
Over mooie plekjes en boeiende verhalen in natte 
natuur: horen, zien en beleven!

Op stap met Nagi

OMSCHRIJVING
Nagi is jullie NAtuurGIds. Op stap met Nagi betekent dat 
jullie de mooiste hoekjes en de boeiendste verhalen van het 
moerasgebied in en rond De Blankaart te zien en te horen 
krijgen. In elk seizoen kunnen jullie genieten van bijzondere 
momenten.  Water, vogels, dieren en planten: altijd is er 
wel iets dat jullie zal verrassen of nieuwsgierig maakt. 
Leeft er echt een spook in De Blankaart? En kunnen we 
de otter te zien krijgen? Leven er vissen in troebel water? 
En wat betekent de naam ‘Blankaart’?  Woont er trouwens 
nog een baron in het kasteel? Goed om weten is dat als je 
in het spoor van Nagi stapt je best je laarzen niet vergeten 
bent! Eventueel kunnen jullie ook het water op van de 
Blankaartvijver met een open fluisterboot. Een unieke 
ervaring!

DOELGROEP 2de en 3de graad lager

DUUR 2 uur

BEGELEIDING door bezoekerscentrum
en minstens 1 leerkracht

PERIODE januari - juni  en
september-december

GROEP maximum 25 kinderen  

PRIJS €60 + €50 indien met fluisterboot 
wordt gevaren

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


