
van niemandsland naar natuurdomein

Veldwerk tabletexcursie
Wereldoorlog I
OMSCHRIJVING
De leerlingen gaan in een prachtig natuurdomein op zoek 
naar achterliggende verhalen van WO I. Ze ontdekken hoe 
dit voormalig oorlogslandschap heel wat biodiversiteit her-
bergt. Dit doen ze aan de hand van interactieve opdrachten 
op de tablet.
WO I wordt vanuit verschillende, verrassende invalshoe-
ken bekeken; een verpleger vertelt over zijn dienst in een 
verbandpost die nu gebruikt wordt als vleermuiskelder, 
een paard over zijn leven aan het front, een Brits soldaat 
over de verboden kerstvrede en nog veel meer. Samen 
ontdekken ze hoe het landschap van toen nu een ideale 
leefwereld vormt voor verschillende doelsoorten zoals 
de eikelmuis. De excursie omvat een aantrekkelijke mix 
van herinnerings-, natuur- en milieueducatie en een grote 
dosis vakoverschrijdende opdrachten. Leren argumente-
ren, navigeren, bronnen en beeldmateriaal raadplegen en 
interpreteren, zijn slechts enkele vaardigheden die aan bod 
komen. De nadruk ligt op groepswerk en het gebruik van 
nieuwe media in en met de natuur.

DOELGROEP
3de graad secundair onderwijs 
ASO, BSO en TSO 

DUUR 3 uur

BEGELEIDING door bezoekerscentrum
en minstens 1 leerkracht

PERIODE maart-juni/
september-november

GROEP maximum 24 leerlingen  

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



Veldwerk tabletexcursie WOI 
VERLOOP
Na een gezamenlijke briefing omtrent het gebruik van de 
media en organisatorische afspraken worden de leerlingen 
autonoom uitgestuurd in het Palingbeekdomein. Aan de 
hand van een tablet gaan ze gericht opdrachten afwerken 
via een viertal excursiepunten. De excursiepunten liggen 
verspreid in het domein, over een afstand van +/- 5 km.

• Excursiepunt 1: Sluis
De opdrachten gaan van start met het bekijken van 
een getuigenis van een verpleger die dienst deed in de 
verbandpost nabij de frontlinie. De leerlingen krijgen 
een foto-opdracht, waarbij ze op zoek gaan naar 
beschadigingen aan het oorlogsrelict. Ze zoeken de link 
tussen de eigenschappen van de wereldberoemde poppy of 
klaproos en de plaats waar ze zich bevinden. Een tweede 
filmpje (bij de vleermuiskelder) maakt hen wegwijs in het 
leven van de vleermuis. In groep gaan ze op zoek naar de 
vragen hierbij. Als afsluitende opdracht maken ze een 
filmpje waarin ze toekomstgericht moeten denken en hun 
mening moeten beargumenteren.

• Excursiepunt 2: The Bluff
Het oorlogspaard staat centraal bij de opdrachten van dit 
excursiepunt. Na het beluisteren van de getuigenis van een 
paard, nemen ze de evolutie van het voormalig oorlogs-
landschap onder de loep. Een uitdagende foto-opdracht 
doet hen inzien hoe het landschap van toen veranderd is. 
Het gebruik van kompas en gps of kaart helpt hen hierbij. 
Tijdens ‘stellingen in beeld’ wegen ze de waarde van een 
paardenleven af tegenover een mensenleven.
Hun conclusie brengen ze in beeld met een tweede filmpje.

• Excursiepunt 3: 
Hedge row trench cemetery
De rijke biodiversiteit, eigen aan het typische landschap 
van het natuurdomein, is na dit excursiepunt geen geheim 
meer. Een zoekopdracht op de begraafplaats leert hen heel 
wat over de gesneuvelde soldaten. Na het bekijken van een 
filmpje (Engels/ Nederlands) laat een inlevingsopdracht 
hen een echte ‘sweetheart letter’ schrijven in een taal naar 
keuze. Deze opdracht kan ook in de klas als schrijfopdracht 
verwerkt worden.

• Excursiepunt 4: Molenbos
Dit excursiepunt bevindt zich midden in het voormalig 
niemandsland. Walter Alfred Stokes geeft een beeld 
over de magie die zich afspeelde tijdens de verboden 
kerstvrede. Hun emoties mogen ze uiten met een echte 
landartopdracht. Een glimworm wijst hen naar een 
oriëntatieopdracht. Tot slot wordt er gepuzzeld met sporen 
van dieren… 

EINDTERMEN EN LEERPLANDOELSTELLINGEN
Deze module sluit aan bij heel wat vakoverschrijdende 
eindtermen voor aso, bso en tso. Bovendien komen voor 
alle richtingen ook heel wat leerplandoelstellingen van 
verschillende vakken aan bod. Een overzicht hiervan kan 
opgevraagd worden bij het bezoekerscentrum.


