
leerrijke activiteit in de duinentuin, zelfstandig of in 
groepjes

Piratenroute 

OMSCHRIJVING
Ontdek het geheim van de piraat en misschien vind je de 
schat!
Zin in een leuke, avontuurlijke én leerrijke activiteit in de 
natuurtuin? In kleine groepjes gaan kinderen op pad om de 
opdrachten van de piraat over het leven in de duinen op te 
lossen. De infopanelen bieden de juiste oplossing! 
Als alle vragen correct opgelost zijn, weten ze waar de 
geheime code verstopt zit. Hopelijk is het de juiste code om 
de schatkist te openen! Er zit een kleine verrassing in voor 
elke stoere piraat.

DOELGROEP 2de – 3de graad lager onderwijs

DUUR 1 uur

BEGELEIDING enkel eigen begeleiding – reservatie 
noodzakelijk

PERIODE januari - december

GROEP maximum 25 kinderen  

PRIJS €1/leerling 

EXTRA Buitenactiviteit, voorzie 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



Piratenroute
De piratenzoektocht is een leerrijk parcours in de tuin 
van het bezoekerscentrum voor kinderen vanaf het derde 
leerjaar.
Deze activiteit wordt in groepjes ervaren.

Een piratenfiguur spreekt de kinderen enorm aan! 
Kinderen gaan met behulp van een plattegrond (schat-
kaart) op zoek naar de afgebeelde piraten in de duinentuin. 
Ze proberen de infoborden zo goed mogelijk te lezen en 
zoeken naar de antwoorden op de verschillende vragen. 
Op deze speelse manier komen de kinderen heel wat te 
weten over de fauna en de flora in de duinen.

Hebben de kinderen alle vragen kunnen beantwoorden? 
Dan komt de plek tevoorschijn waar ze moeten zoeken 
naar de geheime code om het slot van de piratenschatkist 
te openen. 

Dit educatief project werd ontwikkeld door het Depar-
tement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse 
overheid en afgestemd op de eigen locatie door de dienst 
Natuur- en Milieueducatie van de provincie 
West-Vlaanderen.


