
educatief spel rond natuurbeheer en natuurbehoud
Duinenreservatenspel

OMSCHRIJVING
Wie verovert het laatste stukje duin aan onze kust? Wat 
is een reservaat? Welke dieren komen er voor? Welke 
beheerswerkzaamheden gebeuren er? Waarom lopen er 
schapen en ezels rond in de duinen? Al deze vragen krijgen 
een antwoord na een adembenemend duinenspel waarbij 
2 ploegen het opnemen tegen elkaar en voor de natuur. 
In dit educatieve spel leren de deelnemers op een speelse 
wijze de verschillende actoren en de verschillende beheer-
methoden van een duinengebied kennen.

DOELGROEP 3de graad lager onderwijs – 
1ste graad secundair

DUUR 2 uur

BEGELEIDING door bezoekerscentrum
en minstens 1 leerkracht

PERIODE januari - december

GROEP maximum 25 leerlingen

PRIJS €60 

EXTRA Goede loopschoenen en 
aangepaste kledij is nodig. 

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



Duinenreservatenspel 
In deze actieve groepsactiviteit komen kinderen heel wat te 
weten over de duinen. 
Wat is een reservaat? 
Wat mag je wel in een reservaat?
Wat is verboden? 
Waarom grazen er in de duinen schapen en ezels?
Wat zijn de verschillende zones?
Met het spelbord in de hand wandelen de kinderen een 
stukje door de duinen tot aan de speelzone.
Hier wordt het spelbord geplaatst en geeft de begeleider 
uitleg over het spel. De groep wordt in twee kleinere groe-
pen verdeeld, maar ze redden samen stukken duin!
Welke ploeg heeft als eerste vier zones kunnen veroveren?

Nadat het spelbord met de zones opgevuld is, komen de 
twee groepen samen. De verschillende zones worden 
besproken.

Tot slot een fata morgana-opdracht: Welke ploeg wint de 
uitdaging?
Samenwerken en teamspirit zijn hier zeker aan de orde!

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.


