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Inleiding

Beste gebruiker,

Er beweegt iets in de wereld van natuur en milieu. De verhoogde aandacht voor natuur, 
landschap, onze leefomgeving en onze wereld is duidelijk merkbaar. Het groeiend aantal 
initiatieven op vlak van natuur- en milieueducatie (NME) toont dit ook aan. De laatste jaren 
namen heel wat mensen in verenigingen, organisaties en overheden initiatieven voor 
natuurprojecten.

Misschien ben je nu op zoek naar iets in jouw buurt? Je hebt een gids nodig voor een 
natuurwandeling. Je wil met een groep naar een bezoekerscentrum? Je wil een avond 
organiseren rond rationeel watergebruik? Enz.

Deze brochure wil je daarbij helpen. Deze wegwijzer geeft een overzicht van de meeste 
verenigingen en organisaties die op een of andere manier bezig zijn met natuur en milieu in 
West-Vlaanderen. We hopen dat je de weg vindt naar de geschikte contactpersoon of 
organisatie voor jouw wensen.

Suggesties voor verdere verbetering en aanvulling van deze brochure zijn altijd welkom!

VLIZ  (vzw)

VUAMS INSTITUUT VOOR DE ZEE 
FLANDERS MA r ,NE INST1t u t e

Oostende - Belgium
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GREEN - vzw
Greenpeace Belgium - vzw 
Groen - vzw
Groene Gordelfront - netwerk
Heemtuin Ryckevelde - Vlaanderen
Het Baggaertshof - stad Kortrijk
Het Schrijverke - vzw
Houtlandse milieugroep - vzw
Het Zeegenootschap - Vuurtoren Blankenberge
Horizon Educatief - vzw
INBO - Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek - Vlaanderen 
Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (afvalintercommunales)

I.M.O.G.
I.V.B.O.
I.V.I.O.
M.I.R.O.M.
I.V.O.O.
I.V.V.O.

JNM - Jeugdbond voor natuurstudie en milieubescherming - vzw
Kerkuilwerkgroep Vlaanderen - werkgroep
Kinderboerderijen

Kinderboerderij Bokkeslot - vzw 
Kinderboerderij 'De lange schuur' - vzw 
Kinderboerderij De Lenspolder - stad Nieuwpoort 
Kinderboerderij De Zonnegloed - vzw 
Kinderboerderij d'Oude Smelterij - stad Torhout 
Kinderboerderij De Zeven Torentjes - stad Brugge 
Kinderboerderij Van Clé - vzw 
Speel- en leerboerderij hoeve Ter Kerst - vzw 

Koepel van de Vlaamse Kringloopcentra - vzw 
KOMIMO -  Koepel milieu en mobiliteit - vzw 
Kruidentuin Tudor - stad Brugge 
Leefmilieu Roeselare - vzw 
LOCA LABORA - vzw 
LOGO'S - Lokaal GezondheidsOverleg 
MEC - Marien Ecologisch Centrum - vzw 
Milieuverlicht verbruiken - project 
MiNa-raad - Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen 
Mobiel en Mobiel Sociale werkplaats 
MOS - Milieuzorg Op School - Provincie 
Mycologia Zuid-West-Vlaanderen - werkgroep 
Nationaal Visserijmuseum Oostduinkerke - gemeente Koksijde 
Natuuratelier 't Gapertje
Natuureducatief lokaal 'De Boomklever' - gemeente Anzegem 
Natuurouders - Provincie 
Natuurpunt - vzw 
Natuurpunt-Educatie - vzw
Natuurstudiegroep De Nieuwe Distel - werkgroep 
Natuurwerkgroep De Gavers vzw - werkgroep 
Natuurwerkgroep De Kerkuil - werkgroep 
Natuurwerkgroep De Vlasbek - werkgroep 
Netwerk Bewust Verbruiken - vzw 
Noordzee-aquarium - vzw
OVAM - Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij - Vlaanderen 
Pacha Mama - vzw
Paddenstoelenwerkgroep Westhoek - werkgroep 
Preventie Lichthinder - vzw
Provincie West-Vlaanderen dienst milieu, natuur en waterbeleid- MiNaWa 

Sectie Domeinen en groene assen
Sectie Duurzame ontwikkeling - Interne Milieuzorg - DO/IMZ 
Sectie Natuur en Landschap - NaLa 
Sectie Natuur- en Milieueducatie - NME
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Sectie Samenwerking met andere overheden, Afvalbeleid en Milieucommunicatie -SAM 
Regionaal Landschap Houtland - vzw 
Regionaal Landschap IJzer en Polder - vzw 
Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels - vzw 
Sea Life marine park 
Seafront
Sincfala - gemeente Knokke-Heist
SLA 21 - Steungroep Lokale Agenda 21 - vzw
Steunpunten Natuur- en Milieueducatie - Provincie
Tandem - vzw
The Outsider-coast - vzw
Trage wegen - vzw
't Zeehuis - vzw
Veldwerkmaterialen - Provincie
Velt - Vereniging voor Ecologische Leef- en Teeltwijze - vzw 
Vereniging voor bos in Vlaanderen - vzw
VIBE - Vlaams Instituut voor Bio-Ecologisch Bouwen en Wonen - vzw
Vleermuizenwerkgroep - werkgroep
VLIZ - Vlaams Instituut voor de Zee
VLM - Vlaamse Landmaatschappij - Vlaanderen
VMM - Vlaamse Milieumaatschappij - Vlaanderen
VOC Bulskampveld - Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren Beernem - vzw
VODO - Vlaams Overleg Duurzame Ontwikkeling - vzw
Voedselteams - vzw
Vogelbescherming Vlaanderen - vzw
Vogelopvangcentrum Oostende - vzw
Vogelwerkgroep Zuid-West-Vlaanderen - werkgroep
Waterschappen - Provincie
Werkgroep Buiten-Gewone Vogels - werkgroep
Werkgroep natuurgidsen Oostkamp - werkgroep
Werkgroep natuurgidsen Tilia - werkgroep
Wereldnatuurfonds - vzw
West-Vlaamse Milieufederatie - vzw
ZonneWinDT - vzw
Zoogdierenwerkgroep - werkgroep
Zoogdierenwerkgroep De Bron - vzw
Zuid-West-Vlaamse Natuur- en Milieukoepel - vzw
Zuid- West-Vlaamse Vlinderkring - werkgroep
Colofon



Agentschap voor Natuur en Bos - Vlaanderen

Website: www.natuurenbos.be

Functie en aanbod:
• het Agentschap voor Natuur en Bos stelt zich tot doel om elke 

dag te werken aan meer en betere bossen, natuur en groen
• we investeren daartoe in een hedendaags beleid en beheer

van bossen, natuur en parken en ondersteunen partners die dezelfde doelen nastreven
• in Vlaanderen worden 37 300 ha parken, bossen en natuurreservaten beheerd door 

het Agentschap voor Natuur en Bos
• wat doet het ANB nog meer: plannen, bebossen, natuur inrichten, adviseren, 

subsidiëren, soorten beschermen, de reglementering rond jacht en visserij opvolgen, 
campagnes organiseren zoals de Week van het Bos, de Dag van het Park, het 
Boompjesweekend,...

West-Vlaanderen Secretariaat Agentschap voor Natuur en Bos
Zandstraat 255 bus 3 Koning Albert II - laan 20 bus 8
8200 Brugge (Sint-Andries) 1000 Brussel

Functie en aanbod:
• bij autodelen maken meerdere personen om

beurten gebruik van één of meerdere (gezamenlijke) wagens. Het principe is: jij 
gebruikt een auto wanneer jij hem nodig hebt, wanneer de wagen stil staat kan 
iemand anders hem gebruiken. Dit kan zowel door de autodelers zelf geregeld zijn, als 
door een al dan niet commerciële organisatie. Het gebruik van een auto is 
losgekoppeld van het bezit ervan

• Autodelen gaat uit van het standpunt dat een auto een bijzonder nuttig en praktisch 
vervoermiddel is dat doordacht, efficiënt en selectief gebruikt moet worden. Een auto 
is immers niet voor elke verplaatsing het meest geschikte vervoermiddel

• de meeste autobezitters gebruiken hun auto te weinig in verhouding tot de tijd en de 
kosten die ze erin investeren. Niet-autobezitters zijn dan weer verplicht om zich voor 
elke verplaatsing uit de slag te trekken met het openbaar vervoer, de fiets of zich te 
voet te verplaatsen, ook al is dat soms onpraktisch

Autopia vzw
Vlaams Steunpunt voor Particulier Autodelen 
Maria Hendrikaplein 65B 
9000 Gent

T 09 242 32 75 
M 0495 88 34 98 
E autopia@autodelen.net

T 050-45 41 76 
E wvl.anb@vlaanderen.be

T 02 553 81 02 of 02 553 76 83 
E anb@vlaanderen.be

Autodelen -  Autopia - vzw

Website: www.autodelen.net C/autopia

http://www.natuurenbos.be
mailto:autopia@autodelen.net
mailto:wvl.anb@vlaanderen.be
mailto:anb@vlaanderen.be
http://www.autodelen.net


Aquafin - Vlaanderen

Website: www.aquafin.be Aquafin

Functie en aanbod:
• Aquafin zuivert het huishoudelijk afvalwater van tweederde van Vlaanderen
• het Vlaamse Gewest bepaalt het beleid inzake waterzuivering
• de Vlaamse Milieumaatschappij draagt jaarlijks een opdrachtenportefeuille op aan 

Aquafin voor het ontwerp, de bouw en de financiering van de bovengemeentelijke 
infrastructuur voor waterzuivering

• Aquafin is ook verantwoordelijk voor de exploitatie van 205 
rioolwaterzuiveringsinstallaties, 870 pompstations en 3927 kilometers leidingen

• sinds 1990 ook een specifiek aanbod op maat van steden en gemeenten voor de 
uitbouw en het beheer van hun rioolstelsel

• lespakket voor de leerkrachten en leerlingen, voor andere bezoekers een folder
• groepen tot max. 25 personen

Aquafin Hoofdkantoor Voor regionale kantoren zie website
Dijkstraat 8 
2630 Aartselaar

T 03 450 45 11 
E info@aquafin.be

ATB Arbeiders Toeristen Bond De Natuurvrienden - vzw

Website: www.users.skynet.be/atbnvkortrijk

Functie en aanbod:
• een socio-culturele vereniging die zich actief

inzet voor een duurzame ontwikkeling door het promoten van 
zacht toerisme en het aanbieden van actieve recreatie en 
culturele activiteiten

• natuurbeleving en verbondenheid met elkaar staan hierbij centraal
• een bundeling van avontuur, cultuur en natuur
• actieve en zinvolle vrijetijdsbesteding

ATB De Natuurvrienden vzw 
Afdeling Kortrijk (Opgericht in 1932)
Pluimstraat 42 
8500 Kortrijk

T 056 50 44 40 
E robert.coudyser@skynet.be

mmm uhoi 
mmurniu 
mmtxmuiirTTnrmrn

http://www.aquafin.be
mailto:info@aquafin.be
http://www.users.skynet.be/atbnvkortrijk
mailto:robert.coudyser@skynet.be


AVANTI -  vzw

Website: www.avanti-vzw.be 

Functie en aanbod:
• AVANTI confronteert jongeren ( 13 - 18  jaar) van zeer verschillende afkomst en met 

diverse achtergronden met duurzame (en ecologische) initiatieven in de samenleving. 
De jongeren krijgen de kans om hun indrukken en ervaringen op beeld vast te leggen 
en daar een foto -en videoreportage van te maken. Deze jongerenreportages vormen 
het uitgangspunt voor een maatschappelijk debat.

Avanti- vzw 
Aardweg 30 
8510 Marke

T 0498 11 62 41 
E Heidi@avanti-vzw.be

BeauVent - cvba

Website: www.beauvent.be 

Functie en aanbod:
• BeauVent is een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die 

erkend is door het Ministerie van Economische Zaken. Ze streeft de volgende 
doelstellingen na:

o verwerven van de nodige financiële middelen 
o investeren in hernieuwbare energie
o promoten van de opwekking en het gebruik van hernieuwbare energie 
o verenigen van verbruikers van hernieuwbare energie 
o leveren van bijdragen ter verwezenlijking van de Kyotonorm 
o sensibiliseren voor rationeel energiegebruik

• BeauVent wil mee duurzame energie ontwikkelen, ingegeven door de groeiende 
bezorgdheid over de toenemende aantasting van de kwaliteit van het leefmilieu en de 
drang om daar daadwerkelijk iets aan te doen.
BeauVent past het coöperatieve principe toe om een zo groot mogelijk 
maatschappelijk draagvlak te creëren waarin zoveel mogelijk mensen participeren en 
inspraak krijgen.

BeauVent cvba 
Sint-Bertinusstraat 39 
8630 Bulskamp

T 058 29.90.29 
M 0484 11.21.33 
E info@beauvent.be

http://www.avanti-vzw.be
mailto:Heidi@avanti-vzw.be
http://www.beauvent.be
mailto:info@beauvent.be


Beheerseenheid van het mathematisch model van de Noordzee - Federaal

Website: www.mumm.ac.be 

Functie en aanbod:
• is een departement van het koninklijk Belgisch instituut voor Natuurwetenschappen, 

een federale wetenschappelijke instelling die valt onder het federaal 
wetenschapsbeleid en werkt volgens een mmm-strategie: modellering, monitoring en 
management

• modellering: de bmm bestudeert de ecosystemen van de noordzee door middel van 
mathematische modelleringtechnieken, bedoeld om een beter inzicht te verwerven in 
die ecosystemen en om voorspellingen te kunnen maken

• monitoring: de bmm verzamelt gegevens die noodzakelijk zijn om de toestand van het
mariene milieu te evalueren en om de mathematische modellen te valideren en aan te 
passen

• management: de bmm vertegenwoordigt België in diverse intergouvernementele 
conventies die handelen over de bescherming van het mariene milieu. Verder werkt de 
bmm de Belgische standpunten uit die verdedigd moeten worden, alsook de 
toepassing van de genomen beslissingen onder het gezag van de minister die het 
milieubeleid onder zijn bevoegdheid heeft

• de bmm staat tevens voor een team van een vijftigtal mensen, die er alles aan doen
om de kennis van de Noordzee te verbeteren en om wetenschappelijke mariene
diensten aan te bieden

Hoofdzetel Sectie Oostende
Gulledelle, 100 Marinekazerne - 3de en 23ste
1200 Brussel (St Lambrechts-Woluwe) Linieregimentsplein

8400 Oostende
T 02 773 21 11
E info@mumm.ac.be T 059-24 20 50

E bmmost@mumm.ac.be

http://www.mumm.ac.be
mailto:info@mumm.ac.be
mailto:bmmost@mumm.ac.be


BEZOEKERSCENTRA

Bezoekerscentrum Bulskampveld - Provincie

Website: www.west-vlaanderen.be/nme > bezoekerscentra

Functie en aanbod:
• gelegen in het grootste openbaar groengebied in West-Vlaanderen (235 ha 

provinciedomein met aansluitend 280 ha van de Vlaamse Gemeenschap - ANB)
• afwisselend landschap met tal van recreatieve mogelijkheden en observatiepunten
• kruidentuin met 400 gebruiksplanten en open gaanderij met collectie landbouwwagens 

en een verzameling landbouwwerktuigen
• vogelopvangcentrum, loca labora, hoeve Colpaert en natuurpunt Beernem zijn actief in 

het provinciedomein
• het bezoekerscentrum omvat een natuurcentrum en een tentoonstelling over de regio: 

het houtland
• uitgebreid aanbod van activiteiten voor scholen, verenigingen en het brede publiek
• verkoop natuurpublicaties en recreatieve routes van West-Vlaanderen
• lenen van veldwerkmaterialen en/of reserveren van activiteit en/of lokalen

Bezoekerscentrum Bulskampveld
Bulskampveld 9
8730 Beernem

T 050 55 91 00
E bulskampveld@west-vlaanderen.be

❖ Bezoekerscentrum De Doornpanne - Intercommunale

Functie en aanbod:
• het bezoekerscentrum 'De Doornpanne' is de poort tot het natuurgebied 'de 

doornpanne' te Oostduinkerke en de Cabourduinen te Adinkerke en Cabour
• het centrum biedt de bezoeker via een permanente tentoonstelling informatie over de 

waterwinning in de duinen en de fauna en flora van het natuurgebied 'De Doornpanne'
• je vindt er informatie over de recreatieve mogelijkheden: vanuit het centrum 

vertrekken bewegwijzerde wandelpaden en is er een natuurpad waar je als individuele 
bezoeker heel wat kunt ontdekken over de waarden van de duinen

• tijdens de vakanties worden er gelegenheidstentoonstellingen rond natuurthema's 
georganiseerd

• er worden verschillende begeleide bezoeken en excursies aangeboden
• de activiteiten richten zich tot het onderwijs, groepen volwassenen en/of kinderen of 

tot de individuele bezoeker

Bezoekerscentrum 'De Doornpanne'
Doornpannestraat 2 
8670 Koksijde

Website: www.iwva.be K r l n g - L o p e ï i d  W a t e r  
i s  o n s  A m b a c h t

T 058 53 38 33 
E info@iwva.be

http://www.west-vlaanderen.be/nme
mailto:bulskampveld@west-vlaanderen.be
http://www.iwva.be
mailto:info@iwva.be


❖ Bezoekerscentrum De Grote Zaagbek - Vlaanderen 
domein De Hoge Dijken

Website: www.dehogedijken.yucom.be

Functie en aanbod:
• 52 ha groot domein te Oudenburg
• belangrijk vogelgebied met bezoekercentrum en vier vogelkijkhutten
• vzw de vrienden van de hoge dijken verzorgt het activiteitenpakket en de permanentie
• dol-fijntjes is een werking voor en door jongeren waar ze in groep op een speelse en

actieve wijze werken met items 'natuur' en 'milieu'
• open op woensdag van 15u tot 17u en op zondag van lOu tot 12u

Natuurdomein De Hoge Dijken Dol-fijntjes
Oude Bruggeweg 239 Zeeweg 96
8460 Oudenburg 8460 Roksem

T 059 26 60 99 T 059 25 08 50
E hogedijken@yucom.be E HogeDijken@yucom.be

❖ Bezoekerscentrum De Palingbeek - Provincie

Website: www.west-vlaanderen.be/nme > bezoekerscentra
Door mensen gedreven

Functie en aanbod:
• gelegen in een 236 ha groot provinciedomein met de kanaalsleuf, het molenbos en de 

vierlingen als 3 duidelijk te onderscheiden onderdelen
• zeer gevarieerd domein met o.a. relicten van Wereldoorlog I
• speelterrein
• educatief pad met observatiepunten
• milieuboerderij van vzw diogenes met boerderijdieren, ecologische moes- en siertuin
• aandacht voor principes van duurzaam bouwen
• sterrenwacht en wetenschappelijk-technisch centrum 'astrolab iris'
• het bezoekerscentrum omvat een permanente tentoonstelling over de Oude Vaart, 

Wereldoorlog I, planten en dieren in het domein en een wisseltentoonstelling
• lenen van gezinsrugzakje en allerhande veldwerkmateriaal / reserveren van 

activiteiten of lokalen
• verkoop van natuurpublicaties en recreatieve routes uit de regio
• uitgebreid aanbod van activiteiten voor scholen, verenigingen en het brede publiek

Bezoekerscentrum De Palingbeek 
Vaartstraat 7 
8902 leper

T 057 23 08 40
E bc.palingbeek@west-vlaanderen.be

http://www.dehogedijken.yucom.be
mailto:hogedijken@yucom.be
mailto:HogeDijken@yucom.be
http://www.west-vlaanderen.be/nme
mailto:bc.palingbeek@west-vlaanderen.be


Website: www.uitkerkse-polder.be 

Functie en aanbod:
• is vrij toegankelijk natuurpunt
• het centrum bevindt zich in het oostelijk deel van het

natuurgebied (vlakbij Blankenberge) en is gemakkelijk te bereiken door de 
bewegwijzering te volgen vanaf de kerk van Uitkerke

• er is een tentoonstelling met multimedia te bezichtigen en informatie en documentatie 
over het gebied en de bredere Oostkustpolder-regio is te verkrijgen

• het ideale vertrekpunt voor wandel- en fietstochten door het gebied waar zich binnen 
korte wandelafstand 4 vogelkijkhutten, een educatief wandelpad en een uitkijktoren 
bevinden

• gezinnen kunnen één van de drie gezinstassen ontlenen (waarvan eentje ontwikkeld is 
i.s.m. jeugdauteur Marc de Bel)

• tijdens aangekondigde natuurwandelingen van natuurpunt blankenberge is het 
bezoekerscentrum de hele dag open zodat de wandelaars er hun lunch kunnen 
verbruiken

• het bezoekerscentrum is de woensdag, donderdag, zaterdag en zondag open tussen 
13u30 en 17u30

• tijdens de "ganzenmaanden", 15 november tot 15 februari, is het centrum zelfs de 
hele zondag open

• groepen en scholen kunnen reserveren via een mailtje naar 
uitkerksepolder@natuurpunt.be of een telefoontje naar het bezoekerscentrum, scholen 
kunnen er bovendien gratis een ganzenkoffer ontlenen

Bezoekerscentrum Uitkerkse Polder 
Kuiperscheeweg 6B 
8370 BLANKENBERGE

T 050 42 90 40
E uitkerksepolder@natuurpunt.be

❖ Natuurcentrum Beisbroek -  stad Brugge

Website: www.brugge.be

Functie en aanbod:
• ligt in een 98 ha groot kasteeldomein aan de zuidkant van Brugge
• het domein bestaat uit naald- en loofbos, weiden; akkers en 

beukendreven
• centraal staat het kasteel Beisbroek waarin het natuurcentrum en de 

volkssterrenwacht gehuisvest zijn
• in het natuurcentrum vind je info over natuur en landschap en een ruim aanbod aan 

natuureducatieve activiteiten
• natuurexpo
• veldlabo
• leeshoek en documentatiecentrum

Natuurcentrum Beisbroek
Zeeweg 96
8200 Sint-Andries

T 050 39 09 75 
E Yan.verschueren@brugge.be

http://www.uitkerkse-polder.be
mailto:uitkerksepolder@natuurpunt.be
mailto:uitkerksepolder@natuurpunt.be
http://www.brugge.be
mailto:Yan.verschueren@brugge.be


❖ Natuureducatief centrum De Rand -  gemeente Wevelgem

Website: www.wevelgem.be

Functie en aanbod:
• het natuureducatief centrum De Rand is gelegen aan een van de 

toegangen van het provinciedomein Bergelen in Wevelgem-Gullegem
• in het bezoekerscentrum vind je een permanente tentoonstelling
• regelmatig worden thematentoonstellingen georganiseerd
• Een bezoek aan het bezoekerscentrum gecombineerd met een begeleide wandeling in 

het natuurgebied kan het hele jaar na afspraak
• toegang centrum: gratis

NEC De Rand 
Rijksweg
8560 Wevelgem - Gullegem

T 056 43 34 60 
E groendienst@wevelgem.be

•> Natuureducatief Centrum De Steenoven -  stad Kortrijk

Website: www.kortrijk.be 

Functie en aanbod:
• een klein natuurgebied ontstond nadat de mens zich uit "de kleiputten" 

teruggetrokken had. De natuur kon zich vrij ontwikkelen
• in tegenstelling tot de eerste oudere groeve die het natuurgebied vormt, werd de 

tweede kleiput die nu het parkgebied uitmaakt zo goed als volledig gedempt
• zich bewust van de merkwaardige fauna en flora inventariseerde de toenmalige 

natuurwerkgroep "de kleiputten 't hoge" het gebied in 1984
• de stad Kortrijk kocht de kleiputten in 1989 aan zodat het domein een definitieve 

bescherming kreeg en liet er liet er infrastructuurwerken uitvoeren
• vanaf 1990 plantten vele vrijwilligers inheemse bomen en struiken aan, sindsdien 

beheert natuurpunt afdeling Kortrijk het gebied
• in 1994 bouwde het stadsbestuur een natuureducatief centrum op het terrein
• cursussen en activiteiten rond natuur, biodiversiteit, planten, dieren, milieu, afval en 

water

De Steenoven NE centrum 
Schaapsdreef 29 
8500 KORTRIJK

T 056 27 82 46 
E luc.vandeghinste@kortrijk.be 
E vandendriessche.frank@skynet.be

http://www.wevelgem.be
mailto:groendienst@wevelgem.be
http://www.kortrijk.be
mailto:luc.vandeghinste@kortrijk.be
mailto:vandendriessche.frank@skynet.be


❖ Natuureducatief centrum Het Slot - gemeente Kuurne

Website: www.kuurne.be

Functie en aanbod:
• bezoekerscentrum Het Slot is gelegen in het 

natuurontwikkelingspark De Groene Long. Het park wordt ecologisch 
beheerd en is vrij toegankelijk

• bij de inrichting van het park werd gestreefd om een evenwicht te vinden tussen de 
ecologische, de recreatieve, de educatieve en de maatschappelijke Functies van het 
gebied. Dit evenwicht leidt tot een hoge belevingswaarde en een aantrekkelijk en 
gevarieerd geheel waar ieder zijn gading kan vinden tijdens zijn bezoek aan het 
gebied

• sedert 2001 is er een natuureducatief centrum "Het Slot" waar natuurlessen,
natuurtentoonstellingen,... kunnen doorgaan. Er is ook een uitgebreide
natuurbibliotheek aanwezig
Gebruikersreglement en aanvraagformulier, zie www.Kuurne.be, e-loket, formulieren 
milieudienst, gebruik het Slot - aanvraag geleide wandeling;

• dit lokaal werd geconstrueerd met duurzame bouwmaterialen gecombineerd met 
ecologisch verantwoorde bouwwijzen (leembouw, grasdak, aanwending van 
alternatieve energievormen)

NEC Het Slot Gemeente Kuurne
Oudstrijderslaan Marktplein 9
8520 Kuurne 8520 Kuurne

T 056 44 02 05 T 056 73 71 46
M 0476 93 68 71 E milieudienst@kuurne.be
E groene.long@kuurne.be

❖ Provinciaal Natuurpark Zwin - Provincie

Website: www.zwin.be

Functie en aanbod:
• het Zwin omvat o.a. het grootste slikken- en schorrengebied in België: 

het vogelpark is eigendom van de provincie West-Vlaanderen, de zwinviakte van de 
Vlaamse Gemeenschap -  ANB)

• historisch gezien is een belangrijk gebied: in de middeleeuwen vaarden zeeschepen 
via de zwingeul naar Brugge

• voor heel wat vogelsoorten is het gebied een broedplaats bij uitstek
• aan trek- en wintervogels biedt het zwin een welkome kans om uit te rusten of te 

overwinteren
• door de invloed van het zoute zeewater vind je er ook een heel specifieke flora
• in het vogelpark van het zwin kan je een groot aantal inheemse vogels van dichtbij 

leren kennen, ook ooievaars zijn er dagelijks van de partij
• elke zondagvoormiddag om 10 uur een begeleide wandeling (je hoeft niet in te 

schrijven)
• uitgebreid aanbod van activiteiten voor scholen, verenigingen en het brede publiek
• verkoop souvenirs, natuurpublicaties en recreatieve routes van West-Vlaanderen

Provinciaal Natuurpark Zwin
Graaf Léon Lippensdreef 8
8300 Knokke-Heist

T 050 60 70 86
E info@zwin.be

http://www.kuurne.be
http://www.Kuurne.be
mailto:milieudienst@kuurne.be
mailto:groene.long@kuurne.be
http://www.zwin.be
mailto:info@zwin.be


Website: www.heuvelland.be 

Functie en aanbod:
• de permanente tentoonstelling "De Bergen" bestaat uit zes tijdkamers die informatie 

bevatten over het landschap van vroeger en tonen welke sporen uit het verleden nu 
nog in het landschap te zien zijn, ze tonen hoe mensen door de eeuwen heen het 
landschap hebben vervormd

o tijdkamer 1 : de ontstaansgeschiedenis van de streek
o tijdkamer 2 : de rol van de eerste bewoners
o tijdkamer 3 : de middeleeuwen, ontginning van bos 
o tijdkamer 4 : hoe zijn onze grenzen ontstaan
o tijdkamer 5 : toerisme en oorlog in de streek
o tijdkamer 6 : toekomstplannen

• er is een leidraad voor het bezoek aan de Bergen voor lagere schoolkinderen van de 
bovenbouw

• documentaire en tentoonstelling Zero Hour: een globale kennismaking met de 
Mijnenslag van 1917. Je krijgt het verhaal van de Britse Tunnelers en de Duitse 
Mineure aan de hand van zeldzaam foto - en filmmateriaal, een overzicht van de 
gevechten tussen 7 en 14 juni. De tentoonstelling toont ook de impact van de 
Mijnenslag op het landschap.

• gratis toegang

Streekbezoekerscentrum De Bergen
Reningelststraat 11
8950 Heuvelland - Kemmel

T 057 45 04 55 
E toerisme@heuvelland.be

❖ Streekbezoekerscentrum Ten Duinen 1138 -  gemeente Koksijde

Website: www.tenduinen.be

Functie en aanbod:
• het abdijmuseum opent een venster op de mysterieuze besloten 

wereld van abdijen
• de all-weather site Ten Duinen 1138 is het enige monastieke museum in Vlaanderen
• het museum wil de bezoeker kennis laten maken met de dagelijkse werking van een 

abdij, meer bepaald van de inmiddels verdwenen Cisterciënzerabdij OLV Ten Duinen
• parallel met het verhaal van de vroegere Duinenabdij, doorloopt de bezoeker de 

geschiedenis van de Orde van Cïteaux, een geschiedenis die op zijn beurt wordt 
gesitueerd binnen twee grotere geografische kaders: de Lage Landen en het huidige 
Europa

• Ten Duinen 1138 bestaat uit verschillende entiteiten:
o het abdijmuseum 
o het zilvermuseum
o het buitenmuseum of archeologische site 
o de Zuid-Abdijmolen Ten Bogaerde 
o erfgoedwinkel

Ten Duinen 1138
Koninklijke Prinslaan 8
8670 Koksijde

T 058 52 16 85
E tenduinen@koksijde.be

http://www.heuvelland.be
mailto:toerisme@heuvelland.be
http://www.tenduinen.be
mailto:tenduinen@koksijde.be


Website: www.toerismedamme.be

Functie en aanbod:
• op het marktplein van damme vind je het bezoekers-centrum 

huyse de grote sterre
• het is de ideale vertrekplaats om de zwinstreek te verkennen
• vanuit de vier invalshoeken van de permanente tentoonstelling krijgen de bezoeKers 

informatie omtrent de natuurgerichte recreatieve mogelijkheden van Damme en 
omgeving

• in het centrum kun je terecht voor tal van educatieve activiteiten op aanvraag
• gezinnen en recreanten kunnen een gezinsrugzakje of een fietstas lenen voor een 

actieve ontdekkingstocht in de streek

Huyze De Grote Sterre
Jacob Van Maerlantstraat 3
8340 Damme

T 050 28 86 10
E toerisme@damme.be

❖ Streekbezoekerscentrum voor leper en de Westhoek -  stad leper

Website: www.ieper.be 

Functie en aanbod:
• het Streekbezoekerscentrum is ondergebracht in de oostvleugel STAD IEPER

van de Lakenhallen op de Grote Markt in leper
• de blikvangers zijn de grote maquette van de zuidelijke Westhoek en de thematische

beeldmontage die via een touchscreen bediend wordt
• verder staan er in de ontvangstruimte zes thema-modules opgesteld, met

fotocollages, een korte viertalige introductietekst én een computer met touchscreen
• per module wordt een van de volgende thema's uitgediept: de attracties, de 

recreatiemogelijkheden, de natuur, de cultuurhistorische plaatsen in de streek, de 
Eerste Wereldoorlog en een algemene voorstelling van de Westhoek

• in de winkel van het Streekbezoekerscentrum vind je, naast tal van toeristische 
publicaties ook een geselecteerd en gevarieerd, maar tevens ruim aanbod rond WOI

Streekbezoekerscentrum voor leper en de Westhoek 
Grote Markt 34 
8900 leper

T 057 239 220 
E toerisme@ieper.be

http://www.toerismedamme.be
mailto:toerisme@damme.be
http://www.ieper.be
mailto:toerisme@ieper.be


❖ Streekbezoekerscentrum V W  West-Vlaamse Scheldestreek 
- toeristische dienst 
Pompgebouw Bossuit

Website: www.westvlaamsescheldestreek.be

Functie en aanbod:
• het streekbezoekerscentrum voor Kortrijk en de Leiestreek', in de Groeningeabdij in 

Kortrijk, is het infohart van de streek
• je krijgt er een overzicht van wat er in de streek te beleven valt: van recreatieve 

mogelijkheden tot culturele hoogstandjes, gezellige adresjes aan de waterkant,...
• het bezoekerscentrum wijst je de weg naar datgene dat je zeker niet mag missen! Je 

kan er allerlei informatie opvragen via de touch-screens
• de dienst toerisme die er gehuisvest is bezorgt je de nodige brochures (Leiekantjes, 

musea, boottochten, evenementen,...) zodat je er zelfde beste adressen aan de 
waterkant uit kan selecteren

• het oude pompgebouw is het toeristisch-recreatief centrum van de streek, waar de 
VVV West-Vlaamse Schelde-streek, toeristische dienst voor de gemeenten Anzegem, 
Avelgem, Deerlijk, Spiere-Helkijn en Zwevegem, zijn thuisbasis heeft

• een ideale uitvalsbasis voor zowel oevergebonden recreatie als voor riviertoerisme

VVV West-Vlaamse Scheldestreek 
Pompgebouw Bossuit 
Doorniksesteenweg 402 
8583 Bossuit

T 056 45 72 82 
E vvv.scheldestreek@drk.be

❖ Vlaams bezoekerscentrum De Otter - Vlaanderen

Website: www.otter.be

Functie en aanbod:
• het Vlaams Bezoekerscentrum wil het draagvlak en de zorg 

voor de natuur vergroten gericht op de ecologisch waardevolle en overstroombare 
IJzer- en Handzamevallei

• het VBC De Otter is een initiatief van het Agentschap voor Natuur en Bos, in 
samenwerking met Natuurpunt vzw en het Regionaal Landschap IJzer & Polder

• permanente tentoonstelling waarbij de otter de bezoeker gidst doorheen de 
geheimzinnige wereld van water, riet, weilanden en moerasbos

• het centrum wil de drempel tussen burger en overheid verkleinen en allerhande 
informatie aanbieden via de thema's "natuur" en "water" en ondersteunt een zeer 
divers aanbod van activiteiten, waaronder tentoonstellingen in het centrum, 
wandelingen en doe-activiteiten, cursussen en themadagen en educatieve pakketten 
voor groepen

• individuele bezoekers kunnen er terecht in de tentoonstelling of kunnen vrij wandelen 
in het natuurreservaat De Blankaart of het kasteelpark, je kan er ook wandelen in de 
"Broeken", dit zijn de overstroombare graslanden van de IJzer- Handzamevallei

• activiteiten voor groepen (scholen, verenigingen, families) , ook mogelijkheid om 
lokalen aan te vragen. - educatieve pakketten voor scholen

Vlaams bezoekerscentrum De Otter 
Kasteel De Blankaart 
Iepersteenweg 56 
8600 Woumen

T 051 54 59 48 
E otter.anb@vlaanderen.be

bót Otter,

http://www.westvlaamsescheldestreek.be
mailto:vvv.scheldestreek@drk.be
http://www.otter.be
mailto:otter.anb@vlaanderen.be


❖ Vlaams bezoekers- en natuureducatiecentrum 
De Nachtegaal - Vlaanderen

Website: www.vbncdenachtegaal.be
Vlaams tut/exexs- en H t n n m m n  » htkum

Functie en aanbod:
• op de grens van het Calmeynbos en de Oosthoekduinen prijkt

het gloednieuwe Vlaamse bezoekerscentrum ' De Nachtegaal' van het Agentschap voor 
Natuur en Bos

• het Vlaamse natuurreservaat ' de westhoek' en 'de houtsaegerduinen' liggen binnen 
wandelbereik

• in het museologisch gedeelte krijgt men een beeld van de ontstaansgeschiedenis van 
de kustvlakte, het onderwatermilieu, de herkomst van heel wat zaken die op het 
strand gevonden worden maar ook de fauna en de flora van de duinen en het strand 
krijgen aandacht

• in de audiovisuele ruimte krijg je natuurfilms en diareeksen te zien
• er is een veldklas en een labo voor natuurstudie en een permanente tentoonstelling : 

zee, strand en duinen
• mogelijkheid tot uitlenen van verschillende rugzakken om de natuur te ontdekken 

(o.a. grenspad en duinpieper) voor het basisonderwijs en groot publiek
• alles op afspraak afhankelijk van de activiteit

VBNC De Nachtegaal
Olmendreef 2
8660 De Panne

T 058 42 21 51
E nachtegaal.anb@vlaanderen.be

Bezoekboerderijen - Provincie

Website: www.onthaalopdeboerderij.be
1 J  Provincie

West-Vlaanderen1
Functie en aanbod: Door mensen gedreven

• landbouweducatie moet het brede publiek en vooral jongeren de kansen bieden om 
opnieuw en via persoonlijk contact in ontmoeting te treden met en geïnformeerd te 
worden over het hedendaagse vlaamse platteland en de hedendaagse familiale land
en tuinbouwbedrijven in het bijzonder

• landbouweducatie wil werken aan het opheffen en het omkeren van de steeds verder 
schrijdende vervreemding van het brede publiek tegenover het hedendaagse 
platteland, de landbouw en de producten die deze dagelijks voortbrengt

• omwille van het maatschappelijke belang van landbouw en natuur, voeding, 
gezondheid, tewerkstelling,... is het taak van de verschillende overheden om te 
investeren in landbouweducatie

• de provincie west-vlaanderen, de landbouwprovincie bij uitstek, wil een provinciaal 
netwerk van landbouwbedrijven die hun deuren wagenwijd openzetten voor het 
ontvangen van klassen

• door vorming en ondersteuning verzekeren wij een hartelijk en waardevol 
boerderijbezoek

Provincie West-Vlaanderen
Provinciehuis Olympia
Leopold Ill-laan 66
8200 Sint-Andries

T 050 40 71 69
E landbouweducatie@west-vlaanderen.be

http://www.vbncdenachtegaal.be
mailto:nachtegaal.anb@vlaanderen.be
http://www.onthaalopdeboerderij.be
mailto:landbouweducatie@west-vlaanderen.be


Bond Beter Leefmilieu - vzw 'S» ^  &  K>
Bond Beter Leefmilieu

»»» Vlootnl*r»n

Website: www.bondbeterleefmilieu.be

Functie en aanbod:
• waakt over de kwaliteit van het 

leefmilieu in Vlaanderen
• is de federatie van 140 natuur- en milieuorganisaties in Vlaanderen
• overkoepelt grote nationale, regionale en tientallen lokale organisaties en 

verenigingen
• is actief rond bescherming van natuur en landschap, streeft naar duurzame 

ontwikkeling van woonkernen, komt op voor het behoud van stedenschoon en verzet 
zich tegen de aantasting van het leefmilieu

• ondersteunt de milieubeweging en bewonersgroepen, voert projecten en 
publieksgerichte campagnes uit, zet juridische en persacties op

• adviseert via zijn beleidswerking de Vlaamse, federale en Europese overheden
• adviseert zijn aangesloten verenigingen met betrekking tot het provinciaal en 

gemeentelijk natuur- en milieubeleid

Bond Beter Leefmilieu vzw
Tweekerkenstraat 47
1000 Brussel

T 02 282 17 20
E info@bblv.be

Bosgroepen - vzw

Website: www.bosgroepen.be

Functie en aanbod:
• is een vrijwillig samenwerkingsverband tussen boseigenaars 

waar beheersvrijheid centraal staat
• is organisator van gezamenlijke beheerswerken en houtverkoop 

bosbouwkundige informatie
• je kunt er terecht voor individueel advies, cursussen en informatie
• door de neutrale positie is het een geschikte plaats voor overleg tussen boseigenaars 

en bosgebruikers voor het maken van afspraken rond bosrecreatie en de ecologische 
aspecten van het bos

Bosgroep Houtland
Streekhuis Kasteel Tillegem
Tillegemstraat 81
8200 Sint-Michiels

T 050 40 70 23
E jan.goris@west-vlaanderen.be

Bosgroep Zuid-West-Vlaanderen 
Vaartstraat 7 
8902 ZILLEBKE

T 057 23 08 54
E sam.vandeghinste@west-vlaanderen.be

en bron van allerlei

http://www.bondbeterleefmilieu.be
mailto:info@bblv.be
http://www.bosgroepen.be
mailto:jan.goris@west-vlaanderen.be
mailto:sam.vandeghinste@west-vlaanderen.be


Website: www.buitenbeentje.be

Functie en aanbod:
• ruime infrastructuur beschikbaar
• wie de ijzer, de Lovaart of de Ieperlee wil afvaren, of wie gewoon op de 'de kupe' wil

dobberen, kan bij vzw 't buitenbeentje terecht voor een kano - of kajaktocht
• voor wie het eens op een avontuurlijke manier wil proberen, kunnen alle trajecten

afgevaren worden op een zelf gebouwd vlot -begeleide bezoeken aan dodengang en 
ijzertoren

• begeleide bezoeken mogelijk aan de blankaart en diverse begeleide educatieve 
arrangementen (paardenmelkerij, kruidentuin, kaashoeve, geitenboerderij, bezoek 
aan de kleiputten te Stuivekenskerke enz...)

• om ons te 'verplaatsen' maken we gebruik van een motorboot en trapauto's 
(billekarren of go -carts)

• voor het basisonderwijs en groot publiek.
• enkel op afspraak

't Buitenbeentje 
Iepersteenweg 18A 
8600 Woumen (Diksmuide)

T 051 50 46 27 
M 0495 576 247 
E info@buitenbeentje.be

Cambio - vzw

Website: www.cambio.be

Functie en aanbod:
• een eigen wagen voor de deur kost handenvol geld en baart heel wat kopzorgen. Het 

kan allemaal veel éénvoudiger, zeker als u de auto niet elke dag nodig heeft...
• als klant van Cambio heeft u altijd een wagen ter beschikking ... op die momenten dat 

u er één nodig heeft. Cambio biedt u een wagenpark aan met verschillende modellen. 
Vakantie, vrije tijd, weekend of voor het werk: met cambio heeft u altijd de gepaste 
wagen binnen handbereik!

• ondertussen moet u niet instaan voor het onderhoud van die wagen en bent u ook 
verlost van alle andere sleur die een eigen auto met zich meebrengt (verzekering, 
keuring, ...). Dit alles gebeurt immers door cambio. Cambio-autos zijn bovendien 
recente autos, goed onderhouden... en omnium verzekerd!

• voor wie weinig rijdt, valt autodelen een stuk voordeliger uit dan een eigen wagen. De 
vaste kosten zijn minimaal, u betaalt naarmate u de autos gebruikt. En bij uw 
terugkeer bent u altijd zeker van een parkeerplaats (alle cambio-autos hebben hun 
eigen gereserveerde parkeerplaats)

• ideaal dus voor wie weinig met de wagen rijdt ... maar ook als alternatief voor de 2e 
wagen in het huishouden ... of als dienstwagen voor het werk

• Cambio is actief in diverse steden in België waaronder Brugge en Kortrijk, maar ook 
Gent, Brussel, Antwerpen, Leuven, Mechelen ...

Cambio Vlaanderen
Koningin Maria Hendrikaplein 65B De adressen van andere regionale
9000 Gent afdelingen zijn terug te vinden op de

website.
T 070 22 22 92
E vlaanderen@cambio.be

Botenloods en vakantiehuis 
't Buitenbeentje vzw 
Vaarstraat 1 
8600 Diksmuide

http://www.buitenbeentje.be
mailto:info@buitenbeentje.be
http://www.cambio.be
mailto:vlaanderen@cambio.be


Cel Natuur- en Milieueducatie - Vlaanderen
Natuur- en milieueducatie

Website: www.milieueducatie.be uw gids voor nme

Functie en aanbod:
• doet aan beleidsvoorbereiding inzake NME binnen

het departement LNE en op verschillende andere niveaus
• vertegenwoordigt LNE in verscheidene adviesorganen en werkgroepen i.v.m. NME
• stimuleert netwerkvorming in de natuur- en milieueducatieve sector (NME- 

overlegplatform)
• coördineert het MOS-project (Milieuzorg op School), Ecocampus (Milieuzorg in het 

hoger onderwijs), de JeROM-werking (JEugd, Ruimte, Omgeving en Milieu), de 
werking Niet voor Groentjes (NME voor het sociaal-culturele volwassenenwerk) en de 
themawerkingen 'Vergroening' (concrete acties voor een groene leefomgeving) en 
'Landbouw en Milieu' (stimuleren van toenadering tussen de beide sectoren)

• verzorgt in de NME-centra in eigen beheer ('NMEC De Helix' en 'NEC De Vroente') 
praktijkgerichte en innoverende natuur- en milieueducatie voor schoolse en niet- 
schoolse doelgroepen (ook NME-educatoren in VBNC De Nachtegaal van het 
Agentschap voor Natuur en Bos)

• stelt tentoonstellingen samen over natuur- en milieueducatie (in de NME-centra)
• inventariseert het NME-landschap in Vlaanderen (NME-inventaris op 

http://nme.milieuinfo.be)
• stimuleert professionalisering en kwaliteitsbewaking inzake NME (cursus professionele 

NME)
• werkt educatieve acties en lespakketten uit i.v.m. milieu en natuur in het ruimere 

kader van duurzame ontwikkeling op maat van de doelgroepen
• sensibiliseert het brede publiek (NME-zine)
• verzorgt de deelname van de cel NME aan educatieve en milieubeurzen
• publiceert jaarlijks een aantal informatieve en educatieve brochures
• verzorgt de uitbouw van de mediatheken van de Afdeling Milieu-integratie en -

subsidiëringen en van de NME-centra in Grimminge ('NMEC De Helix') en Kalmthout 
('NEC De Vroente')

• beantwoordt schriftelijk en telefonisch vragen van het publiek inzake natuur- en 
milieueducatie

Vlaamse overheid
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
Afdeling Milieu-integratie en -subsidiëringen
Dienst Doelgroepenbeleid, Natuur- en Milieueducatie
Cel Natuur- en Milieueducatie
Graaf de Ferraris-gebouw
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 Brussel

T 02 553 03 71 
F 02 553 80 55 
E nme@lne.vlaanderen.be

http://www.milieueducatie.be
http://nme.milieuinfo.be
mailto:nme@lne.vlaanderen.be


Compoost -  stad Oostende

Website: www.oostende.be

Functie en aanbod:
• het promoten van thuiscomposteren
• compost zeven en omzetten
• de permanentie in de compostpaviljoenen verzorgen, ...

Compoost 
Vindictivelaan 1 
8400 Oostende

Functie en aanbod:
Onze globale doelstelling is een duurzaam en geïntegreerd beheer van
het kustgebied in België stimuleren en promoten. Het Coördinatiepunt is hét aanspreekpunt
voor al wie in de kustzone met sectoroverschrijdend thema's te maken krijgt.

Het Coördinatiepunt kreeg drie strategische doelstellingen mee:

• meewerken aan de implementatie van de aanbeveling van het Europees Parlement
de Raad van 30 mei 2002 betreffende de uitvoering van een geïntegreerd beheer
kustgebieden in Europa;

• bevorderen van integratie van planning en beleid in het kustgebied;
• creëren van een draagvlak voor geïntegreerd beheer van het kustgebied.

Het Coördinatiepunt biedt op vraag ondersteuning aan NME activiteiten.

Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer 
Wandelaarkaai 7 
8400 OOSTENDE

T 059 34 21 41
E kathy.belpaeme@kustbeheer.be

T 059 56 20 02 
E jacky.dereu@oostende.be

Website: www.kustbeheer.be

Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer - samenwerkingsverband

http://www.oostende.be
mailto:kathy.belpaeme@kustbeheer.be
mailto:jacky.dereu@oostende.be
http://www.kustbeheer.be


CVN - Centrum voor natuur- en milieueducatie - vzw

Website: www.c-v-n.be

Functie en aanbod:
• vormen van natuurgidsen en organisatie van 

thematische bijscholingen
• basiscursussen over natuur en milieu
• opleiding voor natuurouders i.s.m. o.a. provinciebesturen
• stelt zijn expertise ten dienste van andere organisaties en overheden

CVN West-Vlaanderen Centrum Voor Natuur- en milieueducatie
Begoniastraat 26 Meir 44 A
8020 Oostkamp 2000 Antwerpen

T 050 82 57 26 T 03 226 02 91
E cvn.westvlaanderen@skynet.be E info@c-v-n.be

De Boot - vzw

Website: www.deboot.be

Functie en aanbod:
• het ecoschip Isera is een gewezen binnenschip en ligt op het

Kanaal Ieper-IJzer aan de Driegrachtenbrug tussen Merkem en Noordschote, centraal 
gelegen tussen Diksmuide, leper, Houthulst en Lo. Van hieruit kan je per fiets, te voet 
en op het water op verkenning gaan in de mooie Westhoek, in het bijzonder de 
Ijzervallei

• in de Isera kun je naast de ecotechnologie kennismaken met de natuurwaarden 
enerzijds en de cultuur-historische achtergrond anderzijds van het omliggend gebied.

• er is een cafetaria met picknickdek van waaruit je een prachtig uitzicht hebt over de 
uitgestrekte Ijzervallei

• Vzw De Boot organiseert in de Westhoek belevingstochten voor families, bedrijven, 
scholen en verenigingen waarbij landschap en natuur, cultuur en historie belangrijke 
pijlers vormen

• per fiets, te voet (ev. met muilezel), per kano/kayak, fluisterboot, trapauto en/of 
huifkar worden de arrangementen op maat uitgewerkt voor elke groep. Voor de 
individuele liefhebbers zijn er de 'open' tochten op vastgestelde data

• op 3 verschillende boten kan er gelogeerd worden. Met een omgebouwd binnenschip 
kan je zelfs een heuse één- of meerdaagse cruise in de Westhoek maken

De Boot vzw 
Ieperleedijkstraat la  
8650 Merkem - Houtem

T 058 28 70 56 
M 0475 21 43 20 
E info@deboot.be

http://www.c-v-n.be
mailto:cvn.westvlaanderen@skynet.be
mailto:info@c-v-n.be
http://www.deboot.be
mailto:info@deboot.be


Functie en aanbod:
• het voornaamste werkterrein van de vzw is Ingelmunster en Izegem
• de vzw is een niet-politiek gebonden natuurvereniging en is

vertegenwoordigd in de gemeentelijke adviesraden voor milieu en natuur
• de algemene werking is gebaseerd op aandacht voor het leefmilieu, 

natuurbescherming- en beheer en natuur- en milieueducatie
• geleide wandelingen met ervaren natuurgidsen, dia- en fimvoordrachten
• op maat gesneden sessies: plantendeterminatie, herkennen van vogelgeluiden, 

echolokatie van vleermuizen,...
• vogels in de hand leren kennen tijdens de ringdag
• uitstappen naar andere reservaten
• bezoek aan tentoonstellingen
• zelf opzetten van natuurtentoonstellingen
• opruimingsacties (vooral sluikstort)

De Buizerd 
Bruggestraat 195 
8770 Ingelmunster

T 056 31 21 62 
E vzwdebuizerd@hotmail.com

De Milieuboot - vzw

Website: www.milieuboot.be

Functie en aanbod:
• de milieuboot is een milieuorganisatie die zich inzet voor 

zuiver water
• ze streven zowel naar een betere waterkwaliteit als naar 

behoud en herstel van natuur rond het water
• ze willen jongeren bewustmaken en beter inzicht geven in de problematiek van 

watervervuiling en waterzuivering
• ze stimuleren krachtige en versnelde aanpak van problemen door onderzoek, 

informatie, educatie en sensibilisatie
• de milieuboot neemt jaarlijks 15.000 personen mee op ontdekkingstocht op het water
• ze werken op aanvraag een programma op maat uit

Milieuboot
De Gheeststraat 16
9300 Aalst

T 053 72 94 20
E info@milieuboot.be

mailto:vzwdebuizerd@hotmail.com
http://www.milieuboot.be
mailto:info@milieuboot.be


De Stekker(tje)s Jeugd & Natuurbeweging - Beernem-Oostkamp

Website: www.stekkers.be 

Functie en aanbod:
• De Stekker(tje)s zijn een vereniging voor jongeren tussen de 8 en 16 jaar. De 

activiteiten, altijd rond en in de natuur, worden opgesplitst in 2 (het jaar waarin de 
vermelde leeftijd bereikt wordt, geldt):

o De Stekkertjes: 8 tot 12 (3de tot 6de leerjaar) 
o De Stekkers: 12 tot 16 (lste tot 4de middelbaar)

• voor elke groep wordt er 1 activiteit per maand georganiseerd (uitgezonderd juni-juli- 
augustus). Dit kan zijn: wandeltocht, fietstocht, treinuitstap naar natuurreservaten in 
Vlaanderen of Wallonie,... Ook zoektochten, spelnamiddagen, museumbezoek (bv 
natuurwetenschappen, Technopolis...)

• in de zomer hebben we het kamp. De lengte varieert van 5 tot 7 dagen. Verplaatsing 
per trein, overnachting in tenten of kamphuizen

De Strandwerkgroep - werkgroep

Website: www.strandwerkgroep.be 

Functie en aanbod:
• de organisatie bestaat uit natuurliefhebbers die geboeid zijn door alles wat leeft in het 

zilte nat, op het strand of in de duinen
• ze schuimen strandhoofden af en kijken tussen stenen en rotsen naar wieren, 

mosdiertjes en schaaldiertjes, kruien in het strandwater, niet alleen voor de garnalen, 
maar veeleer om het determineren van alles wat in en op de zeebodem leeft

• jaarlijks organiseren ze 'de buitenlandse excursie'
• het monitoren van onze mariene biodiversiteit
• documenteren van veranderingen in biodiversiteit die ingrijpende gevolgen kunnen 

hebben voor de werking van het ecosysteem
• wetenschappelijke instellingen en universiteiten trachten een beter inzicht en overzicht 

te krijgen van wat er leeft en heerst in onze zee, de strandwerkgroep speelt hierin een 
belangrijke rol

• uitgave van het tijdschrift 'de strandvlo'

De Strandwerkgroep 
Muscarstraat 14 
8400 Oostende

M 0473 95 30 59 
E info@strandwerkgroep.be

http://www.stekkers.be
http://www.strandwerkgroep.be
mailto:info@strandwerkgroep.be


Website: www.torenvalk.be

Functie en aanbod:
• regionale natuur- en milieuvereniging met meer dan 1200 leden, 

werkzaam in 16 gemeenten
• zet zich in voor het behoud en verbetering van het leefmilieu
• beheert het vogelopvangcentrum met educatief centrum in provinciedomein 

bulskampveld en enkele natuurreservaten
• documentatiecentrum rond natuur en milieu in het secretariaat
• ligt aan de basis van de 'dag van de natuur'
• verleend advies in gemeentelijke milieuraden en gnop-commissies
• de werkgroep beleid volgt de ontwikkelingen in de regio
• voor jongeren is er de kleine torenvalk (-12j) en de natuurbelevers ( + 12)

De Torenvalk vzw 
Ontvangerstraat 15 
8700 TIELT

T 051 40 46 96 
E secretariaat@detorenvalk.be

De Verrekijker

Website: www.verrekijkerlichtervelde.be

Functie en aanbod:
• binnen de jeugdafdeling van de 'Verrekijker' zijn er twee deeltakken, namelijk één 

voor de jongste telgen: de 'Castors' (van het vierde t.e.m. het zesde leerjaar). We 
leren deze jonge spruiten de natuur wat beter kennen op een leuke manier.
De oudere leden, vanaf het eerste middelbaar, laten zich liever de 'Wezelkes' noemen. 
Zij zijn meer begaan met het eigenlijke natuurwerk. Wanneer er in onze gemeente 
aan natuurbeheer wordt gedaan, zijn ze van de partij. Het eductatieve gedeelte wordt 
echter niet vergeten. Zowel bij de 'Castors' als bij de 'Wezelkes' is er naast milieu
educatie en natuurbeheer, ook plaats voor sport en spel. Hierbij proberen wij altijd de 
natuur te betrekken. Het jaar wordt traditioneel afgesloten met een spetterend 
zomerkamp.

• recent werd ook een volwassenenwerking opgericht. De hoofdbedoeling is kennis 
opdoen over de ruime natuur, zoals het leren kennen van vogels, planten en 
zoogdieren maar ook leren kaas maken, een ecologische tuin bezoeken en tips opdoen 
i.v.m. energie besparen. Daarbij is interactie met alle deelnemers voor ons heel 
belangrijk. We hebben ook zin om af en toe eens de handen uit de mauwen te steken.

De Verrekijker
Marktstraat 40/6
8810 LICHTERVELDE

M 0474/315400
E info@verrekijkerlichtervelde.be

http://www.torenvalk.be
mailto:secretariaat@detorenvalk.be
http://www.verrekijkerlichtervelde.be
mailto:info@verrekijkerlichtervelde.be


De Vlindertuin

Website: www.zwin.be

Functie en aanbod:
• honderden kleurige exotische vlinders fladderen van bloem 

tot bloem in een tropische plantentuin
• hun rijke variatie in vormen, kleuren en levenswijzen
• het geeft je inzicht in de boeiende levenscyclus: van eitjes, rupsen, poppen tot 

vlinders
• je kan zien hoe deze insecten hun lange tong uitrollen om er nectar mee op te zuigen, 

andere soorten laten zich liever wat zacht fruit voorschotelen met een beetje geluk zie 
je in de 'poppen-kast' hoe vlinders uit hun pop kruipen en hoe ze hun prachtig 
gekleurde vleugels ontvouwen

• de vlindertuin wil inzicht bijbrengen in de biologische bestrijding van 
plantenparasieten

• in de serre van de vlindertuin krijg je een praktische illustratie van ecologisch 
evenwicht in de natuur

• de vlindertuin is vrij toegankelijk
• een geleid bezoek met gids kan via reservatie 3 weken op voorhand

De Vlindertuin
Bronlaan 14
8300 Knokke-Heist

T 050 61 04 72
E infovlindertuin@zwin.be

De Wijze Eik

Website: in opmaak 

Functie en aanbod:
• 'De Wijze Eik' is een groepering binnen de Gezinsbond Roeselare centrum
• deze groepering houdt zich bezig met milieu en natuur binnen de plaatselijke 

Gezinsbond afdeling. We zijn vertegenwoordigd via Vzw leefmilieu in de milieuraad en 
de Gecoro

• De Wijze Eik organiseert spreekbeurten en wandelingen

De Wijze Eik 
Secretariaat
Witte Kaproenenstraat 6 
8800 Roeselare

T 051 22 02 35 
E de.wijze.eik@skynet .be

http://www.zwin.be
mailto:infovlindertuin@zwin.be


De Woudpekkers -  werkgroep

Website: zie www.zedelgem.be

Functie en aanbod:
• Zedelgemse jongerenvereniging voor natuur en milieu
• organisatie van activiteiten voor jongeren tussen 10 en 15 jaar
• woudpekkers min (voor het 4de toten met het 6de leerjaar) en de woudpekkers

plus (Ie secundair en ouder)
• vanaf 16 jaar begeleider
• maandelijks is er een samenkomst op zondagvoormiddag
• vereniging telt 40 leden
• infobrochure 'de woudpekkers'
• ankerplaats is 'hof ter pierlapont'

De Woudpekkers 
Bosdreef 10 
8210 Veldegem

T 0498 57 02 34 
E stefaandeschacht@hotmail.com

De Zeevonk

Functie en aanbod:
• De Zeevonk is een jeugdvereniging voor kinderen van 6 tot 16 jaar die één keer per 

maand (behalve juli en augustus) een natuurnamiddag organiseert. In mei is er een 
daguitstap voor de kinderen van het basisonderwijs, terwijl de kinderen van het 
secundair onderwijs dan op weekendkamp gaan.

• de begeleiders (20-25-tal volwassenen) zijn natuurgidsen, zeeanimatoren en ouders. 
Het zijn allemaal vrijwilligers.

• de kinderen (ongeveer een 100-tal) betalen per jaar een lidmaatschap (hierbij is een 
verzekering inbegrepen).

• De Zeevonk werd opgericht in 1996. De vereniging werkte, met de steun van de 
gemeentelijke, provinciale en Vlaamse overheden, het grenspad uit. Langs het 
grenspad in De Panne (tussen het Westhoekreservaat en Dune du Perroquet) kan je 
met het ganse gezin enkele leuke opdrachtjes uitvoeren. Het materiaal kan je gratis 
ontlenen in het VBNC De Nachtegaal (De Panne)

De Zeevonk 
Ann Maertens 
Kasteelstraat 29 
8660 De Panne

T 058 41 41 91
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http://www.zedelgem.be
mailto:stefaandeschacht@hotmail.com


De Zonne-Arc - vzw

Website: www.zonnearc.be

Functie en aanbod:
• de Zonne-arc vzw is een experimenteel woonatelier waar het 

bouwen, wonen en leven gebeurt op het ritme van de natuur
• de kennis en ervaring die sinds jaren opgebouwd werd, delen ze graag met 

geïnteresseerden in groepsverband. Dit kan door inschrijving voor een groepsbezoek
• als individu (+ 18 jaar) kun je inschrijven via Vormingplus Brugge voor een bezoek 

op gereserveerde data
• tijdens de zonneronde maak je kennis met: actieve- en passieve zonne-energie, 

netgekoppelde zonne- en windsystemen, thermische zonne-installaties voor tapwater 
en ruimteverwarming, zonneschoorsteen, natuurlijke ventilatie en airco, kleinschalige 
watervoorziening en -zuivering, composttoilet, zonnekanon, zonneparabool, zonne- 
oven, zonnekoffer, tegelkachel, nieuwe isolatie-en ventilatietechnieken en nog zoveel 
meer. Je maakt kennis met ons ZENIT-project, een duurzaam energieproject dat 
maximale zelfredzaamheid koppelt aan minimale afhankelijkheid van technologie

• samen met Vormingplus organiseert De Zonne-arc vzw praktische (zonne)cursussen 
over energiezuinig en zonnig (ver)bouwen

De Zonne-Arc vzw 
Couthoflaan 38 
8972 Proven

T 057 33 84 19 
F 057 33 77 15 
E info@zonnearc.be

Dialoog - vzw

Functie en aanbod:
• 30 jaar ervaring met studie- en vormingswerk rond duurzaam
• in de BouwTeam-cursus en bouwavonden worden energiezuinig en betaalbaar wonen 

besproken (lage-energie-woningen: K30 - E60)
• stevig aanbod rond water en individuele waterzuivering
• REG-avonden rond rationeel energieverbruik

Dialoog vzw 
Remylaan 13 
3018 Wijgmaal

T 016 23 26 49 
E info@dialoog.be

Website: www.dialoog.beofwww.bouwteamwoning.be

http://www.zonnearc.be
mailto:info@zonnearc.be
mailto:info@dialoog.be
http://www.dialoog.beofwww.bouwteamwoning.be


d' Ostensjhe Ieslandvisjherie 
museumschip Amandine

Website: www.museum-amandine.be

Functie en aanbod:
• een interactief museum dat de geschiedenis van de Ijslandvaart vertelt
• dit gebeurt in en rond de Amandine (laatste Belgische Ijslandvaarder) die in een droog 

dok is geplaatst
• op 3 april 1995 liep de 'Amandine' voor de laatste keer de Oostendse haven binnen 

hiermee valt definitief het doek over de Oostendse Ijslandvisserij
• na de oprichting van de vzw maritieme site Oostende door enkele enthousiastelingen 

met een hart vol nostalgie voor oude vissersvaartuigen, werd in maart 1998 gestart 
met de renovatie van de laatste Ijslandvaarder, de 0.129. het schip werd daarna als 
museum ingericht

• u kan zich laten fascineren door 'd' Ostensjhe Ieslandvisjherie'

D' Ostensjhe Ieslandvisjherie 
Vindictivelaan 35 
8400 Oostende

T 059 23 43 01 
E mso-amandine@skynet.be

Duinviooltje - werkgroep

Website: www.natuurpuntwestkust.be

Functie en aanbod:
• de plantenwerkgroep "Duinviooltje" telt enkele heel enthousiaste 

amateur-botanisten
• de bijzonderste activiteit is het inventariseren van een twaalftal kilometerhokken per 

jaar aan de Westkust of in de polders van Veurne-ambacht
• sinds een paar jaar bestaat er eveneens een Mossenwerkgroep die elke 2e dinsdag 

van de maand op uitstap gaat: in de voormiddag is er een buitenactiviteit en 's 
namiddags determineren ze de vondsten

• ze verzorgen elke jaar ook een paar plantenwandelingen die openstaan voor iedereen 
en in het najaar is er dan een mossen- en korstmossenexcursie

• de gegevens worden bezorgd aan Natuurpunt-natuurstudie en aan flo.wer

Plantenwerkgroep Duinviooltje
Petunialaan 8
8670 Koksijde

T 058 51 80 80
E godfried.warreyn@scarlet.be

http://www.museum-amandine.be
mailto:mso-amandine@skynet.be
http://www.natuurpuntwestkust.be
mailto:godfried.warreyn@scarlet.be


Website: www.earthexplorer.be

Functie en aanbod:
• Earth Explorer neemt jong en oud mee op een al even 

opwindende als leerrijke ontdekkingstocht
• je ziet er met je eigen ogen hoe de vier natuurelementen aarde, 

water, vuur en wind onze planeet vormden, hoe ze nog altijd aan 
het werk zijn en je leven dagelijks beïnvloeden

• Earth Explorer laatje unieke ervaringen beleven. Voel wat onze aardbol doet brullen, 
barsten, schudden, vriezen en koken: een meer dan interactief avontuur middenin 
fascinerende natuurelementen

• de aarde beeft, een gloeiende lavastroom sleurt je mee, een tornado komt dreigend 
op je af. Geen wilde droom, maar pure realiteit

Earth Explorer
Fortstraat 128b
8400 Oostende

T 059 70 59 59
E info@earthexplorer.be

Ecolife - vzw
( ©c o I i f e „

Website: www.ecolife.be y -'""*'* **'

Functie en aanbod:
• is een onderdeel van gap internationaal
• werkt rond ecoscore, ecoteam op kantoor
• actiemodellen rond ecologische gedragsverandering op maat van doelpubliek
• opzetten van lokale campagnes i.s.m. gemeenten, intercommunale en provincies

Ecolife vzw
Valkerijgang 26 
3000 Leuven

T 016 22 21 03 
E info@ecolife.be

http://www.earthexplorer.be
mailto:info@earthexplorer.be
http://www.ecolife.be
mailto:info@ecolife.be


Fietsersbond - vzw

Website: www.fietsersbond.be

Functie en aanbod:
• ijvert voor de belangen van elke fietser
• via campagnes wordt gewerkt aan een beter 'fietsklimaat'
• uitbouw van een fietsroutenetwerk
• fietsstallingen- en fietsparkeerbeleid
• snellere invoering van zones 30
• autoluwe centra van steden en gemeenten
• sensibiliseren door gebruik te maken van de voorbeeldFunctie
• ruimtelijke ordening afgestemd op korte verplaatsingen
• onderhoud van fietsinfrastructuur
• geen gedoogbeleid inzake verkeersreglementen
• een planmatige aanpak voorkomt blunders
• samenwerking en overleg met de plaatselijke afdeling van de fietsersbond
• diverse vormingspakketten
• vertegenwoordigd 16.000 fietsende leden

Fietsersbond vzw Voor adressen van regionale afdelingen zie
Algemeen secretariaat: website
Boomgaardstraat 22 - bus 57 
2600 Berchem

T 03 231 92 95 
E info@fietsersbond.be

GAIA - vzw

Website: www.gaia.be

Functie en aanbod:
• GAIA komt op voor de rechten van dieren
• de vereniging ziet toe op de correcte toepassing van de wetgeving 

op het dierenwelzijn
• de organisatie voert acties en campagnes om dierenleed en mistoestanden in de 

omgang met dieren aan te klagen

GAIA
Ravensteingalerij 27 
1000 Brussel

T 02 245 29 50 
E info@gaia.be

http://www.fietsersbond.be
mailto:info@fietsersbond.be
http://www.gaia.be
mailto:info@gaia.be


Functie en aanbod:
• aanspreekpunt voor alles op vlak van milieu, natuur en landschap in de gemeente
• zorgt voor de uitvoering van de gemeentelijke natuurontwikkelingsplannen
• komt tussen in de aanleg en ondehoud van bomen, struiken, hagen, houtkanten, 

poelen enz...
• heeft soms educatief materiaal ter beschikking
• fungeert als uitleenpunt voor de veldwerkkoffers van de provincie zoals de boskoffer, 

het kabouterpad, de zeekoffer, de landschapskoffer, boreas en flar en flora

Lijst beschikbaar op website www.west-vlaanderen.be/nme

• GREEN vzw Leren duurzaam leven
• GREEN vzw (Global Rivers Environmental Education Network) is een organisatie die

jongeren en volwassenen duurzaam leert leven. Reeds 10 jaar ontwikkelt en begeleidt
ze projecten, vormingen en lespakketten rond water, energie, mobiliteit, duurzame
consumptie, natuur,...

• GREEN stimuleert en ondersteunt participatie aan het beleid en doet aan 
ontwikkelingssamenwerking. De ruim 30 medewerkers uit alle hoeken van het land 
staan garant voor een jarenlange knowhow op vlak van leefmilieu en duurzame 
ontwikkeling

• haar activiteiten in binnen- en buitenland krijgen de steun van zowel overheden en 
bedrijven als onafhankelijke fondsen

• jaarlijks bereikt GREEN 1.500 scholen, 50.000 kinderen en jongeren en 10.000 
volwassenen. Ook moeilijk bereikbare doelgroepen worden aangesproken door het 
ruime aanbod

GREEN vzw 
Antwerpselaan 20 
1000 Brussel

T 02-209 16 30 
F 02-209 16 31 
E info@greenbelgium.org

Website: www.greenbelgium.org

GREEN - vzw

Functie en aanbod: Leren duurzaam  leven

http://www.west-vlaanderen.be/nme
mailto:info@greenbelgium.org
http://www.greenbelgium.org


Greenpeace Belgium - vzw

Website: www.greenpeace.be

Functie en aanbod:
• Greenpeace heeft tot doel milieubedreigingen aan te klagen en oplossingen aan te 

dragen voor de bescherming van het milieu en de bevordering van de wereldwijde 
vrede. Via campagnes wil ze houdingen en handelingen veranderen

• Greenpeace heeft een netwerk van 40 kantoren over de hele wereld
• de kernwaarden van Greenpeace zijn geweldloosheid, creatieve confrontatie, 

onafhankelijkheid (zowel politiek als financieel) en geloof in de kracht van 
gezamenlijke actie

Greenpeace Belgium vzw 
Haachtsesteenweg 159 
1030 Brussel

T 02 274 02 00 
E info@be.greenpeace.org

Functie en aanbod:
• GROEN vzw is een milieuactiegroep die lid is van de Bond Beter Leefmilieu (BBL) 

Vlaanderen en samenwerkt met andere milieuverenigingen
• de vereniging is vooral actief in de regio Brugge en volgt

dossiers op rond de haven van Brugge, mobiliteit en verkeer, energie, 
groenvoorziening en ruimtelijke planning

• beleidsbeïnvloeding vooral inzake ruimtelijke ordening via persberichten, tijdschrift en 
organisatie van publieksgerichte activiteiten

• het bereiken van een beleid dat gestoeld is op een volwaardige participatie van 
burgers en milieuverenigingen en dat de toegang tot het gerecht voor dezen 
garandeert

• de vereniging heeft tot doel het behoud, de bescherming en verbetering van het 
menselijk en natuurlijk leefmilieu kaderend in een duurzame ontwikkeling van de 
samenleving, waarbij voldaan wordt aan de behoeften van de huidige generatie, 
zonder dat daarbij de behoeften van de volgende generaties in het gedrang komen. 
Daarbij wordt gestreefd naar een menswaardiger en leefbare samenleving op alle 
vlakken van de maatschappij

Groen vzw
Vier Uitersten 1
8200 Sint-Andries (Brugge)

T 050 31 15 62 
E groenvzw@pandora.be

! ANDERS Ä

Website: http://users.pandora.be/al50254/

Groen vzw

http://www.greenpeace.be
mailto:info@be.greenpeace.org
mailto:groenvzw@pandora.be
http://users.pandora.be/al50254/


Het Groene Gordel Front (GGF) - netwerk

Website: www.ggf.be 

Funtie en aanbod
. het GROENE GORDEL FRONT in BRUGGE en OMMELAND is een netwerk van

samenwerkende verenigingen en individuen als een beschermende cirkel rond het 
Lappersfortbos en de rest van de Groene Gordel van Brugge en Ommeland

• het Groene Gordel Front is een netwerk voor duurzaamheid en participatie en wil als 
Hanzestadcoalitie verbindende draden spannen tussen mensen en bewegingen... één 
missie: dierbare dromen over duurzaamheid met poltici van goede wil. Als 
bosbeweging focussen wij ons vooral op het bedreigde Lappersfortbos. Dit doen we 
ondermeer door protestgedichtenwandelingen als seizoenswandelingen in het 
Lappersfort Poëzie- en Vredesbos

• wees gratis welkom in natuur en bos. De data van de wandelingen en de namen van 
de aanwezige bosdichters en bosdichteressen vind je op onze site bij acties & poëzie

Het Groene Gordel Front (GGF)
' t Kloosterhof 63 
8200 Brugge

T 050 39 09 57
E groenegordelfront@myonline.be

Heemtuin Ryckevelde -  Vlaanderen

Website: nl.wikipedia.org/wiki/ryckevelde

Functie en aanbod:
• heemtuin:3ha
• toont typische landschapselementen en biotopen van de 

arme zandgronden, kenmerkend voor de omgeving
• educatief pad van 1300 m met 40 informatiepunten
• beheerd volgens traditionele methodes
• grote verscheidenheid aan planten en dieren
• geschikt voor rolstoelgebruikers
• extra aandacht wordt besteed aan natuurbeleving voor blinden en slechtzienden

Heemtuin Ryckevelde 
Oude Dosweg 4 
8340 Sijsele

T 050 45 41 76 
E wvl.anb@vlaanderen.be

http://www.ggf.be
mailto:groenegordelfront@myonline.be
mailto:wvl.anb@vlaanderen.be


Het Baggaertshof -  stad Kortrijk

Website: www.baggaertshof.be

Functie en aanbod:
• het Baggaertshof (1638), met zijn 13 huisjes, een 

kapel en een prachtige medicinale kruidentuin is een 
oase van rust midden in de stad

• bezoeken aan de kruidentuin en het historisch pand
• cursussen: Kantklossen
• gidsbeurten worden geregeld via de dienst Toerisme van de

Het Baggaertshof 
St. Jansstraat37 
8500 Kortrijk

M 0486 23 17 73
E philip.vandekerckhove@telenet.be

Het Schrijverke - vzw

Functie en aanbod:
• Het Schrijverke vzw is met Natuurpunt Kortrijk geassocieerd en 

vooral actief in de Leievallei
• zij beheren naast een spoorwegberm en een oude Leiearm ook natuurpunt

een i.s.m. Natuurpunt aangekocht struweel met weide in Marke
• op grondgebied Bissegem hebben ze het beheer over een eilandje gelegen aan de 

monding van de Neerbeek

Natuurwerkgroep Het Schrijverke 
Leieweg 12 
8510 Marke

T 056 22 18 21
E marc.vandendriessche.774@b-rail.be

Houtlandse milieugroep - vzw

Website: www.houtland.com

Functie en aanbod:
• de houtlandse milieugroep is een vereniging die opkomt 

voor natuur- en landschapszorg in de streek van het houtland
• via verschillende activiteiten, wandelingen, fietstochten worden de natuurwaarden en 

de landschapswaarden van de streek onder de aandacht gebracht
• de vereniging is ook sterk actief op het vlak van beleidsbeïnvloeding
• de houtlandse milieugroep vzw bestaat voor het ogenblik uit drie verschillende 

afdelingen, namelijk: houtlandse milieugroep, de ruidenberg en de verrekijker 
samen komen ze naar buiten via hun tijdschrift 'groene blad'

Houtlandse Milieugroep 
Ruddervoordestraat 122 
8820 Torhout

T 050 79 01 76
E danny.boussauw@belgacom.net

De milieugroepen onder de koepel van de 
regionale vereniging:
Ruidenbera uit Koekelare: 
ruidenberg@houtland.com

Verrekijker uit Lichtervelde: 
verrekijker@houtland.com

stad Kortrijk

http://www.baggaertshof.be
mailto:philip.vandekerckhove@telenet.be
mailto:marc.vandendriessche.774@b-rail.be
http://www.houtland.com
mailto:danny.boussauw@belgacom.net
mailto:ruidenberg@houtland.com
mailto:verrekijker@houtland.com


Het Zeegenootschap -  vuurtoren Blankenberge

Website: users.telenet.be/zeegenootschap

Functie en aanbod: _  J | .
• het "Zeegenootschap" bevindt zich in de gebouwen van de <1SaB*sÉÉ§

vuurtoren van Blankenberge
• het zeegenootschap is een groep van enthousiaste vrijwilligers gehuisvest in de 

Vuurtoren van Blankenberge
• deze Vuurtoren (die vrij toegankelijk bezocht kan worden) herbergt een didactisch 

nautisch informatiecentrum met bibliotheek, het museum over zee, haven, visserij, 
zeilen, navigatie, schiemanswerk, bootbouw, maritieme geschiedenis en een grote 
verzameling zeekaarten

• er worden ook jaarlijks theoretische navigatielessen gegeven (in de winterperiode)

Het Zeegenootschap 
Vuurtoren 
Zeedijk 1
8370 Blankenberge

T 050 43 56 00 
E zeegenootschap@telenet.be

Horizon Educatief vzw

Website: www.horizoneducatief.be

Functie en aanbod:
• Horizon Educatief is een vrolijk gezelschap dat kinderen, jongeren en volwassenen 

veelzijdig op de wereld wil oriënteren, met diverse brillen
• de werking beoogt op een creatieve wijze het leven aan onze Noordzee te ontdekken, 

nodigt uit tot cultuurbeleving en roept op tot verdraagzaamheid binnen onze 
multiculturele samenleving

• het aanbod is een open hand voor elke leraar en jeugdwerker die zichzelf, de kinderen 
en jongeren een meerwaarde gunt

• gebeten door de zee zijn ze de ideale gidsen die kinderen, jongeren en volwassenen 
het bruisende leven langs de kust in een roes vol avontuur weten te brengen

• de visserij ontdekken, op verhaal komen, de natuur beleven, via veldwerk ontdekken, 
... het smaakt beslist naar meer

• Horizon Educatief verzorgt eveneens vormingsprogramma's voor vrijwilligers en 
studiedagen op maat voor scholen en lerarenopleidingen: ervaring op dit terrein staat 
garant voor een boeiende en methodisch goed onderbouwde aanpak

Horizon Educatief vzw 
't Zeehuis 
Fortstraat 128 
8400 Oostende

T 059 32 21 83 
E info@horizoneducatief.be

mailto:zeegenootschap@telenet.be
http://www.horizoneducatief.be
mailto:info@horizoneducatief.be


Website: www.inbo.be

Functie en aanbod:
• het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) is het 

Vlaams onderzoeks- en kenniscentrum voor natuur en het duurzame beheer en 
gebruik ervan

• het INBO verricht onderzoek en levert kennis aan al wie het beleid voorbereidt, 
uitvoert of erin geïnteresseerd is

• als toonaangevende wetenschappelijke instelling werkt het INBO in de eerste plaats 
voor de Vlaamse overheid, maar het levert ook informatie voor internationale 
rapporteringen en gaat in op vragen van lokale besturen

• daarnaast ondersteunt het INBO onder meer organisaties voor natuurbeheer, 
bosbouw, landbouw, jacht en visserij

• het INBO maakt deel uit van nationale en Europese onderzoeksnetwerken en maakt 
zijn bevindingen ook bekend bij het grote publiek

• het INBO telt ongeveer 250 medewerkers, voornamelijk onderzoekers en technici, 
naast de hoofdzetel in Brussel, heeft het INBO vestigingen in Geraardsbergen, 
Groenendaal en Linkebeek

Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) 
Kliniekstraat 25 
1070 Brussel

T 02 558 18 11 
E info@inbo.be

Ê in b o
instituut voet natuur- on boaondenoek

http://www.inbo.be
mailto:info@inbo.be


I.M.O.G. -  Intergemeentelijke Maatschappij voor Openbare Gezondheid
Website: www.imog.be

im<
IMOG Harelbeke IMOG Moen
Kortrijksesteenweg 264 St.-Pietersbruglaan 1
8530 Harelbeke 8552 Moen

T 056 71 61 17 T 056 45 65 85

I.V.B.O. -  Intergemeentelijk samenwerkingsverband voor Vuilverwijdering en 
-verwerking in Brugge en Ommeland
Website: www.ivbo.be

I.V.B.O.
Pathoekeweg 41 
8000 Brugge

T 050 45 63 24 
E martine.decuyper@ivbo.be

I.V.I.O. -  Intergemeentelijke vereniging voor duurzaam milieubeheer voor Izegem 
en Ommeland
Website: www.ivio.be

Intergemeentelijke vereniging voor 
duurzaam milieubeheer voor Izegem en Ommeland 
Lodewijk de Raetlaan 12 
8870 Izegem

T 051 31 17 96 
E info@ivio.be

I.V.O.O. -  Intergemeentelijk Vereniging voor het afval beheer voor Oostende en 
Ommeland
Website: www.ivoo.be

Intergemeentelijke Vereniging voor het afvalbeheer voor Oostende en 
Ommeland 
Klokhofstraat 2 
8400 Oostende

\m>
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T 059 55 27 30 
E info@ivoo.be

I.V.V.O. -  Intergemeentelijk samenwerkingsverband voor vuilverwijdering en 
verwerking voor de sector Veurne en Ommeland

I.V.V.O. Exploitatiezetel 
Uitbreidingszone III - Ieperleekanaal 
Bargiestraat 6 
8900 leper

T 057 23 08 80 
E info@ivvo.be

http://www.imog.be
http://www.ivbo.be
mailto:martine.decuyper@ivbo.be
http://www.ivio.be
mailto:info@ivio.be
http://www.ivoo.be
mailto:info@ivoo.be
mailto:info@ivvo.be


M ILIEU ZO RG R O E S E L A R E  EN  M EN EN

M.I.R.O.M. -  Milieuzorg Roeselare en Menen
Website: www.mirom.be

R e m
MIROM Roeselare MIROM Menen
Oostnieuwkerksesteenweg 121 Industrielaan 30
8800 Roeselare 8930 Menen

T 051 26 03 50 T 056 52 81 30
E info@mirom.be E info@mirom-menen.be

JNM - Jeugdbond voor natuurstudie en milieubescherming -

Website: www.jnm.be

Functie en aanbod:
• is een organisatie voor en door jongeren van 7 en 25 jaar
• brengt jongeren in contact met alles wat leeft en groeit
• werkt aan een meer natuur- en mensvriendelijke omgeving
• organiseert excursies, kampen, voordrachten...
• heeft een infocentrum en tijdschrift
• jeugdwerking heeft de naam piep

JNM vzw Voor adressen van regionale afdelingen zie
Bondssecretariaat website
Kortrijksepoortstraat 192 
9000 Gent

T 092 23 47 81 
E info@jnm.be

Kerkuilwerkgroep Vlaanderen - werkgroep

Website: www.kerkuilwerkgroep.be

Functie en aanbod:
• veilig stellen van resterende vrije broedplaatsen
• alternatieve en nieuwe broedgelegenheid scheppen door het plaatsen van nestkasten
• voedselaanbod in de onmiddellijke omgeving van broedplaatsen verhogen.
• de kerkuil als broedvogel behouden door een algemene landschapsbescherming
• informatie verstrekken en educatie verzorgen om de doelstellingen te kunnen 

realiseren
• studie en soortgericht onderzoek in Functie van het ontwikkelen van een actief 

beschermingsbeleid (soortbeschermingsplan)
• coördinatie verzorgen van alle initiatieven voor bescherming van de kerkuil
• 30 jaar projectervaring die past in het Europese kerkuilmonitorings- en 

beschermingsproject

Kerkuilwerkgroep West-Vlaanderen Kerkuilwerkgroep Vlaanderen
Sint-Michielstraat 1 3 / 7  Postbus 6
8700 Tielt 3110 Rotselaar

M 0497 32 45 06 T 016 44 83 34 (tussen 14.00 en 20.00 uur)
E aurel.vandewalle@kerkuilwerkgroep.be E |udo.smets@kerkullWerkgroep.be

http://www.mirom.be
mailto:info@mirom.be
mailto:info@mirom-menen.be
http://www.jnm.be
mailto:info@jnm.be
http://www.kerkuilwerkgroep.be
mailto:aurel.vandewalle@kerkuilwerkgroep.be
mailto:udo.smets@kerkullWerkgroep.be


KINDERBOERDERIJEN

❖ Kinderboerderij Bokkeslot - vzw

Website: www.bokkeslot.be

Functie en aanbod:
• wil kinderen op een speelse manier en door contact met dieren 

opnieuw vertrouwd maken met het boerderijgebeuren
• tijdens een rondleiding maak je kennis met de dieren en krijg je tips over de omgang 

ermee
• tal van begeleide activiteiten en educatieve programma's voor kleuters, lager en 1ste 

graad secundair onderwijs
• regelmatig worden tijdelijke tentoonstellingen georganiseerd
• het dagelijkse leven op de boerderij, pedagogisch onderbouwd, aan de hand van 

boeken, foto's en videobeelden in het leslokaal
• mogelijkheid tot meewerken op de boerderij: dieren voederen, paarden borstelen, 

hokken uitmesten...

Kinderboerderij Bokkeslot vzw
Tapuitstraat 57
8540 Deerlijk

T 056 77 79 29
E bokkeslot@pandora.be

❖ Kinderboerderij 'De lange schuur' - vzw if- * -¾.
Sjf

Website: www.delangeschuur.be de lange schuur
stuiverstrsat 599 • 8400 oostende

Functie en aanbod:
• de vereniging heeft als doel het landbouwleven van vroeger en nu in de ruimste zin bij 

de bevolking te laten kennen en herleven, en dit aan de hand van educatie zoals: 
o educatieve sessies voor de klas: graantje pikken, boerenbeesten,

tokkeleitocht, kabouterpad, 'Hoor jij wat ik zie', 'Rennen op kippenpoten, 
tuinspruiten, 'Hoed af!', teamspirit, zoete pluk, heksengehiechel, boers,., 

o buitenschoolse activiteiten: boerderijweken, muizenissen, educatieve 
verjaardagen, halloween, paasraap,..

Kinderboerderij 'De lange schuur' vzw 
Stuiverstraat 599 
8400 Oostende

T 059 70 00 05 
F 059 70 05 57
E kinderboerderij.oosteducatie@skynet.be

http://www.bokkeslot.be
mailto:bokkeslot@pandora.be
http://www.delangeschuur.be
mailto:kinderboerderij.oosteducatie@skynet.be


Website: www.nieuwpoort.be

Functie en aanbod:
• allerhande pluimvee, vijver met verschillende eendensoorten 

en schildpadden die de oevers bevolken, konijnenhokken 
met hun bewoners

• kleine weide met geiten, schapen, hangbuikvarkens, een ezel en een pony
• twee klaslokalen, een bakoven
• cafetaria met mogelijk tot picnic en met uitzicht op een klein speelplein
• Kruidentuin voor educatieve doeleinden.
• kooi met volièrevogels
• educatief aanbod voor klassen, jeugdgroepen, personen met een handicap en andere 

organisaties
• de kinderboerderij wil kinderen opnieuw in aanraking laten komen met het 

boerderijleven in al zijn facetten
• tal van educatieve activiteiten zoals brood bakken, spinnen en weven, Boerenwerk, 

kaarsen gieten, papier scheppen, van ei tot kip, rondleiding met doe-activiteiten, ...
• mogelijkheid tot ontlenen van educatieve koffers aan leerkrachten, verenigingen en 

gezinnen
• reserveren van natuurgidsen voor strand en duinenwandeling, krabbenvangen, zeulen 

met zand(peuters), heksenwandeling(nieuw)
• organisatie van tal van NME- activiteiten voor Nieuwpoort, als : - Week van de Zee-

Natuurdriedaagse- Lenteprikkel- Plantgoedmarkt- .........

Stadsbestuur Nieuwpoort 
Kinderboerderij De Lenspolder 
Elf-Juliwijk 
8620 Nieuwpoort

T 058 23 69 86 
F 058 23 12 66 
M 0498 92 92 13 
E info@nieuwpoort.be

❖ Kinderboerderij De Zonnegloed - vzw

Website: www.dezonnegloed.be

Functie en aanbod:
• natuurlijke producten verwerken (van graan tot brood, van melk 

tot kaas, van wol tot draad, ...)
• recreatie: een tractortocht door de velden, ponyrijden, spelen in de 

strozolder enz.
• meedoen aan het boerderijwerk in het gezelschap van gespecialiseerde monitoren
• educatieve rondleiding naar alle dieren
• natuurwandeling met natuurbeleving
• bezoek aan de molen
• boerderij- en natuurklassen: 1ste tot 3de graad
• boerderijkampen, schoolbezinning, schoolreis, klasuitstappen
• boerderijactiviteiten: confituur maken, brood bakken, vogels in de winter,

zuivelverwerking, natuur op en rond de boerderij, rondleiding (dieren op de boerderij), 
boerderijspel

Kinderboerderij De Zonnegloed 
Kasteelweg 22 
8640 Oostvleteren

T 057 40 17 47 
E info@dezonnegloed.be

http://www.nieuwpoort.be
mailto:info@nieuwpoort.be
http://www.dezonnegloed.be
mailto:info@dezonnegloed.be


Website: www.torhout.be

Functie en aanbod:
• 4,5 ha groot domein
• kinderboerderij, speelplein en cafetaria
• pony's, ezels, schapen, geiten, varkens, konijnen en hoenders
• bijenhal, serre, moestuin, volière en twee trekkershutten
• aangepaste lespakketten voor elke leeftijd, voor groepen of in schoolverband
• woensdagnamiddag verjaardagsfeestje
• vakantieperiodes boerderijkampen (externaat) paasvakantie en zomervakantie 

georganiseerd

d' Oude Smelterij 
Ieperse Heerweg 5 
8820 Torhout

T 050 21 67 03 
E kinderboerderij@torhout.be

❖ Kinderboerderij De Zeven Torentjes -  stad Brugge

Website: www.brugge.be

Functie en aanbod:
• historisch waardevolle hoeve met indrukwekkende schuren, stallen 

en de vermaarde 17de-eeuwse duiventoren
• neerhofdieren, van kip tot koe, waar je zo bij kan
• voor groepen is er een gevarieerd programma (gedetailleerd op te vragen in de 

kinderboerderij):
o rondleiding op de boerderij
o themawerking: zuivelen, verwerken van groenten en fruit, zaaien en planten, 

bevruchting en geboorte 
o broodkoffer als voorbereiding of naverwerking in klas van het bakken van 

brood kan aangevraagd worden 
o boerderijwerk en -atelier 
o werken in de moestuin
o slakkenspoor 'slijmpje slak' is een speelse boerderijverkenning voor kleuters 

die de juf of meester zelf begeleidt 
o het 'boerderijspel' is een leuk bordspel voor de 3de graad , dit wordt door de 

leerkracht zelf begeleid en is kosteloos

Kinderboerderij De Zeven Torentjes 
Canandaring 41 
8310 ASSEBROEK

T 050 35 40 43 
E groendienst@brugge.be

http://www.torhout.be
mailto:kinderboerderij@torhout.be
http://www.brugge.be
mailto:groendienst@brugge.be


Website: www.vancle.be.be

Functie en aanbod:
• tal van mogelijkheden om kennis te maken met het leven op de 

boerderij en de natuur in het algemeen
• individueel bezoek aan de dieren is gratis
• tal van educatieve programma's voor verenigingen en klassen van het basisonderwijs
• keuze uit: brood bakken, hoevewerk, boerderij- en natuurspel, wolverwerking, 

kruiden, ...
• op woensdagnamiddag en tijdens de vakanties worden verjaardagfeestjes voor 

kinderen georganiseerd
• boerderijvakanties, -klassen en -weekends in de verblijfshoeve voor max. 35 pers

Kinderboerderij Van Clé vzw 
Moteweg 11 
8510 Marke

T 056 32 77 90 
E van.cle@pandora.be

❖ Speel- en leerboerderij hoeve Ter Kerst - vzw

Website: www.hoeveterkerst.be 

Functie en aanbod:
• hoeve Ter Kerst maakt deel uit van een ruimer geheel, het Dienstencentrum GID(t)S, 

centrum voor personen met handicap
• de hoeve is het bezoekerscentrum van het Dienstencentrum, de ontmoetingsplaats 

waar mensen met en zonder handicap samenkomen
• de oude stallingen werden volledig heropgebouwd en hierin is het Hoevecafé 

ondergebracht
• in dit gezellige hoevewinkeltje vindt u nog de echte 'calissestokken' en onvervalste 

'smoeltrekkers', kortom snoep zoals snoep hoort te zijn
• door de poort op het binnenhof leidt een wandelpad u doorheen de dierenweide
• in de moes- en kruidentuin worden groenten en kruiden met veel zorg geteeld en een 

rietveld toont hoe water op ecologische wijze kan gezuiverd worden
• educatieve bezoeken op aanvraag

Hoeve Ter Kerst vzw 
Ter Kerst 1 
8830 Gits

T 051 26 92 02 
E info@hoeveterkerst.be

http://www.vancle.be.be
mailto:van.cle@pandora.be
http://www.hoeveterkerst.be
mailto:info@hoeveterkerst.be


Website: www.kringloop.net.

Koepel van de Vlaamse Kringloopcentra vzw
I > 'Wa
y Gs mis k

Functie en aanbod: S i
• inzamelen huishoudelijke spullen in
• alle binnenkomende goederen worden grondig gecontroleerd 

op kwaliteit en herbruikbaarheid
• herstellingen worden indien nodig uitgevoerd
• alle materialen worden verkocht in de kringloopwinkel
• dankzij vele inzamelingen is er een ruim en wisselend aanbod
• aangekochte goederen kunnen tegen kleine betaling thuis geleverd worden

Voor praktische weetje, een hoop informatie en een overzicht van de kringloopwinkels van de 
provincie West-Vlaanderen kunt u terecht op de bovenvermelde website

Koepel van Vlaamse kringloopcentra vzw 
Junostraat 30 
2600 Berchem

T 032 81 03 30 
E kvk@kringloop.net

KOMIMO vzw

Functie en aanbod:
• permanent overlegforum tussen mobiliteits- en milieuverenigingen
• die hun inspanningen op het raakvlak tussen milieu en mobiliteit coördineren
• is de drijvende kracht achter grote sensibilisatiecampagnes voor zacht en openbaar 

vervoer

KOMIMO vzw
Kon.Maria. Hendrikaplein 65B 
9000 Gent

T 09 242 32 35 
E contact@komimo.be

Website: www.komimo.be
O  v t  I M  O

Koepel M ilieu en M obiliteit

http://www.kringloop.net
mailto:kvk@kringloop.net
mailto:contact@komimo.be
http://www.komimo.be


Website: www.brugge.be

Functie en aanbod:
• brede waaier aan 'bruikbare' planten zoals keuken- en 

geneeskruiden, fruitbomen, verfplanten, graan- en 
landbouwgewassen, aromatische kruiden, sier- en droogbloemen

• allerlei drachtplanten voor bijen
• bijenhal
• mogelijkheid om honingslingeren bij te wonen tijdens het seizoen
• scholen, groepen, verenigingen kunnen voor een bezoek een beroep doen

Kruidentuin Tudor 
Zeeweg 147 
8200 Sint-Andries

T 050 32 90 11 
E groendienst@brugge.be

Leefmilieu Roeselare vzw

Website: in opmaak 

Functie en aanbod:
• vzw leefmilieu is een overkoepelende vereniging van alle natuurverenigingen en 

natuurminnende verenigingen van Roeselare.
• wij vertegenwoordigen deze verenigingen in de Roeselaarse milieuraad alsook hebben 

we 6 (3 effectief - 3 vervangende) vertegenwoordigers in de Gecoro. We hebben een 
vertegenwoordiger in de Mina raad.

• we organiseren als vereniging ieder jaar Dag van de Aarde in Roeselare alsook 
participeren we in de Dag van de Natuur.

• we staan open voor acties rond de milieuproblematiek in Roeselare en zijn sterke 
verdedigers van de komst van stadsrandbos.

• we houden de vinger aan de pols wat betreft het Roeselaarse milieu.

Vzw Leefmilieu 
secretariaat
Witte Kaproenenstraat 6 
8800 Roeselare

T 051 22 02 35 
E de.wijze.eik@skynet .be

y
op een gids

http://www.brugge.be
mailto:groendienst@brugge.be


Website: www.localabora.be

Functie en aanbod:
• sociaal tewerkstellingsinitiatief actief in 5 projecten
• de landschapswacht: ecologisch natuurbeheer en groenonderhoud
• de bio-boerderij: biologische groenteteelt op 23 hectare
• de kruiderie: biologische kruidenteelt en verwerking
• de karwij: biologische boerderijwinkel
• 't roodhof: landelijk verblijfscentrum met 3 polyvalente zalen, restaurant en

cateringservice
• missie: mens en milieuvriendelijk ondernemen

LOCA LABORA vzw 
Bulskampveld 12 
8730 Beernem

T 050 28 00 48 
E info@localabora.be

LOGO's - Lokaal GezondheidsOverleg

Website: www.logowvl.be

Functie en aanbod:
• aanspreekpunt voor vragen en klachten gerelateerd aan gezondheid & milieu. Bij 

voorkeur zijn de vragen en klachten afkomstig van intermediairen (huisartsen, 
milieuambtenaren, huisvestingsambtenaren,...) maar ook de bevolking kan bij de 
MMK's terecht.

• communicatie en signaalfunctie:Uitbouwen van het LOGO-netwerk met partners actief 
op het gebied van gezondheid & milieu

o peilen naar ongerustheid bij de bevolking 
o signaleren van problemen bij de bevoegde overheden 
o interpretatie van analyseresultaten en wetenschappelijke studies 
o opstellen van een databank met medisch milieukundige gegevens van de 

regio.
o bijdragen aan het preventief gezondheidsbeleid op het gebied van gezondheid

& milieu
o verstrekken van informatie over lokale problemen met behulp van 

voordrachten, artikels in infobladen, folders,...

zie website voor de adressen per regio

http://www.localabora.be
mailto:info@localabora.be
http://www.logowvl.be


Website: www.marinecocenter.be

Functie en aanbod:
• educatieve, aanpasbare, korte en lange termijn programma's en 

activiteiten mede door zorg te dragen voor het behoud, herstel 
en waardebesef van de natuur in het algemeen en voor de kust in het bijzonder, via 
"formele", "informele" en "non-formele" leerprocessen/activiteiten

• begeleide wandelingen (strand, duinen, polders en havens)
• avontuurlijke zoektochten (o.a. garnalen kruien en krabben vissen)
• themagerichte activiteiten in onderlinge samenwerking met scholen en verenigingen
• evaluatiegesprekken waarin natuur,toerisme en recreatiedruk e.a thema's centraal 

staan
• "Coastwatch" voor allen in de vier seizoenen (omvat het wetenschappelijk "archiveren" 

van "aanspoelsels"); "afval"-ontleden en met aangepaste maatregelen trachten deze 
(en andere) vormen van vervuiling te signaleren en te verminderen, om uiteindelijk 
vanuit globaal denken en lokaal handelen met een eigen visie tot een 
gedragsverandering te kunnen komen

• samenwerken/acties voeren met andere gouvernementele organisaties (g.o's) en niet- 
gouvernementele organisaties (n.g.o's) op zowel lokale als op grensoverschrijdende 
manieren

• "Ecologeren" is een manier van leven gericht op duurzaamheid, waarbij het verschil 
gemaakt wordt tussen gebruik en misbruik van de de natuur, via een levenslang 
leerproces

Marien Ecologisch Centrum vzw
Langestraat 99
8400 Oostende

T 059 43 07 02
E marien.ecologisch.centrum@pandora.be

Milieuverlicht verbruiken - netwerk

Website: www.verlicht.be 

Functie en aanbod:
• heel wat organisaties in Vlaanderen leren je slim verbruiken: bewuster omgaan met 

water en energie, kiezen voor mens- en milieuvriendelijke voeding of gezond bouwen 
en wonen

• www.verlicht.be biedt volwassen consumenten en sociaal-culturele organisaties een 
volledig overzicht van alle cursussen, lezingen of workshops die je helpen je 
ecologische voetafdruk te verlichten

• individuele bezoekers kunnen een keuze maken uit het aanbod open voor iedereen 
neem snel een kijkje in de kalender op de website

• sociaal-culturele organisaties kunnen rond heel wat thema's vormingen aanvragen of 
in overleg op maat laten uitwerken

Netwerk Bewust Verbruiken 
Vooruitgangstraat 323 b i l  
1030 Brussel

T 022 04 09 75 
E info@verlicht.be

http://www.marinecocenter.be
mailto:marien.ecologisch.centrum@pandora.be
http://www.verlicht.be
http://www.verlicht.be
mailto:info@verlicht.be


MiNa-raad - Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen

Website: www.minaraad.be

Functie en aanbod:
• het natuur- en milieuadviesorgaan van de Vlaamse Regering en 

het Vlaams Parlement
• in een aantal gevallen is de Vlaamse Regering niet alleen gerechtigd, maar door het 

oprichtingsdecreet ook verplicht om het advies van de Minaraad in te winnen. Deze 
plicht slaat onder andere op voorontwerpen van decreet inzake leefmilieu of 
natuurbehoud, het te voeren milieubeleid en het begrotingsbeleid inzake milieu en 
natuurbehoud

• de Raad mag ook aanbevelingen of adviezen op eigen initiatief uitbrengen
• de Minaraad vult zijn bevoegdheid tot studie op drie manieren in

o in de eerste plaats voert het secretariaat zelf studies uit op basis van eigen 
opzoekwerk

o daarnaast kan de Raad studieopdrachten uitgeven 
o ten slotte organiseert de Raad regelmatig studiedagen, hoorzittingen en

colloquia die in functie staan van inhoudelijke projecten in de werking van de 
Minaraad

• de Minaraad doet ten slotte nog aan 'intrinsiek overleg'

Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen (Minaraad)
Kliniekstraat 25
1070 Brussel

T 02 558 01 30 - E info@minaraad.be

Mobiel en Mobiel Sociale werkplaats:

Website: www.mobiel.be 

Functie en aanbod:
• fietsencentrum Mobiel uit Kortrijk is voornamelijk in eigen streek actief rond de 

promotie van de fiets en fietsendiensten maar breidt haar terrein graag uit naar 
Vlaanderen, Noord- Frankrijk en zelfs Europa (Interreg mobiliteit)

• Mobiel is tevens een onderneming in de sociale economie waar mensen aan de slag 
kunnen die het op de arbeidsmarkt moeilijk hebben

• Mobiel wil dus meer mensen op de fiets zien! Naar school of naar het werk, om 
boodschappen te doen, om zich te ontspannen in een mooi stukje natuur, om vrienden 
te bezoeken...

• bij Mobiel kan je terecht voor zo'n 1000 huurfietsen, een groot aanbod tweedehands 
fietsen, bedrijfsfietsen, herstelcursussen, fietsarrangementen, fietslessen, bewaakte 
stalling, Bike-wash, ...

• Mobiel baat tevens het Fietspunt uit aan het station van Kortrijk.

Fietsencentrum Mobiel 
Min. Pieter Tacklaan 57 
8500 Kortrijk

T 056 24 99 10 
F 056 24 99 19 
E info@mobiel.be

C"mi
mobiel

http://www.minaraad.be
mailto:info@minaraad.be
http://www.mobiel.be
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Website: www.west-vlaanderen.be/mos 
www.milieuzorgopschool.be

Functie en aanbod:
• samenwerkingsverband tussen de Vlaamse overheid en de provincies
• MOS helpt scholen stapsgewijs een eigen milieuzorgsysteem uit te bouwen
• een handleiding biedt nuttige informatie en instrumenten
• helpt leerkrachten ontwikkelingsdoelen na te streven en eindtermen te bereiken 

milieuzorg als vast onderdeel van de schoolcultuur
• in de MOS-themabundels wordt een overzicht gegeven van milieuvriendelijke 

schoolacties, klasactiviteiten, bestaande leermiddelen en MOS-schakels
• digitale nieuwbrief: digi-MOS
• het MOS-logo is de erkenning voor het meestappen in het educatief proces en het 

leveren van volgehouden inspanningen.

Milieuzorg Op School
Provinciedienst natuur- en milieueducatie 
Koning Leopold III laan 41 
8200 Sint-Andries

T 050 40 32 81 
E mos@west-vlaanderen.be

Mycologia Zuid-West-Vlaanderen -  werkgroep

Website: www.zwvlkoepel.be/paddestoelenwg.htm

Functie en aanbod:
• het hoofddoel is de kennis van de paddenstoelen bevorderen
• een tweede doel is de inventarisatie van paddenstoelen.
• de werkgroep engageert zich ook sociaal door samenwerking met het anti-gif centrum
• bescherming van bedreigde zwammen en hun milieu

Mycologia Zuid-West-Vlaanderen 
Jan Breydellaan 94 
8500 Kortrijk

T 056 21 23 13 
E mycologia@zwvlkoepel.be

http://www.west-vlaanderen.be/mos
http://www.milieuzorgopschool.be
mailto:mos@west-vlaanderen.be
http://www.zwvlkoepel.be/paddestoelenwg.htm
mailto:mycologia@zwvlkoepel.be


Website: www.visserijmuseum.be 

Functie en aanbod:
Het visserijmuseum omvat volgende elementen:

• het binnenplein met de vaartuigen
• het erepark, met de gedenkstenen van de op zee vermiste vissers
• het hoofdgebouw
• de visserswoning
• het museumcafé
• de bibliotheek en het documentatiecentrum

Nationaal Visserijmuseum Oostduinkerke 
P. Schmitzstraat 5 
8670 Oostduinkerke

T 058 51 24 68 
E info@visserijmuseum.be

Natuuratelier 't Gapertje

Website: www.lork.be

Functie en aanbod:
• het veldatelier ' t gapertje is een goed uitgeruste natuurwerkplaats
• een boswandeling voorbereiden, de resultaten van een natuurexploitatie verwerken, 

op maat info vinden over planten en dieren van bij ons het kan allemaal in het 
natuuratelier

• het geheel is zo opgevat dat ook leerkrachten er zelfstandig aan de slag kunnen
• hiervoor werd een educatieve brochure uitgeschreven met veldwerkactiviteiten
• staat gratis ter beschikking mits reservatie
•

Natuuratelier 't Gapertje 
Kattekerkhofstraat 2 
8950 Kemmel-Heuvelland

T 057 44 59 70 
E lork@cjt.be

http://www.visserijmuseum.be
mailto:info@visserijmuseum.be
http://www.lork.be
mailto:lork@cjt.be


Natuureducatief lokaal 'De Boomklever' -  Gemeente Anzegem

Website: www.anzegem.be/boomklever

Functie en aanbod:
• in het kader van de beheerovereenkomst tussen het gemeentebestuur Anzegem en de

vzw Domein Sint-Arnoldus kreeg de gemeente Anzegem een lokaal ter beschikking in
het centraal gelegen "Bronnenhuis"

• door het gemeentebestuur werd het lokaal volledig uitgerust en ingericht als een 
natuureducatief lokaal

• het project werd medegefinancierd door de Provincie West-Vlaanderen
• het lokaal kreeg de naam "De Boomklever", een bosvogel typisch voor het domein
• de gemeente Anzegem stelt het lokaal gratis ter beschikking aan scholen en 

verenigingen voor activiteiten rond natuur-, milieu- en landschapseducatie

Milieudienst Anzegem
Dorpsplein
8570 Anzegem

T 056 69 44 44 
E milieudienst@anzegem.be

Natuurouders -  Provincie

Functie en aanbod:
• assistenten van de leerkracht voor natuur- en milieueducatie in het 

basisonderwijs
• helpen scholen natuur- en milieuprojecten uit te werken en staan de leerkrachten bij 

in de praktijk
• werken met leskoffers, in kleine groepen opdrachten uitvoeren, enz... stelt soms 

praktische problemen, natuurouders bieden een oplossing
• iedereen met een beetje vrije tijd kan natuurouder worden, voorkennis is niet nodig, 

enthousiasme is voldoende
• je wordt natuurouder door het volgen van een cursus natuurouder! Tijdens zeven

vormingsmomenten krijgen de natuurouders oefeningen om samen met de kinderen
meer over de natuur en het milieu te ontdekken. Vaste onderdelen van de cursus zijn: 
kennismaking, wat is nme, hoe leren kinderen, werken met leskoffers, omgaan met 
veldwerkactiviteiten buiten de klas, overleg met de leerkracht, afspraken...
De provinciedienst natuur- en milieueducatie organiseert op vraag van scholen en 
gemeenten, cursussen voor mensen die als natuurouder (minstens 10) willen aan de 
slag gaan.

• de cursussen zijn gratis!

Provinciedienst natuur- en milieueducatie Natuurouders 
Koning Leopold III-laan 41 
8200 Sint-Andries

T 050 40 32 82
F 050 40 34 03
E nme@west-vlaanderen.be

Website: www.natuurouders.be

http://www.anzegem.be/boomklever
mailto:milieudienst@anzegem.be
mailto:nme@west-vlaanderen.be
http://www.natuurouders.be


Website: www.natuurpunt.be

Functie en aanbod:
• Natuurpunt wil meer natuur
• dankzij hun inspanningen bleven unieke stroken bos, heide, 

duinen, valleigebieden en polderlandschappen gevrijwaard
• Natuurpunt wil betere natuur: door deskundig beheer slagen de vrijwilligers van 

Natuurpunt er in de soortenrijkdom in de natuurgebieden te verhogen, zeldzame en 
bedreigde diersoorten krijgen daardoor betere levenskansen

• natuur voor iedereen: Natuurpunt beschermt onze natuurgebieden niet angstvallig 
achter prikkeldraad, maar stelt ze open voor iedereen, om ervan te genieten, om ze te 
bestuderen of om een handje toe te steken bij het beheer

• geen groene eilandjes in een ecologisch rampgebied: Natuurpunt plaatst haar werking 
in een brede maatschappelijke context

• het is zinloos te ijveren voor prachtige natuurgebieden wanneer rondom de 
verloedering van bodem, water en lucht toeneemt, daarom staat Natuurpunt in de 
bres voor een leefbare wereld voor mens, plant en dier, hier bij ons en overal op aarde

Natuurpunt - vzw 
Coxiestraat 11 
2800 Mechelen

T 015 29 72 20 
E info@natuurpunt.be

Natuurpunt-Educatie - vzw

Website: www.natuureducatie.be 

Functie en aanbod:
• Natuurpunt Educatie werkt rond het thema "natuur, milieu en landschap"
• Natuurpunt Educatie wil mensen vorming bieden opdat zij hun persoonlijke interesse

voor natuur, milieu en landschap kunnen ontplooien
• het gaat hierbij om laagdrempelige natuurbelevingactiviteiten (persoonsontplooiing) 

tot meer gespecialiseerde vorming rond natuurthema's, natuur- en milieubeheer, 
natuur- en milieubeleid en landschap (stimuleren tot maatschappelijk engagement)

• via natuurbeleving, natuurstudie en zorg voor de natuur kunnen mensen als individu
of als groep een zinvolle en rustgevende tijdsbesteding waarmaken

• naast de specifieke vormingsinitiatieven tracht NPE ook via andere kanalen (het
Natuurpunt Museum, project Educatief Natuurbeheer en andere natuureducatief 
gerichte projecten, diensten aan het onderwijs, natuureducatieve centra en 
kwaliteitsvolle publicaties) inzicht in natuur, milieu en landschap in natuurbehoud te 
stimuleren

• bij Natuurpunt Educatie kan je ook 5 educatieve koffers ontlenen rond volgende 
thema's: bos, water, insecten, papier, weidevogels

• in het Natuurpunt Museum kan je terecht voor wisselende thematentoonstellingen
• een overzicht van het cursusaanbod vind je op de website of in onze vormingskalender 

die je op het secretariaat van NPE kan aanvragen

Natuurpunt Educatie vzw 
Graatakker 11 
2300 Turnhout

T 014 47 29 50 
E educatie@natuurpunt.be

natuurpunt̂ ,,.

natuurpunt

http://www.natuurpunt.be
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Natuurstudiegroep De Nieuwe Distel - werkgroep

Website: www.denieuwedistel.be

Functie en aanbod:
• de Natuurstudiegroep De Nieuwe Distel is eind 2005 

ontstaan uit de Natuurwerkgroep Bergelenput
• de benaming Natuurstudiegroep maakt al duidelijk wat 

de kernactiviteiten zijn: het bestuderen en inventariseren van 
flora en fauna in Groot-Wevelgem

• er wordt getracht om maandelijks een wandeling te organiseren in een natuurgebied 
buiten Groot-Wevelgem, waarbij observaties van flora en fauna een hoofddoelstelling 
zijn

• in de natuurstudiegroep is er heel wat expertise aanwezig o.a. over vogels, vlinders, 
planten, grassen, insecten, spinnen, amfibieën enz...

• de Nieuwe Distel wil een aanspreekpunt zijn voor iedereen uit de gemeente en de 
regio die interesse heeft voor flora en fauna

• de NSG houdt zich wel ver van beleidsmatige standpunten, de natuurbeleving staat 
centraal

Natuurstudiegroep De Nieuwe Distel
Kwadestraat 130
8560 Gullegem

T 056 41 67 32
E lommens.gino@skynet.be

Natuurwerkgroep De Gavers vzw - werkgroep

Website: www.gavers.be 

Functie en aanbod:
• het provinciedomein De Gavers te Harelbeke-Deerlijk vormt met zijn meer dan 150 

hectaren een belangrijke groene long voor de regio Kortrijk, met de nadruk op natuur 
en stille recreatie

• de natuurwerkgroep staat al meer dan 25 jaar in voor het beheer van het reservaat 
landtong 1

• een tweetal kijkhutten bieden de bezoeker de kans om ongestoord te observeren deze
kijkhutten zijn bereikbaar via parking zuid en oost

• de natuurwerkgroep is behalve in het beheer ook actief in de uitbouw van een 
natuureducatieve werking en de uitgave van een tijdschrift

• alle activiteiten staan open voor iedereen, leden en niet-leden
• socioculturele verenigingen en scholen kunnen via het secretariaat geleide

wandelingen aanvragen

Natuurwerkgroep De Gavers 
Secretariaat 
Kortrijksesteenweg 101 
8530 Harelbeke

T 056 71 43 43 
E claire.deconinck@skynet.be

http://www.denieuwedistel.be
mailto:lommens.gino@skynet.be
http://www.gavers.be
mailto:claire.deconinck@skynet.be


Natuurwerkgroep de Kerkuil - werkgroep

Website: http://users.skynet.be/Natuurwerkgroep.DeKerkuil/

Functie en aanbod:
• vereniging voor agrarische natuur en landschap in de regio IJzer en Polder.
• de vrijwilligers staan in voor het beschermen van bedreigde diersoorten zoals 

zwaluwen, uilen, vleermuizen, weidevogels, akkervogels, Bruine Kiekendieven, 
valken,... hiervoor wordt men onderverdeeld in werkgroepen per soort. Hun 
beschermingsmaatregelen bestaan erin inventarisaties te maken van het leefgebied 
van soorten en hun aantallen die hier nog voorkomen.

• concrete acties worden ondernomen om deze dieren in hun voortbestaan te helpen
o ophangen uilen - en valkenkasten; subsidiereglementen uitwerken ter

bescherming van bepaalde soorten, mestplankjes voor zwaluwen ophangen, 
nesten in weides beschermen tegen uitmaaien,....

• u kunt steeds deze natuurwerkgroep contacteren indien u ook bepaalde maatregelen 
voor deze dieren bij u thuis wil laten uitvoeren of indien u een gewond dier aantreft of 
om zaken te melden (bvb broedgevallen) of indien u een handje wil toesteken, want 
vrijwilligers zijn broodnodig!

Voor adressen van regionale afdelingen zie website

Natuurwerkgroep De Vlasbek - werkgroep

Website: www.zwvlkoepel.be/Vlasbek

Functie en aanbod:
• NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE

Wij organiseren educatieve uitstappen, dia-voorstellingen, tentoonstellingen, 
informatie-avonden rond milieu, natuur enz....
Voor het begeleiden van een natuurwandeling kunt u een beroep doen op één van 
onze natuurgidsen.

• BEHEER
Opstellen, coördineren en uitvoeren van beheerswerken in het Oude-Leiereservaat. 
We trachten een doelgericht beheer uit te voeren om zeldzame planten weer een 
kans te geven
Advies geven bij het opstellen van beheersplannen van de gemeentelijke 
natuurgebieden het Heulebeekdomein en de Groene Long.
In het Oude-Leiereservaat en de Groene Long te Kuurne verzorgen wij doorheen 
de seizoenen gratis geleide wandelingen (zie onze activiteitenkalender).

• BELEID
Wij oefenen een positieve doch krachtige druk uit op het gemeentebestuur om tot 
een milieuvriendelijke gemeente te evolueren. Als adviesorgaan kunnen wij hier 
zeker als belangrijke gesprekspartner een rol spelen.

Natuurwerkgroep De Vlasbek 
Standaardmolen 20 
8520 Kuurne

T 056 71 95 44 
E eric-vandorpe@scarlet.be

http://users.skynet.be/Natuurwerkgroep.DeKerkuil/
http://www.zwvlkoepel.be/Vlasbek
mailto:eric-vandorpe@scarlet.be


Netwerk Bewust Verbruiken vzw

Website: www.bewustverbruiken.org

Functie en aanbod:
• NBV vzw is een informatie- en actienetwerk dat mens- en milieubewust verbruiken wil 

stimuleren in Vlaanderen
• het werd door een groot aantal consumenten-, derdewereld- en milieuorganisaties 

midden 1998 opgericht om een antwoord te bieden op de stijgende interesse in 
duurzame consumptie

• de lidorganisaties scharen zich allen achter de NBV-stanspuntentekst waarin gewezen 
wordt op de macht van de consument om iets aan het reilen en zeilen van de 
samenleving te veranderen

• door middel van campagnes, projecten, wederzijdse ondersteuning van initiatieven 
van lidorganisaties en informatie-uitwisseling sensibiliseert NBV vzw de Vlaamse 
consument

• NBV vzw ontvangt subsidies voor haar werking als socio-culturele beweging door het 
ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (administratie cultuur, sociaal-cultureel 
volwassenenwerk)

• NBV vzw coördineert en ondersteunt sinds 2000 campagnes en projecten rond bewust 
verbruiken

Netwerk bewust verbruiken vzw 
Vooruitgangstraat 323 bus 11 
1030 Brussel

T 02 204 09 75 
E info@bewustverbruiken.org

Noordzee-aquarium vzw

Functie en aanbod: v .n . * .o .

• de Noordzee, een wonderbare onderwaterwereld vlak bij 
de vistrap, wordt ons van nabij geserveerd

• een kleurrijke ontdekkingstocht naar leven in zee, de aanpassing van de dieren aan 
hun omgeving, elk op zijn eigenzinnige manier

• het noordzee-aquarium laatje niet alleen kennis maken met het leven in de noordzee, 
de vereniging organiseert ook voordrachten, excursies en tentoonstellingen

• de 'vriendekring noordzee-aquarium oostende vzw publiceert driemaandelijks haar 
tijdschrift en werkt educatieve programma's uit voor haar leden

Noordzee-aquarium
Visserskaai
8400 Oostende

T 059 50 08 76
E noordzeeaquarium@skynet.be

Website: www.users.skynet.be/noordzee.aquarium

http://www.bewustverbruiken.org
mailto:info@bewustverbruiken.org
mailto:noordzeeaquarium@skynet.be
http://www.users.skynet.be/noordzee.aquarium


OVAM - Vlaanderen

Website: www.ovam.be

Functie en aanbod:
• OVAM staat voor Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
• afval voorkomen is de eerste prioriteit in het Vlaamse afvalstoffenbeleid
• reeds jaren werkt de OVAM verschillende acties uit die de Vlaming aansporen om afval 

te voorkomen
• in hoofdzaak gaat het daarbij om informatie en sensibilisatie
• de campagnes, programma's, publicaties e.d. behandelen wel steeds specifieke 

thema's of zijn gericht naar bepaalde doelgroepen
• de Vlaamse Regering bepaalt hoe bepaalde afvalstoffen selectief moeten ingezameld 

worden, ofwel ligt de mogelijkheid tot hergebruik, compostering of recyclage hiervan 
aan de basis, ofwel bepaalde gevaarseigenschappen die maken dat deze afvalstoffen 
in specifieke verwerkingsinstallaties moeten verwerkt worden

• daarnaast is de OVAM ook verantwoordelijk voor het bodemsanerinsbeleid in 
Vlaanderen

• doel is nieuwe verontreiniging te voorkomen en bestaande verontreiniging zo efficiënt 
mogelijk te saneren

Openbare Vlaamse Afvalstoffen-maatschappij 
Stationsstraat 110 
2800 Mechelen

T 015 28 42 84 
E info@ovam.be

Pacha Mama vzw

Website: www.pachamama.be

Functie en aanbod:
• vzw pacha mama spant zich in voor het 

culturele uitgaansleven van jongeren in Oostende en omstreken
• daarbij legt vzw pacha mama de belangrijke link naar de natuur in Oostende en 

omstreken, en onrechtstreeks naar onze moeder aarde, Pacha Mama
• Pacha Mama organiseert vooral evenementen onder de vorm van fuiven
• verschillende natuurprojecten in de streek werden of zullen worden gesteund door de 

opbrengsten van deze fuiven
• nog meer dan vroeger focust Pacha Mama zich nu op het brengen van muzikale 

evenementen met een hoog kwalitatief gehalte, daarbij wordt nu vooral gemikt op die 
doelgroep - die kan variëren van 16 tot 36 jaar - die kwaliteit verkiest boven budget

Pacha Mama vzw
Edith Cavellstraat 54
8400 Oostende

T 059 70 33 74
E pachateam@hotmail.com

http://www.ovam.be
mailto:info@ovam.be
http://www.pachamama.be
mailto:pachateam@hotmail.com


Paddenstoelenwerkgroep Westhoek - werkgroep

Functie en aanbod:
• de werkgroep werd opgericht in 1997 en heeft als doel de 

belangstelling én de beoefening van de mycologie te bevorderen
• zij wilt ook bijdragen tot het behoud en de bescherming van de boeiende 

paddenstoelenflora in de Westhoek
• in 1999 werd gestart met de publicatie van het tijdschrift 'De Aardster'
• alle waarnemingen van zwammen en slijmzwammen worden jaarlijks doorgegeven 

aan funbel (fungi van belgië, databank)
• van 1994 tot en met 2007 zijn meer dan 15.000 waarnemingen gedaan
• in hun werkingsgebied 'de Westhoek' werden, in diezelfde periode, meer dan 1.600

soorten zwammen gevonden
• zowel beginners als gevorderden zijn welkom bij de werkgroep

Paddenstoelenwerkgroep Westhoek 
Burgweg 19 
8630 Veurne

T 058 31 39 69 
E pol_debaenst@msn.com

Preventie Lichthinder vzw

Website: www.preventielichthinder.be 

Functie en aanbod:
• een vereniging ter bestrijding en voorkoming van lichthinder en lichtvervuiling!
• Preventie Lichthinder vzw staat gemeenten, bedrijven, ... bij, bij het oplossen van 

verlichtingsproblemen. Zowel daar waar nieuwe verlichting geplaatst moet worden, of 
waar een oude installatie hinder veroorzaakt, kan Preventie Lichthinder u van dienst 
zijn.

• ook biedt de vereniging haar ervaring en kennis aan om verlichtingsprojecten te 
evalueren, of oplossingen te formuleren voor bestaande problemen. Vanuit de 
Werkgroep Lichthinder hebben de leden van Preventie Lichthinder vzw al heel wat 
ervaring opgedaan, en een stevige reputatie opgebouwd. De goede samenwerking met 
belangrijke verlichtingsproducenten kan hier alleen maar een bewijs van zijn.

Preventie Lichthinder vzw Preventie Lichthinder vzw
Hollandstraat 7 Motestraat 21
2060 Antwerpen 8900 leper.

T 0474 50 17 95 T 057 20 85 94
E inlichtingen@preventielichthinder.be E roland.gadeyne@skynet.be

mailto:pol_debaenst@msn.com
http://www.preventielichthinder.be
mailto:inlichtingen@preventielichthinder.be
mailto:roland.gadeyne@skynet.be


Provincie

DIENST MILIEU, NATUUR en WATERBELEID - MiNaWa Door iriensen gedreven

Sectie Domeinen en groene assen - Provincie

Website: www.west-vlaanderen.be/domeinen

Domein d'Aertrycke -  Aartrijke
Parking: Zeeweg 42, 8820 TORHOUT

Provinciedomein De Baliekouter - Wakken
Parking: Ommeganckstraat, 8720 Wakken

Provinciedomein Bergelen -  Wevelgem-Gullegem
Parking: Rijksweg, 8560 Wevelgem - Gullegem

Provinciedomein Damse vaart - Damme
Dampoort, 8000 Brugge

Provinciedomein Gasthuisbossen - leper
Parking: Werkvikstraat, 8900 leper

Provinciedomein Gavers -  Harelbeke/Deerlijk
Parkings: West: Stasegemsesteenweg 115, 8530 Harelbeke

Zuid: Eikenstraat 131, 8530 Harelbeke 
De Groene 62 -  Oostende -Torhout

Provinciedomein Kemmelberg -  Heuvelland-Kemmel
Parking: Den Dries (Kemmel), 8950 Heuvelland-Kemmel

Provinciedomein Palingbeek -  leper -  Zillebeke
Parking: Palingbeekstraat, 8902 leper - Zillebeke

Vaartstraat, 8902 leper - Zillebeke

Provinciedomein Raversijde - Oostende
Parking: Nieuwpoortsesteenweg 656, 8400 Oostende

Provinciedomein Sterrebos- Roeselare-Rumbeke
Parking: Sterrebosdreef 66 - Roeselare

Provinciedomein Zeebos -  Blankenberge
Parking: Ruzettelaan 195, 8370 Blankenberge

Provinciedomein Lippensgoed-Bulskampveld
Parking: Aanwijs, Reigerlostraat, 8730 Beernem

Drie koningen, Bulskampveld, 8730 Beernem

Provinciaal Natuurpark Zwin -  Knokke-Heist
Parking: Graaf Leon Lippensdreef 8, 8300 Knokke-Heist

Provinciedomein Tillegem - Brugge
Parkings: Torhoutsesteenweg, 8200 Sint-Michiels

Witte Molenstraat, 8200 Sint-Michiels 
Tillemgemdreef, 8200 Sint-Michiels

Provinciedomein Fort van Beieren -  Brugge-Koolkerke
Parking: Kasteeldreef, 8000 Brugge-Koolkerke

Provinciedomein 't Veld -  Ardooie
Parking: Bloemgatstraat, 8850 Ardooie

http://www.west-vlaanderen.be/domeinen


Provinciedomein Wallemote-Wolvenhof -  Izegem
Parking: Kokelarestraat, 8870 Izegem

Provinciedienst MiNaWa 
Sectie domeinen en groene assen 
Koning Leopold-III laan 41 
8200 Sint-Andries

T 050 40 32 57
E johan.mahieu@west-vlaanderen.be

Aanspreekpunt voor duurzame ontwikkeling en interne milieuzorg, projecten m.b.t. duurzaam 
bouwen; pesticidenreductieplan, Week van de biologische landbouw.

Vorming en bijscholing
• cursus "Duurzaam Bouwen voor professionelen" (tweejaarlijks);
• informatie- en Studiemomenten rond thema's in verband met milieuverantwoord 

productgebruik, duurzame ontwikkeling, ecologische voetafdruk, duurzaam bouwen

• voordrachten over "duurzame ontwikkeling", "duurzaam bouwen" en de "ecologische 
voetafdruk";

• voordrachten over het opstarten van Interne Milieuzorg

Provinciedienst MiNaWa 
Sectie DO/IMZ 
Koning Leopold III-laan 41 
8200 Sint-Andries

T 050 40 34 93
E evelien.anthierens@west-vlaanderen.be

Website: www.west-vlaanderen.be leefomgeving -> natuur en landschap 

Functie en aanbod:
• een gebiedsgerichte aanpak: in samenwerking met lokale besturen en verenigingen en 

rond concrete projecten (bijvoorbeeld beplantingsacties bij landbouwers) 
natuurverbinding is daarbij de centrale betrachting

• een thematische aanpak waarbij belangrijke thema's zijn : integraal waterbeheer, 
natuur in de stedelijke omgeving, soortgerichte acties, ... een mix van 
campagnematig en projectmatig werken, waarbij zowel educatie als concrete 
realisaties de betrachting zijn (bijvoorbeeld campagne buitengewone vogels, 
poelenprojecten in functie van bedreigde amfibiën)

• een doelgroepenaanpak (gemeenten, onderwijs, burgers en landbouwers), ook hier 
wordt tegelijkertijd gemikt zowel op educatie als op realisaties te velde ... (de 
campagne ecologische siertuin, dag van de natuur, doelgerichte vorming)

Provinciedienst MiNaWa 
Sectie Natuur en Landschap 
Koning Leopold-III laan 41 
8200 Sint-Andries

Sectie Duurzame ontwikkeling - Interne Milieuzorg 
DO/IMZ -  Provincie

enz.;

Sectie Natuur en Landschap - NaLa - Provincie

T 050 40 32 23
E natuurbeleid@west-vlaanderen.be

mailto:johan.mahieu@west-vlaanderen.be
mailto:evelien.anthierens@west-vlaanderen.be
http://www.west-vlaanderen.be
mailto:natuurbeleid@west-vlaanderen.be


Sectie Natuur- en Milieueducatie - NME - Provincie

Website: www.west-vlaanderen.be/nme

De dienst natuur- en milieu-educatie (NME) van de provincie maakt, 
o.a. vanuit streeksteunpunten, werk van:

De ondersteuning van NME in het onderwijs:
• via het ontwikkelen en aanbieden van lesprojecten en veldwerkkoffers
• via het organiseren van vorming en bijscholing voor leerkrachten
• via initiatieven zoals MOS (milieuzorg op school) en de Week van de zee
• via het verlenen van subsidies voor meer natuur op school.

De uitbouw van lokale netwerken van deskundigen en voorzieningen: vorming en 
bijscholing van gidsen, natuuranimatoren, natuurouders en het ter beschikking stellen van 
materialen via uitleenpunten.

Overleg en samenwerking met verschillende nme-actoren (overheden, onderwijs, 
verenigingen, centra...) worden per streek georganiseerd en ondersteund. Gemeenten zijn 
hierbij prioritaire partners. Dergelijke samenwerkingen worden ook geformaliseerd. De 
streeksteunpunten NME hebben hier een specifieke opdracht.
Daarnaast is er overleg en samenwerking met andere provincies, met overheden, met 
organisaties op Vlaams niveau en zijn er ook grensoverschrijdende projecten.

Deskundigheidsbevordering.
Er lopen initiatieven om vrijwilligers en beroepskrachten van NME-organisaties, 
bezoekerscentra, verenigingen, enz... bij te scholen en te ondersteunen, dit gebeurt meestal 
in samenwerking met derden.

Educatieve uitbouw van de provinciedomeinen.
De provincie bouwt haar domeinen educatief uit. Dit betekent het realiseren van 
voorzieningen en het aanbieden van specifieke programma's. De realisatie gebeurt domein 
per domein. Speciale domeingidsen worden hiervoor opgeleid. De kalender met activiteiten en 
de specifieke programma's zijn op te vragen bij de dienst.

Een prijslijst van de beschikbare publicaties met bestelformulier is verkrijgbaar bij de dienst.

Provinciedienst NME 
Provinciehuis Boeverbos 
Koning Leopold III-laan 41 
8200 Sint-Andries

T 050 40 32 81 
E nme@west-vlaanderen.be

Provincie

West-Vlaanderen ’
Door mensen gedreven

ideren”

http://www.west-vlaanderen.be/nme
mailto:nme@west-vlaanderen.be


Sectie Samenwerking met andere overheden, Afvalbeleiden 
Milieucommunicatie -SAM -  Provincie

Website: www.west-vlaanderen.be -> leefomgeving -> milieu 

Functie en aanbod:
• aanspreekpunt: Milieu-Samenwerkingsovereenkomst; Afvalbeleid; Provinciale 

minaraad; gemeentelijke milieuraden
• begeleiding: milieuzorg op evenementen; organisatie van bovengemeentelijke 

infovergaderingen voor het grote publiek of specifieke doelgroepen;..
• campagnes en projecten: communicatiecampagne afvalproblematiek aan de kust; 

"Stop zwerfvuil"; "Afvalarm winkelen"; "Klimaatwijken"; Kringloopcentra;....
• uitleenbare materialen: afvaleilanden voor selectieve inzameling op evenementen; 

Afvalspel; herbruikbare bekers (en bijbehorende affiches, spandoeken, 
inzamelkokers, buiscontainers)

• publicaties

Provinciedienst MiNaWa 
Sectie SAM
Koning Leopold III-laan 41 
8200 Sint-Andries

T 050 40 34 90
E marie.de_winter@west-vlaanderen.be

Regionaal Landschap Houtland - vzw

Functie en aanbod:
• het Regionaal Landschap Houtland vzw heeft tot doel het aantrekkelijk Houtland te 

beschermen en te herstellen
• het Houtland omvat acht gemeenten: Beernem, Brugge, Damme, Jabbeke, Oostkamp, 

Torhout, Wingene en Zedelgem (er zijn momenteel onderhandelingen lopende om uit 
te breiden met Ruiselede en Ichtegem)

• het landschap wordt gekenmerkt door zijn drevenpatroon, de vele kleine 
landschapselementen, de kasteelparken en historische hoeves

• naast de bescherming en het herstel van al dit moois heeft het Regionaal Landschap 
ook een educatieve taak

• bijzondere aandacht gaat ook uit naar het herstel van heiderelicten, de bescherming 
van bedreigde dier- en plantensoorten, akkerranden en natuurverbindingsgebieden

• in samenwerking met de Provincie huisvest het Regionaal Landschap het NME- 
steunpunt voor het houtland

Regionaal Landschap Houtland - Steunpunt NME 
Streekhuis Kasteel Tillegem 
Tillegemstraat 81 
8200 Sint - Michiels

T 050 40 70 21
E dieter.willems@west-vlaanderen.be

Website: www.rlhoutland.be

http://www.west-vlaanderen.be
mailto:marie.de_winter@west-vlaanderen.be
mailto:dieter.willems@west-vlaanderen.be
http://www.rlhoutland.be


R E G I O N A A L  L A N O S C H A P

Website: www.streekhuis.be 

Functie en aanbod:
• het Regionaal Landschap IJzer & Polder heeft tot doel om via samenwerking tussen de 

provincie West-Vlaanderen, de aangesloten gemeenten (Alveringem, Diksmuide,
Houthulst, Kortemark, Langemark-Poelkapelle, Lo-Reninge, Veurne en Koekelare) en 
de betrokken doelgroepen, de kwaliteit van het landschap en het streekeigen karakter 
van het gebied te bevorderen en te promoten

• dit doel wordt nagestreefd via natuur- en milieueducatie, recreatief medegebruik, 
natuurbehoud, natuurontwikkeling en landschapszorg met bijzondere aandacht voor 
beheer, herstel, aanleg en ontwikkeling van kleine landschapselementen

Regionaal Landschap Ijzer en Polder - Steunpunt NME
VBC De Otter
Kasteel De Blankaart
Iepersesteenweg 56
8600 Diksmuide
T 051 54 59 48

M 0499 56 59 34 (Sytske Bellengé)
E sytske.bellenge@lne.vlaanderen.be

Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels - vzw

Website: www.rlwh.be 

Functie en aanbod:
• is een aantrekkelijke streek met een eigen karakter en een duidelijk grote concentratie 

aan natuur- en landschapswaarden
• is een vzw die zich engageert om de natuurlijke troeven van onze streek te 

beschermen. Dat doen we door overheid, verenigingen, bewoners en bezoekers van 
de streek te betrekken in concrete projecten

• valt min of meer samen met de zuidelijke helft van de Westhoek
• is een samenwerkingsverband tussen het Vlaams Gewest (Agentschap Natuur en Bos, 

AROHM, afdeling Monumenten en Landschappen), de Provincie West-Vlaanderen, de 
steden en gemeenten Heuvelland, leper, Poperinge, Mesen, Zonnebeke en 
Vleteren, de natuur- en milieuverenigingen, de toeristische verenigingen en de 
wildbeheereenheden

• heeft tot doel via samenwerking de kwaliteit van het landschap en het streekeigen 
karakter van het Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels te bevorderen en te 
promoten

Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels vzw - Steunpunt NME
Vaartstraat 7
8902 Zillebeke-Ieper

T 057 23 08 50 
E ann.vansteenhuyse@rlwh.be

http://www.streekhuis.be
mailto:sytske.bellenge@lne.vlaanderen.be
http://www.rlwh.be
mailto:ann.vansteenhuyse@rlwh.be


Sea Life marine park » m m «»

Website: www.sealife.be

Functie en aanbod:
• 'sea life' is een Noordzee-aquarium en een 'marine rescue centre'
• in het aquarium kan je de fuana en flora van de Noordzee bewonderen van het

kleinste garnaaltje tot een kreeft van 80 jaar oud
• je komt er oog in oog met roggen die je zelfs mag strelen
• je kan er babyhaaitjes zien bewegen in hun eikapsel
• nieuw is de aandacht voor het amazonewoud

Sea Life Marine Park 
Koning Albert I-laan 116 
8370 Blankenberge

T 050 42 43 00

Seafront

Website: www.seafront.be

Functie en aanbod:
• het antwoord op al je vragen over de zee en de haven vind

je in Seafront Zeebrugge, een maritiem themapark dat zich uitstrekt over meer dan
20.000 m2 op en rond de oude vismijn van Zeebrugge

Seafront 
Vismijnstraat 7 
8380 Zeebrugge

T 050 55 14 15 
E info@seafront.be

SEAFRONT
Z E E B R U G G E

http://www.sealife.be
http://www.seafront.be
mailto:info@seafront.be


Website: www.sincfala.be : '

Functie en aanbod:
• het museum Sincfala biedt unieke kansen voor wie vanuit een nieuwe invalshoek een 

frisse kijk wil op de zwinstreek
• de naam 'sincfala' is de oudere naam voor het 'zwin' waarvan de monding enkele 

kilometers breed was (van knokke tot heist)
• naast een overzicht van enkele belangrijke aspecten van de zwinstreek, leer je veel 

over het vroegere vissersleven, zowel aan wal als op zee
• verder is er een belangrijk luik rond bijgeloof en spreuken in verband met de visserij
• in het museum werd ook een oude vissersklas gereconstrueerd
• er is een aanbod voor scholen en zeeklassen

Sincfala
Pannenstraat 140 
8300 Knokke-Heist

T 050 63 08 72 
E sincfala@knokke-heist.be

Sla 21 -  Steungroep Lokale Agenda 21 vzw

Website: www.sla21.be sla  g.t
s t e u n p u n t  M g e n d à  H t

Functie en aanbod:
• Sla 21 staat voor steungroep lokale agenda 21
• lokale agenda 21 is een stapsgewijs proces of actieplan dat de lokale gemeenschap 

ondersteunt in haar streven naar duurzame oplossingen voor lokale en mondiale 
uitdagingen

• het steunpunt lokale agenda 21 is een ondersteuningsstructuur binnen het Vlaams 
overleg duurzame ontwikkeling (vodo)

• de opdracht van het steunpunt lokale agenda 21 is het ondersteunen van lokale 
actoren bij de voorbereidingen, ontwikkeling en opvolging van een duurzaam lokaal 
beleid volgens de principes en methodes van Ia21 en het vergroten van het 
maatschappelijk draagvlak voor een duurzaam lokaal beleid

• de volgende basisdiensten bieden zij aan: duurzame ontwikkeling, lokale agenda 21, 
duurzaamheids-toetsen, -spiegels en -barometers, ecologische voetafdrukken,....

Steunpunt Lokale Agenda 21 
Vlaams Overleg Duurzame Ontwikkeling 
Vlasfabriekstraat 11 
1060 Brussel

T 02 536 19 63 
E sla21@vodo.be

http://www.sincfala.be
mailto:sincfala@knokke-heist.be
http://www.sla21.be
mailto:sla21@vodo.be


De taken van een NME-streeksteunpunt zijn:

• inventariseren van de NME-actoren in de streek en hun aanbod;
• introductie van de veldwerkmaterialen van de Provincie in de streek en coördinatie van

de uitleenpunten;
• de realisatie van een aanbod voor verschillende doelgroepen in overleg met hun 

organisaties;
• organisatie van vorming, bij- en nascholing van leerkrachten en sleutelfiguren van 

andere doelgroepen;
• het stimuleren van samenwerkingsverbanden tussen besturen en verenigingen van de 

streek onderling en met elkaar;
• ondersteuning van de uitbouw en verbetering van NME-voorzieningen in de streek;
• structurering en ondersteuning van lokale NME-netwerken;
• deskundigheidsbevordering bij vrijwilligers en professionelen in de streek;
• het verzorgen van de contacten, vertegenwoordiging en samenwerking met de 

verschillende streekcentra en de provinciedienst NME; m.a.w. functioneren als 
streekknooppunt in het provinciale netwerk.

NME Steunpunt Houtland 
Dieter Willems
Streekhuis Kasteel Tillegem Tillegemstraat 81 - 8200 Sint-Michiels 
T 050 40 70 21 - F 050 40 31 41 - E dieter.willems@west-vlaanderen.be

NME Steunpunt Ijzer en Polder 
Sytske Bellengé
VBC De Otter - Kasteel De Blankaart Iepersesteenweg 56 - 8600 Diksmuide 
T 051 54 59 48 - M 0499 56 59 34 - E sytske.bellenge@lne.vlaanderen.be

NME Steunpunt Kust 
Claude Willaert
Provinciaal Ankerpunt Kust - Wandelaarkaai 7 - 8400 Oostende 
T 059 34 01 64 - F 059 34 21 31 - E claude.willaert@west-vlaanderen.be 
Leo Declercq
Provinciehuis Boeverbos - Koning Leopold III-laan 41 - 8200 Sint Andries 
T 050 40 33 11 - F 050 40 34 03 -  E leo.declercq@west-vlaanderen.be

NME Steunpunt West-Vlaamse Heuvels
Vaartstraat 7 - 8902 Ieper-Zillebeke
T 057 23 08 57 -  F 057 23 08 51 -  E ann.vansteenhuyse@rlwh.be

NME Steunpunt Zuid-Midden-West-Vlaanderen 
Johan Vandenberghe
Doorniksesteenweg 218 - 8500 Kortrijk
T 056 24 99 92 -  F 056 24 99 90 - E johan.vandenberghe@west-vlaanderen.be

mailto:dieter.willems@west-vlaanderen.be
mailto:sytske.bellenge@lne.vlaanderen.be
mailto:claude.willaert@west-vlaanderen.be
mailto:leo.declercq@west-vlaanderen.be
mailto:ann.vansteenhuyse@rlwh.be
mailto:johan.vandenberghe@west-vlaanderen.be


tandemWebsite: www.tandemweb.be

Functie en aanbod:
• tandem is een samenwerking tussen BBL, vibe, Natuurpunt, ecolife en WWF
• zowel lokale besturen als verenigingen kunnen bij tandem terecht voor informatie, 

advies, vorming en begeleiding
• tandem steunt gemeenten bij de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst en 

legt daarbij steeds de nadruk op lokale samenwerking met verenigingen
• tandem wil de gemeenten en provincies ondersteunen in hun duurzaam lokaal 

milieubeleid en een aanbod van acties en projecten van verenigingen aanbieden die 
makkelijk in de gemeenten toepasbaar zijn

• ze willen milieu- en andere verenigingen helpen om op lokaal niveau een volwaardige 
samenwerking rond duurzaam lokaal milieubeleid uit te bouwen en zo mee instaan 
voor de capaciteitsopbouw van verenigingen

• vanuit de ervaringen die worden opgedaan binnen tandem beleidsadviserend optreden 
ten aanzien van de Vlaamse overheid

Tandem vzw 
Tweekerkenstraat 47 
1000 Brussel

T 02 282 19 40 
E info@tandemweb.be

Functie en aanbod:
• The Outsider coast organiseert (meerdaagse) vaarklassen en

actieve vaarvakanties waarbij milieueducatie, sport en cultuur aan elkaar gekoppeld 
worden

• The Outsider coast verzorgt vaarklassen doorheen de westhoek met het binnenschip 
de Jeanne Panne en zee- en sportklassen vanuit 't kraaienest en de Karei Cogge te 
Nieuwpoort met een zwaar accent op een groene levensstijl

• 72 slaapplaatsen op de volledige site 't eilandje ( karei cogge, jeanne panne en 
kraaienest

• informatie kan aangevraagd worden via email of telefonisch
• aanbod heel het jaar door - op aanvraag
• kostprijs afhankelijk van gewenste zaken af te spreken

The Outsider-coast 
Brugsevaart 50 
8620 Nieuwpoort

T 058 23 14 04 
E info@theoutsidercoast.be

The Outsider-coast vzw

Website: www.theoutsidercoast.be

http://www.tandemweb.be
mailto:info@tandemweb.be
mailto:info@theoutsidercoast.be
http://www.theoutsidercoast.be


Website: www.tragewegen.be 

Functie en aanbod:
• de vzw Trage Wegen groepeert een bonte verzameling aan verenigingen, actiegroepen 

en zelfs regionale landschappen die allen één bekommernis delen: onze trage 
mobiliteit

• in de jaren dat we ondertussen samen opkomen voor de trage wegen, is het aantal 
partners trouwens gestaag gegroeid: een uitgebreid netwerk van contacten over heel 
Vlaanderen

• vorming over trage wegen: www.tragewegen.be/dulomi en volgens beschikbaarheid
• expertise over trage wegen: www.trage-wegen-lijn.be, 02 204 09 72
• gemeentelijke begeleiding van trage-wegenplannen op maat volgens beschikbaarheid

Trage Wegen vzw 
Vooruitgangstraat 323/10 
1030 Schaarbeek

T 02 204 09 70 
E info@tragewegen.be

't Zeehuis vzw

e s /
e s f  *sa

Website: www.horizoneducatief.be

Functie en aanbod:
• aanmonsteren in 't Zeehuis is zeeman worden
• je maakt een vindingrijke verkenningstocht door het maritieme leven
• heuse vissers loodsen je met veel animo door de wondere wereld 

van de visserij en samen met hen onderneem je een reis naar de zilte zee
• kennismaken met het vissersleven en de recentste vaartuigen, als lichtmatroos of 

schipper
• een ervaringsgericht speuren op de boot, in de zee, op het strand, blik op de duinen, 

op de horizon, de zee en de visserij zijn ferm! Werp gerust je vislijn uit!

Horizon Educatief vzw 
't Zeehuis 
Fortstraat 128 
8400 Oostende

T 059 32 21 83 
E info@horizoneducatief.be

http://www.tragewegen.be
http://www.tragewegen.be/dulomi
http://www.trage-wegen-lijn.be
mailto:info@tragewegen.be
http://www.horizoneducatief.be
mailto:info@horizoneducatief.be


Website: www.west-vlaanderen.be/nme
Provincie

West-Vlaanderen ▼
Door mensen gedreven

1. Materialendepots
• elke West-Vlaamse vereniging, organisatie, school of openbare instelling en inwoner 

kan gratis veldwerkmaterialen ontlenen in de bezoekerscentra De Gavers, De 
Palingbeek en Bulskampveld. Lijst van de beschikbare materialen op de website.

2. Veldwerkkoffers
• veldwerk is een vorm van leren die zich buiten het klaslokaal afspeelt en die 'buiten' 

als leerbron benut
• niet alleen leren uit boeken met uitleg in de klas, maar leren door ervaren, deze 

projecten en het bijbehorende materiaal zit steeds verpakt in koffers of caddy's
• in alle gemeenten staan deze koffers gratis ter beschikking, contactgegevens op de 

webssite
• koffers: kabouterpad, boskoffer, landschapskoffer, zeekoffer, Flar en Flora, Boreas, 

enz... Zie website.
3. Gezinsrugzakje/duinpieper

• tover met een gezinsrugzakje je natuur- of boswandeling om tot een actieve 
ontdekkingstocht

• op een strand- of duinenwandeling maak je gebruik van de duinpieper
• beiden bevatten doekaartjes en materialen om de opdrachten uit te voeren
• uitleenpunten zijn terug te vinden op de website

Provinciedienst natuur- en milieueducatie
Leopold III-laan41
8200 Sint-Andries

T 050 40 32 51
E nme@west-vlaanderen.be

Velt - Vereniging voor EcologischLeef-en Teeltwjize vzw

Website: www.velt.be

Functie en aanbod:
• Velt staat voor vereniging voor ecologisch leven en tuinieren
• Velt fundeert haar werking op het respect voor de samenhang van alle dingen op

aarde en wil de ecologische leefwijze concreet gestalte geven in
in huis, tuin, keuken en daarbuiten

• een duurzame oplossing voor milieu- en natuurproblemen en voor de rechtvaardige 
wereldwijde verdeling van voedsel komt dichterbij als mensen, bedrijven en 
overheden zuinig omgaan met energie en grondstoffen, en respect hebben voor 
biodiversiteit, leden van Velt dragen daaraan bij door in hun eigen omgeving betekenis 
te geven aan ecologisch leven en tuinieren en door samen te werken in publieke acties

• Velt vzw is een grote vereniging (12.500 leden) die actief is in Vlaanderen en 
Nederland

• de rol van velt is mensen te informeren en tot gedragswijziging aan te zetten, in de
richting van een ecologische en duurzame levensstijl, daarvoor ontwikkelt Velt nieuwe
kennis, die wordt uitgedragen in publicaties, vormingen, campagnes, netwerking en 
beleidsbeïnvloeding, de Velt leden en -afdelingen zijn van groot belang in dit werk

Velt Voor de regionale afdelingen, raadpleeg de
Uitbreidingsstraat 392 C website
2600 Berchem

T 03 281 74 75
E info@velt.be

http://www.west-vlaanderen.be/nme
mailto:nme@west-vlaanderen.be
http://www.velt.be
mailto:info@velt.be


Website: www.vbv.be

Functie en aanbod:
• VBV is de enige milieu-organisatie in Vlaanderen die specifiek bezig Bosdoetleve*

is met bos
• doelstellingen

o Bosbehoud 
o Bosuitbreiding 
o Multifunctioneel bosgebruik

• deze drie hoofddoelstellingen bepalen reeds meer dan 35 jaar het beleid van VBV en 
ze zijn nog steeds actueel, ze bewijzen dat de hedendaagse problemen in het Vlaamse 
bosbeleid ook toen actueel waren

• VBV wil inspelen op alle maatschappelijke behoeften, onze leden en sympathisanten 
zijn zeer divers: bosliefhebbers, bosbeleidsmakers, eigenaars en beheerders, 
recreanten, wetenschappers, scholen, openbare besturen, ...

Vereniging voor Bos in Vlaanderen vzw 
Geraardsbergsesteenweg 267 
9090 Gontrode (Meile)

T 09 264 90 50 
E info@vbv.be

Functie en aanbod:
• VIBE staat voor Vlaams Instituut voor Bio-Ecologisch bouwen

en wonen en promoot mens- en milieuvriendelijke bouwwijzen en woonvormen
• hiervoor verenigt VIBE vzw de ontwerpers, producenten, aannemers, handelaars en 

consumenten die de bezorgdheid om het milieu delen
• VIBE vzw biedt een integrale visie op het vaak verwaterde begrip 'duurzaam bouwen'
• bio-ecologisch bouwen en wonen gaat over gezond en ecologisch verantwoord 

materiaalgebruik (levenscyclusanalyse van bouwmaterialen), rationeel water beheer 
(kleinschalige waterzuivering, gebruik van regenwater binnenhuis, infiltratie in de 
bodem...!) rationeel energie gebruik (isolatie, verwarmingstechnieken, hernieuwbare 
energiebronnen, energiezuinige wonen...)

• ook het aspect ruimtelijke ordening heeft met ecologisch bouwen te maken, dit 
veronderstelt duurzame ontwerpcriteria vanwege de architect

VIBE vzw 
Grotesteenweg 91 
2600 Antwerpen-Berchem

T 03 218 10 60 
E info@vibe.be

VIBE vzw

Website: www.vibe.be VIBE

http://www.vbv.be
mailto:info@vbv.be
mailto:info@vibe.be
http://www.vibe.be


Website: www.natuurpunt.be/vleermuizenwerkgroep
natuurpunt

Functie en aanbod:
• deze werkgroep van natuurpunt vzw ontstond in 1980
• de vereniging houdt zich vooral bezig met het beschermen van 

inheemse en uitheemse vleermuizensoorten
• ze richten ijskelders, forten, burchten en mergelgroeven in voor deze zoogdieren
• de werkgroep ijvert voor de bescherming en het goede beheer van deze plaatsen
• reeds 125 overwinteringsplaatsen (hibernaculae) werden oordeelkundig uitgebouwd
• de vereniging organiseert ook 'tellingen'
• de vleermuizenwerkgroep geeft voordrachten en excursies aan geïnteresseerde 

mensen

Vleermuizen werkgroep West-Vlaanderen 
Tinhoutstraat 183 
8730 Oedelem

T 050 79 01 76

Vlaams Instituut voor de Zee - VLIZ

Website: www.vliz.be 

Functie en aanbod:
• het VLIZ heeft als centrale taak het wetenschappelijk onderzoek in de kustzone te 

ondersteunen en zichtbaar te maken. Hiertoe bouwt het een coördinatieforum, een 
oceanografisch platform en het Vlaams Marien Data- en Informatiecentrum uit

• het instituut fungeert als internationaal aanspreekpunt en verstrekt adviezen op vraag 
van de overheid of op eigen initiatief

• het VLIZ staat ook in voor wetenschapspopularisering, sensibiliseren en de verdere 
uitbouw van een mariene mediatheek

• via een jongerendag en specifieke activiteiten (Planeet Zee) en lespakketten voor het 
secundair onderwijs worden jongeren voor wetenschappelijke richtingen warm 
gemaakt

• het VLIZ heeft een interfacefunctie tussen wetenschappelijke middens, 
overheidsinstanties en het grote publiek

Vlaams Instituut voor de Zee 
VLIZ - InnovOcean site 
Wandelaarkaai 7 
8400 Oostende

T 059 34 21 30 
F 059 34 21 31 
E info@vliz.be

Vleermuizenwerkgroep Vlaanderen 
Klissenhoek 85 
2290 Vorselaar

T 014 51 62 01 
M 0475 608 10 48 
E alex.lefevre@hotmail.com

http://www.natuurpunt.be/vleermuizenwerkgroep
http://www.vliz.be
mailto:info@vliz.be
mailto:alex.lefevre@hotmail.com


Website: www.vlm.be 

Functie en aanbod:
• de Vlaamse Landmaatschappij is als agentschap van de Vlaamse overheid 

verantwoordelijk voor de inrichting van de open ruimte en de beheersing van de 
mestoverschotten in Vlaanderen

• daarnaast geeft zij mee gestalte aan het plattelandsbeleid in Vlaanderen
• haar actieterrein strekt zich uit over het buitengebied en de randstedelijke open 

ruimte in Vlaanderen
• open ruimte (be)leefbaar inrichten:

o de VLM werkt dagelijks aan een duurzame open ruimte waar het goed is om te 
wonen, te werken en te ontspannen

o op vraag van en met anderen zoekt de VLM een kwaliteitsvolle inrichting die 
past bij de eigenheid van het gebied en aansluit bij de wensen van de partners 
en de lokale betrokkenen

• plattelandsbeleid op sporen zetten en blijven inspireren:
o samen met haar partners geeft de VLM het geïntegreerde plattelandsbeleid 

mee gestalte, als trekker en katalysator van het vernieuwingsproject op het 
platteland brengt ze, in dialoog met alle spelers in de regio, haar expertise in 
en treedt ze ondersteunend op

• actief begeleiden tot duurzame landbouw:
o De VLM draagt bij tot het halen van de milieudoelstellingen van de

nitraatrichtlijn, ze doet dat door de landbouwers via actieve begeleiding aan te 
zetten tot een duurzame landbouw en door toe te zien op de correcte naleving 
van de mestwetgeving, via beheerovereenkomsten stimuleert de VLM de 
grondgebruikers tot een duurzaam beheer van de open ruimte

VLM West-Vlaanderen VLM
Velodroomstraat 28 Gulden-Vlieslaan 72
8200 Brugge 1060 Brussel

T 050 45 81 00 T 02 543 72 00
E info@vlm.be

VMM - Vlaamse MilieuMaatschapij - Vlaanderen

Website: www.vmm.be 

Functie en aanbod:
• de Vlaamse Milieumaatschappij speelt een cruciale rol in het integraal waterbeleid
• ze meet en controleert de kwantiteit en kwaliteit van water, beheert watersystemen,

int een heffing op watervervuiling en op grondwaterwinning, adviseert over 
milieuvergunningen en zorgt voor de planning van en toezicht op de 
zuiveringinfrastructuur

• ze bewaakt de VMM de luchtkwaliteit, inventariseert ze wie wat loost en doet 
beleidsvoorstellen

• ze stelt tevens het Milieurapport Vlaanderen (MIRA) op
• de VMM neemt deel aan het internationaal milieubeleid
• via informatie en sensibilisatie wil ze de bedrijven, de burgers en de landbouwers 

aanzetten tot milieusparend gedrag

Vlaamse Milieumaatschappij 
Alfons Van de Maelestraat 96 
3920 Erembodegem

T 053 72 64 45 - infoloket geopend tijdens kantooruren
T 053 72 64 45 - Milieukenniscentrum
E info@vmm.be

http://www.vlm.be
mailto:info@vlm.be
http://www.vmm.be
mailto:info@vmm.be


VOC Bulskampveld - Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren Beernem vzw

Website: www.voc-bulskampveld.be \ V S t

Functie en aanbod: \  \  \  y
het voc is gelegen middenin het provinciedomein û V v
Bulskampveld

• het is een plaats waar zieke, gekwetste of andere hulpbehoevende 
wilde vogels en dieren worden opgevangen en gerevalideerd

• hun standpunten zijn:
- de enige plaats waar wilde vogels of wilde dieren thuishoren is de vrije natuur
- de vogels zijn de meest mobiele van alle levende wezens op aarde: hen van hun 
vrijheid beroven is een vorm van dierenmishandeling

• de vereniging is actief bij de bescherming van de vogels in hun biotoop
• elke dag, ook op zon- en feestdagen kan het centrum op afspraak en in groep bezocht 

worden

Opvangcentrumvoor Vogels en Wilde Dieren Beernem vzw
Bulscampveld8
8730 Beernem

T 050 79 09 59

VODO -  Vlaams Overleg Duurzame Ontwikkeling - vzw

Website: www.vodo.be

Functie en aanbod:
• het Vlaams overleg duurzame ontwikkeling (VODO vzw) is een samenwerkingsverband 

tussen een belangrijk deel van de nieuwe sociale bewegingen in Vlaanderen
• het overleg wil het maatschappelijk debat over duurzame ontwikkeling stimuleren 

door het opzetten van gezamenlijke initiatieven, beleidsbeïnvloeding, studiewerk
• VODO is onder andere actief op het vlak van consumptie- en productiepatronen, 

landbouw, arbeid, ecologische belastinghervorming, indicatoren voor duurzame 
ontwikkeling, vorming over duurzame ontwikkeling, lokale agenda 21 en is lid van de 
federale raad voor duurzame ontwikkeling

• VODO biedt allerlei vormingsactiviteiten, presentaties, interactieve werkgroepen, ... 
aan over de ecologische voetafdruk, duurzame ontwikkeling of lokale agenda 21

VODO
Vlasfabriekstraat 11
1060 Brussel

T 02 536 19 90
E anke@vodo.be

http://www.voc-bulskampveld.be
http://www.vodo.be
mailto:anke@vodo.be


XWs^teamsWebsite: www.voedselteams.be
W E E T  W A T  J E  E E T ’

Functie en aanbod:
• een voedselteam is een groep mensen uit een zelfde buurt die samen groenten, fruit, 

zuivel en eventueel andere producten rechtstreeks bij lokale producenten aankopen
• voedselteam wil bijdragen tot:

o het herstel van de band tussen onszelf en de herkomst van ons voedsel
o een duurzame landbouw met respect voor mens, dier en natuur
o een lokale markt, waarbij wij geen voedsel dumpen in het zuiden, en hen ook

• contact opnemen met een voedselteam in je buurt doe je via het invulformulier op de 
website

Voedselteams vzw 
Blijde Inkomstraat 50 
3000 Leuven

T 016 31 65 91
E voedselteam@vredeseilanden.be

Vogelbescherming Vlaanderen vzw

Functie en aanbod:
• Vogelbescherming Vlaanderen vzw zet zich in voor alle in het wild levende vogels en 

inheemse zoogdieren
• vooral vogels geven, als geen andere diergroep, de toestand van natuur en milieu 

aan, gaat het slecht met een vogelsoort, dan is dat een signaal dat er iets mis is met 
haar leefomgeving, vaak heeft het beschermen van vogels een positief effect op 
natuur en landschap

Vogelbescherming Vlaanderen vzw
Schuttershof 14
9100 Sint-Niklaas (Nieuwkerken-Waas)

T 03 296 26 80
E info@vogelbescherming.be

de kans geven om voor de eigen markt te produceren

Website: www.vogelbescherming.be

http://www.voedselteams.be
mailto:voedselteam@vredeseilanden.be
mailto:info@vogelbescherming.be
http://www.vogelbescherming.be


Website: www.vogelopvangcentrum.be/oostende

Functie en aanbod:
• Jaarlijks vangt het Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren (VOC Oostende) 

ongeveer 2000 hulpbehoevende dieren op. Niet alleen olieslachtoffers, maar ook 
raam- en verkeersslachtoffers, zieke dieren, vogels die vastgeraakt zijn in een schouw 
of net, nestjongen, ...

• Tot eind 2008 kan je op aanvraag het VOC bezoeken. Bezoekers krijgen een unieke 
kans om de dierverblijven, vliegkooien, zwembaden, dierenkeuken en dierenartskamer 
te zien. Je komt meer te weten over onze revalidatietechnieken voor olievogels, het 
grootbrengen van weesjes, de dagdagelijkse werking, en: hoe jij kan helpen als je een 
wild dier vindt. De rondleiding kan aangevuld worden met een educatief filmpje, een 
opdracht of misschien wel de vrijlating van een vogel!

• Daarna verhuist het VOC naar een gloednieuw dierenziekenhuis te Raversijde. Je kan 
er gratis de tentoonstelling met zicht op de dierverblijven bezoeken. Ook de geleide 
bezoeken blijven mogelijk. Raadpleeg onze website voor de meest recente informatie.

• Het VOC Oostende breng samen met andere natuur- en milieuorganisaties aan de 
middenkust het informatief driemaandelijks tijdschrift Zandkorrels uit.

• Wil je wilde dieren in nood helpen? Dan kan je bij ons zeker en vast je ei kwijt! We 
zoeken vrijwilligers voor de dagdagelijkse verzorging van de dieren, transporteurs, 
handige Harry's en Henrietta's, vrijwilligers voor de telefoonpermanentie, ...

Opvangcentrum voor vogels en wilde dieren Oostende
Zinnialaan 8 (! nieuwe locatie vanaf eind 2008 !)
8400 Oostende

T 059 80 67 66
E voc.oostende@vogelbescherming.be

Vogelwerkgroep Zuid-West-Vlaanderen vzw
d<&****%

Functie en aanbod: A
• de organisatie is één van de werkgroepen binnen de 

Zuid-West-Vlaamse natuur- en milieukoepel en natuurpunt
• de vogelwerkgroep heeft als doel om in onze regio:

o vogelwaarnemingen te verzamelen, o.a. in onze "spetter"lijst
o vogelkijkers de kans te geven snel waarnemingen en informatie uit te

wisselen via het "forum" http://natuur-forum.be 
o vogeltrektellingen te coördineren, met dagelijkse trekvoorspellingen 
o mee te helpen aan projecten in verband met vogels
o activiteiten te organiseren voor en randinformatie te verzorgen aan

vogelkijkers, zoals: publicaties, reisverslagen, poëzie, foto's en links naar 
interessante Website:s

Vogelwerkgroep Zuid-West-Vlaanderen 
Wolvenstraat 4 
8500 Kortrijk

M 0498 90 92 90 
E vwg@zwvlkoepel.be

http://www.vogelopvangcentrum.be/oostende
mailto:voc.oostende@vogelbescherming.be
http://natuur-forum.be
mailto:vwg@zwvlkoepel.be


Website: www.waterschappen.be (in opmaak) West^aandefSî
Ooor memm gedreven

Functie en aanbod:
Waterschappen zijn samenwerkingsverbanden zonder rechtspersoonlijkheid tussen het 
Vlaamse gewest, provincies, gemeenten en in voorkomend geval polders en wateringen voor 
één of meerdere deelbekkens. Waterschappen hebben ondermeer tot taak:

• het uitbrengen van een advies over ontwerpen van bekkenbeheerplannen
• opmaken van ontwerken van deelbekkenbeheerplannen
• voorstellen van een adequate bevoegdheidsverdeling van waterwegen en 

onbevaarbare waterlopen om een meer geïntegreerd, logisch samenhangend en 
efficiënter beheer te realiseren

Provincie West-Vlaanderen 
Dienst Milieu, Natuur en Waterbeleid 
Leopold III-laan 41 
8200 Sint-Andries - Brugge

T 050 40 35 03
E christine.declerck@west-vlaanderen.be

Werkgroep Buiten-Gewone Vogels - Provincie

Functie en aanbod:
• coördinatie en ondersteunen van verenigingen die werken rond het beschermen van 

bedreigde diersoorten zoals zwaluwen, uilen, vleermuizen, weidevogels, akkervogels, 
Bruine Kiekendieven, valken,... zoals de 'Natuurwerkgroep de Kerkuil' en de werkgroep 
in de West-Vlaamse Heuvels.

• organiseren van algemene vergaderingen
• maken van jaaroverzichten van alle waarnemingen en acties
• organiseren van grensoverschrijdende uitwisselingen
• rekruteren van vrijwilligers en organiseren van vorming voor de medewerkers
• maken en leveren van nestkasten; maken van brochures; formuleren 

beleidsmaatregelen,....

NME Steunpunt Ijzer en Polder 
Sytske Bellengé 
Provinciehuis Esenkastee 
Woumenweg 100 
8600 Diksmuide

T 051 51 93 14
E sytske.bellenge@west-vlaanderen.be

http://www.waterschappen.be
mailto:christine.declerck@west-vlaanderen.be
mailto:sytske.bellenge@west-vlaanderen.be


Functie en aanbod:
• op deze actieve werkgroep natuurgidsen kan beroep gedaan 

om worden allerlei natuuractiviteiten te begeleiden en te gidsen 
en om NME-activiteiten te organiseren

Werkgroep natuurgidsen Oostkamp 
Kapellestraat 32 
8020 Oostkamp

T 050 82 62 09 
E catherinepriem@yucom.be

Werkgroep Natuurgidsen TILIA - werkgroep

Functie en aanbod:
• de werkgroep natuurgidsen TILIA bestaat uit een aantal enthousiaste gidsen die allen 

zijn opgeleid tot natuurgids (CVN) en/of gediplomeerd zijn als bosgids (EBG).
• ze bieden u de mogelijkheid om een aangename, boeiende of leerrijke wandeling te 

maken in één van de natuur,- of bosgebieden in de regio. De wandeling wordt 
aangepast naargelang de vraag en de doelgroep.

• ze bieden u een ruim aanbod aan mogelijke thema's en dit in verschillende regio's.
• elke persoon of organisatie kan beroep doen op deze groep gidsen.
• misschien eens iets anders als familie uitstap?
• misschien eens iets anders voor de medewerkers van uw bedrijf?
• voor scholen kan een wandeling op maat van de leerlingen aangeboden worden.
• naast kalenderwandelingen in overleg met Bos&Groen kunnen wandelingen op 

aanvraag voorzien worden

Werkgroep Natuurgidsen TILIA
Keibergstraat 93
8820 Torhout

E lucas_devos@telenet.be

mailto:catherinepriem@yucom.be
mailto:lucas_devos@telenet.be


WWF - Wereldnatuurfonds vzw

Website: www.wwf.be

Functie en aanbod:
• vandaag de dag is WWF (world wide fund for nature) één van de W W F

belangrijkste en meest ervaren onafhankelijke organisatie voor 
natuurbehoud ter wereld

• de organisatie telt wereldwijd zo'n 5 miljoen leden en is sinds zijn oprichting in 1961 
actief in meer dan 90 landen

• WWF wil de natuur en de ecologische processen beschermen, m.a.w.:
de diversiteit van het leven, van soorten, ecosystemen en genetische eigenschappen 
behouden, het duurzaam gebruik van hernieuwbare natuurlijke hulpbronnen 
bevorderen, de vervuiling en de verspilling van de natuurlijke hulpbronnen zo laag 
mogelijk houden

• het uiteindelijke doel van WWF is een einde te maken aan de steeds sneller 
voortschrijdende vernieling van onze planeet en helpen bouwen aan een toekomst 
waarin de mens in harmonie leeft met de natuur

WWF vzw
Emile Jacqmainlaan 90
1000 Brussel

T 02 340 09 99
E info@wwf.be

WMF - West-Vlaamse Milieufederatie vzw

Functie en aanbod:
• de West-Vlaamse Milieufederatie (WMF) vzw is de koepelorganisatie van de West- 

Vlaamse natuur-en milieuverenigingen
• de aangesloten lidverenigingen zijn gewestelijke en thematische natuur- en 

milieuverenigingen, regionale en lokale natuur- en milieuverenigingen met een 
werking in West-Vlaanderen

• de West-Vlaamse Milieufederatie vzw heeft als doelstelling :
o het sturen en begeleiden van de natuur - en milieubescherming in West- 

Vlaanderen
o het optreden als provinciale koepel voor de natuur- en milieuverenigingen die 

in West-Vlaanderen activiteiten uitoefenen en als lid van de vereniging 
toetreden, deze koepelwerking bestaat hoofdzakelijk uit overleg tussen de 
aangesloten verenigingen en beleidscoördinerende werking 

o het opkomen voor de individuele belangen van de leden in zoverre deze mée in 
verband staan met het geformuleerde doel

West-Vlaamse Milieufederatie vzw
Ontvangerstraat 15
8700 Tielt

T 051 40 46 96
E katty.de.wilde@wmfkoepel.be

WEST-VLAAMSE
MILIEUFEDERATIE

http://www.wwf.be
mailto:info@wwf.be
mailto:katty.de.wilde@wmfkoepel.be


Website: www.zonnewindt.be 

Functie en aanbod:
• in samenwerking met steden, gemeenten en middenveldorganisaties verzorgen we 

voordrachten op maat van de doelgroep. Thema's als energie besparen, duurzaam 
wonen, bouwen of verbouwen, hernieuwbare energie ... worden behandeld en dit voor 
diverse doelgroepen

• ZonneWinDT ondersteunt de steden en gemeenten bij hun energiebeleid en voorziet 
een dienst aan haar inwoners inzake energieadvies, planadvies, vormen van 
hernieuwbare energie

• kinderen en jongeren kunnen een interactief bezoek brengen aan het windproject "De 
Put" te Nieuwkapelle (Diksmuide). Voor de jonge kinderen wordt het bezoek volledig 
ingekleed in het verhaal van Don Quichot. Op een aantrekkelijke manier krijgen 
kinderen en jongeren een inzicht in de boeiende wereld van energie. Via duidelijke 
presentaties, videomateriaal en allerhande methodieken worden de jongeren 
(kinderen) actief betrokken in het geheel

• ZonneWinDT organiseert ook op vraag bezoeken aan duurzame projecten of 
workshops over specifieke onderwerpen

• Voor kinderen of jongeren bieden we ook workshops aan over duurzaam bouwen, 
verbouwen, hernieuwbare energie, ... Tijdens deze workshops gaan we aan de slag 
met tal van duurzame materialen en technieken. Dit alles onder het motto : 'Jong 
geleerd is

ZonneWinDT vzw 
Predikboomstraat 25 
8650 Klerken

M 0477 55 13 22 
E info@zonnewindt.be
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Zoogdierenwerkgroep - werkgroep

Website: www.natuurpunt.be
Zoogdieren
werkgroep

Functie en aanbod:
• de zoogdierenwerkgroep Noord-West-Vlaanderen is een afdeling van de 

zoogdierenwerkgroep van natuurpunt vzw en heeft als doelstelling: door middel van 
studie, het voorkomen van zoogdieren te onderzoeken, om dan de juiste 
beschermings-maatregelen te kunnen treffen

• enkele activiteiten: geleide wandelingen en voordrachten verzorgen
• cursus zoogdieren
• opsporen van de soorten zoogdieren en beschermen
• voordrachten verzorgen
• monitoring eekhoorns
• braakballen pluizen

Zoogdierenwerkgroep Zuid-West-Vlaanderen 
Wijdhagestraat 125 
8530 Harelbeke

T 056 71 55 67 
E zwg@zwvlkoepel.be

Zoogdierenwerkgroep Noord-West- 
Vlaanderen 
Begoniastraat 26 
8020 Oostkamp

T 050 82 60 88
E bob.vandendriessche@natuurpunt.be

http://www.zonnewindt.be
mailto:info@zonnewindt.be
mailto:ww.zonnewindt.beinfo@zonnewindt.be
http://www.natuurpunt.be
mailto:zwg@zwvlkoepel.be
mailto:bob.vandendriessche@natuurpunt.be


Website: www.debron.be
r o w

natuur & milieu IJzer Leie
Functie en aanbod:

• de zoogdierenwerkgroep van De Bron vzw is actief in de volgende gemeenten: 
Poperinge, Vleteren, Zonnebeke, leper, Heuvelland, Diksmuide, Mesen, Langemark- 
Poelkapelle, Wervik, Geluwe, Lo-Reninge en Houthulst

• de werkgroep heeft als doel alle zoogdieren (inclusief vleermuizen) te monitoren en in 
kaart te brengen, en dit binnen ons werkingsgebied

• door middel van studie, het voorkomen van zoogdieren onderzoeken, om dan de juiste 
beschermings-maatregelen te kunnen treffen

Secretariaat De Bron 
Iepersteenweg 56 
8600 Woumen

T 051 54 52 44 
F 051 54 57 85 
E info@debron.be

Zuid-West-Vlaamse Natuur- en Milieukoepel vzw

Website: www.zwvlkoepel.be

Functie en aanbod:
• de Zuid-West-Vlaamse Natuur- en Milieukoepel is een 

samenwerkingsverband van 19 milieu- en natuurverenigingen uit de Zuid-West- 
Vlaamse regio die zich samen inzetten voor meer natuur, een beter leefmilieu en een 
betere ruimtelijke ordening

• zij werkt nauw samen met Natuurpunt vzw, is aangesloten bij de Bond Beter 
Leefmilieu en vertegenwoordigd in de intercommunale Leiedal, de Regionale 
Commissie voor de Ruimtelijke Ordening, het Bekkencomité van de Boven-Schelde, 
Proclam en Rebak

• het werkingsgebied beslaat de gemeenten Avelgem, Anzegem, Deerlijk, Harelbeke, 
Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Lendelede, Moorslede, Sint-Eloois-Winkel, Kortrijk, 
Kuurne, Menen, Spiere-Helkijn, Waregem, Wervik, Wevelgem en Zwevegem

• in deze gemeenten streven we voor een krachtig milieubeleid en maken we werk van 
meer en betere natuur via vormingsactiviteiten, cursussen, publieksactiviteiten en - 
evenementen, etc. De communicatiemiddelen daar rond zijn het natuur- en 
milieumagazine "Klimop" dat gedrukt wordt op 3600 exemplaren en gratis verstuurd 
wordt naar de leden en "Klimop.flits", de e-nieuwsbrief waarop iedereen kan 
inschrijven via de website

De Zuid-West-Vlaamse natuur- 
en milieukoepel vzw 
Watermolenstraat 69B
8500 Kortrijk

T 056 362 804 
E secretariaat@zwvlkoepel.be

Maatschappelijke zetel 
Normandiëstraat 178 
8560 Wevelgem

T 056 40 19 79 
E voorzitter@zwvlkoepel.be

http://www.debron.be
mailto:info@debron.be
http://www.zwvlkoepel.be
mailto:secretariaat@zwvlkoepel.be
mailto:voorzitter@zwvlkoepel.be


Website: www.zwvvk.net.tf

Functie en aanbod:
• studie van de dagvlinders (Lepidoptera, Rhopalocera) van het 

palearctisch gebied in volgende aspecten: systematiek, verspreiding, 
fysiologie

• gegevensbank met continue updating: gegevens uit archief, literatuur, observaties en 
collecties

• behoud van entomologische biodiversiteit binnen bestudeerde regio
• grensoverschrijdend inventarisatieproject: België: West-Vlaanderen & Henegouwen 

Noord-Frankrijk (Nord & Pas de Calais)
• behoud van lokaal entomologisch patrimonium
• kennisverspreiding binnen de Z.W.V.V.K
• vorming van individu(en), verenigingen buiten de Z.W.V.V.K.

Enkel te contacteren via de website

http://www.zwvvk.net.tf
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