
OMSCHRIJVING
Broebelbeesten zitten in het water. Het zijn dieren die 
bruisen van het leven, broebels produceren en er zelfs 
soms uitzien als broebels; met andere woorden rare 
snuiters. Maar soms zitten broebelbeesten niet in het 
water. Soms zijn ze op wandel. Soms stoppen ze zich weg. 
Sommige vliegen rond. 
Sommige broebelbeesten leven altijd in het water en 
anderen passeren alleen. Het zijn fascinerende schepsels 
in alle vormen en maten. In deze module maken de 
kinderen kennis met de broebelbeesten en al wie hen 
aanbelangt. Dit doen ze op een creatieve en gevarieerde 
manier.  

DOELGROEP 2de graad lager onderwijs    

DUUR 2 tot 2,5 uur

BEGELEIDING door bezoekerscentrum
en minstens 1 leerkracht

PERIODE
eind februari - maart - april (enkel 
voormiddagen wegens trek en over-
zetacties)  en april tot eind oktober

GROEP maximum 25 kinderen  

PRIJS €60

EXTRA aangepaste kledij 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

op verkenning in de wereld van de dieren in en rond de poel
Broebelbeesten



Broebelbeesten 
In deze module maken kinderen op een creatieve en 
verrassende manier kennis met broebelbeesten. 
De module wordt aangepast naargelang het seizoen.

1. Water als plaats om te leven – waterdiertjes (niet van 
februari - 15 april) 
- Waterdiertjes vangen 
- Kijken naar waterdiertjes (met loeppotjes)
- We maken een minitentoonstelling

2. Water als plaats om je voort te planten -  
amfibieën
- Overzetacties (enkel tijdens trekperiode)
- Kikker of pad? 
- Voedsel
- Verleiden
- Gevaren 

3. Water als plaats om je voedsel te vinden - watervogels
- Nesten
- Voedsel 
- Gevaren


