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Bulskampveld
www.west-vlaanderen.be/bulskampveld

Beschrijving van de modules: www.west-vlaanderen.be/bulskampveld

doelgroep module

1ste graad

  Beheer en beleef de heide > begeleid uitvoeren van beheerwerken in de heide 

Kennismaking met het VOC > begeleid bezoek aan het Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren

Koken met kruiden > kennismaking met de kruidentuin en aansluitende kookworkshop

Op stap met de natuurgids > interactieve natuurwandeling met seizoensgebonden thema’s naar keuze

 Veldwerk bos > vergelijkende biotoopstudie tussen bos en open veld 

Veldwerk landschap > steropdracht waarbij alle facetten van het landschap onderzocht worden
2de graad

  Beheer en beleef de heide > begeleid uitvoeren van beheerwerken in de heide

Kennismaking met het VOC > begeleid bezoek aan het Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren

Koken met kruiden > kennismaking met de kruidentuin en aansluitende kookworkshop

Op stap met de natuurgids > interactieve natuurwandeling met seizoensgebonden thema’s naar keuze

Veldwerk ecologie > onderzoek naar de samenhang van de (a)biotische factoren van een ecosysteem

Veldwerk water > ongewervelden wijzen ons op de kwaliteit van het water

Duurzaam water > experimenteel onderzoek: invloed van abiotische factoren op het leven in een poel 
3de graad

  Beheer en beleef de heide > begeleid uitvoeren van beheerwerken in de heide

Kennismaking met het VOC > begeleid bezoek aan het Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren

Koken met kruiden > kennismaking met de kruidentuin en aansluitende kookworkshop

Op stap met de natuurgids > interactieve natuurwandeling met seizoensgebonden thema’s naar keuze
aanvragen op maat

Leerkrachten en directies > pedagogische studiedag op maat

Leraren in opleiding > ondersteuning NME-bachelorproef of onderzoeksopdracht

Leraren in opleiding > Natuurstudiedag op maat

 zelf begeleiden mogelijk na afspraak •  
€15 voor gebruik materiaal/lokaal

 aangepaste prijs
 februari - april telkens op vrijdagnamiddag

 van 13.45 tot 15.45 uur
 module kan op een andere locatie • indien 

 begeleid: €50 + €10 (o.a. verplaatsingskosten)

Prijs begeleiding: € 50
Grootte van de groep: max. 25
Duur: afhankelijk van de module 2 of 2,5 uur

Wist je dat...  er in het Bulskampveld een gratis uitleendepot is
voor heel wat veldwerkmaterialen. 

Reserveren en info, contacteer het bezoekerscentrum (zie laatste pagina)

De Blankaart
www.blankaart.be

Reserveren en info, contacteer het bezoekerscentrum 
(zie laatste pagina)

doelgroep module

1ste graad
Amai, mijn botten: natuurbeheer met klasse!
> Hoe belangrijk is natuur? En wat doen we ermee? Handen uit de mouwen voor meer en beter!

Het spook van De Blankaart
> 3 groepen, 3 locaties, 3 verhalen en 3 zoekopdrachten; maar vooral: wie van de drie is het?

Loeren in de broeken
> De vallei anders bekeken: zappend in één der grootste Vlaamse overstromingsgebieden...

Moord in de poel > detectivespel naar het leven in en rond een poel (voor BSO)

  Veldwerk bos > vergelijkende biotoopstudie tussen bos en open veld

NIEUW Veldwerk landschap > steropdracht waarbij alle facetten van het landschap onderzocht worden
2de graad

Amai, mijn botten: natuurbeheer met klasse!
> Hoe belangrijk is natuur? En wat doen we ermee? Handen uit de mouwen voor meer en beter!

 
 

Op stap met de natuurgids
> met focus op water als sleutel voor natuurvoordelen en klimaatbuffering
> ... in combinatie met fluisterboot

NIEUW Veldwerk ecologie > onderzoek naar de samenhang van de (a)biotische factoren van een ecosysteem

Veldwerk water > Ongewervelden wijzen ons op de kwaliteit van het water.

Vreemde vogels
> Ooit bevolkten vreemde volkeren de valleirand, vandaag leggen water en trekvogels de link.

3de graad
Amai, mijn botten: natuurbeheer met klasse!
> Hoe belangrijk is natuur? En wat doen we ermee? Handen uit de mouwen voor meer en beter!

 
  

Op stap met de natuurgids
> met focus op water als sleutel voor natuurvoordelen en klimaatbuffering
> ... in combinatie met fluisterboot

Vreemde vogels
> De IJzervallei honderd jaar geleden en vandaag: wat hebben soldaten en (trek)vogels gemeen?  
Een verrassende verkenning van een vallei.

 zelf begeleiden mogelijk na afspraak • € 15 voor gebruik materiaal/lokaal
 module kan op andere locatie •  indien begeleid: € 50

 fietstocht
 duurdere module

Prijs begeleiding: € 50
Grootte van de groep: max. 25
Duur: afhankelijk van de module 2 of 2,5 uur 

Kom ‘Op de koffie’ 
Regelmatig stellen we ons aanbod voor. Indien hiervoor interesse,  
geeft u ons een seintje?  Dan nodigen we u uit op de eerstkomende sessie.

Beschrijving van de modules: www.blankaart.be

Kennismaking - Veldwerk water
Doelgroep: leerkrachten 2de graad SO 
Wanneer: woensdag 6 september 2017 van 14.00-16.30 uur 
Prijs: gratis - reservatie verplicht

Kennismaking - Veldwerk landschap
Doelgroep: leerkrachten 1ste graad SO 
Wanneer: woensdag 14 maart 2018 van 14.00-16.30 uur 
Prijs: gratis - reservatie verplicht

Neem deel en 

maak kans op een 

gidsbeurt!

Neem deel en 

maak kans op een 

gidsbeurt!
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De Gavers
www.west-vlaanderen.be/gavers

Reserveren en info, contacteer het recreatie- en natuurcentrum
(zie laatste pagina)

Beschrijving van de modules: www.west-vlaanderen.be/gavers

doelgroep module

1ste graad
Moord in de poel > detectivespel naar het leven in en rond een poel

Oriëntatieparcours met natuuropdrachten

Veldwerk bos > vergelijkende biotoopstudie tussen bos en open veld

Veldwerk landschap  > steropdracht waarbij alle facetten van het landschap onderzocht worden
2de graad

Veldwerk ecologie > onderzoek naar de samenhang van de (a)biotische factoren van een ecosysteem

Veldwerk water > ongewervelden wijzen ons op de kwaliteit van het water
3de graad

Klimaatwandeling > interactieve wandeling met uitdagende werkvormen
leerkrachten

Pedagogische studiedag op maat

 zelf begeleiden na afspraak - € 15 voor gebruik materiaal/lokaal

Prijs begeleiding: € 50
Grootte van de groep: max. 25
Duur: afhankelijk van de module 2 of 2,5 uur

Wist je dat... 
...er in De Gavers een gratis uitleendepot is voor heel  
wat veldwerkmaterialen. 

...PRNC De Gavers een waaier aan sportmogelijkheden biedt.

NIEUW!
Vanaf september 2017 biedt de Gavers een leerrijke dag aan 
waarbij sport en natuureducatie elkaar afwisselen. 
Neem een kijkje op www.west-vlaanderen.be/gavers

De Nachtegaal
www.west-vlaanderen.be/nachtegaal

Beschrijving van de modules: www.west-vlaanderen.be/nachtegaal

doelgroep module

1ste graad
Biodiv’je > educatief spel rond biodiversiteit
Biotoopstudie bos en duin > vergelijkende biotoopstudie tussen bos en duin
Duinenreservatenspel > educatief spel rond natuurbeheer en natuurbehoud
Duinen beleven + Oosthoekduinen > een geleide wandeling
Insecten onder de loep > interactieve insectenwandeling met begeleider

Kustexplo > doorschuifprogramma  voor grote groepen; keuze uit 6 verschillende onderdelen van 
ongeveer 50 minuten
  1 Zeesnuisteren - De zee op de korrel
  2 Biotoopstudie biotische factoren bos en duin
  3 Biotoopstudie abiotische factoren bos en duin

Mobiel strandlabo > onderzoek van strandvondsten aan de vloedlijn
Strandwandeling > elk getij brengt nieuwe aanspoelsels op het strand
Westhoekreservaat > een landschapswandeling in 340 ha duinen met I-pad
Westhoekreservaat > een geleide wandeling in 340 ha duinen
Zeesnuisteren > strandvondsten worden in het labo van dichterbij bekeken

2de graad
Oosthoekduinen > beleef een interactieve wandeling
Hoe duinen groeien > geleide wandeling van strand tot polder
Mobiel strandlabo > onderzoek van strandvondsten aan de vloedlijn
Strandwandeling > elk getij brengt nieuwe aanspoelsels op het strand
Veldwerk water > ongewervelden wijzen ons op de waterkwaliteit van een duinenpoel
Veldwerk ecologie > onderzoek naar de samenhang van de (a)biotische factoren van een ecosysteem
Westhoekreservaat > een landschapswandeling in 340 ha duinen met I-pad
Westhoekreservaat > een geleide wandeling in 340 ha duinen

3de graad
Oosthoekduinen > beleef een interactieve wandeling
Hoe duinen groeien > geleide wandeling van strand tot polder
Mobiel strandlabo > onderzoek van strandvondsten aan de vloedlijn
Strandwandeling  > elk getij brengt nieuwe aanspoelsels op het strand
Veldwerk water > ongewervelden wijzen ons op de waterkwaliteit van een duinenpoel
Westhoekreservaat > een landschapswandeling in 340 ha duinen met I-pad
Westhoekreservaat > een geleide wandeling in 340 ha duinen

leerkrachten
Ga buiten spelen > workshop rond natuurbeleving bij kinderen
Pedagogische studiedag en vorming op maat

 enkel in het voorjaar
 module enkel op een andere locatie
   zelf begeleiden na afspraak: €15 voor gebruik materiaal/lokaal

Prijs begeleiding: €50 
Grootte van de groep: max. 25
Duur: afhankelijk van de module 2 of 2,5 uur

Reserveren en info, contacteer het bezoekerscentrum (zie laatste pagina)

  4 Leven in een duinenpoel  
  5 Duinen beleven
  6 Professorroute (tot 15 november 2017)
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De Palingbeek
www.west-vlaanderen.be/palingbeek

Reserveren en info, contacteer het bezoekerscentrum (zie laatste pagina)

doelgroep module

1ste graad
Aan het werk op De Milieuboerderij > een dagje echt veldwerk

1ste jaar De ransel > in het spoor van soldaat W.A. Stokes - kan ook op maat voor grote groepen

Kleurrijk vilten  > creatief met natuurlijk gekleurde wol

Kennismaking met sterrenkunde
> kennismaking met de ruimte en het wetenschappelijke van sterrenkunde

Oriëntatieloop
> met kaart en kompas in de hand op zoek naar een aantal gemerkte punten in het domein

 Veldwerk bos > vergelijkende biotoopstudie tussen bos en open veld (ook op Kemmelberg)

Veldwerk landschap > steropdracht waarbij alle facetten van het landschap onderzocht worden
2de graad

Hemelobjecten en telescopen > fenomenen in de ruimte en alles over telescopen

Middeleeuwse Lakenmeesters
> workshop met seizoensgebonden verfplanten: van wol tot Iepers laken 

Op stap met de natuurgids > natuurbeleving op maat

Veldwerk ecologie > onderzoek naar de samenhang van de (a)biotische factoren van een ecosysteem

Veldwerk water > ongewervelden wijzen ons op de kwaliteit van het water
3de graad

Hemelobjecten en telescoopbouw
> fenomenen in de ruimte en telescoopbouw (bij avondbezoek: waarneming)

Op stap met de natuurgids > natuurbeleving op maat

Veldwerk tabletexcursie Landschap > een excursie door landschap en tijd in De Palingbeek

Veldwerk tabletexcursie Wereldoorlog I > van niemandsland naar natuurdomein

leerkrachten

Pedagogische studiedag op maat

 zelf begeleiden mogelijk
 na afspraak - €15 voor
 gebruik materiaal/lokaal

   duurdere module
   module kan op een 

        andere locatie: indien  
        begeleid: €50

   duur: 3 uur

Prijs begeleiding: €50
Grootte van de groep: max. 25
Duur: afhankelijk van de module  
2 of 2,5 uur

Wist je dat... 
...er in de Palingbeek een gratis uitleendepot is
voor heel wat veldwerkmaterialen. 

Zwin Natuur Park
www.zwin.be

Beschrijving van de modules: www.zwin.be

doelgroep module

1ste graad

1ste jaar Zoom in het Zwin > ga zelf aan de slag als onderzoeker langs een parcours met verschillende 
onderzoeksplekken

2de jaar Zot van het Zwin > 5 experimenten in en om de natuur geven inzicht in de boeiende aspecten van 
het natuuronderzoek van de zotte professor

2de graad

Biodiversiteitstudie planten > onderzoek de zonnatie in bepaalde delen van het intertijdengebied 
met zowel klassieke als moderne technieken 

Biodiversiteitstudie vogels > observeer vogels en registreer die op waarnemingen.be

3de graad

Zwinbiotopentocht > tijdens een parcours van 6 km en met korte onderzoeken, ontdek je de ver-
schillen tussen 6 biotopen

Natuurbeheer, meneer? > maak kennis met de ‘Zwinwachter’ en denk na over het natuurbeheer op 
de lange termijn voor deze regio

Prijs begeleiding: € 50 + € 4 toegang per leerling
Grootte van de groep: max. 25 – behalve ‘Zoom in het Zwin’: voor grotere groepen met 3 tot 6 begeleiders
Periode: van april tot oktober – behalve ‘Natuurbeheer, meneer?’: kan het hele jaar door
Duur: afhankelijk van de module 2 tot 2,5 uur
Start om 9 uur, 10 uur of 13.30 uur
Voorzie aangepaste kledij voor een korte of lange buitenactiviteit, soms zijn ook laarzen vereist.

Wist je dat… 
… er naast de modules nog mogelijkheden zijn: teambuilding, afvalruimactie in de Zwinvlakte, bezoek aan de 
multimediale tentoonstelling in het centrum en/of het huttenparcours buiten, duurzaamheidswandeling, begelei-
de wandeling in de Zwinvlakte

…een programma op maat voor grote groepen kan: graag 3 maand vooraf contact nemen met  
michel.gabriels@west-vlaanderen.be

Reserveren en info via www.zwin.beIn de kijker!

- filmproject ‘14-18’ in beeld
- veldwerk tabletexcursie WO I: ‘van niemandsland naar natuurdomein’
- mobiele applicatie ‘Ypres Salient 1914-1918’: ontdek het oorlogslandschap 
Doelgroep: 3de graad aso, bso en tso 

Beschrijving van de modules: www.west-vlaanderen.be/palingbeek 76
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Contactgegevens
www.west-vlaanderen.be/bezoekerscentra

1 Bulskampveld
Bulskampveld 9
8730 Beernem
T 050 55 91 00
E bulskampveld@west-vlaanderen.be

2 De Blankaart
Iepersteenweg 56
8600 Woumen (Diksmuide)
T 051 54 59 48
E blankaart@west-vlaanderen.be

3 De Gavers
Eikenstraat 131
8530 Harelbeke 
T 056 23 40 10 
E gavers@west-vlaanderen.be 

4 De Nachtegaal
Olmendreef 2
8660 De Panne
T 058 42 21 51
E nachtegaal@west-vlaanderen.be 

5 De Palingbeek
Vaartstraat 7
8902 Zillebeke (Ieper)
T 057 23 08 40
E bc.palingbeek@west-vlaanderen.be

6 Zwin Natuur Park
Graaf Léon Lippensdreef 8
8300 Knokke-Heist
T 050 60 70 86
E info@zwin.be 

Naast de bezoekerscentra is er MOS  
Marjolein Hantson helpt je keuzes maken om stappen te zetten naar een duurzame school:  
contacteer haar via marjolein.hantson@west-vlaanderen.be


