
Scheppen naar waterleven en uitzoeken wie zich laat vangen
Duik eens in de poel

OMSCHRIJVING
Zonder water kunnen wij niet leven.  Het water dat wij 
nodig hebben om te leven komt uit de natuur.  Hoe beter 
de waterkwaliteit in poelen en beken, hoe beter voor ons.  
Trouwens hoe meer planten en dieren in het water, hoe 
beter de kwaliteit. Dus gaan we even op zoek naar het rijke 
waterleven.  Van kikkers, padden of salamanders weten 
jullie misschien al iets af? Maar al eens hun larven gezien?  
Of die van de vliegvlugge waterjuffers boven het water?  
Wie is bang van de waterpissebed of waterschorpioen?  
En wie doet het even goed als de rugzwemmer? 
Met het verhaal van eten en gegeten worden, verlaten we 
uiteindelijk de waterkant niet alleen met ons veldwerkma-
teriaal maar ook met heel wat meer kennis over wat zich 
onder de waterspiegel allemaal afspeelt…

DOELGROEP 2de graad lager 

DUUR 2 uur

BEGELEIDING door bezoekerscentrum
en minstens 1 leerkracht

PERIODE april - juni  en
september-oktober

GROEP maximum 25 kinderen  

PRIJS €60 

EXTRA aangepaste kledij

LOCATIE EN RESERVATIE
Bezoekerscentrum Bulskampveld 
Bulskampveld 9, 8730 Beernem
050 55 91 00 - bulskampveld@west-vlaanderen.be 
www.west-vlaanderen.be/bulskampveld

Bezoekerscentrum De Blankaart
Iepersteenweg 56, 8600 Diksmuide
051 54 59 48 - blankaart@west-vlaanderen.be
www.blankaart.be

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

Bezoekerscentrum Duinpanne
Olmendreef 2, 8660 De Panne
058 42 21 51 - duinpanne@west-vlaanderen
www.duinpanne.be

De Voelsprieterij - ’t West-Vlaamse hart
Spanjestraat 141, 8800 Roeselare
050 40 32 82 - wim.devarrewaere@west-vlaanderen.be
www.voelsprieterij.be

Provinciaal Recreatie- en Natuurcentrum De Gavers
Eikenstraat 131, 8530 Harelbeke
056 23 40 10 - gavers@west-vlaanderen.be
www.west-vlaanderen.be/gavers

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

Ontdek het overzicht van alle educatieve modules op
www.klasbakken.be

 Module kan ook op andere locatie • info: contacteer bezoekerscentrum


