkele 
vragen waar ze een antwoord op zullen krijgen. 
In de tweede sterrenwacht krijgen ze de grootste 
amateurtelescoop van de Benelux en een multi-
mediale 3D-voorstelling te zien. De rondleiding 
en de voorstellingen worden in al hun aspecten 
aangepast aan wat de leerlingen reeds kennen en 
welke richting zij volgen.
Doelgroep: 1ste graad so
Locatie: De Palingbeek

Klimaatwandeling
Een natuurgids neemt de klas mee op stap door 
de Gavers. Tijdens deze wandeling wordt op 
verschillende stopplaatsen even stilgestaan bij de 
relatie tussen mens en natuur. Vooral de vraag: 
“Hoe kunnen wij op een duurzame manier omgaan 
met moeder natuur?” komt telkens aan bod. Op 
een speelse en interactieve manier ontdekken de 
jongeren het complex verhaal van onze wereld in 
verandering.
Doelgroep: 3de graad so
Locatie: De Gavers

Koken met kruiden
De klas wordt in 2 groepen verdeeld. De leerlingen 
van de ene groep gaan met een opdrachtenkaart, 
een grondplan en een kruidengids in de hand op 
zoek naar zes specifieke kruiden in de kruiden-
tuin. Bij elk kruid hoort een aantal vragen over het 
gebruik en de kenmerken van de plant. De andere 
groep maakt onder begeleiding kennis met een 
aantal verse kruiden, hun smaak en hun geur om 
daarna zelf aan de slag te gaan en enkele eenvou-
dige gerechtjes te bereiden. De leerlingen stellen 

hun kruid(en) en hun gerechtje voor aan de andere 
groepsleden. Halverwege wisselen de groepen. Er 
wordt een duidelijke link gelegd tussen de kruiden 
die binnen gebruikt worden en deze die buiten 
gevonden worden.
Doelgroep: 1ste, 2de en 3de graad so
Locatie: Bulskampveld
Periode: april-juni / sept.-okt.
Prijs: + € 1,5 per persoon voor de ingrediënten

Kruien in zee
De jongeren gaan in zee met waadpak en steeknet 
en maken kennis met levende garnalen, krab-
ben, platvissen... Ze ervaren dat afval deze dieren 
bedreigt.
Doelgroep: 1ste, 2de en 3de graad so
Locatie: Duinpanne (in zee en op het strand)
Periode: kan enkel 2 uur vóór en 1 uur na laagwater
Prijs: € 135

NIEUW: Kustexplo
Tijdens deze belevingsactiviteit op het strand 
ervaren de leerlingen wat er leeft en wat de invloed 
is van de mens op dit biotoop. Met zoek-, loop- en 
creaopdrachten komen de leerlingen meer te weten 
over schelpen, natuurlijke en niet-natuurlijke aan-
spoelsels, kustbescherming, zeedieren… De impact 
van de mens wordt telkens grondig besproken. Is 
dit positief of negatief? En welke actie(s) zouden de 
leerlingen ondernemen?
Doelgroep: 1ste graad so
Locatie: Duinpanne (op het strand)

Mobiel strandlabo
Er wordt afgesproken op het strand, aan de vloed-
lijn. Het mobiel strandlabo wordt samen opgezet. 
Het doel is om het onzichtbare strand- en zeeleven 
zichtbaar te maken, dit dankzij enkele binoculairs. 

Hoe duinen groeien
Tijdens deze geleide wandeling van strand tot 
polder starten de leerlingen aan het Westhoekre-
servaat en eindigen ze in het bezoekerscentrum. 
Ze leren bij over het ontstaan van duinen en de 
verschillende duinmilieus.
Doelgroep: 2de en 3de graad so
Locatie: Duinpanne (op locatie)

iPad wandeling Westhoek
De leerlingen observeren en discussiëren in groep 
over landschap en diversiteit in het 340 ha groot 
Westhoekreservaat. Ze gebruiken hiervoor een iPad, 
die geleend kan worden.
Op de iPad staat een virtuele excursiebundel in de 
vorm van een iBook. Daarin worden verschillende 
widgets gebruikt in interactieve opdrachten. Deze 
worden afgewisseld met weetjes en beeldmateri-
aal. Het is dus geen theoretische uiteenzetting, de 
nadruk ligt op waarnemen. In het iBook wordt ook 
verwezen naar enkele apps die al op de iPad staan. 
De leerlingen nemen foto’s, maken tekeningen en 
houden notities bij… allemaal op de iPad!
Doelgroep : 1ste graad so
Locatie: Duinpanne (+ op locatie)
 
NIEUW: Invloed van de mens op  
Zwin en zee
De menselijke invloed lijkt vandaag de dag oneindig 
groot. We veranderen ecosystemen overal waar we 
komen en zetten de natuur naar onze hand. Soms 
is deze invloed positief, maar heel vaak doet onze 
aanwezigheid in de natuur weinig goeds.
In deze module gaan de leerlingen samen met een 
gids na hoe de mens de zee en het Zwin beïnvloedt. 
In een reeks experimenten gaan ze na of er (micro)
plastics in de vloedlijn van de zee te vinden zijn en 
waar deze plastics mogelijk vandaan komen. Ze 

gaan ook na hoe het komt dat de zee zuurder wordt 
en wat de gevolgen daarvan zijn voor het leven in de 
zee.
In een afsluitende wandeling kijkt de klas of we de 
negatieve invloed van de mens ook zien in de vlakte 
van het Zwin Natuur Park en leren ze hoe we onze 
negatieve invloed op de natuur kunnen beperken. 
Doelgroep: 3de graad so
Locatie: Zwin Natuur park

Kennismaking met het VOC
Onder begeleiding bezoek je het Opvangcentrum 
voor Vogels en Wilde Dieren. In het dierenartslokaal 
krijgen de jongeren uitleg over de oorzaken van 
ziekten en verwondingen bij de binnengebrachte 
dieren en over hun verzorging. Ze wandelen langs 
de eerste opvang, de familiekooien en de vliegkooi. 
Ze krijgen een overzicht van de revalidatieperiode 
waarbij de dieren steeds meer ruimte krijgen. Zo 
wennen die aan hun toekomstige vrijlating. De klas 
eindigt in de muizenkwekerij, waar het voedsel voor 
uilen en andere roofvogels wordt gekweekt. Tenslot-
te krijgt iedereen de kans om via een uitgebouwd 
opdrachtencircuit zijn kennis te testen.
Doelgroep: 1ste, 2de en 3de graad so
Locatie: Bulskampveld
Prijs: € 3 per persoon

Kennismaking met sterrenkunde
De leerlingen maken tijdens het bezoek aan As-
troLAB IRIS kennis met de ruimte en de weten-
schappelijke kant van sterrenkijken. Ze maken 
in het optisch labo kennis met de werking van 
telescopen. Hier worden spiegels gemaakt voor 
telescopen en een kleine demonstratie toont hoe 
ze zelf zo’n spiegel kunnen maken. In de koepel 
kijken ze naar de zon en maken ze kennis met 
computergestuurde telescopen. Met enkele anima-
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Op stap met (de) natuurgids
De natuurgids laat de kinderen op een andere ma-
nier naar de natuur kijken. Ze ontdekken en onder-
zoeken in het bos zelf een aantal bijzondere plekjes. 
Misschien rent er plotseling een eekhoorn langs de 
boomstammen of kruist een kikker het pad. Deze 
doe-wandeling is elk seizoen anders, want er wordt 
zeer sterk ingespeeld op wat die periode voor spe-
ciaals te bieden heeft. Er is een aangepast aanbod 
voor elke graad. Geef vooraf door welke inhoud je 
zeker aan bod wil laten komen: bomen, waterdie-
ren, paddenstoelen en herfst, dierensporen, vogels, 
kriebelbeestjes.
In de Blankaart is een combinatie met de fluitster-
boot mogelijk. De module kost dan € 120.
Doelgroep: 1ste, 2de en 3de graad so (De 
Blankaart: 2de en 3de graad so)
Locatie: Bulskampveld, De Blankaart + op locatie

NIEUW - Op weg naar 2030
Milieu en duurzaamheid zijn niet meer weg te slaan 
uit de actualiteit. De SDG’s of duurzame ontwik-
kelingsdoelstellingen geven een kader om ons op 
koers te zetten richting een duurzame maatschap-
pij. Wat houden die SDG’s in en hoe kan elk van ons 
een bijdrage leveren?
Doelgroep: 1ste graad so
Locatie: Bulskampveld (+ op locatie), De Blankaart, 
De Gavers, De Palingbeek, Duinpanne, 
Voelsprieterij, Zwin Natuur Park
Prijs: € 15 (begeleiding door de leerkracht). In 
Duinpanne kan dit wel met begeleiding van een 
gids. 

Oriëntatieloop
Met behulp van kaart (en eventueel kompas) gaan 
leerlingen in een natuurlijke omgeving op zoek naar 
gemerkte punten die op de kaart uitgetekend zijn. 
De route is niet op voorhand aangeduid en wordt 
door de deelnemers zélf bepaald. Oriëntatielopen 
is een unieke gelegenheid om vakoverschrijdend te 
werken.
Reserveren: via MOEV op 051 26 50 30 of  
info@wvl.moev.be
Doelgroep: 1ste graad so
Locatie: De Palingbeek
Prijs: volle dag: € 7,5 per leerling / halve dag: 
€ 4,5 per leerling

Oriëntatieloop met natuuropdrachten
“De ideale module als de leerkracht vakover-
schrijdend wil werken!” Pedagogisch begeleider.
Met kaart en kompas leren de kinderen zich ori-
enteren in het bos. De opdracht is simpel: zo veel 
mogelijk verborgen prikpalen vinden. Bij iedere paal 
moeten de kinderen een opdracht uitvoeren. Van 
kriebelbeestjes zoeken tot kunstwerkjes maken. 
Taal, rekenen, begrijpend lezen, wereldoriëntatie, 
handvaardigheden, bewegen en sociale vaardighe-
den komen aan bod.
Doelgroep: 1ste graad so
Locatie: De Gavers

NIEUW - Save our planet
De wereldbevolking stijgt jaar na jaar. Grondstoffen 
worden steeds schaarser. Het gebruik van fossiele 
grondstoffen zoals olie en gas moeten we dus drin-
gend afbouwen. Kunnen we de fossiele grondstoffen 
in producten vervangen door biomassa? 
Het bordspel “Save our Planet” is tactisch en edu-
catief tegelijk. Het test de kennis van de leerlingen 
door middel van 83 verschillende meerkeuzevragen. 
Weet jij trouwens hoeveel voedsel wordt verspild, 
welk Europees land de grootste ecologische voetaf-
druk per inwoner heeft of hoeveel water je verbruikt 
tijdens een douche van 5 minuten? 
Het spel wordt best voorafgegaan door een 
kant-en-klare-leermodule van 2 lesuren.
Reserveer voldoende dozen, 1 speldoos volstaat 
voor 2 tot 4 spelers.
Het spel werd ontwikkeld door Vives Hogeschool 
binnen het Europees project BioBoost.
Doelgroep: 3de graad so
Locatie: het spel is gratis te lenen in alle 
bezoekerscentra, Voelsprieterij en bij MOS 
secundair onderwijs West-Vlaanderen

Strandwandeling
Wat is een strandrug, een zwin, een mui? Hoe ont-
staan ribbels in het zand? Hoe ontstaan de golven 
op zee? Wat is eb en vloed? Wat is zand? Wat is een 
vloedlijn? Wat is het nut van een vloedlijn? Kortom, 
wat zie je aan zee? 
Er liggen allerhande schelpen op het strand, welk 
dier maakt dit huisje? Hoe kan je zien of er een dier 
in het schelpje leefde? Wat zijn sifo’s, een voet en 
sluitspieren? Wat ligt er nog allemaal in de vloed-
lijn? 

De leerlingen krijgen eenvoudige veldwerkopdrach-
ten rond verschillende thema’s: zand, zout, het 
leven van een zeepok, determinatie van aanspoel-
sels... Ze kunnen bovendien scheppen met plank-
tonnetjes, met wat geluk nemen ze plankton waar 
onder de bino. Milieuvervuiling van de zee komt ook 
aan bod in de proefjes: afval (microplastics), verzu-
ring en eutrofiëring behoren tot de mogelijkheden.
Doelgroep: 1ste, 2de en 3de graad so
Locatie: Duinpanne (op het strand bij laagwater)

Moord in de poel
Jongeren onderzoeken de levensgemeenschap van 
een poel. Ze worden verwonderd over het leven in 
en rond de poel en krijgen een eerste inzicht in het 
belang van poelen. Op een speelse manier worden 
enkele voorname bewoners van de poel voorgesteld. 
Daarna gaan de jongeren in deelgroepjes aan de 
slag. Als echte speurders gaan ze op zoek naar de 
moordenaar van één van de poelbewoners. 

Tijdens hun onderzoek maken ze kennis met de 
voedselrelaties tussen de dieren in de poel. Er 
ontstaat een heus voedselweb. Ook de plantengroei, 
de vorm van de poel en de kwaliteit van het water 
worden onderzocht. Een activiteit voor knappe 
speurders die zin hebben in nattigheid!
Doelgroep: 1ste graad so
Locatie: De Blankaart, De Gavers
Periode: in De Blankaart enkel in april-juni 

Oosthoekduinen
Duinen groeien, verplaatsen zich, vlakken af... 
Kortom: duinen ‘leven’! Tijdens deze wandeling 
leer je meer over de verschillende duinmilieus. De 
Oosthoekduinen zijn door hun ligging tussen het 
Calmeynbos en de duinpolders een uniek biotoop. 
Op aanvraag kan er ook een stukje veldwerk gekop-
peld worden aan deze wandeling.
Doelgroep: 1ste, 2de en 3de graad so
Locatie: Duinpanne (in de Oosthoekduinen)
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Veldwerk ecologie
In deelgroepjes maken jongeren een veldstudie van 
een ecosysteem waarbij de wisselwerkingen tussen 
biotische en abiotische factoren worden blootge-
legd. Elke deelgroep onderzoekt een transect door 
de abiotische parameters en de plantensoorten op 
te nemen. De resultaten hiervan worden verzameld 
op een veldwerkblad. Er wordt gebruik gemaakt van 
de Ellenberg-Hill-waarden om de relaties  tussen 
de aanwezige vegetatie en de biotoop weer te 
geven. Uitgaande van deze gegevens formuleren de 
studenten een mogelijke beheermaatregel om een 
niet-aanwezige rode-lijstsoort meer ontwikkelings-
kansen te geven op het onderzochte terrein.
Doelgroep: 2de graad so
Locatie: Bulskampveld, De Gavers, De Blankaart, 
De Palingbeek 
Periode: april-juni/sept.-okt. / In De Blankaart 
enkel in het voorjaar

Veldwerk landschap
Op een speelse en interactieve manier vestigen we 
de aandacht op het landschap. Leerlingen ob-
serveren, zoeken, oriënteren, situeren en voeren 
opdrachten uit. Een grote orthofoto biedt hen de 

mogelijkheid het landschap ruimer te bekijken. 
Maar er valt nog zoveel meer te ontdekken. Tijd 
om zelf aan de slag te gaan. In groepjes voeren 
leerlingen zes opdrachten uit over de volgende the-
ma’s: waardering, reliëf en hoogte, water, bodem, 
oriëntatie, kaart en legende. Als afsluiter maken ze 
de overgang van een orthofoto naar een topografi-
sche kaart. Veldwerk landschap is een excursie vol 
uitdagingen waarbij de eindtermen aardrijkskunde 
en het groepsgebeuren centraal staan.
Doelgroep: 1ste graad so
Locatie: Bulskampveld, De Gavers, De Palingbeek 
& De Kemmelberg

Veldwerk tabletexcursie landschap
De leerlingen worden in groepjes autonoom uitge-
stuurd in het domein. Aan de hand van een tablet 
gaan ze gericht opdrachten afwerken op een vijftal 
excursiepunten verspreid in het domein over een 
traject van +/- 5 km. In de opdrachten gaan de leer-
lingen o.a. gestuurde waarnemingen doen van de 
omgeving, via groepswerk conclusies en standpun-
ten innemen, via nieuwe media taakgericht werken 
en zich oriënteren in een onbekende omgeving. 
Tijdens de opdrachten is het ook heel belangrijk dat 

Vervellingen van krabben, zeewier, breedbladig 
mosdiertje, zeesterren, rugschilden van inktvis…
Jammer genoeg liggen er ook zaken die op het 
strand niet thuis horen. Van waar komen ze en hoe 
lang blijven ze in de natuur? Zijn ze schadelijk voor 
dieren en voor de mens?
Vergeet je laarzen of waterdichte stapschoenen niet 
en zorg voor warme kledij!
Doelgroep: 2de en 3de graad so
Locatie: Duinpanne (op het strand, bij laagwater)

Van schaap tot laken
Na een bezoekje aan het Yper Museum weten de 
jongeren alles over het wollig verleden van de stad. 
Nu gaan ze zelf aan de slag! Tijdens deze workshop 
gaan de leerlingen creatief aan de slag met ruwe en 
plantaardig geverfde wol. Ze spinnen fantasierijke 
draden zoals de Ieperse spinsters en maken net 
zoals de vroegere vollers een kleurrijk viltwerkje. 
Doelgroep: 1ste en 2de graad so 
Locatie: Yper Museum, Ieper - enkel mogelijk in 
combinatie met een museumbezoek – reserveren 
via De Palingbeek 
Periode: 4 febr.–dec.: di-vrij / 1 april–15 dec.: 
ook op maandag 

Prijs: € 60 + € 0,5 per leerling materiaalkost 
(Ieperse scholen: € 30 + € 0,5 per leerling) /
museumbezoek: € 3 per leerling (Ieperse scholen 
gratis)

Veldwerk bos 
Een bos is meer dan alleen maar een verzameling 
bomen. Mensen, dieren en planten vestigen zich op 
plaatsen waar de leefomstandigheden goed zijn. 
Ook het bos wordt beïnvloed door levende, niet-le-
vende en menselijke factoren. Tijdens het veldwerk 
wordt de leefomgeving van een bos vergeleken met 
een open veld (een duin in Duinpanne). De leerlin-
gen gaan via de wetenschappelijke werkmethode 
aan de slag. Er worden metingen uitgevoerd en 
waargenomen planten en dieren(sporen) worden op 
naam gebracht. Vanuit de waarnemingen wordt er 
een definitie van het begrip bos opgesteld. Begrip-
pen als biodiversiteit, bosbeheer, functies van het 
bos… krijgen hun plaats in de synthese.
Doelgroep: 1ste graad so
Locatie: Bulskampveld (+ op locatie), De Gavers, 
De Blankaart (+ op locatie), Duinpanne, De 
Palingbeek & De Kemmelberg
Prijs: € 15 als de leerkracht zelf begeleidt 
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vele facetten van de fysica die hier hun toepassing 
vinden. Het waarnemen met een telescoop ge-
beurt computergestuurd. Ze staan stil bij de vraag 
wat er dan nog zelf moet gebeuren. Verschillende 
principes vanuit de ruimte, bijvoorbeeld de zwaar-
tekracht, worden overlopen. Verder wordt getoond 
hoe anders de afstanden in de ruimte zijn dan dat 
wij hier op aarde gewoon zijn. 
De leerlingen van de 3de graad kijken naar de zon 
door een H-Alfa telescoop en komen meer te weten 
over de werking ervan. 
De evolutie van de sterren wordt besproken, reke-
ning houdend met de huidige wetenschappelijke 
kennis rond begrippen als materie, trilling, golven, 
zwaartekracht en energie.
In de tweede sterrenwacht krijgen alle leerlingen de 
grootste amateurtelescoop van de Benelux te zien. 
Bij avondbezoek is er tijd om met de telescopen 
waar te nemen. Ze kijken ook naar een multimedia-
le 3D-projectie. 
Doelgroep: 2de en 3de graad so 
Locatie: De Palingbeek 

Westhoekreservaat
Het Westhoekreservaat is met haar 350 ha onder-
deel van het grootste aaneengesloten duinengebied 
van onze kust. Tijdens deze wandeling lopen de 
jongeren door verschillende biotopen: strand, dui-
nen, bos. Verschillen tussen de soorten duinmilieus 
zoals stuifduinen, jonge duinen, paraboolduinen, 
graslanden, duindoornstruweel… komen aan bod.
Doelgroep: 1ste, 2de en 3de graad so
Locatie: Duinpanne (in het Westhoekreservaat)

Zeesnuisteren 
Ontdek de wondere wereld van krabben, kreeftjes, 
garnalen en schelpdieren. Weet je hoe zand eruit-
ziet als je dat 40x vergroot? Jammer genoeg moet 
ook de afvalproblematiek in zee belicht worden: een 
spooknet, een stuk afval, microplastics… hoe lang 
blijven ze in zee en welke gevolgen hebben ze voor 
het leven van zeedieren en ons leven?
Doelgroep: 1ste graad so
Locatie: Duinpanne 

Zoom in op het Zwin
In het eerste middelbaar onderzoek je de wereld 
van het leven rond je. Een fascinerende wereld, 
gevuld met simpele en complexe wezens. Hoe 
kwamen wetenschappers te weten hoe het leven in 
elkaar zit? We weten al heel veel, maar er valt nog 
enorm veel te ontdekken.
In ‘Zoom in op het Zwin’ gaan de leerlingen zelf op 
onderzoek om de natuur in het Zwin te verkennen. 
Op een uitgestippeld parcours met verschillende 
haltes meten ze met multimeters zelf de abiotische 
factoren die het rijke leven in het Zwin mee bepalen. 
Ze onderzoeken met de microscoop in het labo de 
kleinste planten en dieren en brengen zelf de flora 
in het Zwin in kaart. Ze leren vogels herkennen met 
verrekijkers en telescopen. Onze ervaren gidsen 
geven ondertussen uitleg over de verbanden tussen 
de soorten in dit complexe ecosysteem.
Die module kan met 50 tot 150 leerlingen.
Doelgroep: 1ste jaar van de 1ste graad so
Locatie: Zwin Natuur Park

de leerlingen respectvol omgaan met materiaal, 
milieu en mensen.
Doelgroep: 3de graad so (aso en tso)
Locatie: De Palingbeek 
Duur: 3 uur

Veldwerk tabletexcursie 
Wereldoorlog I
De leerlingen gaan in een prachtig natuurdomein 
op zoek naar achterliggende verhalen van WO I. Ze 
ontdekken hoe dit voormalig oorlogslandschap heel 
wat biodiversiteit herbergt. Dit doen ze aan de hand 
van interactieve opdrachten op de tablet.  
WO I wordt vanuit verschillende, verrassende 
invalshoeken bekeken: een verpleger vertelt over 
zijn dienst in een verbandpost die nu gebruikt wordt 
als vleermuiskelder, een paard over zijn leven 
aan het front, een Brits soldaat over de verboden 
kerstvrede en nog veel meer. Samen ontdekken ze 
hoe het landschap van toen nu een ideale leefwe-
reld vormt voor verschillende doelsoorten zoals de 
eikelmuis. De excursie omvat een aantrekkelijke 
mix van herinnerings-, natuur- en milieueducatie 
en een grote dosis transversale opdrachten. Leren 
argumenteren, navigeren, bronnen en beeldmateri-
aal raadplegen en interpreteren, zijn slechts enkele 
vaardigheden die aan bod komen. De nadruk ligt op 
groepswerk en het gebruik van nieuwe media in en 
met de natuur.
Doelgroep: 3de graad so (aso, bso en tso)
Locatie: De Palingbeek 
Duur: 3 uur

Veldwerk Water
Een vijver, een beek en een poel vormen een habitat 
voor zeer diverse organismen. Deze macro-inver-
tebraten worden al meer dan 20 jaar gebruikt om 
de biologische kwaliteit van het oppervlaktewater in 
Vlaanderen te bepalen. Onder begeleiding scheppen 
de leerlingen macro-invertebraten uit de vijver. Na 
het nemen van de stalen en na de determinatie, 
wordt een inventarisatie opgemaakt van de aan-
wezige organismen. Het bepalen van de Belgische 
Biotische Index (BBI) staat centraal, maar ook 
waterplanten en de relatie tussen beide komen aan 
bod. Het resultaat kan vergeleken worden met de 
waarnemingen van andere groepen, vroegere waar-
nemingen of met resultaten van de VMM. Veldwerk 
‘Water’ is een boeiende ontdekkingstocht in een 
onbekend wereldje.
Doelgroep: 2de graad so
Locatie: Bulskampveld, De Blankaart, De Gavers, 
De Palingbeek
Prijs: € 15 als de leerkracht zelf begeleidt (mogelijk 
in De Blankaart en De Palingbeek) 

Verkenning in het heelal en werking 
van telescopen
Alle rondleidingen en voorstellingen worden aange-
past aan het niveau en de richting van de leerlingen.
Zo maken ze in het optisch labo van AstroLAB IRIS 
kennis met de werking van telescopen. Een kleine 
demonstratie toont hoe de medewerkers spiegels 
slijpen en testen voor telescopen. In de koepel met 
de telescopen wordt uitgelegd hoe het werkt. 
Voor de 2de graad komen licht en optica zeker 
aan bod. Daarnaast krijgen ze toelichting over de 
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Zot van het Zwin
Na de eerste graad moeten jonge scholieren een 
eerste keer de keuze maken voor een nieuwe stu-
dierichting. Wie weet willen ze later wel aan de slag 
in een natuurpark als het Zwin?
‘Zot van het Zwin’ laat de leerlingen op ontdekking 
gaan in het Zwin Natuur Park en zet ze in kleine 
groepjes zelfstandig aan het werk. Gewapend met 
een iPad en kaart trekken ze door het park en mo-
gen ze er op los experimenteren. 
Tijdens de module krijgen de leerlingen de kans om 
vijf verschillende jobs te doen, met telkens andere 
experimenten. Ze gaan aan de slag als wetenschap-
per, groenwerker en ornitholoog. Ze leven zich 
creatief uit als meteoroloog of fotograaf. Door vijf 
verschillende opdrachten uit te voeren krijgen de 
leerlingen inzicht in wat het betekent in een natuur-
park te werken.
Doelgroep: 2de jaar van de 1ste graad so
Locatie: Zwin Natuur Park 

Zwinbiotopentocht
Het Zwin is vooral gekend om zijn diversiteit aan 
vogels. Het is echter veel meer dan dat. Het is een 
gebied met een enorme rijkdom aan soorten en 
biotopen.
Tijdens een gezonde, stevige wandeling doorheen 
verschillende biotopen van het Zwin Natuur Park 

leren jongeren het unieke kust-ecosysteem kennen. 
Ze trekken langs polders en dijken, door het bos, 
over de Zwinvlakte naar de duinen en het strand. 
Onderweg krijgen ze uitleg van onze deskundige 
gidsen over de diverse soorten fauna en flora en 
hun onderlinge verbanden. Om deze biotopen nog 
beter te begrijpen doen de leerlingen onderweg zelf 
metingen van abiotische factoren die deze biotopen 
mee bepalen.
Naast abiotische en biotische factoren wordt ook 
de mens als beïnvloedende factor in rekening 
gebracht. Onze invloed is immers overal te voelen, 
zelfs in de natuur. Bij elke biotoop gaan gids en 
leerlingen na hoe groot de menselijke invloed op de 
deelgebieden van het Zwin is.
Doelgroep: 3de graad so
Locatie: Zwin Natuur Park
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REGIO BRUGS OMMELAND

UITVALSBASIS IN DE REGIO: 
Bezoekerscentrum Bulskampveld, Bulskampveld 9, 8730 Beernem
050 55 91 00 – bulskampveld@west-vlaanderen.be – www.west-vlaanderen.be/bulskampveld 
Volg ons ook op facebook en instagram.

Tillegembos

d’ Aertrycke

Fort van Beieren

Bulskampveld

Damse Vaart

Abdijenroute

Groene 62

Vloethemveldzate

IN DE KIJKER

Steropdracht rond levende en niet-levende factoren in een bos voor 1ste graad so.

WIST JE DAT?
- Wil je gratis materiaal lenen?
 In het bezoekerscentrum kan je gratis tal van educatieve modules en veldwerkmaterialen lenen. 
- Heb je recht op korting?
 Heel wat gemeentebesturen geven financiële steun als je met je klas een gidsbeurt boekt bij 

 Bezoekerscentrum Bulskampveld. Vraag bij je boeking naar de mogelijke korting.
- Wil je op de hoogte blijven?
 Abonneer je via www.west-vlaanderen.be/bulskampveld op onze nieuwsbrief.
- Er is heel wat infrastructuur beschikbaar in het domein en het bezoekerscentrum:

* permanente en tijdelijke tentoonstellingen 
* toiletten, veldwerkklas, kookklas…
* avontuurlijke speeltuigen, kruidentuin, bewegwijzerde wandelingen…

Reserveren en info: contacteer het bezoekerscentrum.

mailto:bulskampveld%40west-vlaanderen.be?subject=
http://www.west-vlaanderen.be/bulskampveld
http://www.west-vlaanderen.be/bulskampveld
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REGIO MIDDEN-WEST-VLAANDEREN  
EN DE VOELSPRIETERIJ

CONTACT VOOR NME IN DE REGIO:
De Voelsprieterij, Spanjestraat 141, 8800 Roeselare
051 27 55 57 - voelsprieterij@west-vlaanderen.be – www.voelsprieterij.be 
Volg ons op facebook.

UITLEENDIENST MET ETALAGE
Gratis, altijd open en speciaal voor onderwijsmensen: de uitleendienst van De Voelsprieterij wil leerkrachten voluit 
aanmoedigen om onderzoekend bezig te zijn, o.a. door materiaal aan te reiken. Blader door het aanbod op de web-
site en reserveer vervolgens snel en gemakkelijk. 
Ook stagiairs zijn welkom voor materialen tijdens een stage. 
Vind je niet wat je zoekt? Onderaan het reserveringsformulier kan je aangeven wat je niet in het aanbod vond.

ONTDEK JE PLEKJE
De Voelsprieterij daagt leerkrachten uit om op ontdekking te gaan in de eigen schoolomgeving.
De regio Midden-West-Vlaanderen staat garant voor enkele avontuurlijke landschapsparels en groene stadsoases. 
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Dit zijn ideale plekjes om met jouw klas actief aan natuur- en milieueducatie te doen.
Ongetwijfeld zijn er ook in jouw schoolbuurt locaties waar je aan veldwerk kan doen met klasgroepen. Leer ze ons 
gerust kennen of ontdek op onze website nieuwe locaties in de buurt van je school.

WIST JE DAT?
- De Voelsprieterij heeft een eigen digitale nieuwsbrief. Je kan je abonneren via de link op de homepage van 

www.voelsprieterij.be. Ook op facebook kan je de Voelsprieterij ondertussen leuk vinden.
- Je kan bij de Voesprieterij ook de MOS energiekoffer kan ophalen.
- Nog even geduld: ook De Voelsprieterij werkt aan een aanbod voor secundaire scholen in de regio 

 Midden-West-Vlaanderen.

mailto:voelsprieterij%40west-vlaanderen.be?subject=
http://www.voelsprieterij.be
http://www.voelsprieterij.be
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REGIO ZUID-WEST-VLAANDEREN

UITVALSBASIS IN DE REGIO: 
Provinciaal Recreatie- en Natuurcentrum De Gavers, eikenstraat 131, 8530 Harelbeke
056 23 40 10 – gavers@west-vlaanderen.be – www.west-vlaanderen.be/gavers  
Volg ons ook op facebook en instagram.

WIST JE DAT?
- Het bezoekerscentrum heeft een eigen digitale nieuwsbrief. Abonneer je via www.west-vlaanderen.be/gavers 

en blijf op de hoogte van alle nieuwigheden.
- In het bezoekerscentrum kun je gratis tal van pakketten en veldwerkmaterialen lenen.
- Een leerrijke, sportieve dag - waarbij sport en natuureducatie - elkaar afwisselen, mogelijk is. Raadpleeg het 

sportaanbod via www.west-vlaanderen.be/gavers > scholen en groepen
- Er is heel wat infrastructuur beschikbaar in het domein en het bezoekerscentrum: 

* toiletten, laboklas, picknickruimte, cafetaria’s
* avontuurlijke speeltuigen, hindernissenparcours, deathride, speelbos

Reserveren en info: contacteer het bezoekerscentrum.
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mailto:gavers%40west-vlaanderen.be?subject=
http://www.west-vlaanderen.be/gavers
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UITVALSBASISSEN IN DE REGIO:
1. Provinciaal Bezoekerscentrum De Blankaart, Iepersteenweg 56, 8600 Diksmuide-Woumen
 051 54 59 48 – blankaart@west-vlaanderen.be – www.blankaart.be 

Volg ons ook op facebook.

2. Provinciaal Bezoekerscentrum De Palingbeek, Vaartstraat 7, 8902 Ieper-Zillebeke
 057 23 08 40 – bc.palingbeek@west-vlaanderen.be – www.west-vlaanderen.be/palingbeek  

Volg ons ook op facebook en instagram.

WIST JE DAT?
- In de bezoekerscentra kun je gratis tal van pakketten en veldwerkmaterialen lenen.
- Je kan inschrijven om de digitale nieuwsbrief van het bezoekerscentrum te ontvangen. Abonneren doe je via 

www.blankaart.be of www.west-vlaanderen.be/palingbeek. Zo blijf je op de hoogte van het aanbod en alle 
 nieuwigheden.

- Er is heel wat infrastructuur beschikbaar in de domeinen en de bezoekerscentra. 
* toiletten, picknickruimte
* bijenhal en insectenhotel, speelbos
* bewegwijzerde wandelingen 

- In De Palingbeek is er ook een biologische kringlooptuin, een cafetaria, een speeltuin en een picknickweide.
- Ook op De Kemmelberg is nieuwe infrastructuur aanwezig nabij het bezoekerscentrum Heuvelland (in de kerk 

aan de overkant van het gebouw): 
* toiletten, verwarmde picknickruimte voor +/- 100 leerlingen
* bergruimte voor rugzakken

- Scholen uit Regionaal Landschap Westhoek krijgen korting. Ben je een secundaire school uit Diksmuide, Ieper, 
Koekelare, Poperinge of Veurne, dan krijg je een mindering van deelnameprijs. Diksmuidse, Ieperse, Koeke-
laarse en Veurnse scholen krijgen meteen een aangepaste factuur. Scholen uit Poperinge vragen een compen-
serende bijdrage aan de milieudienst. Zij vragen een bewijs van deelname voor een natuur-en milieu-educatie-
ve activiteit aan de organisatie. 

AANBOD VOOR GROTERE GROEPEN IN DE PALINGBEEK: 
- De ransel op maat voor groepen tot 125 leerlingen (programma halve dag)
- De ransel op maat voor groepen tot 225 leerlingen (programma hele dag) 

Reserveren en info: contacteer het bezoekerscentrum.

REGIO WESTHOEK
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mailto:blankaart%40west-vlaanderen.be?subject=
http://www.blankaart.be
mailto:bc.palingbeek%40west-vlaanderen.be?subject=
http://www.west-vlaanderen.be/palingbeek
http://www.blankaart.be
http://www.west-vlaanderen.be/palingbeek
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WIST JE DAT?
- Het bezoekerscentrum heeft een eigen digitale nieuwsbrief. Abonneer je via www.duinpanne.be en blijf op de 

hoogte van alle nieuwigheden.
- Er heel wat infrastructuur beschikbaar is rond het bezoekerscentrum? 

* laboklas, Noordzeeaquarium, interactieve kaart met bezienswaardigheden in de regio 
* toiletten, picknickruimte, bar, groene winkel
* speeltuin, duinentuin met 11 duinmilieus (toegankelijk voor rolstoelgebruikers) 

Reserveren en info: contacteer het bezoekerscentrum.

Zwin Natuur Park
OP DE KOFFIE IN HET ZWIN
Kom als leerkracht kennis maken met het aanbod voor scholen in het Zwin Natuur Park.
Het Zwin Natuur Park heeft voor scholen heel wat te bieden. De interactieve tentoonstelling over trekvogels, het 
huttenparcours en de prachtige natuur in de Zwinvlakte zijn zeker het bezoeken waard. Naast een vrij bezoek met 
de klas, kun je ook kiezen voor een begeleide wandeling met gids of een specifieke thema-activiteit voor het basis- 
en secundair onderwijs.
Op woensdag 28 oktober krijg je als leerkracht de kans om kennis te maken met de thema-activiteiten. 
Inschrijven via www.zwin.be t.e.m. 27 oktober.
Prijs: gratis, maar inschrijven verplicht
Voor wie? enkel voor leerkrachten in bezit van lerarenkaart
Parking: gratis voor de ingeschreven leerkrachten
Ontdek ons volledig onderwijsaanbod op onze website https://www.zwin.be/nl/scholen. 
Prijs begeleiding: € 60 + toegangsprijs (€ 4 per leerling, ten laatste 3 weken op voorhand reserveren)

WIST JE DAT?
- Het bezoekerscentrum heeft een eigen digitale nieuwsbrief. Abonneer je via www.zwin.be en blijf op de hoogte 

van alle nieuwigheden.
- Er een groene winkel, een speeltuin en een cafetaria zijn.
- De groep heeft een hele dag toegang tot het Zwin Natuur Park en kan zo ook op eigen houtje de interactieve 

tentoonstelling, het huttenparcours en de Zwinvlakte ontdekken.

Reserveren en info: contacteer het bezoekerscentrum.

REGIO KUST

1. Provinciaal Bezoekerscentrum Duinpanne, Olmendreef 2, 8660 De Panne
 058 42 21 51 – duinpanne@west-vlaanderen.be – www.duinpanne.be
 Volg ons op facebook en instagram.

2. Zwin Natuur Park, Graaf Léon Lippensdreef 8, 8300 Knokke-Heist
 050 60 70 86 – info@zwin.be – www.zwin.be
 Volg ons op facebook en instagram.

Duinpanne
NIEUWE TENTOONSTELLING SEA CHANGE
Ontdek er alles over de Noordzee in zes thema’s. Ontdek op een interactieve manier het verhaal van de zee in 
verandering. Bewonder het leven in zee en scan magneetvellen om er meer over te weten te komen, tuur door een 
periscoop, graaf fossielen op of sta te kijken van de drukte op zee. Verwonder je over de bouw van een zandbank en 
de vele types zand er voorkomen. Zie hoe het skelet van een dwergvinvis er uit ziet en probeer te achterhalen wat 
zijn dood veroorzaakte … 
Prijs gidsbeurt voor max. 25 lln.: € 75 (toegang inbegrepen)
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http://www.duinpanne.be
http://www.zwin.be
https://www.zwin.be/nl/scholen
mailto:duinpanne%40west-vlaanderen.?subject=
http://www.duinpanne.be
mailto:info%40zwin.be?subject=
http://www.zwin.be
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MOS | DUURZAME SCHOLEN, STRAFFE SCHOLEN
MOS helpt van je school een milieuvriendelijke en duurzame leer- en leefomgeving te maken, samen met de leer-
lingen, het schoolteam en het netwerk van de school. Hoe kan MOS mijn school ondersteunen?

BEGELEIDING OP MAAT
- Natuur op School: 
 Denk je erover om je schooldomein een groene make-over te geven? MOS maakt je wegwijs in de provinciale 

subsidie Natuur op School en helpt bij het uitstippelen van een traject. 
- Klimaat: 
 MOS stimuleert scholen om hun CO2-voetafdruk te reduceren en biedt via de klimaattrajecten ondersteuning 

op maat van de school. 
- Voeding: 
 MOS werkt samen met verschillende partners om het voedingsbeleid op school lekker, gezond en duurzaam te 

maken, zowel in de keuken als in de klas. 
- Leeft in jouw school een ander thema? 
 De MOS-ondersteuning wordt afgestemd op de noden en de vragen van de school.

INSPIRATIE EN EDUCATIEVE MATERIALEN
MOS informeert en inspireert over het ruime aanbod aan milieu-educatieve en duurzame initiatieven. 
Wil je aan de slag met actiefiches of uitleenmaterialen zoals de MOS-energiekoffer? Ga naar de website of contac-
teer je MOS-begeleider.

NETWERKMOMENTEN EN VORMINGEN
Je blik verruimen en ervaringen uitwisselen met collega’s uit andere scholen doe je op de netwerkmomenten, 
vormingen en EDO-cafés. Hou de website/nieuwsbrief in de gaten.

GRATIS REIZEN MET DE LIJN
Via de MOS-pas reizen MOS-scholen gratis met bus of tram in Vlaanderen voor milieu-educatieve uitstappen. 

MEER INFO 
MOS secundair onderwijs West-Vlaanderen
Elien De Pelsmaeker 
050 40 32 83 
elien.depelsmaeker@west-vlaanderen.be 
www.west-vlaanderen.be/mos

MOS Vlaanderen
www.mosvlaanderen.be
www.klascement.be/mos
www.facebook.com/mosvlaanderen

Blijf op de hoogte via de MOS-nieuwsbrief: http://abonneren.west-vlaanderen.be

mailto:elien.depelsmaeker%40west-vlaanderen.be%20%20?subject=
http://www.west-vlaanderen.be/mos 
http://www.mosvlaanderen.be 
http://www.klascement.be/mos 
http://www.facebook.com/mosvlaanderen 
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Zoek de gepaste module
voor jouw klas

www.klasbakken.be

http://www.klasbakken.be

