
natuurbeleving op maat 
Op stap met de natuurgids
OMSCHRIJVING
Dat een bezoek aan domein Bulskampveld of De Blankaart 
voor de leerlingen een boeiende belevenis is, ondervinden 
ze door mee te stappen met een natuurgids doorheen het 
domein. Inhoud en duur van de activiteit kunnen aangepast 
worden aan de vraag van de leerkracht, studierichting 
van de leerlingen en te bereiken doelstellingen. Diverse 
thema’s behandelen kan: op zoek gaan naar dieren (en/of 
sporen ervan) die er voorkomen, aandacht opbrengen voor 
het eigene van wat elk seizoen te bieden heeft, verwonderd 
leren staan over de diversiteit van de rijke plantenwereld,… 
Ook poelscheppen, het schatten van grootheden, bespre-
king van hout… zijn eventuele (neven)opties. Op vraag van 
de leerkracht kan ook een zeer specifiek pakket van activi-
teiten georganiseerd worden, en dit steeds op maat van de 
eigenheid van de betrokken leerlingen.

DOELGROEP
2de en 3de graad secundair  
onderwijs.
Bulskampveld: ook in de 1ste graad.  

DUUR 2 tot 2,5 uur

BEGELEIDING door bezoekerscentrum
en minstens 1 leerkracht

PERIODE
januari – juni en  
september - december

GROEP maximum 25 leerlingen  

PRIJS €60
Blankaart: optie fluiterboot: + €50  

EXTRA aangepaste kledij en schoeisel 
voorzien

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


