
Als echte vogelkenners op pad
met vogelgids en verrekijker.

Ornithologen in spe

OMSCHRIJVING
Het Zwin is een internationale luchthaven voor vogels, elke dag kun 
je er veel verschillende vogels bewonderen. Die vogels op naam bren-
gen is niet altijd even makkelijk. Gelukkig bestaan er hiervoor handige 
hulpmiddelen! Spelenderwijs oefenen we het opzoeken in een vogel-
gids en leren we werken met verrekijker en telescoop. Aan de hand 
van een meeuwenspel leren we een determinatiekaart gebruiken. 

Met deze kennis gaan we als échte ornithologen op ontdekking in het 
Zwin. We bewonderen het vogelvliegverkeer en proberen de vogels 
die we zien op naam te brengen. 

Afsluiten doen we met een ‘Wie is het?’-spel. 

DOELGROEP 2de en 3de graad lager onderwijs   

DUUR 2 - 2,5 uur

BEGELEIDING door bezoekerscentrum en minstens 
1 leerkracht en 1 extra begeleider

PERIODE april - oktober

GROEP maximum 25 kinderen  

PRIJS €60/gids + € 4/kind

EXTRA aangepaste kledij en schoeisel voorzien

LOCATIE EN RESERVATIE

Bezoekerscentrum Bulskampveld
Bulskampveld 9, 8730 Beernem
T 050 55 91 00 - E bulskampveld@west-vlaanderen.be
www.west-vlaanderen.be/bulskampveld 

Bezoekerscentrum De Blankaart
Iepersteenweg 56, 8600 Diksmuide
T 051 54 59 48 - E blankaart@west-vlaanderen.be
www.blankaart.be

Bezoekerscentrum De Palingbeek 
Vaartstraat 7, 8902 Ieper-Zillebeke
T 057 23 08 40 - E bc.palingbeek@west-vlaanderen.be
www.west-vlaanderen.be/palingbeek

Bezoekerscentrum Duinpanne
Olmendreef 2, 8660 De Panne
T 058 42 21 51 - E 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
T 056 23 40 10 - E gavers@west-vlaanderen.be
www.west-vlaanderen.be/gavers

Zwin Natuur Park
Graaf Léon Lippensdreef 8, 8300 Knokke-Heist
T 050 60 70 86 - E info@zwin.be
www.zwin.be

Ontdek het overzicht van alle educatieve modules op
www.klasbakken.be



Ornithologen in spe
De ornitholoog
De kinderen worden verwelkomd op de internationale luchthaven voor vogels. Het hele jaar door komen veel vogels in het Zwin 

rusten, eten zoeken, een nest bouwen, … 

De kinderen ontdekken wat een ornitholoog doet en welk materiaal hij hier voor nodig heeft.

Handige hulpmiddelen
Een echte vogelspotter gaat steevast op pad met zijn vogelgids. De kinderen voeren verschillende zoekopdrachten uit waardoor ze de 

opbouw en indeling van een vogelgids leren kennen. Het werken met een determinatiekaart wordt eveneens geoefend.

Ook een verrekijker is voor een vogelaar onmisbaar. De kinderen leren de kneepjes van het verrekijker-kijken aan de hand van enkele 

kijkopdrachten.

Na het oefengedeelte gaan de kinderen op pad met vogelgids en verrekijker.

Meeuwendeterminatie
Aan onze kust zien we heel vaak meeuwen vliegen. Maar welk soort meeuw zien we? En hoe kunnen we ze makkelijk herkennen? De 

meeuwenkennis wordt geoefend met een determinatiespel.

Observatie
Na een grondige voorbereiding zijn de kinderen klaar om zelf vogels te spotten met hun verrekijker. In de vogelgids of met de determi-

natiekaart proberen ze de gevonden vogels op naam te brengen. De kinderen krijgen de kans om hun gespotte vogels ‘in het groot’ te 

bekijken door een echte telescoop!

Wie is het?
Als afsluiter spelen we het wie is het?-spel waarbij de klas in twee groepen wordt verdeeld. Door het stellen van vragen op basis van 

vogelkenmerken probeert de groep de vogel van de tegenstander te ontmaskeren… Wie slaagt hierin? 

Evaluatiegesprek
De activiteit wordt afgesloten met een evaluatiegesprek.




