
ontdekkingstocht rond paddenstoelen en schimmels
Zwanzen over zwammen

OMSCHRIJVING
De begeleider bouwt via een vertelboek een verhaal op 
over paddenstoelen. Hierbij starten we vanuit het mystie-
ke wereldje van heksenbezems, heksenboter, duivelsei,… 
Eetbaar of niet, plaatjes of buisjes, beurs of ring,… alles 
wat je hoeft te weten over zwammen wordt op een leuke 
manier aangebracht. Het geheel wordt geïllustreerd met 
modellen, gekweekte paddenstoelen en ‘bosmateriaal’. 
Hierna volgt een boswandeling met tal van leuke waarne-
mingsopdrachtjes.

DOELGROEP 2de graad lager onderwijs 

DUUR 2 tot 2,5 uur

BEGELEIDING door bezoekerscentrum
en minstens 1 leerkracht

PERIODE oktober - november

GROEP maximum 25 kinderen  

PRIJS €60 

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@wtest-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



Zwanzen over zwammen
Het wereldje van de fungi is en blijft mysterieus. Dit geldt 
niet enkel voor kinderen, maar ook voor volwassenen 
spreekt dit tot de verbeelding. In dit pakket proberen we 
tal van geheimen en raadsels uit te klaren rond padden-
stoelen. Aan de hand van een groot prentenboek wordt 
een interactief gesprek opgebouwd. Hierbij worden de 
belangrijkste kenmerken van de bouw en ontwikkeling van 
zwammen aangehaald. Basisbegrippen als symbiose, pa-
rasieten, fotosynthese... worden op een eenvoudige manier 
uitgelegd en visueel voorgesteld. 

Tevens worden er ook raakvlakken met de leefwereld van 
de kinderen opgezocht. Zwammen vervullen een heel be-
langrijke rol in onze samenleving. Soms vormen ze zowel 
een bron van bepaalde ziektes als een basis bij de ontwik-
keling van bepaalde geneesmiddelen. 

In een bos kunnen bepaalde zwammen de taak van ‘op-
ruimer’ vervullen terwijl andere soorten bomen kunnen 
doden. Het geheel wordt geïllustreerd met enkele broed-
bakken gevuld met oesterzwammen, weidechampignons... 
Onder een camera worden de onderdelen getoond en 
worden o.a. de zwamdraden op een scherm geprojecteerd.

Na deze korte uiteenzetting gaan de kinderen op stap on-
der begeleiding van een medewerker. Als echte Sherlock 
Holmes’ speuren ze gericht in het bos op zoek naar uit-
eenlopende soorten paddenstoelen. Iedereen krijgt hierbij 
een opdracht om een bepaalde paddenstoel te zoeken en 
moeten deze dan ook voorstellen aan de groep.  Op een 
speelse manier ontdekken de kinderen de verscheidenheid 
aan zwammen in het bos. Het geheel wordt doorweven met 
tal van doe-opdrachten.


