
avontuurlijke speurtocht naar dieren in het bos 
(met neus, kompas en kaart)

Over(‘t)leven in het bos 

OMSCHRIJVING
Samen beleven we een avontuurlijke speurtocht naar 
verschillende plaatsen in het bos waar we ontdekken hoe 
dieren overleven in het bos. 
De gids vond een nest met jongen van de buizerd die 
ouderloos zijn. Wie zal ze nu opvoeden?
Wie zal ze de verschillende buizerdlessen leren? 
We kunnen heel wat leren van de andere dieren in de natuur. 
De kinderen helpen met de buizerdlessen en vinden zelf 
de weg door een geurspoor te volgen, een kompas te 
gebruiken en kaart te lezen. 
De BUIZERD leert de volgende lessen: 
Hoe geraak ik aan VOEDSEL? 
Hoe maak ik mijn NEST? 
Hoe COMMUNICEER ik met de andere dieren? 
Hoe verdedig ik mij tegenover mijn VIJANDEN?

DOELGROEP 2de graad (4de leerjaar) en
3de graad lager onderwijs   

DUUR 2 uur

BEGELEIDING door bezoekerscentrum
en minstens 1 leerkracht

PERIODE
maart - juni en 
september - november

GROEP maximum 25 kinderen  

PRIJS €60

EXTRA aangepaste kledij voorzien

 Module kan ook op andere locatie • info: contacteer bezoekerscentrum

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



Over het leven in het bos 
Avontuurlijke speurtocht naar verschillende plaatsen in het 
bos waar men te weten kan komen hoe te overleven in het 
bos aan de hand van een plan met verschillende symbolen 
rond zintuigen. 

Op elke plaats vinden we een systeem om een opdracht te 
ontdekken en die opdracht is telkens gekoppeld aan een 
dier. We hebben telkens een VERHAAL, een OPDRACHT en 
HOE GA JE VERDER met daaraan een instrument (kompas, 
boekje, potloepjes, kaartjes…) gekoppeld. 

De BUIZERD is de rode draad doorheen het parcours met 
de volgende overlevingsvragen: 

1. Hoe geraak ik aan voedsel?
2. Hoe maak ik mijn nest?
3. Hoe communiceer ik met de andere dieren?
4. Hoe verdedig ik mij tegenover mijn vijanden?


