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Voorwoord
De zee, het strand en de duinen aan onze kust zijn n ie t alleen ideale plaatsen om vakantie te  nemen, je  kun t er ook heel veel o n t

dekken en beleven.

De Week van de Zee is een begrip aan de kust. De voorbije jaren vond d it in it ia t ie f plaats voor het basisonderw ijs en duizenden kin
deren namen reeds deel.
M aar ook bu iten de periode van de Week van de Zee w illen  scholen, verenigingen en geïnteresseerden de na tuur en het m ilieu aan 
en rond de zee verkennen en ontdekken.

Deze brochure w il aan die behoefte tegem oet komen. Onderverdeeld in verschillende rubrieken krijg  je  een brede waaier van boei
ende m ogelijkheden en in itia tieven. Aan jo u  de keuze I

D it was en kef m ogelijk dank zij de enthousiaste inzet en m edewerking van de gem eentebesturen en andere overheden; ta Ivan natuur- 
en m ilieuorganisaties en vooral: de honderden vrijw illige rs  die gaan voor meer na tuur en een beter m ilieu aan onze kust. Dank aan 

allen!

Voor scholen
Het provinciebestuur neem t in 2003 opn ieuw  het in it ia t ie f om 
samen m et de gem eenten en ta l van organisaties en m edewer
kers de Week van de Zee te  organiseren.

Deze aandachtsweek voor de na tuur en het m ilieu aan de hele 
kust v ind t plaats van 25 april to t 11 mei 2003 voor kinderen van 
het basisonderwijs en het bijzonder secundair onderwijs van de 
kustgemeenten en de andere West-Vlaamse gemeenten.

Zee, strand en duinen,... zijn de ideale plaatsen om m et kinderen 
de na tuur en het m ilieu te  leren beleven. Deze biotopen herber
gen een groot aantal bijzondere planten en dieren. De band tu s 
sen mens en na tuur is er ook zeer du ide lijk . Alles is er dus voor
handen om de e indterm en en ontw ikke lingsdoelen w ere ld
oriën ta tie  (niet enkel na tuur) concreet invu lling  te  geven.

Tijdens de Week van de Zee trekken leerkrachten m et hun klas 
naar het strand en de duinen. Daar s taat het veldwerk centraal. 
Veldwerk staat voor leren in de werkelijkheid over die w erke lijk 
heid. Kortom, het beleven en het doen zijn de belangrijkste ele
menten van de Week van de Zee. ‘Ervaringsgericht’ werken heet 
d it.

De activ ite iten  die specifiek aangeboden worden in het kader van 
de Week van de Zee worden aangeduid m et het logo Week van 
de Zee. Alle verdere in fo rm a tie  over deelname aan de Week van 
de Zee, de ondersteunende m aterialen en hoe in te  schrijven vind 
je  hieronder.

Educatieve materialen

Voor de Week van de Zee zijn ta l van educatieve m aterialen voor 
het onderw ijs beschikbaar.Telkens werd daarbij bijzondere aan
dacht geschonken aan de nieuw ste verw achtingen inzakedidac- 
tiek, leerplannen, e ind term en en ontw ikkelingsdoelen.

Zij stellen de leerkracht in staat ac tie f en ontw ikke lingsgerich t 
m et zijn klas aan de slag te  gaan aan de kust. De pakketten zijn 
on tw orpen om  op een aangenam e m anier aan veldwerkte doen 
bij de unieke biotopen zee, strand en duin.
Een overzicht en beste lfo rm u lie r vind je  achteraan in deze bro
chure.

Vorming voor leerkrachten

Het doel van de Week van de Zee is dat leerkrachten vooral zelf 
m et hun leerlingen ac tie f zijn. Daarom w o rd t de m ogelijkheid 
geboden om zich te  vormen. Leerkrachten maken kennis m et het 
aanbod van de Week van de Zee: de bedoeling, de werkw ijze en 
de beschikbare m aterialen.

Naast het werken rond het them a klanken, waarb ij het boek en 
de cd ac tie f worden voorgesteld, is ereen uitgelezen aanbod van 
workshops die afgestem d zijn op de specifieke graden. Zo kan er 
gekozen worden u it  Boreas, Flar en Flora, de Zeekoffer, een 
natuurw ande ling , poëzieaan zee, woeste W illem , w indpa in ting , 
spelen in de duinen, bu iten westen, crea tie f en practicum  enz. 
De leerkrachten kunnen ze lf ac tie f het aanbod uitproberen. Voor 
iedere gevolgde workshop is er een bijbehorende brochure die 
gratis w o rd t meegegeven.

Voorde ed itie  2003 zijn er vorm ingsdagen op 12,19 en 2 6 feb ru 
ari en 12 ,19 en 26 m aart.
Inschrijven kan enkel met de inschrijfformulieren bij de uitnodi
ging. Die werden op school bezorgd via de gem eentelijke m ilieu 
dienst.

Het aanbod Week van de Zee

In de Week van de Zee gaat het om  leerkrachten die zelf m et hun 
klas naar strand en du in trekken om  daar zelf m et hun leerlingen 
aan veldwerk te  doen m et het accent op ervaringsgericht leren. 
De selectie van het aanbod gebeurde op basis van tw ee criteria:
• de ac tiv ite it moest steeds gecombineerd worden m eteen veld- 

w e rkac tiv ite it



• m oet op zichzelf ook doe- en ervaringsgericht zijn.
De meeste aangeboden ac tiv ite iten  beantwoorden aan de 
gestelde criteria. W at n ie t belet da t er a f en toe eentje is tussen 
geglipt waarover gediscussieerd kan worden.

De verschillende m ogelijkheden zijn te  v inden in deze brochure 
(m et het aanbod in de tien  kustgem eenten). W at alleen kan t i j 
dens de Week van de Zee is aangeduid m et het logo Week van de 
Zee. Voor alle activ ite iten  d ien t te  worden ingeschreven.

Deze brochure w o rd t toegestuurd aan de directies van alle scho
len in de provincie W est-Vlaanderen. Iedere school k rijg t 5 exem
plaren opgestuurd, meestal, via de gem eentelijke m ilieudienst. 
Let wel: het aanbod is tweede lig :
• gratis activ ite iten  in com binatie  m et het gebru ik van de edu

catieve materialen.
• ‘te  betalen activiteiten'.- de prijs staa t te lkens vermeld.

Reservering
Het reserveren van een ac tiv ite it e n /o f het u itlenen van lesma
teria len v ind t u its lu itend plaats via het inschrijv ingsform ulier. 
Dat fo rm u lie r vind je  achteraan in deze brochure, en kan geko
pieerd worden. M et deze brochure kunnen dus ook andere leer
krachten van je  school inschrijven.

BELANGRIJK!: De inschrijvingsformulieren moet je  faxen of 
sturen naar het adres van de kustgemeente in kwestie: zie adres
senlijst bladzijde 133. Tenzij anders vermeld bij de activiteit zelf!

Je ontvangt zo spoedig m ogelijk  bericht o f  er ingegaan kan w o r
den op je  wensen, (gewenste data /  aanwezigheid koffers /  
beschikbaarheid gidsen en an im atoren)
Het reserveren v in d t plaats in volgorde van b innenkom st van de 
inschrijv ingsform ulieren. Wie vlug beslist m aakt dus de meeste 
kansen.

Belangrijk: soms staat een code bij een ac tiv ite it (bv. BR05 - 
strandlabo). Gelieve op het inschrijv ingsform ulie r du ide lijk  deze 
code te  vermelden. Zo word je  nog sneller bediend en verloopt 
de reservatie een stuk vlotter.

Ophalen en terugbrengen van de koffers/ lesmaterialen
Het materiaal d a t je  w enst te  ontlenen bevindt zich tijdens de 
Week van de Zee op de uitleenplaats van de kustgem eente (zie 
adressenlijst bladzijde 133). Na bevestiging van je  reservatie kun 
je  het materiaal daar ophalen.
Hou er rekening mee d a tje  soms een w aarborg m oet betalen ! 
Bij het terugbrengen w o rd t het m ateriaal door de verantw oor
delijken en de school gecontroleerd.
Als je  het lesm ateriaal w il inzien o f bespreken kun je  telefonisch 
een afspraak maken. Je kun t het m ateriaa l te r  plaatse gebruiken, 
desgewenst m et u itleg  van een educa tie f m edewerker o f een 
zeeanimator.
Alle brochures bij de m ateria len mogen gekopieerd worden.
Je kunt eenvoudig een eigen pakketje sam enstellen en d it ver
m enigvuldigen.
Beschadiging e n /o f verlies van educa tie f m ateriaal w o rd t aan
gerekend aan de school.

Volg je  een VORMING dan krijg  je  de kans om uitgebreid kennis 
te  maken m et de m ateria len en de educatieve werkvorm en. De 
opdrachtvelden u it de lesbundels eens goed doornem en voor de 
ac tiv ite it aan zee, verd ient aanbeveling.

M et specifieke vragen kun je  steeds te rech t bij de gem eentelijke 
contactadressen o f de provinciale verantwoorde lijken (zie lijstje 
m et de adressen op pagina 133).

En nog ter ondersteuning

Vlaggen - De 'Week van de Zee-vlag' is een w itte  vlag m et logo in 
het blauw. Ze kan wapperen aan iedere deelnemende school, 
organisatie, gem eentebestuur, inste lling... Het is een vlag zonder 
jaa rta l, ze is dus meerdere jaren bruikbaar.

Affiches -  affichettes - Er zijn affiches en affichettes. De a ffi
chettes zijn gratis te  verkrijgen bij inschrijv ing en d it zolang de 
voorraad strekt. Affiches werden via de gem eentelijke m ilieu 
diensten naarde school verstuurd. Er zijn er ook nog beschikbaar 
op de provincied ienst NME

Badges - Voor de deelnem ende kinderen aan Week van de Zee 
zijn er gratis badges (in sticker) te  verkrijgen m et de verm elding 
van het logo en ru im te  om de namen van de kinderen te  note
ren. D it is handig en voornaam  als je  tijdens een ac tiv ite it de voor
namen van de deelnemers kent.

GRATIS voor elk deelnemend k ind ... (bestelformulier achteraan) 

Strandzoekkaart
M et deze zoekkaart kunnen kinderen van de tweede en de der
de graad veel dingen die ze v inden op het strand op naam bren
gen.
Zeeyoti
Een heus memo-spel rond de zee. Gratis voor iedere deelnem en
de leerling van het kleuteronderwijs en de eerste graad basis
onderw ijs!



1 Wandelingen
Wandelingen DE PANNE

WANDELING DOELGROEP WANNEER DUUR
AFSTAND

AFSPRAAK-
PLAATS

INFO EXTRA

1

Houtsaegher algemeen he le jaa r 2.30U M arktlaan o f 
Sint-Janskapel

D ienst voor 
Toerisme 
058 42 97 25

Begeleide wandeling 
Info en W andelkalender

De Westhoek algemeen he le jaa r 2.30U 
7 km

Gemeentehuis 
De Panne

Dienst voor 
Toerisme 
058 42 97 25

Begeleide w andeling 
Info en W andelkalender

De Oosthoek algemeen he le jaa r 2.30U Gemeentehuis 
De Panne

Dienst voor 
Toerisme 
058 42 97 25

Begeleide wandeling 
Info en Wandelkalender

Cabour algemeen he le jaa r 2.30U Ingang
Cabourduinen

D ienst voor 
Toerisme en 
058 42 97 25 
I.W.V.A.
058 52 15 55

Begeleide wandeling 
Info en W andelkalender

Vloed algemeen he le jaa r 2.30U Leopold 1- 
m onum ent

Dienst voor 
Toerisme 
058 42 97 25

Begeleide wandeling 
Info en W andelkalender

Knoppen algemeen w in te r 2.30U Gemeentehuis 
De Panne

Dienst voor 
Toerisme 
058 42 97 25

Begeleide wandeling 
Info en W andelkalender

Kruiden algemeen he le jaa r 2.30U Gemeentehuis 
De Panne

Dienst voor 
Toerisme 
058 42 97 25

Begeleide wandeling 
Info en W andelkalender

Avond
m et barbeque

algemeen zomer 2.30U G emeentehuis 
De Panne

Dienst voor 
Toerisme 
058 42 97 25

Begeleide w andeling 
Info en W andelkalender

Paddestoelen algemeen herfst 2.30U Gemeentehuis 
De Panne

Dienst voor 
Toerisme 
058 42 97 25

Begeleide wandeling 
Info en W andelkalender

Pietje Mol algemeen he le jaa r 2.30U De M O L /g re n s  
m et Frankrijk

D ienst voor 
Toerisme 
058 42 97 25

Begeleide w andeling 
Info en W andelkalender

Erfgoed algemeen he le jaa r 2.30U Gemeentehuis 
De Panne

Dienst voor 
Toerisme 
058 42 97 25

Begeleide w andeling 
Info en W andelkalender

Grenspad algemeen
speciaal
basisonderwijs

he le jaa r 
08/03, 31/10, 
27 /12  14.00U 
1 7 /05 ,18 /07 , 
22 /08 lO.OOu 
m et gids

2.00U
1 ,5 -6 ,5  km

De M ol - De Panne Dienst voor 
Toerisme 
058 42 97 25

Begeleide w andeling op 
aangekondigde data.
Op aanvraag en m et u it
lenen van rugzakje 
(waarborg)
'De Nachtegaal' 
O lm endreef 2 
8860 De Panne 
058 42 21 51

Adressenlijst De Panne: blz. 131 en voor de begeleide wandelingen max. 40 deelnemers
Alle begeleide wandelingen staan vermeld in de gratis wandelkalender te verkrijgen op de dienst toerisme.
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Natuurreservaat 'Houtsaeger' Vloedwandeling

D it Vlaams natuurreservaat 
lig t ingesloten tussen de 
bew oning van De Panne en 
Sint-ldesbald. Het voorheen 
grotendeels open en voch ti
ge du ingebied is m om enteel 
sterk verdroogd en dichtge
groeid m et na tuu rlijk  s tru 
weel. Het beheer rich t zich op 
het vrijw aren en stim uleren 
van de na tuurlijke  on tw ikke 

lingen in het duingebied. Een kudde ezels, gekozen vanwege hun 
historische rol als grazers in de du inen en hun zelfredzaamheid, 
helpt de beheerders hierbij. D it reservaat is vrij toegankelijk. In 
de Houtsaegerduinen w o rd t de w andelaar verzocht de w ande l
paden te  volgen.

Natuurreservaat 'De Westhoek'

Het grootste gaaf gebleven du inencom plex van de Belgische 
Kust. De kennism aking m et de 'W esthoek' gebeurt van op een 
duinheuvel m et een w ijds panorama over heel het duingebied 
d a tje  nog zu lt doorwandelen. D ich tb ij in de diepte bevindt zich 
een duinpanne, w a tje  m eteen een verklaring geeft hoe de naam 
De Panne ontstaan is. Verder loop t de w ande ling  via de Romein
se Vlakte om ten s lo tte  te  eindigen in de nabijhe id van de zee die 
schijnbaar dood loopt op het havencomplex van Duinkerke. D it 
reservaat is enkel toegankelijk  m et begeleiding.

Natuurreservaat 'Oosthoek'

Dit duinengebied is één van de zes paraboolduinen, die to t  de 
fossiele du inafze ttingen op het Belgisch grondgebied behoren. 
M erkwaardig is hier de plotselinge overga ng van du inen naar po l
ders. Het is een duinengebied m et steeds wisselende zichten. Het 
hoogste punt bevindt zich 22m  boven de duinspiegel. D it reser
vaat is vrij toegankelijk. In het begrazingsblok w o rd t verzocht de 
wandelpaden te  volgen.

Domein 'Cabour'

In deze duinen word je  rondgeleid in de wereld van de w a te r
w inn ing . Deze 5000 ja a r oude duinen vorm en een uniek stuk 
na tuuren  zijn een paradijs voor na tuur-en  vogelliefhebbers. Een 
bezoek aan het m useum  is zeker de m oeite waard. Hier w o rd t 
het waterw inningsproces uitgelegd aan de hand van oude ins
trum enten, m aterialen en docum enten. D it reservaat is enkel 
toegankelijk m et begeleiding.

Hou je  van de zee en w a t zij op het strand te  vondelinge legt? Heb 
je  al kennis gem aakt m et de Kokkel, de a fgeknotte  Gaper, het 
Nonnetje, de eieren van de W ulk o f het Koffieboontje? Dit alles 
w ord je  geleerd door onze natuurg ids tijdens de strandwande
ling.

Knoppenwandeling

Ook in de w in te r kun je  naast een landschapswandelingeen o ri
ginele knoppenw ande ling m et natuurg ids aanvragen. Op deze 
w ande ling  ontdek je  de boom soort aan hun knoppen. Ook de 
geschiedenis van het Calmeynbos w o rd t u itvoerig  besproken.

Avondwandeling met Barbecue

D it is een w ande ling  in het W est hoek reservaat die gekoppeld 
w o rd t aan een m aa ltijd  d ich tb ij het strand.

Paddestoelenwandeling

Ons Calmeynbos is gekend door de Fransen voor zijn padde
stoelenbiotoop. Op bepaalde m om enten in het jaar, vooral in het 
najaar, zijn meer dan 50 diverse soorten op één wandeling niet 
abnorm aal. Hoeveel zou j i j  er on tdek t hebben zonder begeleiding 
door een specialist?

Pietje Mol wandeling

W il je  de w ilde  dieren zien in 
het Westhoekreservaat?
Deze w andeling vertrekt aan 
de MOI (o f De Perroquet) en 
gaat dwars door de afgeslo
ten  gebieden to t  aan het 
strand. Dat kun je  alleen 
maar ondernem en m et een 
natuurgids.)
Dus een safari be levin g in De 
Panne. Ook film lie fhebbers 

kunnen zich hier uitleven in d it  gebied tussen de 2 grenspalen 
van de vroegere Nederlanden m et Frankrijk.
De recente geschiedenis van de 'b lauw ers' en de 'douaniers' valt 
hier nog te  ruiken. Achte ra f kan geproefd worden van de streek- 
specia lite it 'Picon au vin blanc'.

surf ook eens naar 
www.weekvandezee.be

http://www.weekvandezee.be


Erfgoedwandeling

Een wandeling in de voetsporen van het verleden langs het Bella 
Stock wandelpad. Hoe vreemd het ook mag klinken De Panne is 
een badstad m et een arch itecturaal verleden. Deze wandeling 
geeft een du ide lijk  beeld van het ontstaan van de badplaats en 
van de bouw stijlen door de jaren heen. Zowel jo n g  als oud leert 
zijn weg doorheen de verschillende arch itectura le  stijlen van de 
laatste tw ee  eeuwen.

Grenspadwandeling

Vroeger vertrokken er van u it het grensgehucht De M ol verschil
lende (smokkel)paden door de toen nog particuliere duinen naar 
zee. In 1957 werd het staats (nu:Vlaams) natuurreservaat De 
W esthoek opgericht en rond 1965 werd het Grenspad aangelegd 
als publieke w andelweg. Zo kwam er een directe verb ind ing tus- 
sen De M ol en het strand. Door m iddel van een rugzakje m et edu
catieve m aterialen ga je  op verkenning langs het grenspad zoals 
bv. snuffelen in het bos van Pietje MOL, het m ysterie van de vier 
w itte  struiken ontrafelen, een du ik nemen in de wereld van de 
poel, een duin m eten enz.

Kruiden

Onder le id ing van een ervaren herborist worden de genees
krachtige elem enten u it onze du inenkru iden uiteengezet alsook 
de culinaire toepassingen. Vele van deze kruiden zijn toepasse
lijk in onze dagelijkse keuken. Neem pen en papier mee zodat je  
de overvloedige recepten van aperitie fdrankjes en -ha p jes  kan 
noteren.
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WANDELING DOELGROEP WANNEER DUUR
AFSTAND

AFSPRAAK-
PLAATS

INFO EXTRA

Kruwers 2 en 3 GRLO 
en algemeen

hele ja a r 8,6 km Estam inet
'De Peerdevisscher'
Oostduinkerke - Dorp

D ienst voor 
Toerisme 
058 53 21 15

Toeristische kantoren 
Koksijde - Oostduinkerke 
Sint-ldesbald

Schipgat 2 en 3 GRLO 
en algemeen

hele jaa r 4,5 km Parking
Zouavenm onum ent 
Koksijde - Bad

D ienst voor 
Toerisme 
058 53 21 15

Toeristische kantoren 
Koksijde - Oostduinkerke 
Sint-ldesbald

Spelleplekke 2 en 3 GRLO 
en algemeen

hele jaa r 9,6 km Parking
Zouavenm onum ent 
Koksijde - Bad

Dienst voor 
Toerisme 
058 53 21 15

Toeristische kantoren 
Koksijde - Oostduinkerke 
Sint-ldesbald

IJslandvaarders 2 en 3 GRLO 
en algemeen

hele ja a r 7,4 km Parking Panoramalaan 
Koksijde - Dorp

Dienst voor 
Toerisme 
058 53 21 15

Toeristische kantoren 
Koksijde - Oostduinkerke 
Sint-ldesbald

Artiesten 2 en 3 GRLO 
en algemeen

hele ja a r 11 km Parking Jaak van 
Buggenhoutlaan 
Koksijde - Bad

Dienst voor 
Toerisme 
058 53 21 15

Toeristische kantoren 
Koksijde - Oostduinkerke 
Sint-ldesbald

W itte  burg 2 en 3 GRLO 
en algemeen

hele jaa r 11 km A stridp le in 
Oostduinkerke - Bad

Dienst voor 
Toerisme 
058 53 21 15

Toeristische kantoren 
Koksijde - Oostduinkerke 
Sint-ldesbald

Polder 2 en 3 GRLO 
en algemeen

hele jaa r 10 km Ganzestraat, tussen 
Koksijde - Dorp en 
O ostduinkerke - Dorp

D ienst voor 
Toerisme 
058 53 21 15

Toeristische kantoren 
Koksijde - Oostduinkerke 
Sint-ldesbald

Ter Yde 2 en 3 GRLO 
en algemeen

hele jaar 7,1 km O ostduinkerke - Bad 
Richting N ieuw poort

D ienst voor 
Toerisme 
058 53 21 15

Toeristiche kantoren 
Koksijde - Oostduinkerke 
S int-ldesbald

Doornpanne 2 en 3 GRLO 
en algemeen

hele jaa r 8 km Bezoekerscentrum 
De Doornpanne 
Tussen Koksijde - Bad 
en Oostduinkerke - Bad

D ienst voor 
Toerisme 
058 53 21 15 
Bezoekerscentrum 
058 52 15 55

Toeristische kantoren 
Koksijde - Oostduinkerke 
S int-ldesbald

Adressenlijst Koksijde: deel 9 blz.

Folders te koop b ij de dienst voor Toerisme op he t rekeningnum m er 000-0089650-22 m et vermelding wandelpad - ....- voor de prijs
van €  1,24. Bezoekerscentrum De Doornpanne heeft een eigen aanbod begeleide wandelingen.



Kr uwers wandelpad Witte burg wandelpad

Verken de m ooiste hoekjes en plekjes in de duinlandschappen 
van de W estkust. Maak kennis m et het Nationaal Visserijmuse- 
um van Oostduinkerke en leer het dorp kennen m et zijn prach- 
tigO ud-gem eentehu is. D it wandelpad brengt je  doorheen onge
repte duinengebieden, zoals de oostvoorduinen -d ie  behoren to t  
de oudste duinen van onze kust -, Ter Yde - beschermd na tuur
gebied dat ve rw ijs t naar een verdwenen vissersnederzetting -, de 
Plaatsduinen en het Hannecartbos.

Schipgat wandelpad

Dé strand- en du inw ande ling  b ij u itstek!
Hier maak je  kennis m et het p lan tenrijk  van de schipgatduinen 
en ontdek je  aanspoelsels langs de vloed lijn  op het strand. Hope
lijk spoelt er nu geen potvis aan.
M e tw a tg e lu k k u n je b ij laag w a te r hier de ga rnaalvissers te  paard 
aan het werk zien.

Spelleplekke wandelpad

Trek er m et je  klas op u it in de duinen van Oostduinkerke langs 
de rand van de Plaatsduinen en Spelleplekke (= in de Spelle 
plekkeduinen werden door lokale vissers duizenden spelden aan
getroffen, vandaar de naam). We tre ffen  mooie riante w oningen 
aan. Op de rand van duin en strand maken we kennis m e tde 'ze il- 
w agensport’. D it pad brengt ons to t  bijna aan de grens van 
N ieuwpoort-bad. Ook wandelen w e in de prachtige en ongerep
te  Zeebermduinen. (zeeberm = een zandheuvel d ich tb ij het 
strand gelegen). W andelkaart om vat routebeschrijv ing en ver
m eldt wetenswaardigheden

IJslandvaarders wandelpad

W andelen is gezond!
S ta rtopdepark ingvandeP anoram alaanaandevoe tvandeH oge 
Blekker, hoogste du in van de Vlaamse Kust (33 meter). De naam 
‘IJslandvaarder’werd aan d it pad gegeven als herinnering aan de 
Koksijdenaars, die vanaf 1849 voor hun b roodw inn ing op de vaart 
naar IJsland aangewezen waren. We leren Koksijde-dorp beter 
kennen, een stuk van de Noordduinen dat ons brengt to t  n ie t ver 
van de Zuid-Abdijm olen en de om geving van het M ilita ir  vakan- 
tiedom ein 'Liefoord' gelegen ongeveer op de scheiding van duin 
en polder.

Artiesten wandelpad

Begint in de Jaak Van Buggenhoutlaan op de parking van de O.L.V.- 
ter-Duinenkerk, de kathedraal van het lich t genoemd, in Koksij- 
de-bad. Tijdens deze w ande ling  komen w e meer te  weten over 
de kunstenaars die leven en geleefd hebben in Sint-ldesbald en 
de mooie v illaw ijken. Ook stappen w e een kort eindje door de 
Noordduinen, n ie t ver gelegen van de Zuid-Abdijm olen. We o n t
dekken het 'Abdijm useum  Ten Duinen 1138', het Bedevaart- 
kapelletje 'Baaldjes Kruis', het Z ilverm useum  en verschillende 

andere musea.

S tart op het Astridp le in  in O ostduinkerke-bad. We wandelen een 
stukje op de Zeedijk rich ting  Koksijde. We stappen in het gehucht 
'Sint-André'. Op het strand zijn er nog potvissen aangespoeld. 
Sint-André is ook vaak opgezocht door mensen die het drukke 
centrum  w illen  verm ijden. M isschien komen w e hier ook enkele 
garnaalvissers te  paard tegen? We bemerken ook het bezoekers
centrum  'De Doornpanne' (een na tuureduca tie f centrum ) en 
maken kennis m et de mooie v illaw ijk , de W itte  Burg en de Sint- 
Niklaaskerk

Polder wandelpad

Begint in de Ganzestraat, n ie t ver van het Florishof, in een z ij
straatje in de drukke Koksijdsesteenweg (verbindingswegtussen 
O ostduinkerke-dorp en Koksijde-dorp). Hier genieten we van de 
rustige Polders en stappen een eindje langs het kanaal Veurne- 
N ieuw poort. In de verte merken we de toren van de S int-W illi- 
brorduskerk. Ook maken w e kennis m et ta lr ijke  oude hoeven. We 
wandelen in de dorpskern van O ostduinkerke en gaan voorbij het 
Nationaal V isserijm useum  van Oostduinkerke

Ter Yde wandelpad

Leidt je  om heen het 300 ha-groot du inm assie f vanTerYde, in de 
overganszonetussenduinen polder. Van bij he tvakantiecentrum  
W esthoek loop t een onverhard pad tussen de steilrand van de 
du inen en de noordelijke zoom van het Hannecartbos.
D it Elzenbroekbos van 33 ha werd aangeplant in de ja ren 30 en 
m aakt deel u it van het gerangschikt landschapvanTerYde.
Door het bos s troom t de enige duinbeek van de Vlaamse kust. 
Via de verkaveling van M ariapark, Spelleplekke en Blekker w o rd t 
het strand bereikt, dat een eind w o rd t gevolgd rich ting  N ieuw- 
poort. De te rugw eg voe rt door de stu ifdu inen , graslanden en 
Duindoornstruw elen van de Zeeberm duinen naar de Karthui- 
zerduinen, een groot loopduin m et een vochtige panne.

Doornpanne wandelpad

Verken de om geving van het 200 ha-grote natuurgebied De 
Doornpanne. D it beschermd landschap groepeert een aantal u it
eenlopende duintypes zoals s tu ifdu inen , duinkerkgraslanden, 
d ich t begroeide pannen en gefixeerde b innenduinen. Het gebied 
on tleen t zijn naam aan een centraal gelegen brede en struw eel
rijke depressie (panne). Vanuit het bezoekerscentrum van de 
IW VAdat de du in w a te rw in n in g e n  het natuurbeheer in deze du i
nen belicht, le id t de w ande ling  naar de Hoge Blekker. Deze hoog
ste du in top  van de Vlaamse kust (33 m) b iedt een panoramisch 
u itz ich t over de duinen en de achterliggende polders.
Via de Schipgatduinen, verw ijzend naar een voegere zee-inham, 
waarlangs schepen het binneland konden invaren, bereikt de 
wandelaar het strand. Bij helder w eer is vanop de hoge zeereep- 
du inen een groot deel van de kustlijn  zichtbaar.
Via de residentiële verkavelingen van Sint-André en W itte  Burg 
kom t men opn ieuw  bij het vertrekpun t.
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Duinen algemeen

speciaal
basisonderwijs

he le jaa r 
m et gids

2.00U N ieuw poort Bad 
Sim ili III

K inderboerderij 
‘De Lenspolder’ 
058 23 69 86

Begeleide wandeling m et 
gids op aanvraag

Strand algemeen
speciaal

he le jaa r 
m et gids

2.00U N ieuw poort Bad 
Strand
058 23 69 86

Kinderboerderij 
'De Lenspolder’

Begeleide wandeling m et 
gids op aanvraag

IJzermonding algemeen he le jaa r 
m et gids 
op aanvraag

2.00U Halve M aanstraat N a tuurw achter 
Claude Develter 
059 51 87 43 
0479 89 0114

Onder le iding van 
gespecialiseerde gids

Voor alle in fo rm atie  Kinderboerderij ‘De Lenspolder’ - 058 23 69 86  -  nu ttige  adressen N ieuw poort blz. 131.

Duinwandeling in de Simili III 
te Nieuwpoort Bad

De gids zal je  rondleiden in een m ooi stukje duin, Sim li III 
genaamd, te  N ieuw poort-bad. Gelegen tussen de Elisalaan, Kin- 
derlaan en Louisweg. De S im li duinen behoren to t  het jo n g  para
bool duinlandschap.
Je mag er de paadjes volgen tussen het du instruw ee l en daarbij 
kennis maken m et de verschillende bewoners van de duinen, 
denk maar aan de vele zangvogels en ook de konijnen. Het du in- 
viooltje , zeewolfsmelk, w in te rposte le in  en theunisb loem  zijn 
maar enkele typische planten die het du in landschap sieren.

Een bezoek aan het natuurreservaat 
De IJzermonding te Nieuwpoort

Strandwandeling te Nieuwpoort-Bad

M et een zeegids fauna en flo ra  gaan verkennen aan de zeereep, 
op het strand, op de golfbrekers en aan het staketsel. De go lf
brekers zorgen vooreen soort nam aakrotskusten waar alikruiken 
rustig grazen tussen het darm wier, strandkrabben zich verstop
pen onder de stenen, mosselen groeien aan de steigers van het 
staketsel. D it en nog veel meer is e rte  ontdekken aan ons strand.

www.weekvandezee.be

Een w andeling in een uniek 
natuurgebied,onder le iding 
van een gespecialiseerde 
gids. Nergens anders langs 
de Vlaamse Kust is er een 
riv ie rm ond ing waarb ij een 
gebied aanslu it m et strand, 
zeereepduinen en achterlig
gende duingraslanden en 
m osduinen to t  en m et de 
polder. Tel daarbij nog de 
overgang van slikke en schor

re naar de kopjesduinen, en de overgang is compleet.

http://www.weekvandezee.be


Wandelen DE KUST 
aanbod Westtoer

Voor alle routes is een fo lde r beschikbaar
Te bestellen bij WESTTOER
Koning A lbert l-laan 120
Sint- M ichiels Brugge
Tel: 050 30 55 00 - Fax: 050 30 55 90
info@ westtoer.be

Doornpanne wandelpad - 8 km

Zoals de naam aangeeft, verkent deze w ande ling  de om geving 
van het 200 ha grote natuurgebied De Doornpanne. D it be
schermd landschap groepeert een aantal uiteenlopende du in 
types zoals stu ifdu inen , duinkalkgraslanden, d ich t begroeide 
pannen en gefixeerde binnenduinen. Het gebied on tleent zijn 
naam aan een centraal gelegen brede en struw eelrijke depressie 
(panne). Van u it het bezoekerscentrum van de IWVA dat de w a te r
w inn ing  en het na tuurbeheer in deze du inen belicht, le id t de 
wandeling naar de Hoge Blekker. Deze hoogste du in top  van de 
Vlaamse Kust (33m) b ied t een panoram isch u itz ich t over de du i
nen en de achterliggende polders. Via de Schipgatduinen, ver
w ijzend naar een vroegere zee-inham, waarlangs schepen het 
binnenland konden invaren, bereikt de w andelaar het strand. Bij 
helder w eer is vanop de hoge zeereepduinen een groot deel van 
de kustlijn zichtbaar. Door de residentiële verkavelingen van Sint- 
André en W itte  Burg kom t men opn ieuw  bij het vertrekpunt. 
V ertrekpunt: bezoekerscentrum Domein De Doornpanne in Kok- 
sijde-Oostduinkerke

Duinbossen wandelpad - 10,3 km

Deze w andeling verkent de om geving van de Duinbossen in De 
Haan, een 152 ha g root na tuur- en wandelgebied da t zich u it
strekt tussen W enduine en Bredene.
U itgangspunt van de w ande ling  vo rm t het charm ante tram sta- 
t ionne tje  van De Haan. Via de ''Concessie", de populaire bena
m ing voor de v illaw ijk , worden de bossen bereikt. Vervolgens 
w o rd t via het strand rich ting  W enduine gestapt naar de Spioen- 
kop. De terugw eg loop t doorheen de du inen en het Domeinbos. 
Rustige wegen langs typische villa 's brengen de w ande laarte rug  
bij zijn vertrekpunt.
V ertrekpunt: tram sta tio nne tje  aan de Leopoldlaan in De Haan

Ha zeg ras wandelpad - 5,5 km

Op de Hazegras w ande ling  worden de b innenduinen van het Zou
te  en de achterliggende polders van Knokke-Heist verkend. U it
gangspunt van de w ande ling  is het gehucht de 'Oosthoek'. Via 
onverharde wegen worden eerst de N ieuwe en Oude Hazegras- 
polder aangedaan. Via de Kalfsmolen langs de Graaf Jansdijk 
w o rd t vervolgens naar het B linckaertduin (18m) m et het aan
slu itende Koningsbos gestapt. Rustige wegen leiden de w ande
laar naar zijn u itgangspunt terug.
Vertrekpunt: Oosthoekplein in Knokke-Heist

Koolhof wandelpad - 7,8 km

Het w ande lc ircu it verkent de om geving van N ieuw poort langs 
een uitgebreid netwerk van historische w aterwegen. Vanuit het 
stadscentrum  le id t de w ande ling  naar de polders.
De Koolhofvaart en het spaarbekken staan in voor de on tw ate 

ring van d it  laaggelegen N ieuw poortse h interland. Langs een 
stuk oude spoorw egbedding en via het jaagpad van het kanaal 
N ieuwpoort-Veurne w o rd t het sluizencom plex de Ganzepoot 
bereikt. Zes kanalen, waarvan drie bevaarbaar, komen er samen 
in een uniek systeem van schutsluizen en stuwen, onderhevig 
aan het getij.
Hier kan ook het Koning A lbert l-m onum ent bezocht worden. 
Vanop de zuilengang geniet men van een panoramisch u itz ich t 
over de kust, de stad N ieuw poort en de polders. De Langebrug 
le id t naar de overkant van de havengeul. Via de vissershaven en 
de v ism ijn  kom t men bij het Oud Veurnesas, w aar de oude Veur- 
nevaart in de IJzer u itm o n d t. Deze in onbru ik  geraakte w aterweg 
voert langs de stadsparken te rug  naar de startplaats. 
V ertrekpun t: het M arktp le in  van N ieuw poort

Ter Yde wandelpad -7,1 km

D it wandelpad le id t om heen het 300 ha groot du inm assie f van 
Ter Yde, in de overgangszone tussen duin en polder. Eerst w o rd t 
de zeedijk gevolgd, to t  aan de Zeeberm duinen. Via het strand 
w o rd t rich ting  Groenendijk gestapt. Loodrecht op de kustlijn en 
langs de Karthuizerduinen kom t men bij de overgang van duin 
naar polder. Een onverhard pad voert langs de steilrand van de 
du inen en door het natuurreservaat Hannecartbos, een nat 
Elzenbroekbos dat in de jaren 1930 werd aangeplant. Door d it 
bos s troom t de enige duinbeek van de Vlaamse kust. Via de ver
kavelingen M ariapark en Duinpark w o rd t de opn ieuw  de s ta rt
plaats bereikt.
V ertrekpun t: Fabiolaplein in Oostduinkerke

Westhoek wandelpad - 7  km

Deze w ande lrou te  verkent de om geving van het 340 ha grote 
natuurreservaat De Westhoek, het grootste aaneengesloten 
du inm assie f van de Vlaamse kust. Vanuit het na tuureducatie f 
centrum  De Nachtegaal le id t de w ande ling  naar het Calmeynbos 
(55 ha). D it duinbos werd in 1902-1903 aangeplant en veran
derde grond ig het landschap van de zich ontw ikke lende bad
plaats De Panne. Via de residentiële W esthoek-verkaveling be
re ikt de w andelaar het strand. De kustlijn  w o rd t gevolgd richting 
Frankrijk to t  aan de ingang van het natuurreservaat De W est
hoek. Van noord naar zuid worden in d it  beschermd landschap 
verschillende duintypes doorkru ist: de struw eelrijke parabool- 
duinen en de kale zandvlakte van het centraal s tu ifdu in . Door het 
w aterw ingeb ied van de IWVA, w aar sinds 1967 d rinkw ater u it de 
ondergrond w o rd t gepom pt, kom t men opn ieuw  bij het vertrek

punt.
Vertrekpun t: na tuureduca tie f centrum  De Nachtegaal, Cal
meynbos in De Panne
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Bamburgpad algemeen hele jaa r 2.OOu 
8 km

W estende D ienst voor 
Toerisme 
059 30 03 68 
050 30 20 85

Folder (€  1,24)

Polderpad algemeen hele jaa r 2.30U 
10 km

W estende Dienst voor 
Toerisme 
059 30 03 68 
050 30 20 85

Folder (€  1,24)

Hoevepad algemeen hele jaa r 2.30U 
9 km

Het oud-gem eentehuisD ienst voor 
W estende Toerisme

059 30 03 68 
050 30 20 85

Folder (€  1,24)

Yslandpad algemeen hele jaa r 1.30U 
7,7 km

Huis Ysland 
W estende

D ienst voor 
Toerisme 
059 30 03 68 
050 30 20 85

Folder (€  1,24)

Flerispad algemeen hele ja a r 2.OOu 
8 km

Home Pierre Julien 
IJzerlaan te 
M iddelkerke

Dienst voor 
Toerisme 
059 30 03 68 
050 30 20 85

Folder (€  1,24)

Scorapad algemeen hele jaa r 1.30U 
6 km

Schore Dienst voor 
Toerisme 
059 30 03 68 
050 30 20 85

Folder (€  1,24)



Bamburgpad Flerispad

Dit wandelpad is gew ijd aan de historische hoeve "De Grote Bam- 
burg”. Deze hoeve heeft in het ontstaan en de geschiedenis van 
de gemeente W estende een voornam e rol gespeeld. Samen m et 
"De kleine Bam burg” en de "V lam ing Hofstede” was de hoeve 
eigendom van de Sint-Pietersabdij van Oudenburg. In 1173 werd 
doordezeabdij begonnen m et het indijken van de schorren (over
spoelde gronden). Zo ontstonden deze nederzettingen en de 
Bamburgpolder. De Bamburghoeve is reeds bekend in 1208.
D it wandelpad van 8 km is gew ijd aan de historische hoeve die 
in het ontstaan en de geschiedenis van de gem eente W estende 
een voornam e rol speelde.

Polderpad

D it wandelpad is voor het g rootste deel gesitueerd op het g rond
gebied van het vroegere Lombardsijde. Het is vooral gew ijd aan 
het werk en leven van de po lderbevolking die voor het grootste 
gedeelte bestond u it tu inders. Lombardsijde was eertijds een 
bloeiende havenstad. Omstreeks 500 na Christus zouden de 
Angelsaksers zich a lh ier gevestigd hebben en weldra een grote 
nederzetting vormen langs de bijzonderste u itloper van de IJzer. 
Het wandelpad is vooral gew ijd aan het w erken leven van de pol
derbevolking die voor het grootste gedeelte bestond u it tu inders.

Hoevepad

Dit wandelpad w erd uitgestippe ld langs heel w a t merkwaardige 
hoeven waarvan vele benam ingen opge fris t werden. We ver
trekken aan het oud-gem eentehuis van W estende aan de Wes- 
tendelaan in W estende-dorp.
Het wandelpad le id t je  via rustige wegen langs heel w a t m erk
waardige hoeven.

Yslandpad

Het hoevepad vertrek t aan het huis Yseland, op de hoek van de 
Hoveniersstraat en de Lombardsijdelaan (de weg tussen Wes- 
tende Dorp en Lombardsijde Dorp). D it w itte  huis m et puntge- 
vel, dat oorspronkelijk gebouwd werd in 1905, kun je  bewonde
ren als aandenken aan de IJslandvaart in deze streek.
Het wandelpad la a tje  kennismaken m et de ijslandvaarders die 
hier vroeger woonden en m et de na tuur in de om geving van Wes- 
tende en Lombardsijde.

D it wandelpad le id t naar de deelgem eente Wilskerke, waar we 
kunnen genieten van de s tilte  van d it  landelijk  dorp. Het pad 
begint aan de Home Pierre Julien in de IJzerlaan.
Het Flerispad ve rw ijs t naar de Flerishoeve in Wilskerke. Over die 
hoeve doet een leuke legende de ronde. Fleris.de knecht, was een 
watergeest en deed niets liever dan de andere knechten en m ei
den pesten. De boer en de boerin gingen ten einde raad naar de 
dorpspastoor. De pastoor ga f hun de raad Fleris pap m et look te 
geven. Diezelfde avond kreeg hij dus pap m et look, maar hij proef
de het en riep: "Aha, pap m et look, Fleris verhuist en het geluk 
ook.” Hij verdween en diezelfde nacht brandde de hoeve af.

Scorapad

Dit wandelpad, u itgestippe ld in het kader van de ruilverkaveling 
Spermalie, verkent het polderland ten noordoosten van het dorp 
Schore (deelgemeente van M iddelkerke).
In de routebeschrijv ing w o rd t dieper ingegaan op het ontstaan 
en de opbouw  van het polderlandschap, de aanwezige natuur- 
en landschapswaarden, alsook op de ta l rijke waardevolle gebou
wen en bezienswaardigheden langs de route.
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Strand
Oosteroever

algemeen zomer
maanden

2.00U 
3 km

Bezoekerscentrum 
't Zeehuis

Horizon 
Educatief vzw 
059 32 21 83

Kalender

Natuur
M aria-Hendrika-
park

algemeen zomer
maanden

2.00U 
3 km

Fietsdepot
2de en 23ste Linie-
regem entsplein

Horizon 
Educatief vzw  
059 32 21 83

Kalender

SAIL

SAIL is een transnationaal sam enwerkingsverband van overhe
den en instanties betrokken bij de kust. Samen ijveren de 
partners voor het herstel van lokale economieën, het behoud 
en de u itb re id ing  van het kust - en m ariene m ilieu, en de 
creatie van het eerste Europees Regionaal Park rond de Zu ide lij
ke Noordzee.
N atuur - en m ilieueducatie vo rm t één van de vele SAIL actie
punten w aarb ij de provincie W est-Vlaanderen het voo rtouw  
neem t en de u itb ou w  van een transnationaa l NME netwerk 
am bieert.

Meer in fo rm atie  : Françoise Lantsoght, SAIL coördinator, Provin
ciehuis West-Vlaanderen, Leopold lll-laan 41, 8200 Sint-Andries 
Tel.: 050 40 34 10 
Fax: 050 40 31 06
francoise.lantsoght@ west-vlaanderen.be

★
★ 
★ 

★ ★ 
*  ★  *

nwe eno

mailto:francoise.lantsoght@west-vlaanderen.be


Strandwandelingen Oosteroever

W andelend langs de w a te rlijn  en de golfbrekers laat onze 
natuurgids je  een fascinerende wereld van na tuurlijke  schoon
heid en een onvermoed rijke hoeveelheid aan leven ontdekken. 
M et het rondspeuren in de aangespoelde schatten van de vloed
lijn  kunnen w e on tzettend veel te  w e ten komen over het leven 
in zee en aan het strand.
Het kraakt onder je  voeten. Kijk u it! Daar lig t een to ffe !

Natuurwandelingen in 
het Maria-Hendrikapark

Dit park, voor de Oostendenaars 'H et Bosje’ werd aangelegd 
onder im puls van koning Leopold II, die het 'Bois de Boulogne’ 
wou noemen.
Bomen spreken er to t  de verbeelding, wekken em oties op en zijn 
voor veel mensen een bron van inspiratie.
Je m aakt m et hun eigenschappen kennis en misschien vind je  er 
wel een uniek exem plaar die bij je  past?
Een natuurg ids he lp t je  alvast op weg.

Week van de Zee van 25 april tot 11 mei 2003
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Wandelingen Provinciedomein Raversijde - OOSTENDE
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Padden na Pasen 0-99 21 april 
10.30-12.00

1.30U Provinciedomein
Raversijde
Bezoekerscentrum

Provinciedienst NME 
050 40 32 51

Folder en info beschikbaar 
Provinciedienst NME 
Gratis met begeleiding van 
natuurgids (Johny Nica)

Kruidenwandeling 0-99 18 mei 
10.30-12.00

1.30U Provinciedomein
Raversijde
Bezoekerscentrum

Provinciedienst NME 
050 40 32 51

Folder en info beschikbaar 
Provinciedienst NME 
Gratis met begeleiding van 
natuurgids (Zita Batslé)

Juf mier op stap 0-99 15 juni 
10.30-12.00

1.30U Provinciedomein
Raversijde
Bezoekerscentrum

Provinciedienst NME 
050 40 32 51

Folder en info beschikbaar 
Provinciedienst NME 
Gratis met begeleiding van 
natuurgids (Bea Danneels)

Wateronderzoek 0-99 20 juli 
10.30-12.00

1.30U Provinciedomein
Raversijde
Bezoekerscentrum

Provinciedienst NME 
050 40 32 51

Folder en info beschikbaar 
Provinciedienst NME 
Gratis met begeleiding van 
natuurgids 
(Marleen Willaert)

Dagvlinders 0-99 17 augustus 
10.30-12.00

1.30U Provinciedomein
Raversijde
Bezoekerscentrum

Provinciedienst NME 
050 40 32 51

Folder en info beschikbaar 
Provinciedienst NME 
Gratis met begeleiding van 
natuurgids (Johan Broidioi)

Kleurenpalet van 
de herfst

0-99 21 september 
10.30-12.00

1.30U Provinciedomein
Raversijde
Bezoekerscentrum

Provinciedienst NME 
050 40 32 51

Folder en info beschikbaar 
Provinciedienst NME 
Gratis met begeleiding van 
natuurgids 
(Simonne Ghyselinck)

Ervaringsgericht 
onderzoek natuur

0-99 19 oktober 
10.30-12.00

1.30U Provinciedomein
Raversijde
Bezoekerscentrum

Provinciedienst NME 
050 40 32 51

Folder en info beschikbaar 
Provinciedienst NME 
Gratis met begeleiding van 
natuurgids (Pol Delesie)



WANDELING DOELGROEP WANNEER DUUR
AFSTAND

AFSPRAAK-
PLAATS

INFO EXTRA

Bredense duinen 
Schitterende Parel

algemeen a c tiv ite iten 
kalender

2.00U 
3 km

De Paelsteenpanne N a tuurpun t 
M iddenkust 
059 32 29 29

activ ite itenkalender

Bredense duinen Schitterende Parel

De schoon heid van de duinen kun je  volop bewonderen in de parel 
van Bredene, de Paelsteenpanne.
Deze panne lig t aan de voet van de im posante Spanjaardduin. 
Het kalkrijk gebied om vat hoofdzakelijk du indoornstruw eel afge
wisseld m et graslandjes en m osduin.
Een tw eede parel van de Bredense na tuur vinden we iets meer 
land inw aarts: d ’ Heye. De bodem van deze duinen is kalkarm en 
is daardoor het geschikte b io toop van een reeks zeldzame plan
ten en dieren.
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WANDELING DOELGROEP WANNEER DUUR
AFSTAND

AFSPRAAK-
PLAATS

INFO EXTRA

Focus op groen algemeen hele jaa r Staatsduinen 
De Haan-W enduine

N a tuu rpun t 
De Haan 
059 23 59 09 
D ienst leefm ilieu 
059 24 2 1 2 8

activ ite itenkalender
routes

Focus op groen

Een steeds afwisselend na tuurpa le t binnen wandelafstand.
Fijn zandstrand loopt over in gave duinen en prachtige w ande l
bossen ... die bijna m et de benen in het w a te r staan.
De Haan en W enduine bieden alle m ogelijkheden van natuur- 
educatie: bewegwijzerde boswandelingen, 
po ldertochten en ontspannende strand-en du inenw andelingen. 
Héérlijk naturen kan je  in de beboste staatsduinen (157 ha), het 
natuurreservaat de Zandpanne en de onm ete lijke  polders.



WANDELING DOELGROEP WANNEER DUUR
AFSTAND

AFSPRAAK-

PLAATS

INFO EXTRA

Ganzen
Uitkerkse Polder

0-99 02/02 2.00U Bezoekerscentrum
Groenwaecke

Volwassenen 
Dirk Content 
050 4162 39 
Jeugd
Kristien Popelier 
050 42 30 49 
vzw Natuurpunt - 
Blankenberge

Zie info
www.natuurpunt.be 
blankenberge 
www.uitkerkse-polder.be 
met natuurgids

Broedvogels 
Uitkerkse Polder

0-99 30/03
27/04

2.00U Bezoekerscentrum
Groenwaecke

Volwassenen 
Dirk Content 
050 41 62 39 
Jeugd
Kristien Popelier 
050 42 30 49 
vzw Natuurpunt - 
Blankenberge

Zie info
www.natuurpunt.be 
blankenberge 
www.uitkerkse-polder.be 
met natuurgids

Orchideeën 
De Fonteintjes

0-99 18/05
15/06

2.00U Speelplein Nordic Volwassenen 
Dirk Content 
050 41 62 39 
Jeugd
Kristien Popelier 
050 42 30 49 
vzw Natuurpunt - 
Blankenberge

Zie info
www.natuurpunt.be 
blankenberge 
met natuurgids

Strand
De Fonteintjes

0-99 18/05 2.00U Speelplein Nordic Volwassenen 
Dirk Content 
050 41 62 39 
Jeugd
Kristien Popelier 
050 42 30 49 
vzw Natuurpunt - 
Blankenberge

Zie info
www.natuurpunt.be 
blankenberge 
met natuurgids

Voor n u ttig e  adressen  z ie  b lz. 131.
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Natuurreservaat Uitkerkse Polder

Het reservaat "Uitkerkse Polder" werd opgericht in 1991. In een 
gebied van ± 1400 ha werd op 10 ja a r t i jd  ± 250 ha natuurgebied 
aangekocht. Alle terre inen werden aangekocht in fun c tie  van de 
u itbouw  van een weidereservaat m et vnl. aandacht voor w e ide
vogels en vochtige, vaak z ilte  graslandvegetaties.
Het belang van de Uitkerkse Polder is g root voor soorten zoals 
tu re luu r en k luu t om dat deze soorten in Vlaanderen vnl. broeden 
in biotopen die op korte te rm ijn  zullen verdw ijnen (Zeebrugse 
achterhaven, Beneden-Schelde). Voor de g ru tto  zijn de Uitkerkse 
Polders uitgegroeid to t  het sterkste bastion in de kustpolders. 
Het is een belangrijk gebied voor overw in terende watervogels 
zoals kleine rietgans, kolgans, sm ient, w in te rta ling , slobeend, 
goudplevier en wulp.
Regelmatig worden in d it  natuurreservaat geleide wandelingen 
georganiseerd door de vzw  N a tuurpunt.

Natuurreservaat De Fonteintjes

Het natuurreservaat "De Fonteintjes" is gelegen in de du inen- 
strook tussen Blankenberge en Zeebrugge, deels op het grond
gebied van Blankenberge en deels op het grondgebied van Brug

ge.
In d it gebied liggen lokaal stuivende zeereepduinen, m et zoet, 
open w a te ren  kalkrijke moeraszones.
Zeldzame plantensoorten in "De Fonteintjes" zijn onder andere 
zeekool, zeepostelein, lidsteng, vleeskleurige o rc h is , rietorchis, 
bijenorchis, padderus en addertong.
Vooral voor rietvogels zijn "De Fonteintjes"van groot belang. Hier 
vinden kleine karekiet, rietzanger, rie tgorsen b lauw borst nogvol- 
doende nestgelegenheid.
Regelmatig worden in "De Fonteintjes” geleide wandelingen 
georganiseerd door de vzw  N atuurpunt.

Tips bij wandelen

✓ Rust iedere twee uur. Het moet niet lang zijn. 
10 m inuten kan al genoeg zijn.

✓ Drink veel. Vooral als het warm is, is drinken 
erg belangrijk. Als je dorst krijgt is het eigen
lijk al te laat. Drink trouwens geen koolzuur- 
o f alcohol houdende dranken.

✓ Kies voor een goed paar schoenen en denk 
aan de ju iste sokken (badstofsokken) met de 
naden en badstof nar buiten.

✓ Bedenk dat je niet met een snelheidssport 
bezig bent. Als je je tijd  neemt kun je langs 
het gehele parkoers volop van de sfeer genie
ten. Snelwandelaars passeren overal te vroeg 
en missen daardoor veel.

✓ Neem steeds regenkledij mee. De zon schijnt 
jammer genoeg niet altijd.



WANDELING DOELGROEP WANNEER DUUR
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AFSPRAAK-
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INFO EXTRA

Beisbroek 0-99 helejaar 2.00U Natuurcentrum 
Beisbroek 
zaterdag gesloten

Stedelijke groendienst 
050 31 33 97

Folder beschikbaar €  1 

Begeleide wandeling €  0,74 per 
persoon en groepstarief 
(€  24,79 per 25 personen). 
Brugse scholen gratis

Tudor
+ Kruidentuin

0-99 hele jaar 2.00U Natuurcentrum 
Beisbroek 
zaterdag gesloten

Stedelijke groendienst 
050 3 1 3 3  97

Folder beschikbaar €  1 

Begeleide wandeling €  0,74 per 
persoon en groepstarief 
(€  24,79 per 25 personen).
Brugse scholen gratis 
Rondleiding kruidentuin mogelijk

Beisbroek

Beisbroek lig t in het park-en bosrijke gebied aan de zuidkant van 
Brugge. D it 98 ha grote kasteeldom ein bestaat u it een mozaïek 
van loof- en naaldbos en van w eiden en akkers doorsneden door 
statige beukendreven.
Een stukje hei he rinnert aan het woeste verleden van deze zan
dige stree. Centraal in het dom ein staat het kasteel Beisbroek, 
een 19e-eeuws landhuis, waarin het N a tuurcentrum  en deVolks- 
sterrenwacht gehuisvest zijn. Beisbroek m ik t op een goed samen
gaan tussen zachte recreatie, na tuureducatie en natuurbehoud. 
Een overstap naar het aanpalende stadsdom ein Tudor is zo 
gemaakt. Beide dom einen laten je  urenlang genieten van w a t de 
na tuur te  bieden heeft.

Tudor

Tudor maakte samen m et het aangrenzende dom ein Beisbroek 
deel u it van het "Veld van Sint Andries", een w ijds  en onvruch t
baar heidegebied. Deze gronden waren eeuwenlang eigendom 
van de abdij van Sint Andries.T ijdens de Franse Revolutie werden 
de a bdijgronden a Is "N ationaa l goed” verkocht en legden de nieu
we eigenaars er verschillende kasteeldom einen aan.
Vandaag staat heel w a t van d it groen voor jo u  open, waaronder 
het 40 ha grote dom ein Tudor.
Je geniet er van geurige boslucht, een fraai parklandschap m et 
statige beukendreven en een sier- en kru identu in .
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WANDELEN DOELGROEP WANNEER DUUR

AFSTAND

AFSPRAAK-

PLAATS

INFO BEGELEIDING RESERVATIE PRIJZEN

Ontdekking in 
groep

0-99jaar helejaar
start
09.00-11.00
13.00-15.00

2.00U Het Zwin 
hoofdingang

Het Zwin-Onthaal 
050 60 70 86 
openingsuren onderaan 
reserveer 3 weken 
vooraf

Met gids €22 
per groep min. 
20/max. 30 
deelnemers

Verplicht 
050 60 70 86

6-11 jaar = €2,40 
12-60 jaar = € 3,60 
60+= €3,00

Rondsnuffelen met 
de Biobelletax

8-14jaar 
en ouder

helejaar
start
09.00-11.00
13.00-15.00

2.00u Het Zwin 
hoofdingang

Het Zwin-Onthaal 
050 6070 86 
openingsuren onderaan 
reserveer 3 weken 
vooraf

Met gids €  22 
per groep min. 
20/max. 30 
deelnemers

Verplicht 
050 60 70 86

6-11 jaar = €2,40 
12-60 jaar = €  3,60 
60+= €3,00

Ochtend 0-99jaar zondag-en 
donderdag
morgen 
lO.OOu 
helejaar

2.30U Het Zwin 
hoofdingang

Het Zwin-Onthaal 
050 60 70 86 
openingsuren onderaan 
reserveer 3 weken 
vooraf

Met gids -geen 
-je kan 
individueel 
deelnemen

6-11 jaar = €4,00 
12-60 jaar = € 6,50 
inkom inbegrepen

Nachtegalen 0-99 jaar 1 mei 2003 

05.00U

2.00U Het Zwin 
hoofdingang

Het Zwin-Onthaal 
050 6070 86 
openingsuren onderaan 
+ bezoek vogelpark

Met gids -geen 
-je kan 
individueel 
deelnemen

6-11 jaar = €4,00 
12-60 jaar = €  6,50 
inkom inbegrepen

Stilte 0-99jaar 8 november
2003
17.00U

2.30U Het Zwin 
hoofdingang

Het Zwin - Onthaal 
050 6070 86 
openingsuren onderaan 
zelfgemaakte lan
taarntje toegelaten

Met gids -geen 
-je kan 
individueel 
deelnemen

6-11 jaar = €4,00 
12-60 jaar = € 6,50 
inkom inbegrepen

Natuurwandelin
gen Natuurpunt 
Thema
10 X een aanbod

0-99jaar helejaar 
op aan
vraag

l-4u volgens 
afspraak 
per wandeling

Natuurpunt 
afdeling Knokke-Heist. 
050 519101

Met gids 
max. 25 dins 
ideaal 15-20

Verplicht 
050 5119 01

€ 38,00
per gids/per groep

Natuurpunt 
grote publiek

0-99jaar helejaar 
op aan
vraag

l-4u volgens 
afspraak 
in één van de 
natuurgebieden

Natuurpunt 
afdeling Knokke-Heist 
050 519101

Met gids 
max. 25 dins 
ideaal 15-20

Verplicht 
050 51 19 01

€2,50 
per persoon

Strand 0-99jaar helejaar
volgens
afspraak

1.30u Heldenplein
Heist

GidsenkringSincfal 
050 60 7440

Met gids 
geen minimum 
€40 per groep

Verplicht 
050 60 7440

geen prijzen per 
persoon

Garnalen 0-99jaar helejaar
volgens
afspraak

1.30U Heldenplein
Heist

GidsenkringSincfal 
05060 7440

Met gids 
geen minimum 
€  40 per groep

Verplicht 
050 60 7440

geen prijzen per 
persoon

Bos 0-99jaar helejaar
volgens
afspraak

1.30U Oosthoekplein
Knokke

GidsenkringSincfal
050607440

Met gids 
geen minimum 
€40 per groep

Verplicht 
050 607440

geen prijzen per 
persoon

Adressenlijst blz. 131 - aangepaste kledij is zeker gewenst afhankelijk van wandeling en periode (verrekijker ook).



Ontdekking in groep Stilte

In de M iddeleeuwen was het 
de poort van Europa. Nu is 
het een uniek natuurreser
vaat, het belangrijkste slik- 
ken- en schorrengebied van 
België.
Voor heel w a t vogelsoorten is 
het Zwin een broedplaats bij 
uitstek. Aan trek- en w in te r
vogels b iedt het Zwin een 
w elkom e kans om u it te  rus

ten en te  overw interen.
Door de invloed van het zoute zeewater is ook de flora hier heel 
bijzonder. Denken w e m aar aan de zeldzame lam soor o f "zw in- 
neblom m e” die elke zomer het natuurgebied m et een paars 
kleedje too it.
In het vogelpark kan je  een g root aantal inheemse vogels van 
dichtb ij leren kennen, waaronder de opvallende ooievaars. Jaar
lijks broeden er een 20-ta l koppeltjes in de boom toppen en op 
het dak van de koninklijke villa, het voorm alige zom erhuis van 
koning Leopold en koningin Astrid.

Rondsnuffelen met de Biobelletax

De 'b iobe lle tax ’ is een gocart waarvan de achterbank is vervan
gen door een grote koffer m et verschillende laden en kastjes; 
daarin z itten schedels, veren, eieren van vogels en allerlei ande
re vondsten u it het park en het natuurgebied (oude en nieuwe 
veren, sepiaschelp, braakballen, krabbenpootjes, schelpen, 
vruchten van diverse planten,...)

Ochtend

Afhankelijk van de weersom standigheden en het getij, wandel je  
onder de begeleiding van een gids dwars door het reservaat to t  
aan de zw ingeul en het strand. De gids to o n t je  alle typische ver
schijnselen van de t ijd  van het jaar.

Nachtegalen

Deze trad itione le  vroege ochtendw ande ling  s ta rt om 5 uur 
's morgensaan de hoofd ingangvan het vogelparken d u u rt onge
veer tw ee uur. Je w o rd t er door de Zwinnebosjes geleid, langs de 
ta lrijke  zangplaatsen van de nachtegalen, 's Nachts zijn dat de 
enige zangers, maar bij het krieken van de dag doen ta l van ande
re bekende zangvogels het vogelconcert aanzwellen. Aanslu i
tend ka n je in  het cafetaria in het Z w in te re ch te n  heb je toegang  
to t  het vogelpark.

Wandelen is gezond en leerrijk!

In deze periode trekken er bij zonsondergang im m ers duizenden 
ganzen, eenden, w u lpen en vele andere vogelsoorten vanu it de 
polders naar het Zwin, w aar ze op de gro te veilige plassen de 
nacht doorbrengen. Het luchtverkeer tussen het Zwin en de 
om liggende polders le id t soms to t  een indrukwekkende 'avond- 
spits'. En als het donker is, kan je  het gesnater van die ganzen nog 
a ltijd  heel goed horen. E nd e ta lrijkes ilhoue ttenvana lle rle iande- 
re vogels op de m eertjes onderscheiden.
Om de sfeer van ‘het Zw in by n ig h t 'te  proeven, m o e tje  de Stil- 
tew ande ling  beslist meemaken! We vertrekken om  17 uur aan 
de hoofdingang van het Zwin voor een tw ee uur durende w an
deling. Zw ingidsen leiden je  in de rustige avondstilte  door de du i
nen naar het stranden via de Zwin m onding te rug  naar het vogel
park.
Om de Halloween-sfeer w a t te  versterken, m ag je  (zelfgemaak
te) lantaarntjes meebrengen. En ach tera f kan je  je  in de snack 
m et G lühwein o f w arm e chocoladem elk opwarmen...

Natuurwandelingen 'Natuurpunt Thema' 
10 X een aanbod

Per gebied w o rd t opgegeven w a t kenmerkend is en w a t men er 
mag verwachten.
Pergebied w orden indien m ogelijk  de interessante periodes aan
gegeven m et de meest opvallende natuurfenom enen voor deze 
periode. D it w il evenwel geenszins zeggen, da t andere waarne
m ingen n ie t m ogelijk  zijn en eraan andere zaken geen aandacht 
geschonken w o rd t. Veelal overlappen de periodes elkaar sterk en 
zijn w aarnem ingen die de ene periode kenmerken nog ver to t  in 
de daarop aanslu itende periode w aar te  nemen.
De duur die voor de to c h t w o rd t opgegeven is een ruwe schat
t in g  en varieert nogal naargelang de waarnem ingen, de periode 
en de interesse van de groep.

Natuurpunt Crote Publiek

N atuu rpun t vzw  afdeling 
Knokke-Heist organiseert in 
alle bovenvermelde na tuur
gebieden (zie N a tuurw ande
lingen m et N a tuurpun t op 
aanvraag) ook geleide w an
delingen die voor het grote 
publiek toegankelijk zijn. D it 
gebeurt het hele ja a r rond 
door. Er w o rd t maandelijks 
m instenséén geleide w ande

ling  georganiseerd en tijdens de m aanden ju li en augustus w o rd t 
d it zelfs verhoogd to t  één per week.
Deze geleide wandelingen worden aangekondigd via de pers, de 

gem eentelijke 'N ieuw sflitsen ’ in het weekblad 'Tam-Tam’, de 
Zomeragenda van de gem eente Knokke-Heist en na tuurlijk  ook 
de tijd sch riften  van N a tuu rpun t vzw  zelf. In fo rm atie  over de 
geleide natuurw ande lingen van de vereniging w o rd t ook over
gem aakt aan de gem eentelijke Dienst Toerisme vzw.
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Strand

Op het strand vind je  meer dan je  vaak zou vermoeden. Aan
spoelsels van op een schip, een schelp van een inktvis, duizenden 
schelpjes in onge loo flijk  veel kleuren en vorm en. Een ervaren gids 
van gidsenkring Sincfal neem t je  mee op een boeiende strand
wandeling. Ook de duinen, de haven en de w indm o lenprob le- 
matiek komen uitgebreid aan bod in het verhaal.

Garnalen

W il je  je  verdiepen in de visserij en kennis maken m et m onu
menten en bezienswaardigheden die aan het visserij karakter van 
onze badplaats herinneren? Een gediplom eerde gids zal je  ander
ha lf uur lang rondleiden dwars door Heist om  te  eindigen m et 
een bezoek aan het Visserijm useum  Sincfala. Je kan een vie r
kleurenbrochure m et u itleg  en rou tebeschrijv ing verkrijgen 
tegen supplem ent. Vraag d it bij je  reservatie.

Bos

Iedereen kent onge tw ijfe ld  onze Siska’s rond het Oosthoekplein. 
M aar w is t je  ook dat daarachter een heus bos verscholen ligt? 
Het Koningsbos vo rm t de basis van deze na tuurw ande ling  in het 
duinengebied. Je m aakt er kennis m et een gro te variatie van 
bomen. Je w ande lt verder langs de rand van de g o lf en on tdekt 
zo ook het landschap rond het bos.

NME aan Zee 
Natuur- en milieueducatie 
aan onze kust - editie 2004

De vo lg e n d e  e d it ie  van  NM E aan Zee kan a lleen  
m a a r b e te r w o rd e n .
Jo u w  a a n v u llin g e n , v e rb e te r in g e n , suggesties , 
v o o rs te lle n , in it ia t ie v e n , enz. z ijn  van  h a rte  w e l
kom  op  de P ro v in c ie d ie n s t NM E 
K on ing  Leopo ld lll- la a n  41  
8200  S in t-A n d rie s  
E -m a il: n m e @ w e s t-v la a n d e re n .b e .

mailto:nme@west-vlaanderen.be


1 Fietstochten
Fietstochten DE PANNE

Fietstochten zonder begeleiding

Trip rond De Panne (15 km)
Trip naar Veurne via Adinkerke (25 km)
Trip naarVeurne en om geving (30 km)
Trip naar Beauvoorde (30 km)
Trip naar Izenberge (41 km)
Trip naar Houtem  (40 km)
Trip naar A lveringem  -  Fortem (40 km)
Trip naar Gyverinckhove (45 km)
Trip naar O ostduinkerke (40 km)
Trip naar Fintele (50 km)
Trip naar Hondschoote in Frans-Vlaanderen (40 km)
Trip naar St. W innocksbergen (Bergues) in Noord-Frankrijk 
(60 km)
Trip naar Ecohoeve Bommelaers W all in Ghyvelde (FR) (30 km) 
Cobergherroute (51 km)

Die Moeren route (39 km)
Lange Lis rou te (39 km)
Veurne-Am bacht rou te (48)
Blauwers en Commiezen route (43 km)

Doelgroep: alle sportlievelingen

Alle in lich tingen en plannen van fie ts rou tes zijn te  verkrijgen bij 
de.
Dienst Toerisme
Zeelaan 21
8660 De Panne
tel.: 058 42 97 25
fax : 058 42 16 17
e-m ail: toerism e@ depanne.be

Fietsen met begeleiding

In de feestbrochure 2003 ( vanaf ju n i)  kun je  alle in fo  vinden 
over begeleide fie ts toch ten.
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Veurne-ambacht
fietsroute

tweede en derde 
graad Bao

48 km Koksijde Toeristische dienst Koksijde 
058 53 2115

folder te koop / te bestellen 
DvT (€ 1,86)

Lange Lis 
fietsroute

tweede en derde 
graad Bao

39 km Koksijde Toeristische dienst Koksijde 
058 53 21 15

folder te koop / te bestellen 
DvT (€1,86)

Veurne-ambacht fietsroute

Deze route laat de fie tse r kennis maken m et het karakteristieke 
landschap van het Blote en de eeuwenoude Kasselrij van Veur- 
ne-Ambacht. U itgestrekte akkers en weiden, doorsneden m et 
waterloopjes, verspreide abdijhoeven en kleine dorpskernen 
staan borg voor een aantrekkelijke landstreek en een boeiende 
fie ts toch t.
Vanuit Koksijde le id t de route o.m. naar Veurne, het polderdorp 
Steenkerke, de "Broeken” van Oeren, A lveringem  en Zoutenaaie. 
D it laatste plaatsje geniet vooral bekendheid om dat h e t to t  1970 
België’s kleinste gem eente was. De te rugw eg voert door de du i
nen van De Doornpanne en De Hoge Blekker.

Lange Lis fietsroute

Brengt de fie tse r in het weidse polderlandschap tussen N ieuw- 
poort en Veurne. D it landschap kenm erkt zich door een grote 
openheid (“ het blote"). Grote gedeelten van het gebied werden 
tijdens de Eerste W ereldoorlog om strategische redenen onder 
w ater gezet. T ientallen w aterlopen zorgen nog steeds voor de 

waterafvoer van het gebied. De fie ts to ch t voert onder meer langs 
de IJzer, het Hemmeleed, de Proostdijkvaart en het Langgeleed 
("Lange Lis” in de volksmond). Het tra jec t vo lg t tevens een gedeel
te  van de oude spoorlijn  N ieuw poort-D iksm uide die to t  fie tspad 
werd omgevormd. Ook de stem m ige polderdorpjes Ramskapelle 
(N ieuwpoort), W ulpen (Koksijde) en Booitshoeke (Veurne) w o r
den aangedaan.
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Lange Lisroute algemeen helejaar 39 km geen Kinderboerderij
'De Lenspolder1058 23 69 86

info en folder beschikbaar 
op aanvraag

Verkenningsroute algemeen helejaar 33 km geen Kinderboerderij 
'De Lenspolder' 058 23 69 86 
Dienst voor toerisme 
058 22 44 44

info en folder beschikbaar 
op aanvraag en bij dienst 
voor toerisme

Hooipieteroute algemeen helejaar 34 km geen Kinderboerderij 
'De Lenspolder' 058 23 69 86 
Dienst voor toerisme 
058 22 44 44

info en folder beschikbaar 
op aanvraag en bij dienst 
voor toerisme

Lange Lisroute

De fie tsrou te  (39 km) verkent het polderlandschap tussen 
N ieuw poort en Veurne. D it landschap kenm erkt zich door een 
grote openheid (het “ Blote” ). Grote gedeelten van het gebied 
werden tijdens de Eerste W ereldoorlog om strategische redenen 
onder w a te r gezet. T ientallen waterlopen zorgen nog steeds voor 
de waterafvoer van het gebied. De fie ts rou te  voert o.m. langs de 
IJzer, het Hemmeleed, de Proostdijkvaart en het Langgeleed 
(“ Lange Lis" in de volksmond). Ze brengt ons ook in de stem m ige 
polderdorpjes Ramskapelle en Booisthoeke.

De Lange Lisroute kadert in het provinciaal fie tsrou tep lan
bestaande u it v ijfe nd ertig  toeristische routes. Foto: Danny de Kievith

De Verkenningsfietsroute

Deze 33 km lange fie ts  route laat je  toe  N ieuw poort eens op een 
andere m anier te  verkennen. Je kunt starten te r hoogte van de 
vism ijn. Zo kom je  onder meer langs het “ kattesas”, de "oester
p u t”, de Sint-Bernarduskerk, de w atertoren, het Littobos, de 
dorpskom van Ramskapelle, het Spaarbekken, Sint-Joris m et zijn 
unieke rustige dorpskern...
D it is een uitgave van de D ienst Toerisme N ieuw poort waar 
tevens de volledige versie te  verkrijgen is.

De Hooipieteroute

Een niet bewegwijzerde fie ts rou te  werd ontw orpen om de in 
N ieuw poort verblijvende toe ris t o f  bezoeker de gelegenheid te 
bieden het mooie achterland van nabij te  leren kennen. Deze 
fie ts rou te  kan eveneens m et de auto afgelegd worden, over het 
ganse tra ject. We starten te  N ieuw poort, d it kan zowel te N ieuw- 
poort-aan-zee als in het centrum  van de stad. Via de beroemde 
sluizen w o rd t naar het spaarbekken gereden om van daaru it de 
IJzer te  blijven volgen to t  Fintele, w a a rd e  Lovaart u itm ond t.
D it is een uitgave van de D ienst Toerisme N ieuw poort waar u 
tevens de volledige versie kunt verkrijgen.
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Schoorbakkeroute algemeen helejaar B.OOu 
48 km

vanuit Middelkerke Dienst voor toerisme 
Middelkerke 059 30 03 68 
Westende 059 30 20 85

info en folder beschikbaar 
op aanvraag-€1,86 
toerisme@middelkerke.be of 
info.westende@middelkerke.be

Landbouwleerpad algemeen helejaar 2.30U 

35 km
vanuit Middelkerke 
of Westende

Dienst voor toerisme 
Middelkerke 059 30 03 68 
Westende 059 30 20 85

info en folder beschikbaar 
op aanvraag-€1,24  
toerisme@middelkerke.be of 
info.westende@middelkerke.be

Spermalieroute algemeen helejaar 2.30U 
32 km

vanuit Middelkerke 
IJzerlaan

Dienst voor toerisme 
Middelkerke 059 30 03 68 
Westende 059 30 20 85

info en folder beschikbaar 
op aanvraag-€1,24 
toerisme@middelkerke.be of 
info.westende@middelkerke.be

Tempelhofroute algemeen helejaar 2.30U 
48 km

vanuit Middelkerke 
Jean Van 
Hinsberghstraat

Dienst voor toerisme 
Middelkerke 059 30 03 68 
Westende 059 30 20 85

info en folder beschikbaar 
op aanvraag-€1,24 
toerisme@middelkerke.be of 
info.westende@middelkerke.be

Va art route algemeen helejaar 2.00U
17 km

vanuit Middelkerke Dienst voor toerisme 
Middelkerke 059 30 03 68 
Westende 059 30 20 85

info en.folder beschikbaar 
op aanvraag-€ 1 ,4  
toerisme@middelkerke.be of 
info.westende@middelkerke.be

Godelieveroute algemeen helejaar 3.0011 
40 km

vanuit Middelkerke Dienst voor toerisme 
Middelkerke 059 30 03 68 
Westende 059 30 20 85

info en folder beschikbaar 
op aanvraag-€0,74 
toerisme@middelkerke.be of 
info.westende@middelkerke.be

Westhoekroute algemeen helejaar 3.00U 
48 km

vanuit Middelkerke Dienst voor toerisme 
Middelkerke 059 30 03 68 
Westende 059 30 20 85

info en folder beschikbaar 
op aanvraag-€0,74 
toerisme@middelkerke.be of 
info.westende@middelkerke.be

mailto:toerisme@middelkerke.be
mailto:info.westende@middelkerke.be
mailto:toerisme@middelkerke.be
mailto:info.westende@middelkerke.be
mailto:toerisme@middelkerke.be
mailto:info.westende@middelkerke.be
mailto:toerisme@middelkerke.be
mailto:info.westende@middelkerke.be
mailto:toerisme@middelkerke.be
mailto:info.westende@middelkerke.be
mailto:toerisme@middelkerke.be
mailto:info.westende@middelkerke.be
mailto:toerisme@middelkerke.be
mailto:info.westende@middelkerke.be


Schoorbakkeroute Godel ieveroute

De Schoorbakkeroute laat de fie tse r kennis maken m et het kust- 
polderlandschap tussen M iddelkerke en Diksmuide. D it vlakke 
land werd vele eeuwen geleden op de zee teruggewonnen.

Landbouwleerpad

De bedoeling van het landbouw leerpad is dat de bezoeker even 
stils taa t bij onze land- en tu inbouw , die voor ons dagelijks voed
sel zorgt. Er zijn 2 startp laatsen, M iddelkerke en Westende. Na 4 
km is het parcours gelijklopend.
Het landbouwleerpad heeft aandacht voor de hedendaagse 
land- en tu in b o u w  in de unieke polderstreek, m et zijn u itge
strekte boerderijen en landerijen, en legt het accent op de 
schoonheid van het landschap in de gem eente M iddelkerke 
Langs het landbouw leerpad vind je  op landerijen en aan de 
ingang van boerderijen in foborden die u itleg  geven over de tee l
ten, de dieren en andere w etensw aard ige landbouwzaken.
De route le id t langs rustige wegen, voorbij kreken, grachten en 
vaarten die bij mooi weer u itnod igen to t  een rustpauze o f een 
picknick.

Spermalieroute

De route begint aan de hom e Pierre Julien in de IJzerlaan en loopt 
door een streek die het M idde lland genoemd w ord t.
De kust was eertijds onvoldoende beschermd tegen de kracht van 
de zee. Het w a te r zocht een weg langs ondiepere plaatsen en 
vormde ta lloze kreken. Op onze weg zijn hiervan nog ta l rijke over
blijfselen te  vinden.
De vele boerderijen die we on tm oeten liggen op kreekruggron- 
den: d it zijn plaatsen waar vroeger een kreek was. Door aanslib
bingen werden die gevuld m et zand. Daarrond werd de veen
grond sam engedrukt en alleen de zandrug bleef op dezelfde 
hoogte.

Tempelhofroute

We beginnen de Tem pelhofroute aan de hom e Pierre Julien. D it 
was vóór de eerste were ldoorlog de villa  van de fam ilie  Van Hins- 
bergh (zie ook de Jean Van Hinsberghstraat). In 1932 werden de 
gebouwen vergroot en afgestaan aan de zusters van Deinze om 
er een rusthuis voor priesters in te  richten.
Verderop zien we de radioantennes van de RTT Oostende.
De duinen rechts vertonen een zeldzaam biotoop. In een diepe 
panne ziet u een typisch duinenven, gekend als het "Salaman- 
dervijvertje". Er komen nog steeds vuursalam anders en kikkers 
voor. Rond de ondiepe plas staan heel w a t zeldzaam geworden 
moerasplantjes en d ich t struikgewas. Deze bio toop is een belang
rijk broedgebied voor kleine zangvogels (o.m. de kneu) en ande
re bewoners van de duinen.

Vaartroute

Langs de vaart genieten van rus ten  stilte . O nthaasten op de fie ts

Deze fie ts rou te  heeft als bestem m ing de Abdij ten Putte te Gis
te l, genadeoord van de Heilige Godelieve.
De Godelieveabdij o f abdij Ten Putte is beroemd in het hele land 
en Frans-Vlaanderen. Godelieve was afkom stig  van Londefort in 
het graafschap Boonen (Boulogne). De abdij werd gebouwd op 
de plaats van de burcht van Bertolf, heer van Gistel, die er op 6 
ju li 1070, op aanstichten van zijn moeder, zijn echtgenote Gode
lieve lie t vermoorden.
Tal van mirakels werden aan haar toegeschreven, zodat zij 14 jaar 
na haar dood door Radbod 11, Bisschop van Doornik, heilig werd 
verklaard. Het bestaan van de abdij kan echter pas sinds 1150 
m et zekerheid bewezen worden. Door de eeuwen heen w is t het 
klooster zich in stand te  houden. In 1953 werd het fraai herop
gebouwd.
Je kan er "De Kerker", de "M irake lput" en het "Kraaienkapelletje" 
bezoeken, plaatsen die nauw  verbonden zijn m et het leven o f de 
legende van Sint-Godelieve. Zij w o rd t vandaag nog aangeroepen 
tegen keel-en oogziekten en vooral als beschermster en bewaar
ster van de huiselijke vrede en de huw elijkstrouw .
Het Sint-Godelievem useum  w il op een educatieve m anier het 
leven, de geschiedenis en de devotie van de H. Godelieve en de 
geschiedenis van de abdij voorstellen.

Westhoekroute

We starten aan het oud-gem eentehuis van Westende, op het 
kru ispunt van de W estendelaan en de Langestraat. We volgen de 
Langestraat a ltijd  rechtdoor to t  aan de Schuddebeurzeweg. We 
zien al enkele mooie hoeves, o.m. “ De Koude Schuur” : d it was t i j 
dens de ls te  were ldoorlog een belangrijke observatiepost van de 
Duitsers. Deze observatiepost bestreek heel de v lakte to t  aan de 
sluizen van N ieuw poort.
De bestem m ing van de route heeft Zoutenaaie in de W esthoek 
to t  aan de fusie in 1971 het kleinste dorpje van België.
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Onder de spiegel 
van de Spuikom

3de graad BO 
1ste graad SO

helejaar 
op afspraak

2.00U BLOSO-centrum 
'Spuikom'Oostende

Horizon Educatief 
059 32 2 1 8 3

max. 25 deeelnemers 
kostprijs 50 euro

Noordzeeroute 
aan de Middenkust

iedereen met 
fietservaring

helejaar 340 km Oostende www.westtoer.be

ueek
u&H de

Onder de spiegel van de Spuikom zee
We trappen m et de fie ts  naar de Spuikom.
De Spuikom van Oostende werd tussen 1898 en 1910 gegraven. 
Het was de bedoeling het w a te r u it de spuikom  a f en toe  door de 
havengeul te  laten lopen om het slib in de havengeul weg te  spoe
len. Voor d it doel werd de spuikom  echter noo it gebru ikt. Lange 
t ijd  werden in het w a te r oesters gekweekt. Daaraan kwam een 
einde o.a. doordat het w a te r te  zwaar vervu ild was. In 1987 ga f 
de Vlaamse regering een bestem m ing aan de opperv laktew ate
ren in Vlaanderen: zwem water, viswater, w a te r geschikt voor 
drinkw aterproductie  en schelpdierwater.
De Spuikom is de enige plaats in Vlaanderen m et bestem m ing 
'schelpdierwater’. Turen in en om het water.
D it plasje vol leven is écht een kijk je waard!

Noordzeeroute

M et de fie ts  een frisse neus halen in het p la tte  polderlandschap. 
De Internationale LF1 Noordzeeroute (Den Haag -  Boulogne -
340 km) loopt van Den Helder (NL) to t  Boulogne-sur-M er (F) o f 
omgekeerd.

In West-Vlaanderen loopt de rou te verder van zee, op de plaats 
van de v loedlijn  in de M iddeleeuwen.
Op dijken en jaagpaden langs kanalen en rivieren w o rd t het v lak
ke polderland doorsneden.

Provincie West-Vlaanderen promoot fietspooling

De Provincie doet verdacht veel voor je. Ook voor de dagelijkse 
fie tse r doet het Provinciebestuur een inspanning. West-Vlaan
deren heeft een heus netwerk u itgetekend van fie tsroutes voor
nam elijk gericht op de dagelijkse verplaatsingen van en naar het 
werk, de school, de winkel,... De Provincie w erk t hard aan de reali
satie van d it ne tw erk op het terre in.
Provincie W est-Vlaanderen m oedigt ook de jeugd aan om te  gaan 
fietsen. Daarom ondersteun t zij op een actieve m anier fie ts 
pooling in de basisscholen.
Fietspool is de benam ing voor een klein groepje kinderen dat 
onder begeleiding van een o f meer volwassen begeleiders samen 
naar school fie ts t. Zij dragen een fluorescerende kazuifel en fiets- 
helm. D it u it veiligheidsoverwegingen en om w ille  van de zicht
baarheid van de groep. O m dat de kinderen zo goed opvallen, hou
den de chauffeurs autom atisch meer rekening m et ze. Hun opval
lende verschijn ing in het straatbeeld zorgt eveneens voor een 
ru im e bekendm aking van fie tspoo ling  als m ilieuvriendelijke 
m anier om naar school te  gaan.
Fietspool zorgt vooreen verm indering  van au to ’s aan de school
poort. W ant hoe meer leerlingen m e td e fie ts  naarschool komen, 
hoe m inder ze door de ouders m et de wagen gebracht worden. 
D it is n ie t alleen voordelig voor de m ob ilite it, m aar ook voor het 
m ilieu en de gezondheid van de kinderen. Bovendien worden de 
leerlingen op een veilige m anier geconfronteerd m et verschil
lende verkeerssituaties in de praktijk.
Om fie tspoo l ac tie f te  prom oten, selecteerde het Provinciebe
stuu r voor het schooljaar 2002-2003 een tw in tig ta l basisscholen 
verspreid over W est-Vlaanderen. Deze pilootscholen worden 
inhoude lijk  begeleid door de vzw  Langzaam Verkeer u it Leuven 
d ie te rza kede  nodige know how  bezit. Daarenboven s te lt de Pro
vincie gratis het nodige m ateriaal te r  beschikking, bestaande u it 
fluorescerende hesjes en fie tshe lm en, zowel voor de kinderen 
zelf als voor de begeleiders. Scholen die op eigen in it ia t ie f een 
fie tspoo l opstarten, kunnen eveneens een aanvraag indienen to t 
het verkrijgen van het nodige veiligheidsm ateriaal.
Het hele provinciale pro ject kadert in de actie M ilieuzorg op 
School (MOS) en m oet ouders en kinderen aanmoedigen op een 
duurzam e m anier naar school te  komen. De Provincie organiseert 
deze actie naast een preventiecam pagne over de dode hoek bij 
vrachtwagens, een project gericht op de derde graad van de 
basisschool.
Voor meer in fo rm atie  over fie tspoo l o f over andere provinciale 
verkeerseducatieve projecten kunt u te rech t bij PPD050 40 35 32 
(Evert de Pauw) o f 050 40 34 37 (An Paepe).

http://www.westtoer.be
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Oude Dijkenroute iedereen hele jaar 43 km De Haan Sportdienst De Haan 
059 23 52 21
Dienst Leefmilieu 059 24 2128

activiteiten kalender 
routebeschrijving

Noordzeeroute iedereen met 
fietservaring

hele jaar 340 km De Haan www.westtoer.be folder beschikbaar

Oude Dijkenroute

De Oude D ijkenroute vo rm t een speurtocht naar het heden en 
verleden van het p la tte land ten oosten van Oostende. Vooral 
vanop de kanaaloevers en de oude zeedijken k rijg t de fie tse r een 
enig beeld op de weidse poldervlakte m et haar statige boerde
rijen en pittoreske dorpjes. Vertrek u it De Haan. Op een aange
naam, rustig tem po  m et de fie ts  de polders achter de kustlijn 
doorkruisen kan ook onder begeleiding van m onitoren van de 
Sportdienst.

Noordzeeroute

M et de fie ts  een frisse neus halen in het p la tte  polderlandschap. 
De In ternationale LF1 Noordzeeroute (Den Haag -  Boulogne - 
340 km) loopt van Den Helder (NL) to t  Boulogne-sur-M er (F) o f 
omgekeerd.
In W est-Vlaanderen loop t de route verder van zee, op de plaats 
van de vloed lijn  in de M iddeleeuwen.
Op dijken en jaagpaden langs kanalen en rivieren w o rd t het vlak
ke polderland doorsneden.

Foto: Danny de Kievith
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Landbouwleerpad iedereen altijd 20 km geen Dienst voor Toerisme 
050 4122 27 of 050 41 29 21

brochure DvT

De Genteleroute iedereen altijd 30 km geen Dienst voor Toerisme 
050 41 22 27 of 050 41 29 21

brochure en route
beschrijving DvT

Landbouwleerpad

Boerderijen bepalen in sterke m ate he t u itz ich t in het po lder
landschap. De a c tiv ite it van de landbouw er is voor velen vreemd 
geworden o f zelfs onbekend. Het landbouw leerpad m oet b ijd ra
gen to t  een betere kennis en w aardering van de landbouw  in het 
algemeen en van de Uitkerkse landbouw bedrijven in het b ijzon
der. Het zal onge tw ijfe ld  ook een verrijk ing  zijn voor iedereen die 
d it landelijk gebied aandoet, zij het nu bewoners, recrean ten,fie t
sers, toeristen,... Deze ongeveer 20 km lange landelijke rou te is 
n iet alleen een gids op uw  “ landbouw ontdekk ingstoch t”, het is 
een u itnod ig ing  om  even stil te  staan bij de hedendaagse land
bouw.

De Centeleroute

De Centele o f Blankenbergse Dijk is de vertrekbasis voor de ken
nism aking m et het polderlandschap ten  zuidwesten van Blan
kenberge. Het hele gebied dat tegen deze oude d ijk  aanleunt, 
heeft zijn typisch landelijk  karakter behouden en nod ig t dan ook 
u it to t  verdere ontdekking. De u itgestippe lde fie ts rou te  is 33 km 
lang en volledig bewegwijzerd. F0t0: Dannyde Kievith

De Gentele is de naam van de d ijk  die de kustbewoners in de eer
ste he lft van de 11de eeuw  hebben aangelegd om  de overstro
mingen vanu it het Zwin in w este lijke rich ting  te  beperken. De 
Genteleroute loop t via de polderdorpen Zuienkerke, Meetkerke,
Houtave en N ieuwm unster. Het u itz ich t van een dijk heeft de 
Gentele n iet meer, verm its  h ij in latere eeuwen werd afgegraven, 
maar de vroegere dijkbasis is praktisch over de gehele lengte nog 
zichtbaar, nl. de weg m et het smal perceel ernaast.



FIETSROUTE DOELGROEP WANNEER DUUR

AFSTAND

AFSPRAAK-

PLAATS

INFO EXTRA

Kusten polder iedereen op afspraak 2.00U na afspraak Gidsenkring Sincfal
RenéVermeersch
050 41 22 27 of 050 4129 21

afspraak en info bij Sincfal 
40 euro per groep

Dagtocht Damme iedereen op afspraak dag Sincfal Gidsenkring Sincfal
RenéVermeersch
050 4122 27 of 050 41 29 21

brochure en routebeschrijving 
80 euro per groep 
ook halve dag mogelijk

Riante Polderroute iedereen altijd 44 km Knokke-Heist Dienst voor Toerisme 
Zeedijk 660 
050 63 03 80

bewegwijzerd parcours 
fietskaart te koop 1,86 euro 
info en fietskaart DVT

Zwin route iedereen altijd 39 km Cadzand Dienst voor Toerisme 
Zeedijk 660 
050 63 03 80

bewegwijzerd parcours 
fietskaart te koop 1,86 euro 
info en fietskaart DVT

Blinckaertroute 
langs kusten polder

iedereen altijd 43 km Knokke-Heist Dienst voor Toerisme 
Zeedijk 660 
050 63 03 80

niet-bewegwijzerd parcours 
fietskaart te koop 1,86 euro 
info en fietskaart DVT

De Melkweg iedereen altijd 35 km Knokke-Heist Dienst voor Toerisme 
Zeedijk 660 
050 63 03 80

niet-bewegwijzerd parcours 
fietskaart te koop 1,86 euro 
info en fietskaart DVT

Fietsen in groep langs kust en polder

Fietsen en na tuur gaan hand in hand. Fietsen is de oplossing voor 
korte afstanden. Ook in de na tuur van Knokke-Heist is de fie ts 
het verplaatsingsm iddel bij u itstek. Deze ac tiv ite it com bineert 
beide optim aa l. De to ch t staat in het teken van het ontstaan van 
het Zwin en brengt ons langs de verschillende kanalen, grachten 
en dijken die de hele streek oo it beschermden tegen het w a te r 
van de zee.

Fietstocht in groep naar Damme 
Hele dag/ halve dag

Een heerlijke fie ts to ch t w a a rb ijje je  laat leiden dooreen ervaren 
gids, dwars door het landschap. Je verlaat Knokke-Heist via de 
achterdeur en r ijd t naar Sint-Anna te r M uiden. Via de Damse 
Vaart kom je  langs Hoeke en Oostkerke Damme binnengereden. 
We pauzeren erom  onze picknick op te  eten. Na de m iddag bezoe
ken we Damme en fie tsen we te rug  naar Knokke-Heist en genie
ten ondertussen van het adem benem end mooie landschap.
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Fietsen DE KUST 
aanbod Westtoer

Voor alle routes is een fo lder beschikbaar
Te bestellen bij WESTTOER
Koning A lbert l-laan 120
Sint- M ichiels Brugge
Tel: 050 30 55 00 - Fax: 050 30 55 90
info@ westtoer.be

Breduiniaroute - 45 km

De route verkent de polders tussen Bredeneen Brugge, een karak
teris tiek open landschap da t door zijn relatieve gaafheid to t  de 
meest fraaie gebiedsdelen van W est-Vlaanderen behoort.
De rondrit s ta rt in Bredene en le id t eerst naar het achterland van 
De Haan. Via Vlissegem, Houtave en M eetkerke bereikt men de 
rand van de Brugse agglom eratie.
De terugw eg voert langs de Oostendse vaart, het kanaalgehucht 
Nieuwege en het polderdorp Stalhille.
Vertrekpunt: Bredene-Dorp

Cobergherroute - 51 km

Deze route plaatst het kustpolderlandschap van de W esthoek op 
de Belgisch-Franse grens in de kijker. Im posante hoeven, s tem 
mige dorpjes, oude w ind  m olens en een netw erk van sloten bepa
len er het landschapsbeeld.
Vertrekkend vanu it Adinkerke le id t de to ch t eerst naar het Fran
se Hondschoote, in de M idde leeuwen een vooraanstaande 
Vlaamse stad. Centraal op het tra je c t staan de Moeren, een 3.000 
ha landbouwgebied w aar de rechthoekige kavels en loodrechte 
grachten het beeld bepalen. Vroeger vorm de het een groot b in
nenmeer, dat in de 17de eeuw door Wenzel Cobergher werd 
drooggelegd. De te ru g to ch t voe rt onder meer door de gebor
genheid van het Frans-Vlaamse Houtland en de binnenduinen 
van Chyvelde en Cabour.
Vertrekpunt: Adinkerke (De Panne)

Centeleroute - 33 km

De Centeleroute verkent het polderlandschap ten zuiden van 
Blankenberge. Het gebied spreekt vooral aan door zijn land
schappelijke gaafheid en zijn rust. Een belangrijk gegeven op 
deze to ch t vo rm t de natuur. Van bijzondere betekenis zijn o.m. 
de vogelweidegebieden van de Uitkerkse Polders en de M eet- 
kerkse Moere.
Vertrekkend vanu it Blankenberge vo lg t de route eerst de eeu
wenoude Genteledijk, die in de M idde leeuwen het achterland 
voor overstrom ingen behoedde. Via Uitkerke en Zuienkerke 
w o rd t de Meetkerkse Moere, aan de rand van de Brugse agglo
meratie, bereikt. De terugw eg voert langs de bekoorlijke polder- 
dorpjes Houtave en N ieuw m unste ren  door het natuurgebied van 
de Uitkerkse Polders.
Vertrekpunt: Blankenberge

Lange Lisroute - 39 km

De Lange Lisroute brengt de fie tse r in het weidse polderland
schap tussen N ieuw poort en Veurne. Grote gedeelten van het 
gebied werden tijdens de Eerste W ereldoorlog om strategische 
redenen onder w a te r gezet. T ienta llen waterlopen zorgen nog 
steeds voor de w ate ra fvoer van de lage gronden. De fie ts toch t 
voert onder meer langs de IJzer, het Hemmeleed, de Proostdijk- 
vaart en het Langgeleed ("Lange Lis" in de volksmond). Het tra 
je c t vo lg t tevens een gedeelte van de oude spoorlijn N ieuw poort- 
D iksm uide die to t  fie tspad werd om gevorm d. Ook de stem m ige 
polderdorpjes Ramskapelle en Booitshoeke worden aangedaan. 
Vertrekpunt: N ieuw poort

Oude Dijkenroute - 43 km

De Oude D ijkenroute vo rm t een speurtoch t naar het heden en 
verleden van het p la tte land ten  oosten van Oostende. Vooral 
vanop de kanaaloevers en de oude zeedijken k rijg t de fie tse r een 
enig beeld op de weidse po ldervlakte m et haar statige boerde
rijen en pittoreske dorpjes.
Vertrekkend vanu it De Haan gaat het eerst rich ting  Vlissegem, 
Stalh ille en Klemskerke. Vervolgens le id t de route naar de aan
grenzende zandstreek. Hier staa t een kennism aking m et het r ij
ke bouw kund ig erfgoed van de gem eenten Ettelgem en Ouden
burg voorop. Ook w o rd t even het natuurgebied "De Hoge Dijken" 
te  Roksem aangedaan. De te rugw eg brengt de fie tse r o.m. langs 
de Plassendalevaart en de Oostendse vaart.
Vertrekpunt: De Haan

Genteleroute

mailto:info@westtoer.be


Riante Polderroute - 44 km

De Riante Polderroute p laatst deZw instreeken dezeepolderstus- 
sen Knokke-Heist en Dam m e centraal. Het gebied vo rm t één van 
de gaafste polderlandschappen van Vlaanderen. Eeuwenlang 
leverde de mens er een verbeten strijd  tegen de zee. Inde M idde l
eeuwen zorgde de Zwin kreek voor een na tuurlijke  verb ind ing van 
Brugge m et de zee. Oude havenstadjes als Sluis, Hoeke, Oostker- 
keen Damme geven nog de loop van de voorm alige zeearm aan. 
Oude zeedijken, pittoreske dorpjes, historische hoeven en een 
weidse horizon vorm en nog steeds de hoofdingrediënten van d it 
polderlandschap. Karakteristiek én alom  bekend is het kanaal 
Brugge-Sluis.
V ertrekpunt: Heist

Schoorbakkeroute - 48 km

De Schoorbakkeroute laat de fie tse r kennis maken m et het kust- 
polderlandschap tussen M iddelkerke en Diksmuide. D it vlakke 
land werd vele eeuwen geleden op de zee teruggew onnen. Hier
bij speelden abdijen en geestelijke orden (Tempeliers) een grote 
rol. Nu nog houden im posante abdijhoeven de herinnering aan 
deze landbouwpion iers levendig.
De route vertrek t vanu it M iddelkerke en doet eerst de polder- 
dorpjes Leffinge, Slijpe en Schore aan. Hier bevinden zich de 
prachtige hoeven Spermalie en Schoorbakke; Via de uitgestrek
te  W aleweiden w o rd t daarna naar Keiem gereden. De terugw eg 
voert langs de IJzer. Schoorbakke was tijdens de Eerste W ereld
oorlog een belangrijk bruggenhoofd aan deze stroom. 
V ertrekpunt: M iddelkerke

Veurne-Ambachtroute - 48 km

Deze route laat de fie tse r kennis maken m et het open landschap 
van het Blote en de eeuwenoude Kasselrij van Veurne-Ambacht. 
U itgestrekte akkers en weiden, doorsneden m et waterloopjes, 
verspreide abdijhoeven en kleine dorpskernen staan borg voor 
een boeiende fie ts toch t.
Vanuit Koksijde le id t de route naarVeurne, het polderdorp Steen
kerke, de "Broeken" van Oeren, A lveringem  en Zoutenaaie, to t  
1970 België's kleinste gemeente. De te rugw eg voert door de 
beboste du inen van De Doornpanne en De Hoge Blekker. 
V ertrekpunt: Koksijde-Dorp

Wijnendaleroute - 58 km

De W ijnendaleroute s itueert zich tussen Oostende en Torhout. 
De fie tser m aakt achtereenvolgens kennis m et het vlakke kust- 
polderlandschap en het zacht g looiende Houtland.
Vertrekkend vanu it de Oostendse deelgem eente Stene voert de 
toch t eerst door de H istorische Polders van Oostende. Vervolgens 
brengt de als recreatieweg ingerichte oude spoorlijn Oostende- 
Torhout, de fietsers via Gistel en Eernegem naar het aloude kas- 
tee ldom ein W ijnendale. De terugw eg le id t langs Ichtegem en 
Koekelare naar Moere-Blote. Ten s lo tte  gaat het langs rustige 
landwegen naar het kanaal P lassendale-N ieuwpoort en naar de 
Snaaskerkse Polder. Weiden, w aterlopen en hoeven bepalen het 
landschapsbeeld op de terugw eg.
V ertrekpunt: Stene (Oostende)

Wandelen, Fietsen in West-Vlaanderen

M eer dan 2800 k ilom ete r bewegw ijzerde routes

M e t bijna 100 provinciale tra jecten heeft W est-Vlaanderen een 
uniek aanbod om te  fie tsen, te  wandelen, paard te  rijden o f te  
toeren. De p ro v in c ie te lt dan 2800 k ilom eter bewegwijzerde rou
tes. In de overzichtsbrochure 'Fietsen, wandelen, paardrijden en 
toeren in W est-Vlaanderen’ worden recreatieve tra jecten voor
gesteld in Leiestreek, de Westhoek, het Brugse O m m eland en 
langs de Kust. In de vier W est-Vlaamse toeristisch-recreatieve 
regio’s zijn fie tsen en wandelen echte topproducten.

N ieuwe routes om te  ontdekken:

• In de W esthoek werd het Dode llzerwandelpad (6,8 km) officieel 
geopend. Op deze w ande ling  on tdek t men het landschap van 
Poperinge en Roesbrugge-Haringe. U itgangspunt is de Dode 
IJzer, een oude m eander van de rivier. Het Zannekinpad (6,4 km 
-o p e n  vanaf voorjaar 2003) loodst wandelaars langs ‘ve tte  w e i
den, kom m en en kreekruggen tussen Lampernisse (Diksmuide) 
en Alveringen.

• N ieuw aan de Kust is de w ande lroute  het Duinbossenpad (10.3 
km) in De Haan. De Duinbossen zijn een 1S2 ha groot natuur- 
en wandelgebied da t zich u its trek t tussen W enduine en Bre- 
dene.

Praktisch

• De brochure 'W andelen, Fietsen, Paarden en Toeren in West- 
V laanderen’ is gratis te  verkrijgen bij Westtoer, Koning A lbert I- 
laan 120, 8200 Sint-M ichie ls
tel.: 050 30 5 5 00 ,fax: 050 30 55 90 - e-m ail: in fo@ westtoer.be. 
Op in te rne t: ww w.westtoer.be

• M et een bestelbon in de brochure kan u specifieke kaarten 
bestellen. W andelroutes: 1,25 euro, fie tsroutes: 2 euro, au to
routes: 2,5 euro, ru ite rtra jec ten : 1,25 euro.

• Cadeautip: de handige box m et 25 fietsbrochures en 10 wan- 
delkaarten iseen ideaal geschenkvoorsportieve lingen.Te koop 
bij W esttoer (44 euro).

Foto: Danny de Kievith
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De zee kun je horen 
met je handen voor je oren 
in een kokkel 
in een mosterdpotje 
of aan zee.

DE ZEE EN HAAR GEBRUIKERS

Rust.ruim te en vrijhe id . M enig lie fhebber zal beamen dat d it te 
vinden is aan zee. Kustgebonden economische activ ite iten  zoals 
visserij,scheepvaart en zandw inn ing  zorgen nochtans voor een 
hoge bedrijv igheid op zee.
Diezelfde begeerde gebieden in zee zijn ecologisch vaak heel 
waardevol en herbergen een hoge verscheidenheid aan habitats, 
levensgemeenschappen en soorten. Om mens en na tuur ‘duur
zaam 'te  verzoenen is een op tim aa l beheer van de menselijke 
activ ite iten  in de kustzone onon tbeerlijk . Samenwerking,overleg 
en coördinatie zijn daarbij onmisbaar.

Om een constructieve dia loog aan te  gaan is achtergrond infor
m atie over alle belanghebbende partijen noodzakelijk. M et deze 
bedoelingorganiseren Horizon Educatief en het Coördinatiepunt 
Geïntegreerd Beheer van Kustgebieden de in form atieve sessies 
'De zee en haar gebruikers ’.
Tijdens de eerste 4 avonden komen activite iten,belangen,visies 
en verlangens van een aantal kustgebonden sectoren aan bod. 
Raakvlakken en kne lpunten m et andere sectoren worden toege
licht. Zo kijken we telkens vanu it een andere invalshoek naar onze 
kust en zee. W at precies bedoeld w o rd t m et Geïntegreerd Beheer 
van Kustgebieden hoort u tijdens de laatste sessie.

18 februari 2003
‘Een nieuwe aanpak voor toerisme en recreatie aan de kust’
Anne Vanderm eulen (Westtoer,Brugge)

25 februari 2003
‘Zeewering:samenleven met de zee’
Peter De W o lf (AWZ -W aterwegen en Kust,Oostende)

11 maart 2003 
‘Zandbanken als habitat’
Steven Degraer (Sectie M ariene B io logie,Universite it Gent)

18 maart 2003 
‘Zandwinning’
René Desaever (ZEEGRA.Nieuwpoort)
'Baggeren ’
Dirk de Brauwer (AW Z-M aritiem eToegang,Zeebrugge)

25 maart 2003
‘Samen werken aan een duurzame ontwikkeling voor de kust’
KathyBelpaem e(Coörd inatiepunt Geïntegreerd Beheervan Kust
gebieden, Oostende)

De sessies gaan door in het open luch tcentrum  ‘Duin en Zee’, Fort- 
straat 128, 8400 Oostende, telkens van 19.30 uur to t  21.30 uur. 
Deelname is gratis, maar inschrijven is wel nodig bij 
Horizon Educatief -  Fortstraat 1 2 8 - 8400 Oostende 
Tel.: 059 32 21 83 -  Fax: 059 32 19 50 
via em ail: ann.dewicke@ horizoneducatief.be

mailto:ann.dewicke@horizoneducatief.be


3 Workshops
Workshops DE PANNE

Dieren in een reservaat

Pony’s, ezels en runderen in de vrije  natuur. Hoe leven ze? W at 
eten ze? Hoe zijn ze beschermd tegen regen en kou? Hoe com 
municeren dieren m et elkaar en w aarom  wisselen ze van vacht? 
Hoe worden de hoeven gekapt? Hoe worden ze gewogen? W or
den ze bijgevoederd? enz.
Aangezien we ons bevinden in een prachtig natuurgebied dat 
anders n ie t voor publiek toegankelijk  is (het W esthoekreservaat 
o f Houtsaegerduinen naar keuze), gaat de zoektocht naar de 
pony’s, ezels, herten en runderen gepaard m et een na tuu rw an
deling onder le id ing van een natuurgids.
Hij to o n t aan welk n u ttig  w erk deze grazers hier wel verrichten 
in waardevolle du inen m et veel kruiden en hoe ze worden ver
zorgd.

Doelgroep
Volwassenen en kinderen

Aantal deelnemers
Groepen van max. 40 personen

Data
A f te spreken met:
M ilieudienst, Zeelaan 21, 8660 De Panne - 058 42 97 69 

Duur
De a c tiv ite it d u u rt ongeveer anderha lf to t  tw ee  uur.

O pm erking
Zorg voor wandelschoenen en kledij aangepast aan het weer. 
Indien m ogelijk enkele natuurouders om  te  assisteren, zeker voor 
grote o f m oeilijker in toom  te  houden klassen.
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Workshops KOKSIJDE 

Met een (zee)paard in zee

Opgelet
- deze ac tiv ite it rechtstreeks b ij voorz itte r ‘De Paardevissers’ reser

veren 058 51 36 66
- n iet via de m ilieudienst Koksijde.
- n iet m et het hierbijgevoegde inschrijv ingsform ulier

Inhoud
Een paard dat een ploeg tre k t is een boerenpaard. En een paard 
in de zee ... een 'zee’paard. We w achten de garnaalvisser op aan 
het strand, onderzoeken de vangst en brengen alles op naam.

Doelgroep
derde graad Basisonderwijs en BUSO 

Aantal deelnemers
to t  35 leerlingen (eventueel tw ee  klassen)

Data
data overeen te  komen m et de voo rz itte r van 'De Paardevissers’ 
Eddie D’Hulster - 058 51 36 66

Duur
De ac tiv ite it d u u rt ongeveer anderha lf uur.

Plaats
plaats overeen te  komen m et de voorzitter.

Opmerking
Laarzen en w indd ich te  kledij, 
kostprijs: € 50 per paardenvisser.

Voorbereiding en naverwerking
- Getijen, zandbanken en vissoorten.
- Bestel vooraf bij de Provinciedienst Natuur- en M ilieueducatie  

(050 40 32 82) hun 'strandzoekkaart'. Héél n u ttig  bij het onder
zoeken van de vangst!

Een Spanjaard op een ‘zand’bank?

Opgelet
- deze ac tiv ite it rechtstreeks b ij voorz itte r 'Spanjaardbank' reser

veren 058 23 74 52
- n ie t via de m ilieudienst Koksijde.
- n iet m et het hierbijgevoegde inschrijv ingsform ulier

Inhoud
Garnalen kruien kan m et een paard, m aar ook te  voet. Hard 
labeur, maar n ie t alledaags. Bestel alvast je  strandzoekkaart om 
de vangst te  onderzoeken.

Doelgroep
derde graad Basisonderwijs en BUSO

Aantal deelnemers
to t  25 leerlingen

Data
data overeen te  komen m et de voo rz itte r van 'De Spanjaardbank’ 
Johnny Popieul -  058 23 74 52

Duur
De a c tiv ite it d u u rt ongeveer anderha lf uur.

Plaats
plaats overeen te  komen m et ‘De Spanjaardbank’

O pm erking
Laarzen en w indd ich te  kledij.
Kostprijs: €12,5 per kruier.

Voorbereid ing en naverw erking
Getijen, zandbanken en vissoorten.
Bestel vooraf bij de Provinciedienst Natuur- en M ilieueducatie 
(050 40 32 82) naar hun 'strandzoekkaart’. Héél n u ttig  bij het 
onderzoeken van de vangst !

Zand onder de voeten

Opgelet
- deze a c tiv ite it rechtstreeks b ij dienst Toerisme Koksijde reserve

ren 058 53 30 55
- n ie t via de m ilieudienst Koksijde.
- n ie t m et he t hierbijgevoegde inschrijv ingsform ulier

Inhoud
Een strandw ande ling o f een du inenw andeling (naar keuze) 
onder le id ing van een deskundige natuurg ids op zoek naar schat
ten  van de zee.

Doelgroep
eerste, tw eede en derde graad

Aantal deelnemers
to t  25 leerlingen

Data
data overeen te  komen m et de dienst toerism e Koksijde 
te l. 058 53 30 55

Duur
De ac tiv ite it d u u rt ongeveer tw ee  uur.

Plaats

plaats overeen te  komen m et d ienst Toerisme 

O pm erking
Laarzen en w indd ich te  kledij.
Kostprijs: € 45,00 rechtstreeks te  betalen aan de gids na de gids- 
beurt.



Varen op de monding van de IJzer 
te Nieuwpoort

Inhoud
Ontdek de vissers- en ja ch th a ve n , het natuurreservaat "De yser- 
m onding ’’en de open zee te  N ieuw poort, en d it van op het w ater 
aan boord van” de Yserstar”. Een gids aan boord zorgt voor de 
nodige uitleg.

Doelgroep
Basisonderwijs

Aantal deelnemers
m in im um  20 leerlingen; t o t  2 à 3 klasgroepen

Duur
45 min

Periode
iedere dag tussen lO u en 16u -  na reservatie 

Prijs
5 euro per persoon (1 begeleider per 15 lln gratis)

Plaats
Havengeul 17 te  8620 N ieuw poort 

Opmerkingen
Brochure te  verkrijgen m et u itleg  van de havenrondvaart.

Info
Tel Rederij Seastar: 058 23 24 25 - fax: 058 23 24 00

Boerderijwerk - stallen uitmesten

Inhoud
M et mestvork, bezem, schop en kruiwagen aan de slag op de 
boerderij. Voor vele kinderen een unieke ervaring om kennis te 
maken m et het echte boerderijleven.

Doelgroep
ls te , 2de en 3de graad

Aantal deelnemers
max. 20 lln.

Duur
2uur

Data
gans het jaar 

Prijs
€ 0,70 per kind m et een m in van € 12,5 

Plaats
kinderboerderij De Lenspolder

Opmerkingen
kledij die vuil mag worden; 
laarzen meebrengen

Broodbakken op de kinderboerderij 
“De lenspolder”  te Nieuwpoort

Inhoud
Hier w o rd t het brood nog bereid, zoals vroeger op de boerderij
en gebeurde. Er w o rd t gebruik gem aakt van een oude weeg
schaal, een tro g  en een oven die m et hout w o rd t aangemaakt. 
Het ganse proces van bloem to t  bood w o rd t op een speelse 
m anier overgebracht naarde kinderen, aangepast aan het niveau 
van de groep. Tijdens rijzen van het deeg en het bakken van het 
brood is er de m ogelijkheid om  de neerhofdieren te  bezoeken

Doelgroep
Derde kleuter, ls te , 2de en 3de graad.

Aantal deelnemers
één klasgroep.

Duur
ongeveer 2,5 uur.

Periode
van m aart to t  en m et september.

Prijs
€ 0,70 per kind m et een m in im um  van €  12,50 per groep 
€ 0,50 per brood je/k ind.

Plaats
K inderboerderij De Lenspolder te  N ieuw poort.

Van schaap to t draad

Inhoud
Na een bezoekje aan de schapenweide kunnen w e aan de slag 
m et kaarde, spinnew iel, spinto l en weefgetouw .
D it lespakket is op m aat voor iedere graad van de lagere school. 
Voor de kleinsten roepen w e de hu lp in van de kabouters. Zij 
weten ons alles te  verte llen over de verw erking van de wol.

Doelgroep
ls te , 2de en 3de graad

Aantal deelnemers
een klasgroep

Duur
2 uur

Periode
gans het jaar

Prijs
€ 0,70 per kind m et een m in van € 12,5 per groep 

Plaats
kinderboerderij "De Lenspolder”, E lf-ju liw ijk , 8620 N ieuw poort
058 23 69 86

Opm erkingen
Laarzen meebrengen
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Bezoek aan de vismijn, vissershaven 
en kaai te Nieuwpoort

Inhoud
1. Een begeleide w andeling aan de V ism ijn, vissershaven en het 

sluizencomplex "De ganzen poo t” onder le id ing van een stads- 
gids. N ieuw poort heeft de enige na tuurlijke  haven aan onze 
noordzeekust. Het is tevens de kleinste vissershaven en is 
bekend voor de aanvoer van dagverse vis en garnaal.

2. Dem onstratie van de visverkoop m et een elektronische klok in 
de visveiling w aarb ij de kinderen zich eventjes kunnen inleven 
in het personage van visboer. Nadien w o rd t voor hen de fac
tu u r opgem aakt van de vis die ze (zogezegd) hebben opge
kocht. De kinderen maken kennis m et typische woorden u it 
het vissersmilieu.

Info voor de geleide wandelingen
1. w andeling onder begeleiding van stadsgids: in fo bij de gid- 

senkring W est-Vlaanderen te l: 058 28 91 66
2. Dem onstratie visverkoop te l: 058 22 49 70

Provincie aan Zee

Een avondje kust voor al wie zich interesseert en 
een hart heeft voor de kust.
Op vrijdag 25 april 2003 om 19 uur in het cen
trum  'Duin en Zee’, Fortstraat 128 in Oostende. 
U verneemt er alles over de kust van vandaag, 
ondermeer over het doelstelling 2-programma 
‘Kustvisserijgebied’, de ‘Week van de Zee 2003’ 
en vele andere initiatieven.
Meer informatie bij Nathalie Keersebilck 
Program masecretariaat 
Doelstelling 2 Kustgebied 
Tel. 050 40 33 92
nathalie.keersebilck@west-vlaanderen.be

Kustgemeenten werken samen voor 
natuur- en milieueducatie
De 10 kustgemeenten en de Provincie werken 
reeds jaren goed samen inzake NME en vooral 
voor de Week van de Zee. Deze samenwerking 
werd op 19 februari 2003 bestendigd in het 
ondertekenen van een samenwerkingsverband. 
Opdie manier worden de inspanningen gemaxi
maliseerd door overleg en het bundelen van 
mankracht en middelen.

mailto:nathalie.keersebilck@west-vlaanderen.be


Workshops MIDDELKERKE

Composteren

Dem onstratieplaats com posteren M iddelkerke 

Inhoud
Bodemverbetering, com postering en organische afva lverw er
king is onze specia lite it. W ij richten ons naar een ru im  publiek. 
De com postdem onstratieplaats is onze thuisbasis. Ontdek bij 
ons de kringloop van organisch materiaal.

Doel
Aansluitend bij de leerdoelen worden composteren en andere 
technieken op een aanschouwelijke m anier voorgesteld, m et 
actieve deelname van kinderen, jongeren e n /o f volwassenen.

Doelgroep
Iedereen ouder dan 6 jaa r 

Duur
Ongeveer 2 u

Aantal deelnemers
Onbeperkt

Plaats
Kleine Kasteelstraat, M iddelkerke 

Data
Op te  vragen bij de m ilie u d ie n s t, o f  dem ostand open op zater
dagvoorm iddag 8 to t  12 u en in de nam iddag van 13 to t  16 u op 
de 1ste en de 3de zaterdag van de maand

Dienst Leefmilieu Middelkerke

Inhoud
Groenzoekers, landlopers en fiets lovers zijn eensgezind als ze het 
natuurareaal van de gem eente M iddelkerke-W estende deskun
dig onder de loep nemen: "We gaan ervoor!”

Doel
Educatieve begeleiding en ondersteun ing vanu it het s teunpunt 
NME M iddenkust en Horizon Educatief vzw

Doelgroep
Iedereen

Duur
Ongeveer 2 u

Aantal deelnemers
Onbeperkt

Plaats
Spermaliestraat 1, 8430 M iddelkerke, 059 3191  16 
M ilieu@ m iddelkerke.be

Data
Op te  vragen bij de m ilieud ienst bij Eddy Louwie

Middel wind cvba

Inhoud
Enkel enthousiaste kustbewoners hebben samen m et de WVEM 
de cvba M idde lw ind  opgericht. Deze groep van mensen w il de 
bevolking sensibiliseren voor w indenergie .

Doel
Open aanbod in een veelheid van facetten , ge toetst aan o n tw ik 
kelingsdoelen en e indterm en

In de klas
Veldwerk en sim ulatiespel

Doelgroep
Ouder dan 5 jaa r

Duur
Ongeveer 2 u

Aantal deelnemers
O nbeperkt

Plaats
M iddelkerke -  W estende, 050 67 1103  
M idde lw ind@ w vem .be Contactpersoon Joost Cuvelier

Data
Op te  vragen bij de Joost Cuvelier

Natuurreservaat De Schuddebeurze

Inhoud
Heel oude, kalkarme (uitgeloogde) du inen m et bijbehorende 
kalkschuwende vegetatie en fauna. We tre ffen  er een waardevol 
gebied m et enkele poelen in een open w ijds  landschap. In de klei
ne kern van het gebied is er een vrij gro te waterplas aanwezig 
w aar libellen en am fib ieën zich b ijzon de rth u is  voelen.

Doel
Door onze actieve betrokkenheid in de streek bieden w ij actuele 
onderwerpen aan en zijn w e op de hoogte van ontw ikke lingen 
inzake na tuur en ru im te lijke  ordening. Getuigenissen u it diver
se oorlogen. Nabijheid w in d tu rb in e  die bezocht kan worden.

In de klas
N atuurstud ie  -  beheerswerken -  begeleide wandelingen

Doelgroep
Iedereen

Duur
Ongeveer 2 u

Aantal deelnemers
Onbeperkt

Plaats
W estende Schuddebeurzeweg 

Data
Op te  vragen bij Johan Broidioi, V inkenstraat 22, 8432 Leffinge,
059 30 57 96, johanbro id io i@ yahoo.com

w
orkshops 

• 
M

iddelkerke

mailto:Milieu@middelkerke.be
mailto:Middelwind@wvem.be
mailto:johanbroidioi@yahoo.com


w
or

ks
ho

ps
 

• 
M

id
de

lk
er

ke

Natuurreservaat Puidebroeken Dronkenput

Inhoud
De Puidebroeken is een belangrijke weidevogelgebied m et prach
tige moerasvegetatie. In de ongeschonden landelijke om geving 
tre f je ta i van vertegenwoordigers van zoutlievende flora. In na t
te  periodes komen grote stukken van het gebied onder w a te r te 
staan.

Doel
Open aanbod in een veelheid van facetten, ge toetst aan o n tw ik 
kelingsdoelen en eindterm en.

In de klas
Veldwerk -  begeleide wandelingen

Doelgroep
Iedereen

Duur
Ongeveer 2 u

Aantal deelnemers
Onbeperkt

Plaats
Spermaliestraat M iddelkerke 

Data
Op te vragen bij Patrick Deknudt, Zwartew eg 34,
8433 Mannekesvere, 058 23 63 54 15

Spermaliehoeve Middelkerke

Inhoud
De Spermaliehoeve is een gemengd landbouw bedrijf. De w erk ing 
van de hoeve w il kinderen en jongeren d ich ter bij de na tuur en 
het landbouwleven brengen. De activ ite iten  tijdens het ve rb lijf 
op de boerderij staan voornam elijk  in fun c tie  van zelfvoorziening: 
dieren voederen en verzorgen, brood bakken, p lanten w ieden, 
koken en het polder- en kustlandschap exploreren.

Doel
Open aanbod in een veelheid van facetten , ge toetst aan o n tw ik 
kelingsdoelen en eindterm en.

In de klas
Veldwerk -  begeleid bezoek -  kookactiv ite iten

Doelgroep
5 - 1 4 jaar

Aantal deelnemers
2 o f 3 klassen o f groepen

Plaats
Bruggesteenweg 41, 8433 Sint-Pieterskapelle 

Data
Op te  vragen bij Ann-Sophie M ehuys 059 55 50 19

Inhoud
Op het einde van de 19e eeuw  w erd een grote betonnen w ate r
bak gebouwd om de wateren van de S lu isput te  zuiveren en om 
te  zetten in drinkbaar water. De ongelijke gewichtsverdeling, de 
onstabiele grond en de druk van het g rondw ater zorgden ervoor 
dat de pu t scheefzakte.
Binnen in de dronkenput ervaar je  evenwichtsverlies om dat je  je 
w il richten naar de vele schuine pijlers tussen een vlakke w a te r
spiegel. Lokt jaarlijks duizenden bezoekers.

Doel
Open aanbod in een veelheid van facetten

In de klas
Begeleid bezoek

Doelgroep
+ 4 ja a r

Aantal deelnemers
Klas o f groep

Plaats
Kapelstraat 55, M iddelkerke 

Data
O p te  vragen bij d ienst toerism e 059 30 03 68 o f 059 30 20 85 
toerism e@ m iddelkerke.be o f info.westende@ middelkerke.be

ueek Voor daq en dauwU&HOe u
% ££ VROECE VOCELS

Inhoud
Een vroege on tdekkingstocht langs zee, strand o f duinen. 
Dauwtrappen in de s tilte  van de m orgen, naar vroege vogels luis
teren, de planten en bomen zien wakker worden.
Een unieke, deugddoende, uitdagende ervaring.
Zovele na tuurim pulsen w achten om on tdekt te  worden.

Doel
Gericht waarnem en m et alle z in tu igen.
Observatievermogen aanscherpen en com petenter worden in 
het ontdekken van de natuur.

In de klas
Voorbereid ingsm ogelijkheden, inhoud van de sessie en m ogelij
ke naverwerking werden opgenom en in een uitgebreide lesbro
chure.

Doelgroep
Derde graad basisonderwijs - *  eerste graad secundair onderw ijs

Duur
± 2 uur

Aantal deelnemers
M axim um  25 kinderen /  jongeren /  an im ato r 

Plaats
W a ra n d e d u in e n -tra m h a lte  Krokodil M iddelkerke

mailto:toerisme@middelkerke.be
mailto:info.westende@middelkerke.be


Workshops OOSTENDE Giebelton - Happen naar vis

De kleuren van de Zee 
Spelend ontdekken

mek
ut* ie

zee
Inhoud
Een strandkabine s to rm t het du in  op. In haar laden verbergt ze 
kleurrijke en speelse opdrachten die ons laten kennismaken m et 
de m aritiem e wereld. De zee in al haar t in te n  blauw, in donker
grijze woedes o f stilgroene rust. Om de kleurenpracht van het 
om ringende duin en de na tuur n ie t te  vergeten! En ...de mens en 
zijn kleurrijke schepen, v ind ingrijke  strandpalen en seinkleuren!

Doel
Zee-impressies u iten in persoonlijke,authentiekecreatiesen ple
zier scheppen in het zoeken en vinden van kleur, lijn, vlak, ritm e 
en vorm.

Doelgroep
Oudste kleuters ■ ■ eerste graad basisonderwijs

In de klas
Voorbereidingsm ogelijkheden, inhoud van de sessie en m oge lij
ke naverwerking werden opgenomen in een uitgebreide bro
chure.

Duur
± 2 uur

Aantal deelnemers
M axim um  25 kinderen /  a n im a to r

Plaats
Duin en Zee Oostende 

Data
Doorlopend tijdens het ja a r na afspraak.

Kostprijs
50 euro

Info
Horizon Educatief v.z.w. -  059 32 21 83

Inhoud
Van appelsienvis over skeelende schelvis to t  w o lf  u it de zee. Vis
sen u itp lu izen, betasten herkennen. Waar leven ze, hoe groot zijn 
ze, welke vinnen, schubben, graten vind je  terug? In deviskeuken 
bereiden kinderen een unieke verzam eling kindvriendelijke vis- 
recepten en maken ze kennis m et de boeiende wereld van vis om 
de rapgeneratie van vis te  leren houden.

Doel
Bij vissen de kenmerken aangeven w a a ru it hun aangepastheid 
b lijk t aan hun om gevingsinvloeden. Genieten van een zelfge
m aakt visgerecht.

Doelgroep
Basisonderwijs

In de klas
Voorbereid ingsm ogelijkheden, inhoud van de sessie en m ogelij
ke naverwerking werden opgenom en in een uitgebreide bro
chure.

Duur
± 2  uur

Aantal deelnemers
M axim um  25 kinderen /a n im a to r

Plaats
Duin en Zee -  Kinderkeuken ‘de Z and taart’

Data
Doorlopend tijdens het ja a r na afspraak.

Kostprijs
50 euro

U itw erk ing
VLAM

Info
Horizon Educatief v.z.w. -  059 32 21 83

Kom op verhaal 
Spannend kapersverhaal om stil 
bij te worden

mek
i/tut de

zee
Inhoud
Verhalen vorm en vaak een sleutel naar je ze lf en de wereld rond
om ons. Bestenbustel s leept je  mee de ka perswereld in. Een strijd 
om m acht in een decor van woeste zee en krakende schepen. Hier 
en daar brengt het Oostends verhaal een vleugje historiek, een 
visje spanning, een haai avontuur en na tuurlijk : een zee aan ver
te lkunst. De zeewereld beleven in het woord, sm aakt beslist naar 
meer! Een verhaal dat bu lk t van o rig in a lite it, muziek en drama.

Doel
Genieten van een f ijn  en speels verhaal dat bewogen w o rd t 
gebracht. Geconcentreerd lu isteren en dram atisch en beeldend 
verwerken.

Doelgroep
Alle leeftijdsgroepen, kan ook als avondanim atie.

In de klas
Voorbereid ingsm ogelijkheden, inhoud van de sessie en m ogelij
ke naverwerking werden opgenom en in een uitgebreide bro
chure.
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Duur
± 1 uur

Zeekicks - Havenexploratie

Aantal deelnemers
M axim um  60 deelnemers

Plaats
Duin en Zee
Zeeklassencentra aan de kust 

Data
Doorlopend tijdens het ja a r op afspraak.

Kostprijs
100 euro

Info
Horizon Educatief v.z.w. -  059 32 21 83

Tocht van het licht - Lichtjes ferm

Inhoud
Een boeiende toch t in kleine groepjes rich ting  Lange Nelle, de 
vuurtoren van Oostende. Het gro te lich t van de vuu rto ren zwaait 
de mensen aan de kust elke avond goeienacht! Maar, als je  heel 
goed kijkt, kun je  heel w a t meer lichtjes ontdekken aan zee ... 
Spanning, op zoek naar lichtpuntjes, in de zomer in zacht avond
rood, ’s w in ters in het pikdonker... vol van sfeer, onder de sterren! 
Op het einde van de toch t maken we kennis m et de 'oude zee
m an’ die nog een f ijn  verhaal in pe tto  heeft.

Doel
De kinderen tonen spontaneïte it, expressiv ite it en echtheid op 
een sociale en verrassende w ijze. De du istern is ervaren, het don
ker leren vertrouwen. Het (her)ontdekken van een prachtige ster
renhemel. Leren boodschappen decoderen.

Doelgroep
Tweede -»  derde graad basisonderwijs 

In de klas
Voorbereidingsm ogelijkheden, inhoud van de sessie en m ogelij
ke naverwerking werden opgenom en in een uitgebreide bro
chure.

Duur
± 2 uur

Aantal deelnemers
M axim um  60 kinderen /jo n g e re n

Plaats
Vanuit Duin en Zee 

Data
Doorlopend tijdens het ja a r 's avonds na afspraak

Kostprijs
100 euro

Info
Horizon Educatief v.z.w.- 0 5 9  32 21 83

Inhoud
Kuieren in verhalen langs haven en zee. Een boeiende ervarings- 
to ch t die ons een stukje d ich ter brengt bij de wereld van mensen 
en de zee. Tal van bezigheden die zich m et de zee als steunpunt 
ontw ikke len, w illen  we op deze w ande ling  van d ich tb ij bekijken. 
Oostende is een havenstad op m ensenm aat die je  van d ich tb ij en 
intens kunt beleven. Waar vind je  ankerplaatsen van vrachtgi- 
ganten, royale pakketboten, jachten en vissersboten op enkele 
passen van elkaar? S nu if de zeelucht en zet al je  z intu igen aan 
het werk!

Doel
Creatief en explorend inzichten verwerven in de s tructuu r van 
een zeehaven. W aardering opwekken voor de wereld van de zee. 
Spanning ervaren in een havensim ulatiespel.

Doelgroep
Tweede graad basisonderw ijs —* eerste graad secundair onder
w ijs

In de klas
Voorbereid ingsm ogelijkheden, inhoud van de sessie en m ogelij
ke naverwerking werden opgenom en in een uitgebreide bro
chure.

Duur
± 2 uur

Aantal deelnemers
M axim um  25 kinderen / jo n g e re n  /  an im a to r 

Plaats
Vanuit AG Port Oostende -  Slijkensesteenweg 2 

Data
Doorlopend tijdens het ja a r na afspraak.

Kostprijs
50 euro

Info
Horizon Educatief v.z.w. -  059 32 21 83



Ruimtevreters - Ruimte voor natuur? Oeveren - De visserij ontdekken

Inhoud
'Ruim tevreters’ probeert een hu lp te  zijn bij het kritisch bekijken 
van de eigen leefom geving. Het hele aanbod kadert op deze w ij
ze binnen de lessen W.O. Toch bevat het voldoende elem enten en 
oefeningen om erook andere vakken bij te  betrekken. Na een kor
te  sketch w o rd t de groep door de m in is te r ingedeeld in kleinere 
groepen: landbouwers, industrië len, recreanten, makelaars en 
m ilieu-activisten. Elke groep probeert volgens bepaalde opdrach
ten stukken terre in  te  ‘veroveren’. Via d itdu inenspe l proberen we 
de leerlingen te  sensibiliseren voor het behoud van de na tuur en 
de open ru im te  aan onze kust. Het spel schept bijzonder veel sfeer 
en leert kinderen kritisch observeren. M eteen ervaren ze hoe de 
verschillende elem enten u it het spel reeds hun invloed hebben 
op het ons om ringende landschap.

Doel
In het kustlandschap landelijke, stedelijke, toeristische en indus
trië le  om geving herkennen en van elkaar onderscheiden.

Doelgroep
Tweede graad basisonderwijs —► eerste graad secundair onder
wijs.

In de klas
Voorbereidingsm ogelijkheden, inhoud van de sessie en m ogelij
ke naverwerking werden opgenom en in een uitgebreide bro
chure.

Duur
± 2 uur

Aantal deelnemers
Min. 25 kinderen - max. 60 kinderen /  jongeren /  an im ato r 

Plaats
Speelduinen Duin en Zee 

Data
Doorlopend tijdens het ja a r op afspraak.

Kostprijs
50 euro

Nota
50 euro voor extra an im ato r

Uitwerking
JNM - N a tuurpunt

Info
Horizon Educatief v.z.w. -  059 32 21 83

Inhoud
Ben je  een vroege vogel, dan p ik je  het lossen en laden van devis 
mee en de veiling. Het zeeavontuur nodigt u it. Van op de oever 
observeren w e het rare zeeleven. Het lossen en laden als een spel 
van eb en vloed, het sorteren en verwerken van de vis. Zo krijgen 
we een klare kijk op de werkuren en de taken van de visser, de 
pre ttige kantjes aan het beroep en de m inder to ffe . De beste 
s tuu rlu i staan voor één keer aan wal.

Doel
Kennismaken m et het bruisende leven van de actuele visserij. 
Exploratiezin en sam enw erking bevorderen. Meedeinen op het 
ritm e van de visserij.

Doelgroep
Derde graad basisonderwijs 

In de klas
Voorbereid ingsm ogelijkheden, inhoud van de sessie en m ogelij
ke naverwerking werden opgenom en in een uitgebreide bro
chure.

Duur
± 2 uur

Aantal deelnemers
M axim um  25 kinderen /  an im a to r

Plaats
Eurohall V ism ijn Oostende 

Data
Doorlopen tijdens het ja a r (maandag, woensdag en vrijdag) van 
7.00 uur to t  9.00 uur op afspraak.

Kostprijs
50 euro

Info
Horizon Educatief v.z.w.- 0 5 9  32 21 83

Inschrijvingsformulieren blz. 128 en 129
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Buiten Westen 
£ £ £  Kaart- en kompasinitiatie

Inhoud
W illen ju llie  je  bekwamen in het kaartlezen of/en het goed 
omspringen m et een kompas? W ij leren ju llie  de kneepjes van 
het vak en laten ju llie  de m inder bekende plekjes in en rond de 
Oosteroeverzien. Indien je  interesse u itgaa t naarde na tuuren  je  
je  graag u itlee ft op een m ilieuvriende lijke en voor de geoefenden 
op een sportieve manier, dan is d it w e llich t iets voor jou.

Doel
Bij een oriën ta tie  in de werkelijkheid m et behulp van een kom 
pas de w indstreken bepalen. In een landschap gerich t w aarne
men en gebruik maken van een topografische kaart.

Doelgroep
Vanaf de tweede graad van het basisonderwijs 

In de klas
Voorbereidingsm ogelijkheden, inhoud van de sessie en m ogelij
ke naverwerking werden opgenomen in een uitgebreide bro
chure.

Duur
± 2 uur

Aantal deelnemers
M axim um  25 kinderen /  jongeren /  anim ator.

Plaats
Vanuit Duin en Zee 

Data
Doorlopend tijdens het jaa r na afspraak.

weefe Speelduinen 
j g g  Beleef het duin

Inhoud
In de du inen leven heel veel dieren. Je hebt er vast wel eens een 
konijn gezien o f een fazant. De dieren en planten hebben het f ijn  
in de duinen. En daar is iem and stinkend ja loers op. Het is de duin- 
geest. Hij heeft een vloek uitgesproken over de duinen. Alle plan
ten en dieren gaan nu op elkaar lijken. Het duingebied w ord t 
steeds saaier. Het kan alleen stoppen als de dieren de ju is te  tover
spreuk vinden.

Doel
Het b io toop van de du inen spelenderw ijs ontdekken. Illustratie 
van een voedselketen. Bij organism en kenmerken aangeven 
w a a ru it hun aangepastheid b lijk t.

Doelgroep
Oudste kleuters —► derde graad basisonderwijs 

In de klas
Voorbereid ingsm ogelijkheden, inhoud van de sessie en m ogelij
ke naverwerking w erden opgenom en in een uitgebreide lesbro
chure.

Duur
± 2 uur

Aantal deelnemers
M axim um  25 kinderen /  jongeren /  an im a to r 

Plaats
Speelduinen: te r  hoogte van Duin en Zee o f op een andere loca
tie  in afspraak m et de educatieve dienst.

Data
Doorlopend tijdens het ja a r na afspraak.

Kostprijs
50 euro

Info
Horizon Educatief v.z.w.- 0 5 9  32 21 83

Kostprijs
50 euro

Info
Horizon Educatief v.z.w.- 0 5 9  32 21 83



Bosneuzen - Het duinbos ontdekken

Inhoud
‘Gelieve alles aan te  ràken, gelieve te  kijken, te  horen, te  ruiken, 
te  proeven.’ Flar en Flora tonen m inuscule dingen in het grootse 
duinbos van De Haan o f het stadsbos van Oostende. Het bos is 
de plaats bij u its tek om de verbeelding de vrije loop te  laten.

Doel
Het bos benaderen via onze v i j f  z in tu igen. Het bos ervaren als 
een ecosysteem da t func tionee rt. Observatie van het ecosys
teem.

Doelgroep
Oudste kleuters —► eerste graad basisonderwijs 

In de klas
Voorbereidingsm ogelijkheden, inhoud van de sessie en m ogelij
ke naverwerking werden opgenomen in een uitgebreide lesbro

chure.

Duur
± 2 uur

Aantal deelnemers
M axim um  25 kinderen /  an im a to r

Plaats
De Haan - W enduine: Domeinbossen te r hoogte van tram ha lte  
Sunparcks
Oostende: M aria-Hendrikapark te r  hoogte van het Jeugddorp 
Zinnialaan

Data
Doorlopend tijdens het ja a r na afspraak.

Kostprijs
50 euro

Info
Horizon Educatief v .z .w .-059 32 21 83

Geel 
Zijn jas 
In de duinen 
Vertelt een boeiend verhaal 
Helemaal

Natuur op je  bord 
Op expeditie in de duinen

Inhoud
Tijdens een prim itieve  expeditie speuren we naar de geheime 
wereld van de planten. We zoeken hun geheim en en hun hon
derd jaa r oude verhalen. Onder de vlier ontdekken we de geheim 
zinnige kracht van deze stru ik. Eetbare planten en bessen van het 
seizoen w orden verw erk t in héérlijke seizoenpannenkoeken, een 
pure w interposte le insoep o f naar-nog-sm akende-duindoorn- 
bessenbeignets. Elk seizoen sm aakt bij ons anders. Doen en bele
ven.

Doel
In een verzam eling van planten gelijkenissen en verschillen on t
dekken. Ordenen.

Doelgroep
Oudste kleuters —* derde graad basisonderwijs 

In de klas
Voorbereid ingsm ogelijkheden, inhoud van de sessie en m ogelij
ke naverwerking werden opgenom en in een uitgebreide lesbro
chure.

Duur
± 2  uur

Aantal deelnemers
M axim um  25 kinderen /  jongeren /  an im a to r 

Plaats
Duin en Zee - kinderkeuken ‘de Z and taart’

Data
Doorlopend tijdens het ja a r na afspraak.

Kostprijs
50 euro

Info
Horizon Educatief v.z.w. -  059 32 21 83
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Vogeltrekspel - Leren observeren

Inhoud
Elk jaa r verhuizen m iljoenen vogels naar het zuiden. Na een 
observatie van d it betoverende gebeuren in het b io toop beleven 
we de hele toch t via een crea tie f spel. Een groep vogels trekken 
naar het warm e zuiden. O nderweg worden ze belaagd door a ller
lei gevaren. Jij bent één van die zwaluw en. Probeer nu maar zo 
vlug m ogelijk in Zuid-Afrika aan te  komen.

Doel
Inzicht verwerven in de vogeltrek. G ericht vogels observeren en 
de waarnem ingen op een system atische w ijze noteren.

Doelgroep
Tweede —► derde graad basisonderwijs 

In de klas
Voorbereidingsm ogelijkheden, inhoud van de sessie en m oge lij
ke naverwerking werden opgenom en in een uitgebreide lesbro
chure.

Duur
± 2 uur

Kostprijs
50 euro

Info

Horizon Educatief v .z .w .-0 5 9  32 21 83

Het duinbos proeven - Bosexploratie

Inhoud
Bomen, struiken, kru idachtige p lanten en dan nog al die dieren! 
W at is een duinbos rijk aan leven! M aar hoe leerje  al die boeien
de levens kennen? Dat kan alleen m et een gids van vlees en bloed. 
Op stap dus m et een natuurg ids inde  beboste dom einduinen van 
De Haan, o f  ervaringsgericht werken m et de duin bos koffer. 
Koning Zomereik w eet er alles van.

Doel
Het bos benaderen via onze v i j f  z in tu igen. Het bos ervaren als 
een ecosysteem dat func tionee rt. Observatie van het ecosys
teem.

Doelgroep

Tweede graad basisonderw ijs —* eerste graad secundair onder
w ijs

In de klas
Voorbereid ingsm ogelijkheden, inhoud van de sessie en m ogelij
ke naverwerking werden opgenom en in een uitgebreide lesbro
chure.

Duur
± 2 uur

Aantal deelnemers
M axim um  25 kinderen /  jongeren /  an im ato r 

Plaats
Domeinbossen De Haan -  W enduine te r hoogte van tram ha lte  
Sunparks.

Data

Doorlopend tijdens het ja a r na afspraak.

Kostprijs
50 euro

Info
Horizon Educatief v.z.w.- 0 5 9  32 21 83

Aantal deelnemers
M axim um  25 kinderen / jo n g e re n  /  an im a to r

Plaats
Duin en Zee

Data
Doorlopend tijdens het ja a r na afspraak.



Voor dag en dauw 
Vroege vogels

Inhoud
Een vroege ontdekkingstocht langs zee, strand o f duinen. Dauw- 
trappen in de s tilte  van de morgen, naar vroege vogels luisteren, 
de planten en bomen zien wakker worden. Een unieke, deugd
doende, uitdagende ervaring. Zovele na tuurim pulsen wachten 
om on tdekt te  worden...

Doel
Gericht waarnem en m et alle z in tu igen. Observatievermogen 
aanscherpen en com petenter worden in het ontdekken van de 
natuur.

Doelgroep
Derdegraad bas isonderw ijs-»eerste  graad secundair onderw ijs 

In de klas
Voorbereidingsm ogelijkheden, inhoud van de sessie en m oge lij
ke naverwerking werden opgenom en in een uitgebreide lesbro
chure.

Duur
± 2 uur

Aantal deelnemers
M axim um  25 kinderen /  jongeren /  an im a to r 

Plaats
W arandeduinen - t ra m h a lte  Krokodil M iddelkerke 
P ae ls teenpanne-tram ha lte  Renbaan Bredene 
Zandpanne De Haan - t ra m h a lte  Zwarte Kiezel

Data
Doorlopend tijdens het ja a r na afspraak.

Kostprijs
50 euro

Info
Horizon Educatief v.z.w. -  059 32 21 83

Een venster op de Kreken 
Landschapsverkenning

Inhoud
Bestaan er nog door de t ijd  vergeten plaatsen, waar mensen en 
dingen de rust van de na tuur w aarin  ze leven uitstralen? Een ven
ster op het landschap w il een u itnod ig ing  zijn om het stille  kre- 
kengebied van Oostende te  ontdekken. Via veldwerk komen kin
deren en jongeren to t  'landschapslezen'.

Doel
In het krekengebied gerich t waarnem en en op een eenvoudige 
w ijze onderzoeken waarom  het er zo u itz ie t. Het specifieke bio
toop gericht exploreren.

Doelgroep
Tweede graad basisonderwijs —1> eerste graad secundair onder
w ijs

In de klas
Voorbereid ingsm ogelijkheden, inhoud van de sessie en m oge lij
ke naverwerking werden opgenom en in een uitgebreide lesbro
chure.

Duur
± 2 uur

Aantal deelnemers
M axim um  25 kinderen / jo n g e re n  /  an im a to r 

Plaats
Van u it K inderboerderij 'De Lange Schuur’
S tuiverstraat 599 Oostende

Data
Doorlopend tijdens het ja a r na afspraak.

Kostprijs
50 euro

Info
Horizon Educatief v.z.w.- 0 5 9  32 2183
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Tuur de garnaal - Korren en kruien De berm in - Grasduinen

Inhoud
Korren en kruien in het ondiepe w a te r is net als schatten zoeken 
op een zolder: je  w eet noo it vooraf w a t je  zu lt vinden. Gelaarsd 
en gespoord, lieslaarzen o f broekpakken, als echte garnaalkru i- 
ers stappen we de zee. De garnaalkru ier he lp t iedereen alvast bij 
het onderzoek. De gevangen bu it w o rd t daarna op naam ge
brachten de lekkere garnaaltjes worden in de viskeuken gekookt.

Doel
Gericht waarnem en m et alle z in tu igen. Determ inatie. Inzicht in 
strom ingen en getijden

Doelgroep
Derde graad basisonderwijs - *  eerste graad secundair onderw ijs 

In de klas
Voorbereidingsm ogelijkheden, inhoud van de sessie en m oge lij
ke naverwerking werden opgenom en in een uitgebreide lesbro
chure.

Duur
± 2 uur

Aantal deelnemers
M axim um  25 kinderen /  jongeren /  a n im a to r &  kruier 

Plaats
Op het strand te r hoogte van Duin en Zee.
Vergeet alvast je  rubberen laarzen n ie tl

Data
Elke weekdag rekening houdend m et het t ij.  Beste t ijd s tip  2 uur 
vóór laag water.

Kostprijs
75 euro

Info
Horizon Educatief v.z.w. -  059 32 21 83

Inhoud
Waar een weg is, is een berm. In elke berm is w a t te  ontdekken. 
'De berm in ’ is op zoek gaan naar bloemen, kruiden, grassoorten, 
kleine w riem elende beesten enz. Een m in i-w ere ld die w ij nooit 
vermoedden zet zijn deuren open.

Doel
In de berm om geving enkele veel voorkom ende dieren en plan
ten herkennen en benoemen. G ericht w aarnem en en hun waar
nem ingen op een system atische w ijze noteren.

Doelgroep
Derde graad basisonderw ijs - *  tw eede graad secundair onder
w ijs

In de klas
Voorbereid ingsm ogelijkheden, inhoud van de sessie en m ogelij
ke naverwerking werden opgenom en in een uitgebreide lesbro
chure.

Duur
± 2 uur

Aantal deelnemers
M axim um  25 kinderen / jo n g e re n  /a n im a to r  

Plaats
De bermen vanu it Duin en Zee 

Data
Doorlopend tijdens het ja a r na afspraak.

Kostprijs 
50 euro

Info
Horizon Educatief v.z.w. -  059 32 21 83
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Wiet - Vlieg je  mee ?

Inhoud
W iet is een vreemde vogel. Zingen kan hij als de beste dat v ind t 
Fiet, w a n t ze is dol op W iet. M aar da t zegt ze liever niet. Je kan 
het wel aan haar z ie n ... Kijken naar vogels is een gekke w ijze om 
de n a tu u rte  leren kennen. In het Zwin o f op de Oosteroever kan 
jesam en m eteengroepvogelsvoedselverzam elen.een nest bou
wen, hoog op vliegen, je  in veren too ien  en zweven in de lucht. 
Ontdek onze vliegende wereld. Hé, hé, hé, een cool idee!

Doel
Vogels waarnem en, vergelijken en hun gedragaandachtigobser- 
veren. Zich op een expressieve m anier inleven in het vogel-zijn.

In de klas
Voorbereidingsm ogelijkheden, inhoud van de sessie en m ogelij
ke naverwerking w erden opgenomen in een uitgebreide lesbro
chure.

Doelgroep
Oudste kleuters - *  eerste graad basisonderwijs

Kostprijs
Duin en Zee: 50 euro
N atuurcentrum  ’t  Zw in: 40 euro + inkom

Info
Horizon Educatief v.z.w. -  059 32 21 83

Hoor je  wat ik zie? - De lange schuur

Inhoud
D it is iets voor jou, en jo u  en jou . Een verhaal over allerlei soor
ten  dieren, leder dier is anders en dat is nu ju is t  zo leuk. Net zo 
leuk als een bezoekje aan de Lange Schuur. Een boerderij vol door
kijkjes naar dieren. M isschien ben j i j  w el haantje de voorste, een 
knuffe lkon ijn  o f een stom m e ezel? Het m aakt niets uit, iedereen 
is uniek! Een verrassende com bi natie voor de doeners van de oud
ste kleuters en de eerste graad basisonderwijs!

Doel
Kennis maken m et de dieren op de boerderij.

In de klas
Voorbereid ingsm ogelijkheden, inhoud van de sessie en m ogelij
ke naverwerking werden opgenom en in een uitgebreide lesbro
chure.

Doelgroep
Oudste kleuters —► eerste graad basisonderwijs 

Plaats
De Lange Schuur, S tuiverstraat 599 -  Oostende

Duur
± 2 uur

Data
Doorlopend tijdens het ja a r na afspraak.

Aantal deelnemers
M axim um  25 kinderen /jo n g e re n  /a n im a to r

Kostprijs
50 euro

Info
Horizon Educatief v.z.w. -  059 32 21 83

Duur
± 2 uur

Data
Doorlopend tijdens het ja a r na afspraak.

Aantal deelnemers
M axim um  25 jongeren /  an im a to r

Plaats
Duin en Zee Oostende 
N atuurcentrum  ’t  Zwin Knokke-Heist
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Natuur in beweging - Harmonie in het park Water om te leven - Beleven

Inhoud
Op steps zoeven we door het park. Groen ritse lt in knoppen en 
kruinen, struiken verhalen, bloemen bloeien, w a te r weerspiegelt. 
Een groendak verrast. We speuren naar het samenspel van de ver
schillende biotopen en ontdekken de functies van het park. Bin
nen ta lrijke  ve ldw erkactiv ite iten nemen de kinderen het Pael- 
steenveld onder de loep. De jonge  landschapsarchitecten o n t
werpen zelf hun eigen stek. Speels, vol beweging en crea tiv ite it. 
Kom je  m et ons parken?

Doel
Het park leren kennen in al zijn facetten.

In de klas
Voorbereidingsm ogelijkheden, inhoud van de sessie en m oge lij
ke naverwerking werden opgenomen in een uitgebreide lesbro
chure.

Doelgroep
Tweede —* derde graad basisonderwijs 

Plaats
Paelsteenveld - Bredene

Duur
± 2 uur

Data
Doorlopend tijdens het ja a r na afspraak.

Aantal deelnemers
M axim um  25 kinderen /a n im a to r

Kostprijs
50 euro

U itw erk ing
Horizon Educatief v.z.w. -A m in a l A fde ling Bos en Groen 

Info
Horizon Educatief v.z.w. -  059 32 21 83

Inhoud
De zee heeft aan de w ieg gestaan van meer verhalen, gedichten, 
muziekstukken, kunstwerken en vorm en van ge loof o f bijgeloof, 
dan enig ander e lem ent. Van oudsher heeft de wens de zeeën te 
bevaren, te  vissen, en te  onderzoeken geleid to t  gevaarlijke avon
turen.S teeds m e e rd rin g t het besef d o o rd a t w a te r een kostbaar 
goed is. W ater als teken van leven. Een w a te rta p ijt, w a te rdrup
pels, wateroases overal. Doen, ontdekken, herkennen, spelen, 
bedenken. De kinderen beleven een w a te rfes tijn , w aarb ij ze spe
lend uitgedaagd worden w a te r in alle varië te iten te  beleven en 
te  ervaren. W at w il w a te r voor de mensen zijn? Het spel, het bele
ven en het verhaal kunnen een doel op zich zijn, maar het kan 
ook de aanle id ing zijn om p ro jectm a tig  een w eekte  werken rond 
het them a 'zee’ en o f 'water'.

Doel
Bewustzijn on tw ikke len van de wederzijdse afhankelijkhe id van 
mensen. Het geheim  en de kracht van de ‘zee’ binnen andere cul
tu ren  ontdekken.

In de klas
Voorbereid ingsm ogelijkheden, inhoud van de sessie en m ogelij
ke naverwerking werden opgenom en in een uitgebreide lesbro
chure.

Doelgroep
Oudste kleuters —» eerste graad basisonderwijs

Duur
± 2 uur

Data
Doorlopend tijdens het ja a r na afspraak.

Aantal deelnemers
M axim um  25 kinderen /a n im a to r

Plaats
In leefate lier op Duin en Zee.

Kostprijs
50 euro

U itw erk ing
Horizon Educatief v.z.w. - DGIS 

Info

Horizon Educatief v.z.w.- 0 5 9  32 21 83

www.weekvandezee.nl 

www.weekvandezee.be

http://www.weekvandezee.nl
http://www.weekvandezee.be


De aardbal - Eb en vloed

Inhoud
De aardbal is een 'geestig’ d ing om m et een grote groep te  spe
len. D it n ie t-com p e titie f spel prikke lt n ie t enkel de fantasie, maar 
biedt tevens op a lternatieve w ijze fraaie spelsituaties. De kinde
ren starten m et hun eigen, kleine aardbal, die ze koesteren, erva
ren en gebruiken...maar komen door enkele spelvormen to t  het 
besef dat de wereld van iedereen is. Samen vorm en ze dé wereld. 
De bal kaatst van noord naar zuid, m aar be landt u ite inde lijk  op 

iedereens schouders, zonder scheef te  hangep, evenredig gedra
gen, waarb ij onderlinge afhankelijkhe id en verantw oorde lijkhe id  
vereisten blijken. O ngedwongen kaatsen we de doelste llingen 
van het p ro je c t‘t i j ’ op je  af. Kaats je  de bal terug? Je bent welkom !

Doel
Door uitdagingen, doe-vormen en gedachtenwisseling evolueert 
de groep to t  besef en probleemoplossend denken. Ontw ikkelen 
van lateralisatie, ru im tezin  en algem ene bewegingsvaardigheid.

In de klas
Je vuisten 'ballen', de bal in je  eigen kamp gooien. Voorberei
dingsm ogelijkheden in de klas, inhoud van de sessie en m ogelij
ke naverwerking werden opgenomen in een uitgebreide bro
chure. .

Doelgroep
Basisonderwijs

Duur
± 1 o f 2 uur 

Data
Doorlopend tijdens het ja a r na afspraak.

Aantal deelnemers
M in 2 0 / max 40 k in d e re n /jo n g e re n  /  an im ato r 

Plaats
Inleefatelier op Duin en Zee o f op een andere locatie in afspraak 
m et de educatieve dienst.

Kostprijs
50 euro

Info

Vechten voor vis - Visserij in de wereld

Inhoud
Vier w indstreken -  werelddelen -  u ithoeken van de aarde: Peru, 
V ietnam , Senegal, India en Vlaanderen. Ze hebben de zee 
gemeen, die geeft en neemt. In Negombo, een klein vissersdorp, 
voelen de bewoners zich bedreigd in hun bestaan en hun werk, 
door de vissersschepen van de gro te m ogendheden. Ze besluiten 
een viscoöperatie op te  zetten om de concurrentie beter aan te 
kunnen. Vlaamse vissers streven op basis van ecologische en eco
nomische m otieven om weer op een kleinschalige m an ie rte  gaan 
vissen. Ook in India worden de kustwateren leeggevist. Via het 
spel Vechten voor vis’ ontstaan er inzichten in complexe vragen.

Doel
Illustreren hoe door technolog ische en veranderende behoeften 
de arbeidsm arkt en -s itua ties veranderen. Illustreren dat w e l
vaart zowel over de verschil lende landen in de wereld als in Vlaan
deren ongelijk verdeeld is.

In de klas
Voorbereid ingsm ogelijkheden, inhoud van de sessie en m ogelij
ke naverwerking werden opgenom en in een uitgebreide lesbro
chure.

Doelgroep
Derdegraad basisonderwijs

Duur
± 2 uur

Data
Doorlopend tijdens het ja a r na afspraak.

Aantal deelnemers
M axim um  25 kinderen /  an im a to r

Plaats
In leefate lier op Duin en Zee

Kostprijs
50 euro

U itw erk ing
Horizon Educatief v.z.w. -  DG IS 

Info
Horizon Educatief v.z.w.- 0 5 9  32 21 83

Zeemansboter - Overzees kokerellen

Inhoud
Houd je  van vis? Dat kom t dan goed u it. Houd je  een beetje van 
vis? Dat kom t nog beter u it. W ant op ons wereldbord verschijnen 
de héérlijkste dingen. Het gro te koken kan beginnen... en het 
w o rd t spannend! We toveren lekkernijen u it alle delen van de 
wereld, proeven van vurige specerijen en maken kennis m et over
zeese eetgewoontes. W edden dat niem and van je  gerechtjes kan 
afblijven? M o ind id iyea  (sm akelijk eten)!

Doel
Genieten van het lekkers u it de zee.

In de klas
Voorbereid ingsm ogelijkheden, inhoud van de sessie en m ogelij
ke naverwerking werden opgenom en in een uitgebreide lesbro
chure.
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Doelgroep
Basisonderwijs

Duur
± 2  uur

Data
Doorlopend tijdens het ja a r na afspraak.

Aantal deelnemers
M axim um  25 kinderen /a n im a to r

Plaats
Kinderkeuken Duin en Zee.

Kostprijs
50 euro

Info
Horizon Educatief v.z.w. -  059 32 21 83

Waterdicht - Duurzaam de kloof dichten

Inhoud
Verschillen houden de wereld boeiend, maar als die verschillen 
u it de hand lopen en onrechtvaardig zijn, dan groe it een kloof. 
Twee ongelijke torens, een hoge en een lage toren, prijken in het 
midden. M aar w a t b lijk t: slechts enkele kinderen krijgen de im po
sante rijke toren. De grootste groep m oet het stellen m et enkele 
bouwstenen. Die k loo f m oet d icht. De w erelddichters van je  klas 
worden uitgedaagd om de torens op een ‘eerlijke' hoogte te  krij
gen. W erelddichters: je  kent er onge tw ijfe ld  een aantal van. 
Samen werken ze aan de onrechtvaardige k loo f tussen rijk en 
arm, tussen Noord en Zuid. Een to ffe  werkvorm  die aan het 
woordje 'leren'een heel n ieuwe betekenis geven. Het zuiden ver
te lt  mee!

Doel
De onrechtvaardige k loo f tussen noord en zuid ervaren. De 
m ilieuproblem en in de wereld kunnen situeren.

In de klas
Voorbereidingsm ogelijkheden, inhoud van de sessie en m oge lij
ke naverwerking werden opgenomen in een uitgebreide lesbro
chure.

Doelgroep
Derde graad basisonderwijs

Duur
± 2 uur

Data
Doorlopend tijdens het ja a r na afspraak.

Aantal deelnemers
M axim um  25 kinderen /  an im ato r

Plaats
Duin en Zee

Kostprijs
50 euro

U itw erk ing
Horizon Educatief v.z.w. -  DCIS 

Info

veelt Woeste Willem
Mm be

iC ß ,  Een zee avontuur

Inhoud
Tussen duin en zee w o on t W oeste W illem . W illem  is zeerover. O f 
e igenlijk: W illem  was zeerover, w a n t h ij is m et pensioen. Woes
te  W illem  is een echte barbaar. Hij zw aait m et z’n armen en lacht: 
hoepel op, landrotten. M aar W illem  is ook dol op vliegeren, schat
kisten, zeem eerm innen en do lle pret op het strand.

Doel
A von tuur en spel staan centraal.

In de klas
Voorbereid ingsm ogelijkheden, inhoud van de sessie en m ogelij
ke naverwerking werden opgenom en in een uitgebreide lesbro
chure.

Doelgroep
Oudste kleuters - *  eerste graad basisonderwijs

Duur
± 2 uur

Data
Doorlopend tijdens het ja a r na afspraak.

Aantal deelnemers
M axim um  25 kinderen /  an im a to r

Plaats
V anuit Duin en Zee o f op een andere locatie in afspraak m et de 
educatieve dienst.

Kostprijs
50 euro

Info
Horizon Educatief v.z.w.- 0 5 9  32 2 1 83

weefe In de zee woont de maan 
t ê é  Poëzie en beeldende kunst

Inhoud
In een bijzondere speelse om geving worden kinderen warm  
gem aakt voor beeldende kunst en poëzie rond het them a zee. Op 
blote voetjes stappen de kinderen naar een w a te rta p ijt op een 
reuzenzeilboot. Rondom bem erkt men verschillende gedichten 
die in opdracht geschreven zijn door Ed Frank en Riet W ille. Op 
de achtergrond hoor je  de ruisende w ind  en de klotsende zee. De 
zee, het strand, de luch t en de maan als eikaars echo vormen het 
u itgangspunt voor het project. De zee w o rd t uitgenodigd om in 
taa l en kunst bij ons te  wonen. Een speelse creatieve binnen- 
ac tiv ite it die de zee to t  leven roept. Kom j i j  samen m et de maan 
in de zee wonen?

Doel
Het z in tu ige lijk  beleven van beeldende kunst gaat hand in hand 
m et het ontdekken van het ritm e  en de inhoud van poëzie. 
C reatie f linken van licht, woord, kunst, m ateriaal aan het biotoop.

In de klas
Boeiende en praktische suggesties beschikbaar.



Doelgroep

Oudste kleuters —> tw eede graad basisonderwijs

Duur
± 2  uur

Data
Doorlopend tijdens het ja a r na afspraak.

Aantal deelnemers
M axim um  25 kinderen per an im a to r

Plaats
Duin en Zee

Kostprijs
50 euro

U itw erk ing
Rasa v.z.w.

Info
Horizon Educatief v.z.w. -  059 32 21 83

Vliegerfeest - De wind ervaren

Inhoud
Binnen de Oosterse cu ltu u r bestaat een grote tra d itie  in vliege
ren. Op diverse eilanden in Indonesië kom t een rijke, m aar ook 
verschillende cu ltu u r van siervliegeren voor, vaak m et een re lig i
euze trad itie . Ook w o rd t vliegeren als vechtsport beoefend, het 
zogeheten vechtvliegeren. Er bestaat zelfs een vorm  waarin je 
zorgen van je  a f kunt zetten. V lie g je  er eens in?

Doel
Plezieren voldoening vinden in het beeldend vormgeven. Beeld
in fo rm atie  u it de vliegers zoeken en begrijpen.

In de klas
Voorbereidingsm ogelijkheden, inhoud van de sessie en m ogelij
ke naverwerking werden opgenomen in een uitgebreide lesbro
chure.

Doelgroep
Eerste —» derde graad basisonderwijs

Duur
± 2 uur

Data
Doorlopend tijdens het jaa r na afspraak.

Aantal deelnemers
M axim um  25 kinderen / jo n g e re n  per an im ato r 

Plaats
Crea-atelier op Duin en Zee

Kostprijs
50 euro

U itw erk ing
Horizon Educatief v.z.w. - DG IS 

Info

■
ueek Windpainting %zëè Schilderen met de wind?

Inhoud
Vanuit het waarnem en van de sam enstelling van de natuur, haar 
leven en sterven, geom etrische aspecten, lijnen ontstaan een zee 
aan ideeën, eureka’s, plannen en drom en. M e t natuurlijke pig
m enten laten we de w ind  golven op het strand. Licht en scha
duw  laten we spelen, aanspoelsels worden anders door onze han
den. Onze creaties zetten w e vast m et behulp van een fotodoos.

Doel
De w ind  en bodem ervaren als vorm gevende factor. De zee bena
deren vanu it een kunstig oog.

In de klas
Voorbereid ingsm ogelijkheden, inhoud van de sessie en m ogelij
ke naverwerking w erden opgenom en in een uitgebreide lesbro
chure.

Doelgroep
Tweede en derde graad Basisonderwijs

Duur
± 2 uur

Data
Doorlopend tijdens het ja a r na afspraak.

Aantal deelnemers
M axim um  25 kinderen per an im a to r

Plaats
Strand te r hoogte van Duin en Zee o f op een andere locatie in 
afspraak m et de educatieve dienst.

Kostprijs
50 euro

Info
Horizon Educatief v.z.w. -  059 32 21 83
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Smullen van marinekunst 
De zee door een beeldend oog

Inhoud
Oostende was voor James Ensor bizar in trigerend, voor Spilliaert 
inspirerend. Voor kinderen een verbazingwekkende on tm oe ting  
m et de wereld van de m oderne kunst. W ie w eet ben j i j  w el een 
marineschilder? Soms is de zee, w ild , o m s tu im ig ... soms is de zee 
als een stil meer m et een drijvend sloepje.

Doel
Beeldende vorm ing 

In de klas
Voorbereidingsm ogelijkheden, inhoud van de sessie en m ogelij
ke naverwerking werden opgenom en in een uitgebreide lesbro
chure.

Bijkomende opties
Na een uu rtje  ontdekken vo lg t een fijn e  verw erking in het kin- 
deratelier. De geknutselde werkjes kunnen achteraf mee naar 
huis w orden genomen.

Doelgroep
Eerste - *  derde graad secundair onderw ijs

Duur
± 2 uur

Data
Doorlopend tijdens het ja a r na afspraak.

Aantal deelnemers
M axim um  25 kinderen /  jongeren /  an im a to r 

Plaats
Duin en Zee o f Mu-Zee-Um

Kostprijs
50 euro

Info
Horizon Educatief v.z.w.- 0 5 9  32 21 83

weefe James &  Co 
zee Landschap in de verf

Inhoud
Een schildershoed, een verfkw ast en een palet...m et deze a ttr i
buten zwerven we door Ensors inspira tiebron. Genieten, obser
veren m et de ogen vaneen kunstenaar. M aar het b lijf t  n ie t bij k ij
ken, de schildersezels staan al klaar.

Doel
W aardering opwekken voo rde  wereld van de zee. Belangstelling 
tonen voor het verleden, heden en de toekom st van de visserij. 
Landschapsverkenning en beeldende vorm ing.

In de klas
Voorbereidingsm ogelijkheden, inhoud van de sessie en m ogelij
ke naverwerking werden opgenom en in een uitgebreide lesbro
chure.

Data
Doorlopend tijdens het ja a r na afspraak.

Aantal deelnemers
M axim um  25 kinderen /  jongeren /  an im a to r 

Plaats
V anuit het Crea-atelier - Duin en Zee 
V anuit het Mu-Zee-Um

Kostprijs
50 euro

Info
Horizon Educatief v.z.w. -  059 32 21 83

Al van den drogen haring wil ik zingen 
Op het ritme van de baren

Inhoud
M uzikale belevingsavond m et lu isterliederen, speelliederen, 
volksdans en ta l van expressievormen. Het lied van de zee w an
de lt elke dag het land binnen. Ze verraadt de s tem m ing van water 
en wolken in haar muziek, de expressie van alles w a t in en rond
om haar leeft en beweegt. Samen aan de zee, tussen de w ind  en 
het w a te r zingen de golven m et ons mee op het ritm e van de 
baren. Duik je  mee in de oceaan van geluid? Word nat to t  achter 
je  oren en w ij schenken je  muzikale verbeelding!

Doel
Bew ustw ord ing van het ritm egevoel. Aanwenden van de creati
v ite it om zo to t  verrassende, n ieuwe m uzikale ontdekkingen te  
komen.

In de klas
Voorbereid ingsm ogelijkheden, inhoud van de sessie en m ogelij
ke naverwerking w erden opgenom en in een uitgebreide lesbro
chure.

Doelgroep
Tweede —» derde graad basisonderwijs

Duur
± 2 uur

Data
Doorlopend tijdens het ja a r na afspraak.

Aantal deelnemers
M axim um  60 kinderen

Plaats
Duin en Zee o f in afspraak m et de educatieve dienst op een ande
re locatie.

Kostprijs
50 euro

Info

Doelgroep
Oudste kleuters —► derde graad basisonderwijs



Het t ij zal keren 
Samen wereldmuziek maken

Inhoud
Muziek doord ring t alle werelddelen, alle culturen. M uziek doet 
leven. Het t i j  zal keren schudt de wereld door elkaar, op het r it 
me van de fantasie.Tonen van harm onie die oproepen to t  samen 
beleven, to t  verdraagzaamheid, respect en duurzam e sam enle
ving. Samen were ldm uziek maken.

Doel
Het ‘t i j ’ van onverdraagzaamheid en ind iv idualism e keren.

In de klas
Voorbereidingsm ogelijkheden, inhoud van de sessie en m oge lij
ke naverwerking werden opgenom en in een uitgebreide lesbro
chure. CD ‘Het 't i j zal keren’

Doelgroep
Tweede graad basisonderwijs -»  eerste graad secundair onder
w ijs

Duur
± 2 uur

Data
Doorlopend tijdens het ja a r na afspraak.

Aantal deelnemers
M axim um  60 kinderen / jo n g e re n

Plaats
Duin en Zee o f op een andere locatie in afspraak m et de educa

tieve dienst.

Kostprijs
50 euro

U itw erk ing
Horizon Educatief v.z.w. -  DCIS 

Info
Horizon Educatief v.z.w. -  059 32 21 83

bieek
um oe

Dichter bij zee - Duinpoëziepad ZCC
Inhoud
De zee en het strand deden m enig d ich ter in de pen kruipen. Een 
toch t door de duinen to t  het strand zet onze ogen en oren open 
voor deze inspiratiebron. We tasten poëzietekstjes af, springen 
creatief om m et taa l en wagen ons aan het schrijven van een 
eigen stukje poëzie over water, w ind  en wolken...

Doel
Door het opzoeken van de na tuu r m et alle z in tu igen het in le 
vingsvermogen in poëzie vergroten. Naast d it leesplezier ook 
eigen schrijfkriebels en het verwoorden van gevoelsmatige 
indrukken stim uleren.

In de klas
Voorbereidingsm ogelijkheden, inhoud van de sessie en m oge lij
ke naverwerking werden opgenom en in een uitgebreide lesbro
chure.

Doelgroep
Tweede -♦  derde graad basisonderwijs

Data
Doorlopend tijdens het ja a r na afspraak.

Aantal deelnemers
M axim um  25 kinderen / jongeren per an im a to r 

Plaats
Duinengebied te r hoogte van het Open luchtcen trum  DuinenZee 
o f in afspraak m et de educatieve dienst op een andere locatie.

Kostprijs
50 euro

Info
Horizon Educatief v.z.w.- 0 5 9  32 21 83

Zeegolven - De kracht van water ervaren

Inhoud
W aag je  m et de go lfsurfp lank, de brandingskayak, een zelfge
m aakt v lo t op het w a te r van de zee o f de spuikom. S trom ing en 
w ind  proberen je  van koers a f te  brengen, maar je  geeft je  n iet 
gewonnen. Voor w e ons wagen aan d it waterspektakel maken 
we kennis m et w a te r en w ind. Veldw erkopdrächten worden afge
wisseld m et waterbelevenis. Tof, voor avontuurlijke na tuuron
derzoekers!

Doel
Inzicht verwerven in verschillende natuurkrachten zoals golven, 
w ind en strom ing. Ervaren hoe w a te r en w ind  als energiebron 
aangewend kan worden.

In de klas
Boeiende en praktische suggesties beschikbaar.

Doelgroep
Derde graad basisonderw ijs —► eerste graad secundair onderw ijs 

Duur
Dagprogramma

Data
Doorlopend tijdens het ja a r na afspraak.

Kostprijs
50 euro
5 euro voor het w a te rm ateriaa l en de begeleidende sportanim a- 
to r  per leerling w o rd t te r  plaatse betaald

Aantal deelnemers
Klasgroep /  an im ato r

Plaats
W W  Inside Schietbaanstraat 100
W W  Outside te r hoogte van de W elling tonrenbaan

U itw erk ing
Horizon Educatief v.z.w. -  Inside-Outside vzw 

Info
Horizon Educatief v.z.w. -  059 32 21 83
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Workshops BREDENE

Natuur in beweging - Harmonie in het park

Inhoud
Op steps zoeven we door het park. Groen ritse lt in knoppen en 
kruinen,stru iken verhalen, bloemen bloeien, w ate rw eersp iegelt. 
Een groendak verrast. We speuren naar het samenspel van de ver
schillende biotopen en ontdekken de functies van het park. Bin
nen ta lrijke  ve ldw erkactiv ite iten  nemen de kinderen het Pael- 
steenveld onder de loep. De jonge  landschapsarchitecten o n t
werpen zelf hun eigen stek. Speels, vol beweging en crea tiv ite it. 
Kom je  m et ons parken?

Doel
Het park leren kennen in al zijn facetten.

In de klas
Voorbereidingsm ogelijkheden, inhoud van de sessie en m ogelij
ke naverwerking werden opgenom en in een uitgebreide lesbro
chure.

Doelgroep
Tweede —* derde graad basisonderwijs 

Plaats
Paelsteenveld - Bredene

Duur
± 2 uur

Data
Doorlopend tijdens het ja a r na afspraak.

Aantal deelnemers
M axim um  25 kinderen /a n im a to r

Kostprijs
50 euro

U itw erk ing

Am inal A fde ling Bos en Groen 

Info
Horizon Educatief v.z.w.- 0 5 9  32 21 83

Ufeek Voor dag en dauw
ueMÖe . . I

ZCC Vroe9e V09e's
Inhoud
Een vroege on tdekkingstocht langs zee, strand o f duinen. Dauw- 
trappen in de s tilte  van de morgen, naar vroege vogels luisteren, 
de planten en bomen zien wakker worden. Een unieke, deugd
doende, uitdagende ervaring. Zovele natuurim pulsen wachten 
om on tdekt te  worden...

Doel
Gericht waarnem en m et alle z in tu igen. Observatievermogen 
aanscherpen en com peten te r worden in het ontdekken van de 
natuur.

Doelgroep
Derde graad basisonderwijs —* eerste graad secundair onderw ijs 

In de klas
Voorbereid ingsm ogelijkheden, inhoud van de sessie en m ogelij
ke naverwerking werden opgenom en in een uitgebreide lesbro
chure.

Duur
± 2 uur

Aantal deelnemers
M axim um  25 kinderen /  jongeren /  an im ato r 

Plaats
P ae ls tee np ann e -tram h a lte  Renbaan Bredene

Het menu van de Paelsteenpanne 
De natuur reserveren

Inhoud
Kom je  mee een kijk je nemen in het duinenreservaat ‘Paelsteen
panne’? Daar waar de natuurbeheerder de du indoornstru iken 
heeft teruggedrongen, on ts taa t een prachtige plantengroei. Het 
kalkrijk du indoornstruw eel lig t aan de voet van de im posante 
Spanjaardduin. De na tuur ervaren als een bron van vreugde, 
schoonheid en verbondenheid is troef.

Doel
Gericht w aarnem en m et alle z in tu igen. Bij organism en kenmer
ken aangeven w a a ru it hun aangepastheid b lijk t aan hun voe
ding, aan bescherm ing tegen vijanden en aan hun om gevings
invloeden.

Doelgroep
Oudste kleuters —► derde graad basisonderwijs

Duur
± 2 uur

Aantal deelnemers
M axim um  25 kinderen /  jongeren /  an im a to r 

Plaats
P ae lsteenpanne-T ram halte  H ippodroom  Bredene 

Data
Doorlopend tijdens het ja a r na afspraak.

Kostprijs
50 euro

Info
Horizon Educatief v.z.w. -  059 32 21 83



Workshops DE HAAN 

Zandpanne - Natuuronderzoek

Inhoud
Tussen De Haan en W enduine lig t negen hectare prachtige plan
tengroei voor het grijpen. Kom je  mee veldwerken? Reliëfrijke en 
genivelleerde duinen wisselen elkaar a f m et am fib ie rijke  poelen. 
Kikkers, salamanders, padden, waterroofkevers en libellen zijn er 
de spannende bewoners. Scheppen in het w a te r daagt u it. Deze 
bijzondere na tuur ervaren als een bron van vreugde, schoonheid 
en verbondenheid staat centraal.

Doel
Gericht waarnem en m et alle z in tu igen. Bij organism en kenm er
ken aangeven w a a ru it hun aangepastheid b lijk t aan hun voe
ding, aan bescherm ing tegen vijanden en aan hun om gevings
invloeden.

In de klas
Voorbereidingsm ogelijkheden, inhoud van de sessie en m oge lij
ke naverwerking werden opgenom en in een uitgebreide lesbro
chure.

Doelgroep
Derde graad basisonderwijs —► derde graad secundair onderw ijs 

Plaats
Hoek W end u ines te enw eg -Z w a rte  Kiezel 

Data
Doorlopend tijdens het ja a r na afspraak.

Duur
± 2 uur

Aantal deelnemers
M axim um  25 kinderen /jo n g e re n  /  an im a to r

Kostprijs
50 euro

U itw erk ing
N a tuurpunt De Haan

Info
Horizon Educatief v.z.w.- 0 5 9  32 21 83

Uteek Voor dag en dauw
uut be , , ,

ZCC Vroe3e V09e'5
Inhoud
Een vroege on tdekkingstocht langs zee, strand o f duinen. Dauw- 
trappen in de s tilte  van de morgen, naar vroege vogels luisteren, 
de planten en bomen zien wakker worden. Een unieke, deugd
doende, uitdagende ervaring. Zovele na tuurim pulsen wachten 
om on tdekt te  worden...

Doel
G ericht waarnem en m et alle zin tu igen. Observatievermogen 
aanscherpen en com peten te r worden in het ontdekken van de 
natuur.

Doelgroep
Derdegraad basisonderw ijs- » eerste graad secundaironderw ijs 

In de klas
Voorbereid ingsm ogelijkheden, inhoud van de sessie en m ogelij
ke naverwerking werden opgenom en in een uitgebreide lesbro

chure.

Duur
± 2 uur

Aantal deelnemers
M axim um  25 kinderen /  jongeren /  an im a to r 

Plaats
Zandpanne De Haan - t ra m h a lte  Zwarte Kiezel

Het duinbos proeven - Bosexploratie

Inhoud
Bomen, struiken, kru idachtige p lanten en dan nog al die dieren! 
W at is een duinbos rijk  aan leven! M aar hoe leer je  al die boeien
de levens kennen? Dat kan alleen m eteen gids van vlees en bloed. 
Op stap dus m eteen natuurg ids in de beboste dom einduinen van 
de Haan, o f ervaringsgericht werken m et de duinboskoffer. 
Koning Zomereik w eet er alles van.

Doel
Het bos benaderen via onze v i j f  z in tu igen. Het bos ervaren als 
een ecosysteem da t fun c tionee rt. Observatie van het ecosys
teem.

Doelgroep
Tweede graad basisonderw ijs —► eerste graad secundair onder
w ijs

In de klas
Voorbereid ingsm ogelijkheden, inhoud van de sessie en m ogelij
ke naverwerking werden opgenom en in een uitgebreide lesbro

chure.

Duur

± 2 uur

Aantal deelnemers
M axim um  25 kinderen /jo n g e re n  /  an im a to r 

Plaats
Domeinbossen De Haan -  W enduine te r  hoogte van tram ha lte  

Sunparks.
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Data
Doorlopend tijdens het ja a r op afspraak.

Kostprijs
50 euro

Info
Horizon Educatief v.z.w.- 0 5 9  32 21 83

Bosneuzen - Het duinbos ontdekken

Inhoud
'Gelieve alles aan te  raken, gelieve te  kijken, te  horen, te  ruiken, 
te proeven.’ Flar en Flora tonen m inuscule dingen in het grootse 
duinbos van De Haan o f het stadsbos van Oostende. Het bos is 
de plaats bij u itstek om de verbeelding de vrije  loop te  laten.

Doel
Het bos benaderen via onze v i j f  z in tu igen. Het bos ervaren als 
een ecosysteem dat fun c tionee rt. Observatie van het ecosys
teem.

Doelgroep
Oudste kleuters —» eerste graad basisonderwijs 

In de klas
Voorbereidingsm ogelijkheden, inhoud van de sessie en m oge lij
ke naverwerking w erden opgenom en in een uitgebreide lesbro
chure.

Duur
± 2 uur

Aantal deelnemers
M axim um  25 kinderen /a n im a to r

Plaats
De Haan - W enduine: Domeinbossen te r hoogte van tram ha lte  
Sunparcks

Belle Epoque - Een zee van tijd

Inhoud
Al van bij je  aankom st aan het unieke tram sta tion  van De Haan, 
weet je  meteen da t deze badplaats een bijzonder charm ant 
karakter heeft. We snuiven de sfeer op van het kusttoerism e op 
het eind van de 19e eew. We snuiven de sfeer op van het kust
toerism e op het eind van de 19e eeuw. Flaneren langs oude v il
la’s, genieten van m uziek en dans, kiekjes maken o f prentbrieven 
van w eleer schrijven. Ik w il naar zee!

Doel
Belangstelling tonen voor het verleden, heden en de toekom st 
van De Heden. Genieten van beweging, muze en verleden.

Doelgroep
Tweede en derde graad basisonderwijs.

In de klas
Voorbereid ingsm ogelijkheden, inhoud van de sessie en m ogelij
ke naverw erking werden opgenom en in een uitgebreide bro
chure.

Duur
± 2 uur

Aantal deelnemers
M axim um  25 kinderen / jo n g e re n  /a n im a to r  

Plaats
Tram station De Haan 

Data
Doorlopend tijdens het ja a r op afspraak.

Kostprijs
50 euro

U itw erk ing
Dienst Leefm ilieu De Haan 

Info
Horizon Educatief v.z.w.- 0 5 9  32 21 83



Workshops BRUGGE veek
dim oetee

Een dauwtrip voor vroege vogels!

Inhoud
'The early bird, catches the  w o rm ’. Een Engels spreekwoord m aakt 
veel duidelijk. Vroege vogels hebben vaak geluk. Ook j i j  kun t m et 
je  leerlingen van d it geluk proeven tijdens een heuse vroege och
tendw andeling. N ooit hoor je  zoveel verschillende vogels zingen, 
nooit zie je  de zon zo prachtig stralen aan een lich t-m is tige  och
tendhem el. M e t de w ande ling  in het duinreservaat de Fontein
tjes te  Zeebrugge kun je  het ze lf meemaken. Een ervaren na tuur
gids neem t de kinderen mee op een plezante en vooral leerrijke 
toch t. Ze krijgen u itleg  over de vogels die vroeg in de ochtend te  
horen zijn. Na het prachtige vogelconcert kunnen de kinderen 
misschien ze lf al één o f meerdere vogelgeluiden op naam bren
gen.

Code
BR04

Doelgroep
Tweede en derde graad 

Data
Woensdag 7 mei en woensdag 14 mei om  6.00 uur in de ochtend. 

Duur
Twee uur. We starten s tip t om 6 uur!

Plaats
Parking einde zeedijk te  Zeebrugge.

Opm erking
Alle kinderen hebben laarzen aan. Je w eet m aar noo it waarlangs 
onze to ch t ons brengt. Kinderen kunnen hun (extra) o n tb ijt 
gerust meenemen. M e t zorg voor het m ilieu stoppen we onze 
boterham m en in een brooddoosje! De school kan zorgen voor 
een deugddoende w arm e chocolademelk (thermosflessen).

Strand labo en schelpenspel

(enkel aanvullend op het gebru ik van de Zeekoffer)

Inhoud
Op deze ac tiv ite it zoeken en verzamelen de kinderen allerlei 
organismen en aanspoelsels aan de w a te rlijn  en op het strand 
tijdens de s trandac tiv ite it m et de zeekoffer. Een kruier heeft voor
a f een aantal levende diertjes, zoals krabbetjes en garnalen, ver
zameld in een aquarium  in de zeetent. Alle vondsten kunnen er 
m et microscopen en reuzenloepen onderzocht en op naam 
gebracht worden. We spelen ach tera f een 'schelpen herkennen’ 
spel. De kinderen leren spelenderw ijs een pak veelvoorkomende 
schelpen kennen en volgens hun kenmerken sorteren. Op de 
s trandactiv ite it m et de Zeekoffer begeleidt de leerkracht zelf zijn 
klas. Het aanvullende labo-onderzoeken schelpenspel gebeuren 
onder begeleiding van een natuurgids.

Code
BR05

Doelgroep
tweede en derde graad 

Data
Elke voor- en nam iddag.

Duur
Strandlabo en Schelpenspel : elk ongeveer een ha lf uur. Het t i jd 
s tip  van deze ac tiv ite iten  w o rd t te r  plaatse afgesproken bij a fle 
vering van de Zeekoffer (aanvang om 9.30 uur en om 13.45 uur).

Plaats
Tent op het strand van Zeebrugge (voor Badengebouw).

Een lekker zeebriesje...

(enkel aanvullend op he t gebruik van de Zeekoffer)

Inhoud
Aan zee blaast de w ind  bijna a ltijd . Op het strand van Zeebrug
ge ontdekken kinderen proefondervindelijk  heel w a t facetten van 
deze natuurkracht. Ze m eten de w indsnelhe id , bepalen de w in d 
rich ting , leren m et een kompas werken...

Code
BR06

Doelgroep
tw eede en derde graad 

Data
Elke voor- en nam iddag.

Duur
Ongeveer 1 uur. Aanvang om 9.30 u., 10.45 u., 13.30 u., 14.45 u. 

Plaats
Zeetent op het strand van Zeebrugge (bij Badengebouw).

Van laag to t hoog in de kustzone

Inhoud
De zee lig t laag, de du inen hoog. De polder achter de duinen lig t 
dan weer enkele meters lager. Een logische zaak, denk je. Maar 
de hoogteverschillen zijn v rij groot. Tijdens deze ac tiv ite it meten 
de kinderen het hoogtepro fie l op van de la a g w a te rlijn to ta a n  de 
du in toppen o f eventueel to t  aan de polder achter de duinen. Hoe
veel bedraagt het verschil tussen hoog en laag water? Hoe hoog 
zijn de hoogste toppen van de duinen? Liggen de polders echt 
lager dan de zee? Hoe be langrijk  zijn de du inen wel voor de 
bescherm ing van het land tegen de zee? Deze ac tiv ite it verloopt 
onder begeleiding van een na tuuranim ator. Het is aanbevolen 
om deze a c tiv ite it te  doen als onderdeel van een volle daguitstap.

Code
BR07

Doelgroep
derde graad.

Data
5 mei, 6 mei, 7 mei in de voorm iddag.
9 mei in de nam iddag

Duur
Ongeveer anderha lf uur. Aanvang om 9.30 en 13.30 uur.

Plaats
Zeetent op het strand van Zeebrugge (bij Badengebouw). 

O pm erking
De kinderen hebben best laarzen en aangepast kledij mee.

w
orkshops 

• 
B

rugge



w
or

ks
ho

ps
 

• 
B

ru
gg

e

Spaar water voor later

Inhoud
Wateronderzoek
W ater is n ie t steeds zomaar water. We kennen bru in water, hel
der b lauw water, troebel water,... Soms zien we in som m ige beken 
o f kanalen zelfs groen o f schuim end water. Verschillende w a te r
lopen hebben verschillende kenmerken. Op zow at iedere plaats 
heeft w a te r een andere kw a lite it. De rol van de mens in de w a te r
kw a lite it is n ie t onbelangrijk.
W aterfilter maken.
Tijdens de Week van de Zee kunnen de kinderen van je  klas zelf 
experimenteren m et verschillende proefjes en opdrachten en 
zullen w e de  kw a lite it van het zeewater testen. Hoe kun je  w ater 
zuiveren? En w a t kunnen we zuiver w a te r noemen? W at gebeurt 
er als je  een beetje afwasm iddel toevoegt aan zeewater? De kin
deren komen het allemaal te  weten tijdens deze boeiende acti
v ite it van de dienst Leefm ilieu van de stad Brugge. We maken 
samen een echte w a te rfilte r!

Code
BR08: wateronderzoek - BR09: w a te rfilte r maken

Doelgroep
derde graad.

Data
Wateronderzoek:6 mei, 9 mei, 13 mei, 15 mei om 9.30u s tip t 
Duur: 1 uur
W aterfilter maken: 6 mei, 9 mei, 13 mei, 15 mei om 11 uur.
Duur: 1 uur.

Plaats
We spreken a f aan de Zeetent op het strand van Zeebrugge (bij 
Badengebouw)

O pm erking
De kinderen hebben best laarzen en aangepast kledij mee.

Op stap in Beisbroek

Het eekhoornpad Kleuters

Inhoud
Het eekhoornpad  w o rd t gespeeld onder le id ing van een k leuter
le idster (o f leider) m et behulp van een m ateria lenset die in het 
na tuurcentrum  geleend kan worden.
De k leuterle idster ve rm om t zich m et s taa rt en oren in een eek
hoorn en laat de kinderen spelenderw ijs opdrachten uitvoeren : 
een eekhoornversje, w a t hoor ik daar?, een tastspel m et bos
vondsten, een boompuzzelspel, t ikke rtje  m et een marter, een 
blad-zoek-spel,...

Doel
Spelenderwijs ontdekken van het bos. Z in tu ig lijke  ervaringen. 

Duur
lu  to t  lu 3 0 .

Afspraak
Aan het kasteel Beisbroek ( N atuurcentrum ).

Groep
1 to t  max. 2 klasjes tege lijke rtijd . Begeleiding door leerkracht. 

Reservatie
Het m ateriaal is op voorhand te  reserveren op de stedelijke 
Groendienst. Het w o rd t op het ogenblik van de ac tiv ite it opge
haald in het na tuurcentrum  en er na afloop terugbezorgd. Bij 
reservatie w o rd t een in fopakket toegestuurd waarm ee de kleu
te rle ids te r zich kan voorbereiden op de ac tiv ite it. In het na tuur
centrum  kan ook op voorhand kennis worden gem aakt m et de 
gehele m aterialenset.

Kostprijs
Gratis.

David en zijn vrienden Eerste graad basisonderwijs 

Inhoud
'M et David en zijn vrienden op verkenning in het bos’ is een didac
tische werkset die bestaat u it een mand m et bosmuispopjes, een 
rugzakje m et m ateriaal voor de leerkracht en een 25-ta l rugzak
jes voor de kinderen.

Doel
Aan de hand van allerle i spelletjes ontdekken de kinderen de ver
schillende aspecten van het bos.

Duur
lu  to t  lu 3 0 .

Afspraak
Aan het kasteel Beisbroek (Natuurcentrum ).

Groep
25 leerlingen. Begeleiding door de leerkracht.

Reservatie
Het m ateriaal is op voorhand te  reserveren op de stedelijke 
Groendienst. Het w o rd t op het ogenblik van de a c tiv ite it opge
haald in het na tuurcentrum  en er na afloop terugbezorgd. Bij 
reservatie w o rd t een in fopakket toegestuurd waarm ee de leer
kracht zich kan voorbereiden op de ac tiv ite it. In het natuurcen
tru m  kan ook op voorhand kennis worden gem aakt m et de gehe
le m aterialenset.



Kostprijs
Gratis.

Opm erking

Elk kind brengt zelf een kleine (lie fst w itte ) schoendoos mee, om 
er tijdens de toch t bosm ateriaal in te  verzamelen.

In het spoor van de Indianen 3e leerjaar

Inhoud
Tijdens de w andeling bekijken w e de na tuur a lsof w e indianen 
waren: op een belevende m anier leren we het bos beter kennen. 
Na een sfeervolle in le id ing  worden gedurende de toch t een reeks 
opdrachten uitgevoerd. Een tas m et m ateria len staat te r beschik
king.

Doel
Spelenderwijs kennis over het bos opdoen en respect verwerven 
voor de natuur.

Duur
2 uur

Afspraak
Aan het kasteel Beisbroek (Natuurcentrum ).

Groep
Max 25 kinderen. Begeleiding door de leerkracht.

Reservatie
Het materiaal is op voorhand te  reserveren op de stedelijke 
Groendienst. Het w o rd t op het ogenblik van de ac tiv ite it opge
haald in het na tuurcentrum  en er nadien terugbezorgd. Bij reser
vatie w o rd t een in fopakket toegestuurd waarm ee de leerkracht 
zich kan voorbereiden op de ac tiv ite it. In het na tuurcentrum  kan 
ook op voorhand kennis worden gem aakt m et de gehele m ate
rialenset.

Kostprijs
G ra tis .

Allemaal beestjes 4e leerjaar

Inhoud
De bostas 'Allemaal beestjes’ laat de kinderen uitgebreid speu
ren naar dieren in het bos. D it gaat van de kleine kriebelbeestjes 
die leven op het gebladerte, in dood hout o f in de bos bodem, to t  
vogels en zoogdieren, die hun aanwezigheid soms m akkelijkst 
verraden m et sporen. De bostas bevat m ateriaal om kriebel
beestjes te  vangen en nauw keurig te  observeren.

Doel
Gericht waarnem en van dieren en sporen, op systematische w ij
ze noteren en het leggen van verbanden zoals voedselketen.

Duur
2 uur

Reservatie
Het m ateriaal is op voorhand te  reserveren op de stedelijke 
Groendienst. Het w o rd t op het ogenblik van de ac tiv ite it opge
haald in het na tuurcentrum  en er nadien terugbezorgd. Bij reser
vatie w o rd t een in fopakket toegestuurd waarm ee de leerkracht 
zich kan voorbereiden op de ac tiv ite it. In het na tuurcentrum  kan 
ook op voorhand kennis worden gem aakt m et de gehele m ate
rialenset.

Kostprijs
Gratis.

Op speurtocht in Beisbroek 5e leerjaar

Inhoud
M et behulp van een opdrachtentas w o rd t deze bosexcursie een 
rijke ontdekkingstocht. Rond een aantal them apunten worden 
de leerlingen aangezet to t  zoeken, waarnem en, verklaren, rela
ties leggen. O nderweg maken de leerlingen een neerslag van de 
waarnem ingen op een invulb lad. A anslu itend op de excursie 
kunnen vondsten nader onder de loep genom en worden in het 
veldlabo.

Doel
Gericht waarnem en van planten en dieren in het bos en op sys
tem atische w ijze noteren.

Duur
2 uur

Afspraak
Aan het kasteel Beisbroek (Natuurcentrum ).

Groep
Max 25 kinderen. Begeleiding door de leerkracht o f natuurgids. 

Reservatie
Het m ateriaal is op voorhand te  reserveren op de stedelijke 
Groendienst. Het w o rd t op het ogenblik van de a c tiv ite it opge
haald in het na tuurcentrum  en er nadien terugbezorgd. Bij reser
vatie w o rd t een in fopakket toegestuurd waarm ee de leerkracht 
zich kan voorbereiden op de ac tiv ite it. In het na tuurcentrum  kan 
ook op voorhand kennis worden gem aakt m et de gehele m ate
rialenset.

Kostprijs
Gratis.
Niet-Brugse scholen betalen 1 euro per leerling bij begeleiding.

Afspraak
Aan het kasteel Beisbroek ( N atuurcentrum ). 

Groep
M ax 25 kinderen. Begeleiding door de leerkracht.
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Zwammen 6e leerjaar Slootjesonderzoek le ,2e,3e graad basisonderwijs

Inhoud
Samen m et een natuurg ids gaan de leerlingen op ontdekking in 
de mysterieuze wereld van de zwam m en. De gevonden soorten 
worden besproken, op naam gebracht en op een invulb lad geno
teerd. Aansluitend op de excursie kunnen bepaalde vondsten o f 
bijzondere kenmerken nader onder de loep genom en worden in 
het veldlabo.

Doel
Gericht waarnem en van paddestoelen en het noteren van de ken
merken, het opzoeken van de soortnaam , het leggen van ver
banden m et de om ringende natuur.

Duur 
2 uur

Afspraak
Domein Beisbroek:aan het kasteel (N atuurcentrum ); dom ein Rij- 
ckevelde: einde Lorreinendreef.

Groep
Max. 25 kinderen per natuurgids.

Reservatie
Afspraken voor een zw am m entoch t w orden gem aakt op de ste
delijke groendienst.

Kostprijs
Gratis voor Brugse scholen. Niet-Brugse scholen betalen 1 euro 
per leerling.

Op de vesten 3e graad basisonderwijs

Inhoud
Een der meest authentieke delen van de Brugse vesten, nl. de 
Smedenvest en de Boeverievest w o rd t m et een natuurg ids ver
kend. Er is aandacht voor het rijke gam m a aan bomen en even
zeer voor de historische achtergrond.

Doel
Kennismaken m et ta l van inheem seen uitheem se boom soorten.

Duur
lu 3 0 .

Plaats
Smedenvest, Boeverievest. A fspraakpunt: Sm edenpoort, kant 
stad.

Groep
Max. 25 kinderen per natuurgids.

Reservatie
Afspraken voor een bom entocht worden gem aakt op de stede
lijke groendienst.

Kostprijs
Gratis voor Brugse scholen.
Niet-Brugse scholen betalen 1 euro per leerling.

Inhoud
M et (zelfgemaakt) schepnet (m et stok van m in. 1 m eter lang), 
po tten en bokalen onderzoeken de kinderen het leven in een sloot 
o f  poel. Op zoekkaarten zoeken ze u it w a t hun vangst oplevert. 
We voorzien een klein veld labo om  de vondsten reuzengroot voor 
ogen te  krijgen. Bij deze u its tap  gaat ook de nodige aandacht naar 
het gebied o f landschap w aar de sloot o f poel gelegen is.

Doel
Zelf zoveel m ogelijk  herkennen aan de hand van zoekplaten, 
inzicht verkrijgen in de relaties tussen plant, dier en m ilieu.

Duur
2u.

Plaats
Er zijn verschillende excursieplaatsen mogelijk. Enkele voorbeel
den waar afgesproken kan w orden: Speie (Sint Pieters), Lisse- 
weegs Vaartje (nabij B lauw Kruis), Dulleweg (bij Parkbegraaf- 
plaats Blauwe Toren), M on tpe llie r (Malehoek, Sint Kruis).

Groep
Max. 25 kinderen per natuurgids.

Reservatie
Afspraken voor deze excursie worden gem aakt op de stedelijke 
groendienst.

O pm erking
De aanbevolen periode voor deze slootjesexcursie is mei - ju n i  
en september.

Kostprijs
Niet- Brugse scholen betalen 1 euro per leerling.

Opm erking
Werken m et de parkkaarten zie p. 22.



Naar duin, strand en zee

Kruien, strandjutten en schelpenspel
2e en 3e graad basisonderwijs

Inhoud
De kinderen schuim en het strand a f naar allerlei aanspoelsel. 
Indien het m ogelijk is om te  kruien w o rd t de vangst onderzocht. 
Pierenstekken, vogels observeren m et verrekijkers o f telescopen 
horen in regel bij deze uitstap. Spelenderwijs leren ze schelpen 
kennen.

Doel
Zelf zoveel m ogelijk herkennen aan de hand van zoekplaten, 
inzicht verkrijgen in de relaties tussen plant, d ier en m ilieu aan 
de kust.

Duur
2 uur

Plaats
Strand Zeebrugge.
Afspraak: parking einde Zeedijk Zeebrugge.

Groep
Max. 25 kinderen per natuurgids.

Reservatie
Afspraken voor deze excursie worden gem aakt op de stedelijke 
groendienst.

Kostprijs
Gratis voor Brugse scholen.
Niet-Brugse scholen betalen 1 euro per leerling.

Reliëf van strand en duin -Wind en temperatuur
3e graad basisonderwijs

Inhoud
Wie w eet hoe groot het hoogteverschil is tussen hoog- en laag 
water? En hoe hoog zijn de duinen? D it zelf, in kleine groepjes, 
opm eten m et waterpaskijkersen pe illa tten iseen boeiende bele
venis, die verrassende resultaten oplevert. De leerlingen krijgen 
ook inzicht in verschijnselen als sp ring tij en doodtij.
Rond “w in d ” doen de leerlingen doen de leerlingen verschillen
de observaties m et kompas, w indvaantjes, w indsnelhe idsm eter 
en tevens herkennen ze hoe aan de hand van zandverstu iving 
jonge du in tjes ontstaan.

Doel
Gericht waarnem en en system atisch noteren. Inzicht verkrijgen 
in weer en klim aat en in re lië fvo rm ing aan de kust.

Duur
2 uur

Plaats
Strand Zeebrugge.
Afspraak: parking einde Zeedijk Zeebrugge.

Groep
Max. 25 kinderen per natuurgids.

Reservatie
Afspraken voor deze excursie op de stedelijke groendienst. 

Kostprijs
Niet-Brugse scholen betalen 1 euro per leerling.

Vogelobservatie in de polders
3e graad basisonderwijs

Inhoud
Ganzen, fu ten , meerkoeten, a llerhande steltlopers en eendach- 
tigen  in hun na tuu rlijk  b io toop gadeslaan is een unieke ervaring. 
M et verrekijkers en telescopen kunnen de leerlingen de vogels 
observeren en ze lf proberen te  herkennen.

Doel
Gericht waarnem en van vogels. Relaties leggen m et de om ge
ving.

Duur
2 uur

Plaats
Uitstekende gebieden daarvoor zijn het stadsdom ein Blauwe 
Toren (Sint-Pieters), m et zijn gro te v ijver en moerassige plas, het 
natuurgebied Ter Doest en het weidengebied de Overzet (beiden 

te  Lissewege).

Groep
Max. 25 kinderen per natuurg ids.

Reservatie
Bij reservatie (op de stedelijke groendienst) w o rd t een plannetje 
m et de afspraakpunten toegestuurd.

Kostprijs
Niet-Brugse scholen betalen 1 euro per leerling.
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Wegbermen, bloemen en insecten Reservatie
2e 3e graad basisonderwijs Afspraken voor deze rond le id ing  worden gem aakt op de stede-

----------------------------------------------------------------------------------------------------  lijke groendienst.

Inhoud
Op plaatsen waar veel w ilde , bloeiende planten groeien worden 
deze van d ich tb ij bekeken. Gewapend m et loepen, zoekkaarten 
en invulblaadjes komen de kinderen van alles te  weten over 
bloemvormen, soorten planten, bloem diertjes, vruchten en 
zaden...

Doel
Kennismaking m et de w ilde  p lantenwereld en het belang voor 
de insecten, inzien dat wegberm en en ru igtep lekjes ook mooie 
plekjes na tuur zijn.

Duur
2 uur

Plaats
Spoorwegbedding, Assebroekse Meersen o f op voorstel van de 
leerkracht.

Groep
Max. 25 kinderen per natuurgids.

Reservatie
Afspraken voor een bloem enw andeling worden gem aakt op de 
stedelijke groendienst.

Kostprijs
Gratis voor Brugse scholen.
Niet- Brugse scholen betalen 1 euro per leerling.

O pm erking
De aanbevolen periode voor deze excursie is mei -  ju n i en sep
tember.

Kostprijs
Gratis voor Brugse scholen.
Niet-Brugse scholen betalen 1 euro per leerling.

O pm erking
De kru identu in  kan enkel worden bezocht in de periode van 1 mei 
-3 1  oktober. De tu in  is dan ook zonder begeleiding toegankelijk 
van 14.00 to t  17.00 u. Groepen kunnen in het cafetaria Mary 
Tudor picknicken m its ze een drankje bestellen.
Reserveren te l. 050 38 05 28.

Domein Tudor

Inhoud

Het stedelijk dom ein Tudor vo rm t m et zijn k ru identu in  en b ijen
ten toonste lling  een aantrekkelijk u itstapdoel. De planten zijn er 
them atisch opgedeeld: keukenkruiden, geneeskruiden, verfp lan- 
ten, industrië le gewassen, arom atische kruiden,... Een bezoek aan 
de bijenhal, m et o.m. een kleine ten toonste lling , observatie van 
bijenkasten en een tu in  vol nectarplanten, leert heel w a t over het 
leven van de honingb ij en de relatie insect -  bloem.

Doelgroep
Ie , 2e, 3e graad basisonderwijs.

Doel
Kennismaking m et een breed gam m a aan kruiden, gebruiksge- 
wassen en m et de im kerij.

Duur
1 à 2 uur

Afspraak
Ingang Kruidentuin.

Groep
Max. 1 klas per rondleid ing.
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Workshops KNOKKE-HEIST 

Kust in de verf

Inhoud
Het scholenproject 'Kust in de V e rf'b ie d t een unieke com binatie 
van een educatieve en recreatieve ac tiv ite it aan zee te  Knokke- 
Heist. In de voorm iddag heb je  de keuze tussen een geleide w a n 
deling in het na tuurcentrum  het Zwin o f een gegidste strand- 
verkenning.
’s Namiddags is er een ru im e keuze aan creatieve workshops, 
zoals werken m et gips, knutselen m et rubber &  isomo, g ra ffiti, 
schilderen op zijde, mozaïek maken, kappen in ytonsteen,... 
Doelgroep
leerlingen van de lagere graad, vanaf het 2de kleuter 

Kostprijs
• 16 euro per kind voor het volledige dagprogram m a
• toeslag van 2,5 euro per deelnem er voor bepaalde workshops

Aantal deelnemers
geen m in im um  aantal

Data
na afspraak 

Duur
een volle dag 

Plaats
Jeugd &  Kunstencentrum  De Marge 
E. Verheyestraat 16 -  8300 Knokke-Heist

O pm erking
warm e kledij en regenkledij voorzien.

Reservatie
Vrij A telier vzw -  M eerlaan 32 -  8300 Knokke-Heist 
te l 050 63 08 10 o f 050 63 04 50 
e-m ail: vrija te lier@ knokke-heist.be

Zoektocht in een Museum

Inhoud
'Sincfala' is de oudere naam voor het Zwin, waarvan de m onding 
enkele kilom eters breed was (van Knokke to t  Heist). In het m u
seum maak je  kennis m et de boeiende ontstaansgeschiedenis 
van de unieke Zw instreeken de evolutie to t  toeristische badstad. 
In een gereconstrueerd klasje, op een p le in tje  en in een gezellig 
visserscafé w o rd t je  ondergedom peld in het dagelijks leven van 
de vissers van toen en leer je  uiteraard ook over hun leven op zee. 
Op een uniek schilderij, een drie lu ik  m et spreuken en gezegden 
in de visserij, is het zowel educa tie f als plezant om naarde t ie n 
ta llen spreuken te  zoeken die er op staan uitgebeeld zoals op het 
spreekwoordenschilderij van Pieter Breughel. In de m useum tuin 
w o rd t m om enteel de oude garnaalschuit Jessica gerestaureerd. 
H e tM useum  heeft gratis zoektochten (m etdoe-opd rächten) u it
gewerkt voor de leerlingen van het basisonderwijs

Doelgroep
eerste, tweede en derde graad van het basisonderwijs 

Kostprijs
• toegangsprijs: 1,25 eu ro / kind.
• de zoektochten zijn gratis.

Aantal deelnemers
max. 30 kinderen per groep

Data
dagelijks open, zoektocht na afspraak 

O peningstijden
in de voorm iddag van 10 to t  12 uur 
in de nam iddag van 14 to t  17.30 uur 
a fw ijk ingen zijn m ogelijk  op aanvraag

Duur
ongeveer anderha lf uur.

Plaats
M useum  Sincfala -  Pannenstraat 140 -  8301 Knokke-Heist 

O pm erking
alle benodigde m ateriaal voor de ac tiv ite it is te r plaatse aanwezig 

Reservatie
M useum  Sincfala - Rita Peckelbeen 
Pannenstraat 140 -  8301 Knokke-Heist 
te l 050 63 08 72
e-m ail rita.peckelbeen@ knokke-heist.be

Creatief: nestkastjes bouwen in het Zwin

Inhoud
Een nest en een nest is n ie t hetzelfde. Er bestaan heel veel ver
schillende soorten nesten en plaatsen waar vogels hun nesten 
bouwen. Daarom bestaan er voor verschillende soorten vogels 
verschillende soorten nestkastjes. In deze workshop ga je  m et je  
groep zelf aan de slag m et ham er en spijkers en tim m e r je  erop 
los. Deze workshop w o rd t georganiseerd in Natuurcentrum  het 
Zwin. Voor o f na de w orkshop kun je  nog genieten van een stevi
ge w ande ling  in het vogelpark en het reservaat. Aanrader voor 
een daguitstap.

Doelgroep
• voor schoolgroepen: tw eede en derde graad van het basison

derw ijs
• w o rd t ook voor andere groepen georganiseerd op aanvraag

Kostprijs workshop
de kostprijs w o rd t opgesplitst in:
• vast gedeelte voor vergoeding gids: 22 euro
• toegangsprijs 6-11: 2,90 euro

12-60: 2,4 euro 
60+: 3,80 euro

• benodigdheden workshop: 2 euro

Aantal deelnemers
m in im um  15 personen en m axim um  20 

Data
w o rd t in septem ber en oktober georganiseerd op aanvraag 

O peningstijden
van Pasen to t  septem ber: open van 9.00 uur to t  19.00 uur 
van oktober to t  Pasen: open van 9.00 uur to t  17.00 uur 
van novem ber to t  eind m aart: gesloten op woensdag

Plaats
afspraak aan de ingang van het Zwin
Graaf Leon Lippensdreef 8 - 8 3 0 0  Knokke-Heist.

Reservatie
te le fonisch bij het onthaal van he t Zwin op het num m er 
050 60 70 86
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Creatief: vogels maken met 
de kunstacademie in het Zwin

Heksen zeeklas in het Zwin

Inhoud
Na een ontspannende w ande ling  langs het vogelpark en in het 
reservaat, kun je  deelnemen aan een creatieve workshop. 3 
enthousiaste leerkrachten van de kunstacadem ie staan klaar 
m et leuk materiaal en massa’s creatieve kriebels. A chteraf ga je  
ongetw ijfe ld  tevreden naar huis m et je  eigen vogel o f schilderij. 
Je kan kiezen u it schilderen o f tekenen m et oliepastels o f houts
kool, krassen o f boetseren. Maak je  keuze en bereid je  voor op 
deze creatieve uitdaging. 
keuze 1 m et begeleider Ank Danneels
• Zwinvogelstekenen m e to lie pas te lsho u tskoo lo fk rijtje sop g rijs  

o f bruin karton o f
• boetseren van vogels (ook reliëf)
• krassen van vogels in oliepastels o f plakkaatverf. 
keuze 2 m et begeleider Tynni Oorlynck
• schilderen van vogels in verschillende tonen van dezelfde kleur 
keuze 3 m et begeleider Inge D 'Hulster
• landschapsschilderen

Doelgroep
keuze 1: lagere graad (6 to t  11 jaar)
keuze 2: lagere graad en m iddelbare graad (12-15 jaar)
keuze 3: lagere graad en m iddelbare graad (12-15 jaar)

Kostprijs workshop
de kostprijs w o rd t opgesplitst in:
• vast gedeelte voor vergoeding begeleider/leerkracht: 62 EURO
• toegangsprijs 6-11: 2,90 euro

12-60: 2,4 euro 
60+: 3,80 euro

• benodigdheden workshop: +-/-4 euro. De w erkelijke kostprijs 
w o rd t te r plaatse meegedeeld en aangerekend; die kan iets 
lager o f iets hoger zijn. Spreek d it a f bij reservatie m et Wendy.

Aantal deelnemers
max. 1 klasgroep

Data
keuze 1:

m a a n d a g -o f vrijdagvoorm iddag tussen 9 en 12 uur 
OF m a a n d a g -o f v rijdagnam iddagtussen 13 en 15 uur 
keuze 2:
d in s d a g -o f donderdagvoorm iddag tussen 9 en 12 uur 
keuze 3:
d o n d e rd a g -o f vrijdagvoorm iddag tussen 9 en 12 uur 

O peningstijden Zwin
van Pasen to t  september: open van 9.00 uur to t  19.00 uur 
van oktober to t  Pasen: open van 9.00 uur to t  17.00 uur 
van november to t  eind m aart: gesloten op woensdag

Plaats
afspraak aan de ingang van het Zwin
Graaf Leon Lippensdreef 8 - 8 3 0 0  Knokke-Heist.

Reservatie
telefonisch bij W endy Vandermaes
de kunstacademie 0486 79 64 94
o f via e-m ail wendy.vandermaes@ belgacom.net

Inhoud
Een w erkgroepje van de Zwingidsen schreef ze lf spannende hek- 
senverhalen, zocht a llerle i recepten en teksten bij elkaar en 
maakte zo een nieuwe w orkshop: de heksenzeeklas. Het is de 
bedoeling om de kinderen op een speelse m anier in te  w ijden in 
de boeiende wereld van de kruiden. In een b ijgebouw tje  van de 
koninklijke v illa  rich tten  ze een heus heksenklasje in. Ze haalden 
sto ffige  schatten van kelders en zolders, zochten spinnenwebben 
en dode kakkerlakken, vleerm uizen en vogel geraamtes bijeen. 
De w orkshop d u u rt 2,5 uur. Eerst ve rte lt de opperheks een span
nend heksenverhaal over koningskinderen en heksenbezems. 
Daarna ga je  op kru idenw andeling  in het park om ingrediënten 
te  zoeken voor een heuse brandnetelsoep en lekkere heksen- 
pro tten (brandnetelkoekjes). Die w orden dan opgesmuld te rw ijl 
je  lu is te rt naar een afs lu itend heksenverhaal.

Doelgroep
• deze w orkshop is geschreven voor schoolgroepen van 1° en 2° 

graad
• vanaf het voorjaar 2003 kan je  ook terech t voor aangepaste krui- 

denworkshop voor oudere leerlingen to t  en m et het secundair 
onderw ijs. W il je  meer in fo rm atie  hierover, dan bel je  best op 
voorhand m et Kris S truyf (Zwin) op het num m er 050 60 70 86 
o f via e-m ail kris.struyf@ knokke-heist.be o f Siska W illems 
(m ilieudienst) op het num m er 050 63 01 98 o f via
e-m ail siska.w illem s@ knokke-heist.be

Kostprijs
de kostprijs w o rd t opgesplitst in:
• vast gedeelte voor vergoeding gids: 22 euro
• toegangsprijs 6-11: 2,90 euro

12-60: 2,4 euro 
60+-: 3,80 euro

• benodigdheden workshop: 1,6 euro per persoon

Aantal deelnemers
m axim um  20 personen

Data
op afspraak 

O peningstijden Zwin
van Pasen to t  septem ber: open van 9.00 u u r to t  19.00 uur 
van o k to b e rto t Pasen: open van 9.00 u u r to t  17.00 uur 
van novem ber to t  eind m aart: gesloten op woensdag

Duur
een halve dag 

Plaats
'de heksenklas’ in N a tuurcentrum  het Zwin 
Graaf Leon Lippensdreef 8 - 8 3 0 0  Knokke-Heist

O pm erking

leuk ideetje voor een verjaardagspartijtje  in de natuur? 

Reservatie
telefonisch bij het on thaa l van het Zwin 
op het num m er 050 60 70 86

mailto:wendy.vandermaes@belgacom.net
mailto:kris.struyf@knokke-heist.be
mailto:siska.willems@knokke-heist.be


4 Veldwerk
Veldwerk INFORMATIE 

Koffers en brochures

De zeekoffer, Flaren Flora en Boreas zijn in alle kustgemeenten g ra
tis te ontlenen.

Er w ord t per koffer een waarborg gevraagd. Deze waarborg w ordt 
in tegraal terugbetaald b ij inlevering van een volledig in orde 
gestelde koffer. Info zie adressenlijst blz. 133.

Zeekoffer
Koffer + Brochure - D it is de zeeleskoffer voor de tweede en derde 
graad  basisonderwijs, het w e rk ins trum en t voor veldwerkactiv i- 
te iten  rond zee, strand en duin. Deze doe-koffer bevat een pak 
m aterialen en werkm iddelen om de na tuu re n  het m ilieu aan de 
zee te verkennen en te  beleven. Borsteltjes, zeefjes, loepjes, zee
kijkers,... het z it er allem aal in. Faldido, de zeerover, neem t de kin
deren mee op een boeiende to ch t langs de du inen en de zee, op 
het strand en voorbij de golfbrekers. De koffer biedt zeker moge
lijkheden om ruim  een week aan de slag te  gaan. In iedere kust- 
gemeente staan er voldoende te r beschikking. Een kijkje nemen 
kan nu al!

Flar- en Florapad
Koffer + Brochure - Voor de eerste graad  basisonderwijs werd een 
pakket samengesteld m et een com binatie van een muzikaal 
poppenspel, een kleine w aarnem ingstoch t en een verrassend 
spel rond zee, strand en duin.

Boreas
Koffer + Brochure - Voor het kleuteronderwijs  is er Boreas. 
Genoemd naar de Griekse god van de noordenw ind. Het is een 
creatief en speels doe-pakket m et een w indscherm . Achter d it 
w indscherm  kunnen de kinderen waarnem en, observeren, bele
ven ... en leren ze hun belevingen uitdrukken. Boreas is hét pak
ket om de ontw ikkelingsdoelen van w ere ldoriën ta tie  concreet 
in vu llin g te  geven. D it pakket w eet ook zeker de allerkleinste kleu
ters te  boeien.

Duinpoëziepad
Brochure - Een w illekeurige to ch t door de duinen en aan het 
strand w aarb ij kinderen worden uitgedaagd to t  lezen, ervaren, 
denken, schrijven, voelen, ... Kinderen worden geconfronteerd 
m et een brede w aaier van 'zeepoëzie', w aarb ij ze de zee, het 
strand en de du inen in woorden om getoverd ervaren. Expressief 
werken, associatie-oefeningen, geleide opdrachten en ta l van 
boeiende en creatieve impulsen... Tweede en derde graad

Woeste W illem  - Jonge kinderen en natuurbeleving

Brochure - Op stap m et Woeste W illem  neem t kinderen mee op 
een boeiende en spannende verkenning van de n a tu u rin  dedu i- 
nen en op het strand. Geheimen, raadsels en zoveel meer w o r
den er opgelost m et gebruik van alle zin tu igen. Kleuteren eerste 
graad

In de zee w o on t de maan - Poëzie en zeekunst
Brochure - Al spelend leren over poëzie. Boreas de koning van de 
noorderw ind laat de kinderen alle z in tu igen aanspreken. Kleuter

Speelduinen - De du inen speels en verantw oord ontdekken
Brochure-Je kunt het zo n ie t bedenken m aa rta l van spelvormen 
worden je  aangeleerd om via spelen de du inen en hun cu ltuu r en 
na tuur op een andere m anier te  ontdekken. Voor de lagere- 
schoolkinderen een echt fes tijn  aan zee.

Buiten westen - Kaart- en kom pasin itia tie  aan zee
Brochure - Op een speelse m anier ontdekken hoe men zich kan 
oriënteren op het veld, al o f n ie t m et kaart.

W indpa in ting  - Schilderen m et de w ind
Brochure - W ind en zand kleuren het strand, voor al w ie  actie f 
m et kunst aan de slag w il en zijn fantasie de vrije  loop laat gaan. 
Alle leeftijden kunnen hier hun ervaringen ontdekken.

James &  Co - Zeelandschap in de ve rf
Brochure - Een schildershoed, een verfkw ast en een p a le t... M et 
deze a ttribu ten  zwerven w e door Ensors inspira tiebron. M aar het 
b lijf t  n ie t bij kijken, de schildersezels staan al klaar.

T ijdrijders - Ontstaan van onze kust ac tie f beleven
Brochure - Een bewogen verhaal over onze kust inspireert ons om 
te  flitsen  naar het verleden. P rom pt komen w e te rech t in het m id
deleeuws vissersdorp W alraversijde. Een inlevingssessie die het 
leven van deze kustbewoners w a t meer doet begrijpen.

N atuur op je  bord - Op exped itie  in de du inen
Brochure - We speuren naar de geheim e wereld van de planten 
in dedu inen. Honderd ja a ro u d e  verhalen inspireren om te  koke- 
rellen.

Themaboek W at zegt je  de zee?
Om het them a klanken extra te  ondersteunen schreven Geert De 
Kockere en de illus tra to r Johan Devrome een themaboek. Het is 
een verhaal over Juttekind die samen m et Duin, Strand en Zee op 
ontdekking gaat en dat de kinderen kansen biedt om actie f aan 
veldwerk te  doen. Om iedereen volop kansen te  geven werden in 
het verhaal doe-opdrachten verweven, die samen gebundeld zijn 
in een apart deel. Verder is er een extra deeltje m et praktische 
tips  voor leerkrachten, zeeanim atoren en natuurouders.
De voorpagina van d it  aanbod is een leuke illus tra tie  u it het boek. 
Het verhaal is zo gem aakt da t een kleuterle idster het als een ver- 
te l- en kijkboek kan gebruiken en dat leerlingen van de derde 
graad er zelfstandig mee aan de slag kunnen. Het te lt  48 blad
zijden opgefleurd m et schitterende illustraties.

Zeeliedjes -  CD W at zegt je  de zee?
De Week van de Zee is een feest. Bij deze u itbundighe id horen 
liedjes en gezang. Leuke, inhoude lijk  sterke, kinderliedjes rond 
het them a ‘Zee’. Alles op cd, en professioneel en op m aat van het 
onderw ijs aangem aakt. Ook gelu iden van, in en aan zee, en een 
klankenpad over de biotopen duin, strand en zee, w a a rm e e je tij-  
dens het veldwerken, muzisch aan de slag kan. De bijhorende 
brochure biedt naast de liedjesteksten ook de bijhorende pa rti
tu ren en een pak tips  om  d it in klas crea tie f aan te  pakken.

Inschrijvingsformulieren op blz. 128 en 129
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Veldwerk DE PANNE ueek
van Se

zee
Het Zeezeil

Inhoud
Werken m et het zeezeil is op verhaal komen. W ilde zee, een bries
je, de ontstaansgeschiedenis van onze kust, doen en beleven. Het 
'zeezeil’ b iedt m ogelijkheden om m et een grote groep kinderen 
te spelen. D it n ie t-com petitieve spelen prikke lt n ie t enkel de fan 
tasie maar biedt op a lternatieve w ijze fraaie spelsituaties. De 
leerkracht die 'vloed' heeft gevolgd kan hierm ee werken.

Doelgroep
Eerste, tweede en derde graad 

Aantal deelnemers
Klasgroep o f meerdere klassen samen (max 60 kinderen) 

Uitleendata
Elke schooldag. Kan gebru ik t worden in com binatie  m et Zee- 
koffer o f Flar en Flora en Boreas

Duur
Ongeveer 25 m inuten 

Plaats
De Panne: reserveren, afhalen en terugbrengen containerpark, 
loskaai 12, Tel. 058 42 97 29

w e e fe
om oe

Zelf op pad met BOREAS ZßC

Inhoud
Je ként je  klas zoals geen ander en w eet m et welke activ ite iten  
u it de Boreas-koffer je  het beste resu ltaat zu ltl boeken. In de 
'Week van de Zee’,.gaat het om leerkrachten die zé lf m et hun klas 
naar strand en duin trekken om daarterp lekke zé lf m et hun leer
lingen aan veldwerk te  doen m et het accent op ervaringsgericht 
leren.

Doelgroep
jongere kleuters, oudste kleuters

Aantal deelnemers
Klasgroep

Data
Elke schooldag
'Boreas’ kun je  afhalen vanaf één dag vóór de ac tiv ite it en d it tu s 
sen 09.00 en 12.00 en 13.00 en 17.00 -  terugbrengen: dag zelf 
vóór 16u30.
Containerpark, Loskaai 12, De Panne. 058 42 97 29 

Duur

De duur van de ac tiv ite it kun je  ze lf bepalen.

Plaats
naar eigen keuze 

Opm erking
Laarzen en w indd ich te  kledij.

Zelf op stap met FLAR- EN FLORAPAD

Inhoud
Je ként je  klas zoals geen ander en w eet m et welke opdrachten 
u it het Flar- en Florapad je  het beste resu ltaat zu lt boeken. De 
kinderen zijn in de Week van de Zee prinsen en prinsessen, net 
zoals Flar en Flora. Het Flar- en Florapad is één en al verhaal, 
gevolgd door onbegrensde speelactiv ite iten. Een muzikaal pop
penspel, een kleine w aarnem ingstoch t en een verrassend spel 
binnen de wereld van strand, zee en duin.

Doelgroep
tweede graad

Aantal deelnemers
Klasgroep

Data
Elke schooldag
‘Flar en Flora” kun je  afhalen één dag vóór de a c tiv ite it plaats v ind t 
en d it tussen 09.00 en 12.00 en 13.00 en 17.00 -  terugbrengen : 
dag ze lf voor 16u30.
Containerpark, Loskaai 12, De Panne. 058 42 97 29 

Duur
De duur van de a c tiv ite it kun je  ze lf bepalen.

Plaats
naar eigen keuze 

O pm erking

Laarzen en w indd ich te  kledij.
M eer in fo over het ophalen en terugbrengen van het Flar-en Flo
rapad vooraan in deze folder.

veek
om de

Zelf op stap met ZEE KOFFER ZCC

Inhoud
Je ként je  klas zoals geen ander en w eet m et welke opdrachten 
u it de zeekoffer je  het beste resu ltaa t zu lt boeken. In de 'Week 
van de Zee’,.gaat het om leerkrachten die zé lf m et hun klas naar 

strand en du in trekken om daar terplekke zélf m et hun leerlin
gen aan veldwerk te  doen m et het accent op ervaringsgericht 
leren.

Doelgroep
Derde graad

Aantal deelnemers
Klasgroep

Data
Elke schooldag
'Zeekoffer Faldido" kun je  ophalen de dag vóór de a c tiv ite it plaats 
v in d t en d it tussen 16u30 en 17 u -te ru g b re n g e n : dag zelf voor 
16u30. - scholen De Panne: Containerpark, Loskaai, De Panne.

Duur
De duur van de a c tiv ite it kun je  ze lf bepalen.

Plaats
naar eigen keuze



Veldwerk KOKSIJDE week
v<M be

zee
Duinpieper

Opgelet:
- deze ac tiv ite it rechtstreeks b ij dienst Toerisme reserveren
- n ie t via de m ilieudienst Koksijde.
- n ie t m et het hierbijgevoegde inschrijvingsformulier.

Inhoud
Rugzakje m et opdrachten en veldwerkm ateria len 

Doelgroep
eerste, tweede en derde graad

Aantal deelnemers
zelf te  bepalen

Data
zelf te  bepalen 

Duur
zelf te bepalen 

Plaats
Start zelf te bepalen 

Te ontlenen
bij volgende kantoren van de toeristische dienst Koksijde
- Oud-gemeentehuis, Leopold ll-laan 2, Oostduinkerke-dorp 

tel. 058 53 21 21 - f a x  058 53 21 22 
openingstijden: 01 /07  -  31 /08: 8u -  12u - 13u30 -  16u

01 /09  -  30 /06: 8u -  12u - 1 3 u l5  -  17u
- Oud-Casino, Zeelaan, Koksijde-aan-zee 

tel. en fax :058  51 29 10
openingstijden: 0 1 /0 4 -3 0 /0 9 :  lOuOO -  12u - 14u -  18u 

01 /10  -  30 /03: 9u30 -  12u - 1 3 u l5  -  17u
- Oostduinkerke-bad, A lbert l-laan 78a, Oostduinkerke-aan-zee 

tel. 058 51 13 89
openingstijden: 0 1 /0 4 -3 0 /0 9 :  lO u -  12u - 14u -  18u 
schoolvakanties: lO u -  12u - 14u -  18u

- Sint-ldesbald, Koninklijke Baan 330, Sint-ldesbald 
tel. 058 51 39 99
openingstijden: 0 1 /0 4 -3 0 /0 9 :  lO u -  12u - 14u -  18u 
schoolvakanties: lO u -  12u - 14u -  18u

O pm erking
w indd ich te  kledij.

u/eek
uoH de

Zelf op stap met BOREAS i6 C

De Boreasset d ien t gereserveerd te worden b ij m ilieudienst Kok
sijde m et het hierbijgevoegde inschrijv ingsform ulier (blz. 129)

Inhoud
We maken kennis m et de w ind  die he ftig  tre k t aan je  kleren o f 
zachtjes over je  haren aait. Experimenteren, onderzoeken en 

vooral veel spelen.

In de klas
Voorbereidingsm ogelijkheden, inhoud van de sessie en m oge lij
ke naverwerking werden opgenom en in een uitgebreide lesbro
chure.

Doelgroep
jongere kleuters, oudste kleuters

Aantal deelnemers
klasgroep

Data
Elke schooldag tijdens de Week van de Zee 

Duur
De duur van de ac tiv ite it kun je  ze lf bepalen.

Plaats
Afhalen en terugbrengen M ilieud iens t Koksijde, Zeelaan 44,8670 
Koksijde, m its € 25,00 waarborg.

O pm erking
Laarzen en w indd ich te  kledij.

Voorbereid ing en naverw erking
W erkbrochure Boreas te  koop bij de provinciedienst NME.

Zelf op stap met FLAR- EN FLORAPAD

Het Flar- en flo ra  pad d ien t gereserveerd te worden b ij m ilieudienst 
Koksijde m et het hierbijgevoegde inschrijv ingsform ulier

Inhoud
Je ként je  klas zoals geen ander en w eet m et welke opdrachten 
u it het Flar- en Florapad je  het beste resultaat zu lt boeken. Het 
Flar- en Florapad is één en al verhaal, gevolgd door onbegrensde 
speelactiviteiten.

Doel
Een houd ing bijbrengen van zorg en respectvoo rde natuur. Die
ren en planten ordenen aan de hand van eenvoudige, zelf u itge 
breide lesbrochure.

In de klas
Voorbereid ingsm ogelijkheden, inhoud van de sessie en m ogelij
ke naverwerking werden opgenom en in een uitgebreide lesbro
chure.

Doelgroep
Eerste graad

Aantal deelnemers
Klasgroep

Data
Elke schooldag tijdens de Week van de Zee 

Duur
De duur van de a c tiv ite it kun je  ze lf bepalen.

Plaats
Afhalen en terugbrengen M ilieud ienst Koksijde, Zeelaan 44,8670 
Koksijde, m its  € 25,00 waarborg.

O pm erking
Laarzen en w indd ich te  kledij.

Voorbereid ing en naverw erking
W erkbrochure Boreas te  koop bij de provinciedienst NME.
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Zelf op stap met ZEE KOFFER

de Zeekoffer d ient gereserveerd te worden b ij m ilieudienst Koksij
de m et het hierbijgevoegde inschrijv ingsform ulier

Inhoud

Je ként je  klas zoals geen ander en w eet m et welke opdrachten 
u it de zeekoffer je  het beste resu ltaat zu lt boeken.

Doelgroep
Tweede graad en derde graad 

Doel
Het s trand-en zeemilieu m et alle z in tu igen waarnem en en deze 
waarnem ingen systematisch noteren. In het strandm ateriaal 
dat ze zelf sam engebracht hebben gelijkenissen en verschillen 
ontdekken.

In de klas
Voorbereidingsm ogelijkheden, inhoud van de sessie en m oge lij
ke naverwerking werden opgenom en in een uitgebreide lesbro
chure.

Aantal deelnemers
klasgroep

Data
Elke schooldag tijdens de Week van de Zee 

Duur
De duur van de ac tiv ite it kun je  zelf bepalen.

Plaats

Afhalen en terugbrengen M ilieud ienst Koksijde, Zeelaan 44,8670 
Koksijde, m its € 25,00 waarborg.

Opm erking
Laarzen en w indd ich te  kledij 

Voorbereiding en naverw erking
W erkbrochure Boreas te  koop bij de provincied ienst NME.



Veldwerk NIEUWPOORT week
um de

tee
Veldwerkkoffers Nieuwpoort

Inhoud
Om het veldwerk in de kustb iotopen en het bos te  ondersteunen 
stellen het provinciebestuur en Horizon Educatief leskoffers te r 
beschikking van het basisonderwijs. Voor elk veldwerkpakket is 
tevens een bijbehorende brochure te r beschikking. Op het u it
leen pu n t zijn volgende koffers beschikbaar: kabouterpad, bore- 
asset, landschapscaddy, zeekoffer.flar-en floraset, du in poëzie en 
een set parkkaarten.

Doel
Open aanbod in een veelheid van facetten, ge toetst aan o n tw ik 
kelingsdoelen en e indterm en.

In de klas
Veldwerk -  sim ulatiespel

Doelgroep
+ 4 ja a r

Duur
Ongeveer 2 uur 

Info
Kinderboerderij De Lenspolder
M ateriaal gratis beschikbaar
Begeleider m ogelijk  na afspraak
0,70 euro per kind en m in im um  12 euro per groep

Aantal deelnemers
Klas o f groep

Waterloop zonder naam

Inhoud
De Zangeres zonder naam? Daar heb je  w e llich t nog wel van 
gehoord. M aar de W aterloop zonder naam? Nochtans is d it één 
van de w e in ige w aterlopen in V laanderen die on tspring t in de 
duinen. D it vraagt nader onderzoek. We zoeken naar w ate rd ie
ren en meten de w a te rkw a lite it. Bespreken van het hoogtever
schil van de staal nam ep laa ts tov de zeespiegel. De w ate rloop vol
gen we van bron naar m onding.

Doelgroep
6e leerjaar.

Aantal deelnemers
1 kleine klasgroep

Duur
13u30 to t  15u30 

Periode
m aandag 5 mei 2003 en vrijdag 9 mei 2003 

Prijs
0,70 euro per kind m et een m in im um  van 12,5 euro per groep 

Plaats
K inderboerderij De Lenspolder te  N ieuw poort

O pm erkingen
Laarzen meebrengen.

Info
kinderboerderij te l en fax: 058 23 69 86
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Veldwerk MIDDELKERKE uedt
ihm öe

zee
Veldwerkkoffers Middelkerke

Inhoud
Om het veldwerk in de kustb iotopen en het bos te  ondersteunen 
stellen het provinciebestuur en Horizon Educatief leskoffers te r 
beschikking van het basisonderwijs. Voor elk veldwerkpakket is 
tevens een bijbehorende brochure te r beschikking. Op het u it- 
leenpunt zijn volgende koffers beschikbaar: kabouterpad, bore- 
asset, landschapscaddy, zeeko ffer,fla r-en flo raset,du inpoëzieen 
een set parkkaarten.

Doel
Open aanbod in een veelheid van facetten , ge toetst aan o n tw ik 
kelingsdoelen en eindterm en.

In de klas
V e ldw erk-s im u la tiespe l

Doelgroep
+ 4 ja a r

Duur
Ongeveer 2 uur

Kostprijs
GRATIS

Aantal deelnemers
Klas o f groep

Natuurreservaat De Warandeduinen

Inhoud
Bloemrijke du inweiden, een am fib ieënpoel, b lauwe zeed iste l,... 
hou ons tegen o f we worden lyrisch I Tussen M iddelkerke en Wes- 
tende w o rd t onze barstensvolle kustlijn  onderbroken door een 
groen gat, boordevol kansen voor na tuurexploratie . Het bestaan
de wandelpad langs het reservaat b iedt een goed overzicht.

Doel
Op het terre in ervaringen opdoen 

In de klas

Natuurstud ie -  veldwerk -  begeleide wandelingen

Doelgroep
Iedereen

Duur
Ongeveer 2 uur

Aantal deelnemers
Onbeperkt

Plaats
Tramhalte Krokodil -  M iddelkerke 

Data
Op te  vragen bij Hugo Desmet, Lambertus Coolstraat 25, 8434 
Slijpe, 059 31 06 54, n rm iddenkust@ be.tf

Natuurreservaat Puidebroeken

Inhoud
De Puidebroeken is een be langrijk weidevogelgebied m et prach
tige  moerasvegetatie. In de ongeschonden landelijke om geving 
t re f je ta l van vertegenwoordigers van zoutlievende flora. In nat
te  periodes komen gro te stukken van het gebied onder w ater te 
staan.

Doel
Open aanbod in een veelheid van facetten, ge toetst aan o n tw ik 
kelingsdoelen en eindterm en.

In de klas
Veldwerk -  begeleide wandelingen

Doelgroep
Iedereen

Duur
Ongeveer 2 uur

Aantal deelnemers
Onbeperkt

Plaats
Sperm aliestraat M iddelkerke 

Data
Op te  vragen bij Patrick Deknudt, Zw artew eg 34, 8433 Manne- 
kesvere, 058 23 63 5415

mailto:nrmiddenkust@be.tf


Veldwerk OOSTENDE ueek
otM Sezee

De zeekoffer van Faldido 
Veldwerk op het strand

Inhoud
Centraal staat de experim enteerkoffer van de ie tw a t naïeve zee
rover Faldido. De koffer bevat heel w a t im pulsen om zich te  ver
diepen in het Noordzeeleven.

Doel
Het strand- en zeemilieu m et alle z in tu igen waarnem en en deze 
waarnem ingen systematisch noteren. In het s trandm ateriaal dat 
ze ze lf sam engebracht hebben gelijkenissen en verschillen o n t
dekken.

In de klas
Voorbereidingsm ogelijkheden, inhoud van de sessie en m ogelij
ke naverwerking werden opgenom en in een uitgebreide lesbro
chure.

Doelgroep
Tweede graad basisonderwijs - *  eerste graad secundair onder
w ijs

Duur

± 2 uur

Data
Doorlopend tijdens het ja a r na afspraak.

Aantal deelnemers
M axim um  25 kinderen /  jongeren /  an im a to r 

Plaats
Zee en strand te r hoogte van Duin en Zee o f op een andere loca
tie  in afspraak m et de educatieve dienst. Vergeet alvast je  rub
beren laarzen niet!

Nota
A ctiv ite it v in d t het best plaats bij laag w a te r (zie getijtafels)

Kostprijs
50 euro

Info
Horizon Educatief v.z.w. -  059 32 21 83

w e e k
t/tut oe

Boreas - Wind in de zeilen zee
Inhoud
Boreas biedt de beleefwereld zee, strand en duinen aan, verpakt 
ineen stevige w indjas, om te  voelen, te  proeven, te  zien, te  horen, 

te  ruiken.

Doel
De w ind gericht waarnem en, vergelijken en benoemen.

In de klas
Voorbereidingsm ogelijkheden, inhoud van de sessie en m oge lij
ke naverwerking werden opgenom en in een uitgebreide lesbro
chure. Zeeyoti: memospel

Doelgroep
Oudste kleuters basisonderwijs

Aantal deelnemers
M axim um  25 kinderen /  an im a to r

Plaats
Zee en strand te r hoogte van Duin en Zee o f op een andere loca
tie  in afspraak m et de educatieve dienst. Vergeet alvast je rub
beren laarzen niet!

Kostprijs
50 euro

Info
Horizon Educatief v.z.w.- 0 5 9  32 21 83

Flar- en Florapad
De natuur beleven zee
Inhoud
De wereld van het strand en het ta p ijt  van de duinen w ord t 
samen m et Flar en Flora onbegrensd en speels ervaren.

Doel
Een houd ing bijbrengen van zorg en respectvoor de natuur. Die
ren en planten ordenen aan de hand van eenvoudige, zelfgevon- 

den criteria.

In de klas
Voorbereid ingsm ogelijkheden, inhoud van de sessie en m ogelij
ke naverwerking werden opgenom en in een uitgebreide lesbro
chure. Zeeyoti: m emospel -  Zeecassette: Flar- en Floralied

Doelgroep
Eerste graad basisonderwijs

Duur
± 2 uur

Data
Doorlopend tijdens het ja a r na afspraak.

Aantal deelnemers
M axim um  25 kinderen /  an im a to r

Plaats
Zee en strand te r hoogte van Duin en Zee o f op een andere loca
tie  in afspraak m et de educatieve dienst. Vergeet alvast je  rub
beren laarzen niet!

Kostprijs
50 euro

Info
Horizon Educatief v.z.w.- 0 5 9  32 21 83

Inschrijvingsformulieren op blz. 128 en 129
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Simon de strandjutter 
Veldwerk op het strand

uaek Golfbreker 
Onderzoek

Inhoud
De zee ro lt het strand op en f lu is te rt de w onderlijkste  verhalen. 
Via veldwerk w orden de geheim en aan de zee on tfu tse ld . Kijken 
en luisteren ontspinnen een brokje ontstaansgeschiedenis. 
Speuren, tasten en benoemen, de kinderen gaan als échte pro
fessoren aan de slag. In groepjes gaat men via een b inocula ir de 
vondsten in detail bekijken, beschrijven en tekenen. Ook het 
determ ineren van schelpen aan de hand van een com puterpro
gramma kom t aan bod. Het gevonden m ateriaal kan verder aan
gewend worden om het volgens de fan tasie van de kinderen 
opnieuw  'to t  leven’ te  laten komen.

Doel
Gericht waarnem en m et alle z in tu igen en deze waarnem ingen 
op een systematische w ijze  ordenen en noteren.

In de klas
Voorbereidingsmogelijkheden, inhoud van de sessie en m ogelij
ke naverwerking werden opgenomen in een uitgebreide lesbro
chure. Strandzoekkaart te r beschikking.

Doelgroep

Tweede graad basisonderwijs -♦  derde graad basisonderwijs

Duur
± 2 uur

Data
Doorlopend tijdens het ja a r na afspraak.

Aantal deelnemers
M axim um  25 kinderen /  jongeren /  an im ato r 

Plaats
Strand te r hoogte van Duin en Zee. Vergeet alvast je  rubberen 
laarzen niet!

Kostprijs
50 euro

Inhoud
De strandhoofden o f golfbrekers dienen om de kracht van de gol
ven te  breken. Tussen en onder de stenen leven allerlei dieren die 
daar bescherm ing zoeken. Tijd voor groot speurwerk. Tevens 
meten we het profie l van de go lfbreker en maken we een syn
these van het veldwerk.

Doel
Gericht waarnem en van de go lfbreker en deze waarnem ingen op 
een systematische w ijze noteren.

In de klas
Voorbereid ingsm ogelijkheden, inhoud van de sessie en m ogelij
ke naverwerking werden opgenom en in een uitgebreide lesbro
chure.

Doelgroep
Derde graad basisonderw ijs - *  eerste graad secundair onderw ijs

Duur
± 2 uur

Data
Doorlopend tijdens het ja a r na afspraak.

Aantal deelnemers
M axim um  25 kinderen /  jongeren /  an im a to r 

Plaats
Golfbrekers op de Oosteroever van u it D u inen Zee. Vergeet alvast 
je  rubberen laarzen n ie t!

Kostprijs
50 euro

Info
Horizon Educatief v.z.w.- 0 5 9  32 21 83

Info
Horizon Educatief v.z.w. -  059 32 21 83



Veldwerk BREDENE 

Veldwerkkoffers Bredene
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Inhoud
Om het veldwerk in de kustb iotopen en het bos te  ondersteunen 
stellen het provinciebestuur en Horizon Educatief les koffers te r 
beschikking van het basisonderwijs. Voor elk veldwerkpakket is 
tevens een bijbehorende brochure te r  beschikking. Op het u it- 
leenpunt zijn volgende koffers beschikbaar: kabouterpad, bore- 
asset, landschapscaddy, zeekoffer, flar- en floraset, du in poëzie en 
een set parkkaarten.

Doel
Open aanbod in een veelheid van facetten, ge toetst aan o n tw ik 
kelingsdoelen en eindterm en.

In de klas
Veldwerk -  sim ulatiespel

Doelgroep
+ 4 jaar

Duur
Ongeveer 2 uur 

Info
Gratis a f te  halen in Duin en Zee, fo rts tra a t 128, Oostende 
059 32 2183

Aantal deelnemers
Klas o f groep

Horizon Educatief v.z.w.

Horizon Educatief vzw  is een huis voor w ere ldoriën ta tie  bewo
gen door zee, visserij, strand én du inen dat het onderw ijs en het 
jeugdw erk op de eerste plaats zet.

Onze educatieve dienst bevindt zich in het centrum  'Duin en Zee' 
op de O osteroeverte Oostende, tussen strand en zee, m idden de 
duinen. We zijn m akkelijk bereikbaar m et tre in  en tram .
Open elke werkdag van 9u. to t  12u. en van 14u. to t  17u.

Een v ro lijk  gezelschap w il kinderen en jongeren veelzijd ig op de 
wereld oriënteren. De w erk ing  beoogt op een creatieve en erva
ringsgerichte w ijze het leven aan onze Noordzeekust te  ontdek
ken. Tevens nod ig t Horizon Educatief u it to t  cu ltuurbelev ing en 
roept ze op to t  verdraagzaamheid binnen onze m u lticu ltu re le  
samenleving.

W ij serveren educaties,zeeklassen, vorm ingsprogram m a's en 
studiedagen op m aat van uw  klas, team  en studenten die op zoek 
zijn naar dat ietsje meer. Ons open aanbod is een open hand voor 
elke leerkracht en jeugdwerker.

De zee in de wereld. Even in de huid van een w ereldgenoot kru i
pen! De in leefateliers die de Noord Zuid relaties weerspiegelen 
staan voor je  klaar!
Horizon Educatief w erkte  binnen de cluster Noë een aanbod rond 
ontw ikkelingseducatie uit.

Zeehuis. Aanm onsteren in het Zeehuis is zeeman w orden! Je 
m aakt een v ind ingrijke  verkenn ingstocht door het m aritiem e 
leven.

Mu-zee-um. De muze aan de zee ontdekken! In het M useum voor 
Schone kunsten kan je je  uitleven in het mu-zee-um. Knetter laat 
kinderen kunstig creëren op zaterdagm iddag en in themavakan- 
ties. Kunst is te  gek! En dat kan je  speels ontdekken!

Horizon Educatief v.z.w. 
telefoon 059 32 21 83

INHOUD ZEEKOFFER
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Veldwerk DE HAAN wek
I/6H dézee

Veldwerkkoffers De Haan

Inhoud
Om het veldwerk in de kustb iotopen en het bos te  ondersteunen 
stellen het provinciebestuur en Horizon Educatief leskoffers te r 
beschikking van het basisonderwijs. Voor elk veldwerkpakket is 
tevens een bijbehorende brochure te r beschikking. Op het u it- 
leenpunt zijn volgende koffers beschikbaar: kabouterpad, bore- 
asset, landschapscaddy, zeekoffer, fla r- en floraset.

Doel
Open aanbod in een veelheid van facetten, ge toetst aan o n tw ik 
kelingsdoelen en eindterm en.

In de klas
Veldwerk -  sim ulatiespel

Doelgroep
+ 4 jaar

Duur
Ongeveer 2 uur 

Info

Gratis a f te  halen M ilieud ienst De Haan, Leopold laan 24 De Haan 
059 24 2124

Aantal deelnemers
Klas o f groep



Veldwerk BLANKENBERGE ueek
um bezee

Eén en twee: een halve dag aan zee

Inhoud
De leerlingen van het eerste en tw eede leerjaar worden u itge
nodigd om mee te  doen aan een leuke w ande ling  langs een speels 
natuurleerpad. Flar en Flora, de zeekabouters en de hoofdro l
spelers nemen de kinderen van de eerste graad mee op een 
strand- en du inenw andeling. Deze dag zet de focus op de eerste 
graad!

Doelgroep
Eerste graad

Aantal deelnemers
Klasgroep

Data
Het educatie f m ateriaal 'Flar en Flora'kan elke dag ontleend w o r
den. Er zijn 2 pakketten per halve dag te r beschikking (d.i. tw ee 
klassen per halve dag).

Duur
De a c tiv ite it d u u rt ongeveer tw ee  uur.

Plaats
April -  september: de koffers staan klaar aan de Strandred- 
dingsdienst op het strand van Blankenberge (onderaan de King 
Beach, te r hoogte van de Kerkstraat). Andere periode: volgens 
afspraak.

Opm erking
Alle materiaal voor de a c tiv ite it is te r plaatse aanwezig. Vergeet 
niet een em m ertje  en laarsjes mee te  brengen.

ueek
vut be

Het halve dagje voor de kleuters i6 C

Inhoud
Het verkennen van de na tuur en het m ilieu aan de kust is geen 
zaak voor grote jongens en meisjes alleen. Ook voor de aller
kleinsten zijn er m ogelijkheden. De provincie heeft een pakket 
klaar voor de kleuters: Boreas. Het is genoemd naar de Griekse 
god van de noordenw ind en om vat een speels doe-pakket m et 
een w indscherm . Achter d it w indscherm  kunnen de kinderen de 
natuur waarnem en, observeren, beleven,... en leren ze hun bele
vingen uitdrukken. Boreas is hét pakket om de on tw ikke lings
doelen van w ere ldoriën ta tie  concreet invu lling  te  geven.

Doelgroep
Jongste en oudste kleuters

Aantal deelnemers
Klasgroep

Data
Het Boreas-pakket kan elke dag ontleend worden (na afspraak 
m et dienst Leefmilieu (050 42 99 42) en o.v.b. beschikbaarheid).

Plaats
April -  september: de pakketten staan klaar aan de Strandred- 
dingsdienst op het strand van Blankenberge (onderaan de King 
Beach, te r hoogte van de Kerkstraat). Andere periode : volgens 
afspraak.

O pm erking
Alle materiaal voor de a c tiv ite it is te r  plaatse aanwezig.

Faldido op stap met de koffer

Inhoud
De oudsten van het basisonderw ijs kunnen gebruik maken van 
de Zeekoffer. Het is dé doe-koffer voor de tw eede en de derde 
graad. Hij bevat een pak m ateria len en werkm iddelen om de 
na tuur en het m ilieu aan de zee te  verkennen e n te  beleven. Bor
steltjes, zeefjes, loepjes, zeekijkers,... het z it er allemaal in. Fal
dido, de zeerover, neem t de kinderen mee op een boeiende toch t 
langs de du inen en de zee, op het strand en voorbij golfbrekers.

Doelgroep
Tweede en derde graad basisonderwijs

Aantal deelnemers
Klasgroep

Data
Dezeekoffers kunnen elke dag ontleend w orden na afspraak m et 
de dienst Leefm ilieu (050 42 99 42).

Duur
Eén halve dag 

Plaats
April -  september: de koffers staan klaar aan de Strandred- 
dingsdienst op het strand van Blankenberge (onderaan de King 
Beach, te r hoogte van de Kerkstraat). Andere periode: volgens 
afspraak.

O pm erking
Alle m ateriaal voor de a c tiv ite it is te r  plaatse aanwezig.
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Veldwerk BRUGGE weefe
o m  bezee

Het halve dagje voor de kleuters 
met "Boreas”

Inhoud
Het verkennen van de na tuur en het m ilieu aan de kust is geen 
zaak voor grote jongens en meisjes alleen. Ook de allerkleinsten 
mogen tijdens de Week van de Zee eens de deur u it. De provin
cie heeft een pakket klaar voor de kleuters: Boreas heet het. Het 
is genoemd naar de Griekse god van de noordenw ind en om vat 
een speels doe-pakket m et een w indscherm . Achter d it  w in d 
scherm kunnen de kinderen de na tuur waarnem en, observeren, 
beleven,... en leren ze hun belevingen uitdrukken. Boreas is hét 
pakket om de ontw ikke lingsdoelen van w ere ldoriën ta tie  con
creet invu lling  te  geven.

Code
BR01

Doelgroep
jongste  kleuters en oudste kleuters 

Data
Elke voor- en nam iddag 

Duur
Anderhalf uur. VM: 9.30 to t  11.00 uur. NM: 13.30 to t  15.00 uur 

Plaats
Het Boreaspakket kan afgehaald worden in d e te n t op het strand 
van Zeebrugge (voor Badengebouw).

O pm erking
De kinderen hebben het best laarzen en aangepast kledij mee.

Een halve dag aan zee met “Flar en Flora”

Inhoud
Flar en Flora, dezee-kabouters, nemen de kinderen van de eerste 
graad mee op een speelse on tdekkingstocht op het strand en in 
de duinen.
De a c tiv ite it vangt aan m et een poppenkastvoorste lling, die ver
zorgd w o rd t door een zeeanimator. Daarna begeleidt de zeeani- 
m ator samen m et de leerkracht de klas op de rondgang langs het 
pad.

Code
BR02

Doelgroep
Eerste graad

Data
Elke voor- en nam iddag.

Duur
De ac tiv ite it d u u rt ongeveer tw ee  uur. VM: 9.30 to t  11.30 uur. 
NM: 13.30 to t 15.30 uur

Plaats
Strand Zeebrugge, nabij te n t voor Badengebouw 

O pm erking
De kinderen hebben het best laarzen en aangepast kledij mee.

Samen met Faldido op stap met de koffer

Inhoud
De tweede en de derde graad van het basisonderwijs kunnen 
na tuu rlijk  ook gebruik maken van de Zeekoffer. Faldido, de zee
rover, neem t de kinderen mee op een boeiende toch t langs de 
du inen en de zee, op het strand en voorb ij golfbrekers.
Zijn doe-koffer bevat een pak m aterialen en werkm iddelen om 
de na tuur en het m ilieu aan de zee te  verkennen en te  beleven. 
Zeefjes, loepjes, zeekijkers, determ ineerkaarten... het z it er alle
maal in. Veel plezier! Een bezoek ach tera f aan de zeetent is een 
aanrader

Code
BR03

Doelgroep
tw eede en derde graad 

Data
Elke voor- en nam iddag.

Duur
Een halve dag 

Plaats
De zeekoffer kan afgehaald worden in de te n t op het strand van 
Zeebrugge (voor het Badengebouw)

O pm erking
De kinderen hebben het best laarzen en aangepast kledij mee.

L. « * ' •  Ù
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Een dauwtrip voor vroege vogels!

Inhoud
'Theearly b ird ,ca tches thew orm ’. Een Engels spreekwoord m aakt 
veel duidelijk. Vroege vogels hebben vaak geluk. Ook j i j  kunt m et 
je  leerlingen van d it geluk proeven tijdens een heuse vroege och
tendw andeling. N ooit hoorje  zoveel verschillende vogels zingen, 
nooit zie je  de zon zo prachtig stralen aan een lich t-m istige  och
tendhem el. M et de w ande ling  in het duinreservaat de Fontein
tjes te  Zeebrugge kun je  het zelf meemaken.
Een ervaren natuurg ids neem t de kinderen mee op een plezante 
en vooral leerrijke toch t. Ze krijgen u itleg  over de vogels die vroeg 
in de ochtend te  horen zijn. Na het prachtige vogelconcert kun
nen de kinderen misschien ze lf al één o f meerdere vogelgeluiden 
op naam brengen.

week
o m  oe

zee

Code
BR04

Doelgroep
Tweede en derde graad 

Data
woensdag 7 mei en woensdag 14 mei om 6.00 uur in de ochtend. 

Duur
Twee uur. We starten s tip t om 6 uur!

Plaats
Parking einde zeedijk te  Zeebrugge 

Opm erking
Alle kinderen hebben laarzen aan.Je w eet m aa rno o it w aaronze 
toch t ons brengt. Kinderen kunnen hun (extra) o n tb ijt gerust 
meenemen. M et zorg voor het m ilieu stoppen we onze boter
ham m en in een brooddoosje! De school kan zorgen voor een 
deugddoende w arm e chocoladem elk (thermosflessen).

Strand labo en schelpenspel

(enkel aanvullend op het gebru ik van de Zeekoffer)

Inhoud
Op deze ac tiv ite it zoeken en verzamelen de kinderen allerlei orga
nismen en aanspoelsels aan de w a te rlijn  en op het strand tijdens 
de s trandactiv ite it m et de zeekoffer.
Een kruier heeft vooraf een aantal levende diertjes, zoals krab
betjes en garnalen, verzameld in een aquarium  indezee ten t.A lle  
vondsten kunnen er m et microscopen en reuzenloepen onder
zocht en op naam gebracht worden.
We spelen achteraf een ‘schelpen herkennen’ spel. De kinderen 
leren spelenderw ijs een pak veelvoorkom ende schelpen kennen 
en volgens hun kenmerken sorteren.
Op de s trandactiv ite it m et de Zeekoffer begeleidt de leerkracht ze lf 
zijn klas. Het aanvullende labo-onderzoek en schelpenspel gebeu
ren onder begeleiding van een natuurgids.

Code
BR05

Doelgroep
tweede en derde graad 

Data
Elke voor- en nam iddag

Duur
Strandlabo en Schelpenspel: elk ongeveer een ha lf uur. Het t i jd 
stip van deze ac tiv ite iten  w o rd t te r plaatse afgesproken bij a fle 
vering van de Zeekoffer (aanvang om  9.30 uur en om 13.45 uur).

Plaats
Tent op het strand van Zeebrugge (voor Badengebouw).

Een lekker zeebriesje...

(enkel aanvullend op het gebru ik van de Zeekoffer)

Inhoud
Aan zee blaast de w ind  bijna a ltijd . Op het strand van Zeebrug
ge ontdekken kinderen proefondervindelijk  heel w a t facetten van 

deze natuurkracht.
Ze meten de w indsnelhe id, bepalen de w ind rich ting , leren m et 
een kompas werken...

week
oüh oe

zee

Code
BR06

Doelgroep
tweede en derde graad 

Data
Elke voor- en nam iddag 

Duur
Ongeveer 1 uur. Aanvang om 9.30 u., 10.45 u., 13.30 u., 14.45 u. 

Plaats
Zeetent op het strand van Zeebrugge (bij Badengebouw)

Van laag to t hoog in de kustzone

(aanbevolen als onderdeel van een volle dagactiv ite it)

Inhoud
De zee lig t laag, de du inen hoog. De polder achter de duinen lig t 
dan weer enkele meters lager. Een logische zaak, denk je. M aar 
de hoogteverschillen zijn vrij groot.
Tijdens deze ac tiv ite it m eten de kinderen het hoogteprofie l op 
van de laagw aterlijn  to t  aan de du in toppen o f eventueel to t  aan 
de polder achter de duinen.
Hoeveel bedraagt het verschil tussen hoog en laag water? Hoe 
hoog zijn de hoogste toppen van de duinen? Liggen de polders 
echt lager dan de zee? Hoe be langrijk  zijn de du inen w el voor de 
bescherm ing van het land tegen de zee?
Deze ac tiv ite it verloopt onder begeleiding van een natuurani- 
mator. Het is aanbevolen om deze a c tiv ite it te  doen als onder
deel van een volle dagu its tap (bv. m et gebru ik van de Zeekoffer
o.l.v. de leerkracht).

Code
BR07

Doelgroep
derde graad

Data
5 mei, 6 mei, 7 mei in de voorm iddag 
9 mei in de nam iddag

w e e k
Oüh de

zee
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Duur
Ongeveer anderha lf uur. Aanvang om 9.30 en 13.30 uur.

Plaats
Zeetent op het strand van Zeebrugge (bij Badengebouw) 

Opm erking
De kinderen hebben het best laarzen en aangepast kledij mee.

u /e e k
tm  oe

Spaar water voor later zee
Inhoud
Wateronderzoek
W ater is n iet steeds zomaar water. We kennen bruin water, hel
derb lauw  water, troebel water,... Soms zien we in som mige beken 
o f kanalen zelfs groen o f schuim end water. Verschillende w a te r
lopen hebben verschillende kenmerken. Op zow at iedere plaats 
heeft w a te r een andere kw a lite it. De rol van de mens in de w a te r
kw a lite it is n ie t onbelangrijk.
W aterfilter maken.
Tijdens de Week van de Zee kunnen de kinderen van je  klas ze lf 
experimenteren m et verschillende proefjes en opdrachten en 
zullen w ede kw a lite it van het zeewater testen. Hoe kun je  w a te r 
zuiveren? En w a t kunnen we zuiver w a te r noemen? W at gebeurt 
er als je  een beetje a fwasm iddel toevoegt aan zeewater? De kin
deren komen het allem aal te  weten tijdens deze boeiende acti
v ite it van de dienst Leefm ilieu van de stad Brugge. We maken 
samen een echte w a te rfilte r I

Code
BR08: wateronderzoek 
BR09: w a te rfilte r maken

Doelgroep
derde graad

Data
Wateronderzoek: 6 mei, 9 mei, 13 mei, 15 mei om 9.30u s tip t 
Duur 1 uur
W aterfilter maken: 6 mei, 9 mei, 13 mei, 15 mei om 11 uur.
Duur: 1 uur.

Plaats
We spreken a f aan de Zeetent op het strand van Zeebrugge 
(bij Badengebouw).

O pm erking
De kinderen hebben het best laarzen en aangepast kledij mee.



Veldwerk KNOKKE-HEIST 

Het kofferverhaal

weefe
Iia* oe

zee
KLEUTERS

Titel Waar ga je  aan het werk? Hoe en wanneer ontlenen?

Boreas - alle kleuters op het strand o f in het Zwin het he le jaa r rond: M useum  Sincfala (*) 
tijdens Week van de Zee: ook in het Zwin (**)

Woeste Willem  - alle kleuters
(zie ook extra fiche op volgende bladzijden)

op het strand o f in het Zwin het he le jaa r rond: M useum  Sincfala (*) 
tijdens Week van de Zee: ook in het Zwin (**)

Zand, Zee, Zon - jongste  kleuters
(zie ook extra fiche op volgende bladzijden)

op het strand o f in het Zwin het he le jaa r rond: M useum  Sincfala (*) 
tijdens Week van de Zee: ook in het Zwin (**)

Wiet - oudste kleuters
(zie ook extra fiche op volgende bladzijden)

in het Zwin het he le jaa r rond: enkel in het Zwin (**)

Kabouterpad - alle kleuters in het bos het he le jaa r rond: M useum  Sincfala (*) 
tijdens Week van de Zee: ook in het Zwin (**)

LAGERE SCHOOL

Titel Waar ga je  aan het werk? Hoe en w anneer ontlenen?

Flar en Flora - 1 °  graad op het strand o f in het Zwin het he le jaa r rond: M useum  Sincfala (*) 
tijdens Week van de Zee: ook in het Zwin (**)

Zeekoffer -  2° en 3° graad op het strand o f in het Zwin het he le jaa r rond: M useum  Sincfala (*) 
tijdens Week van de Zee: ook in het Zwin (**)

Boskoffer - 1°, 2° en 3° graad in het bos het he le jaa r rond: M useum  Sincfala (*)

Landschapskoffer-1°, 2° en 3 ° graad overal bu iten het he le jaa r rond: M useum  Sincfala (*)

GEZINNEN

Titel Waar ga je  aan het werk? Hoe en w anneer ontlenen?

Duinpieper gezinsrugzakje voor het strand 
o f de duinen

het he le jaa r rond: M useum  Sincfala (*) 
o f  het Zwin (***)

Hoe ontlenen?
Je reserveert het best 3 weken vooraf bij de uitleendiensten:
(*) het ja a r  rond: M useum  Sincfala
Rita Peckelbeen, Pannenstraat 140, 8301 Knokke-Heist
tel 050 63 08 72 - rita.peckelbeen@ knokke-heist.be
(**) tijdens Week van de Zee (25 april to t  en m et 11 mei 2003)
u itleenpunt het Zwin, reserveren bij Siska W illem s
Verweeplein 1,8300 Knokke-Heist
te l 050 63 0 1 9 8  - siska.w illems@ knokke-heist.be
(***) het ja a r  rond: u itleenpun t het Zwin
onthaal, Graaf Leon Lippensdreef 8, 8300 Knokke-Heist
tel 050 60 70 86 - in fozw in@ zw in.be

W erkwijze
Het gebruik van de koffers is gratis. Je be taa lt wel een waarborg 
van 25 euro voor een koffer en 10 euro voor een gezinsrugzakje 
en krijg t die te rug  als je  het m ateriaal te rug  aflevert. Stukken die 
kapot gem aakt worden, m oeten vergoed worden (kostprijs staat 
vermeld op de inventaris die in elke m ateriaal koffer zit).

W il je  begeleiding bij gebru ik van het ve ldw erkm ateriaa l
In Knokke-Heist kunnen w e voor de begeleiding van de ac tiv ite i
ten een beroep doen op een gro te groep NME-medewerkers. Die

bestaat zowel u it v rijw illigers , zoals natuurouders en zee-ani- 
matoren, als u it gediplom eerde natuurg idsen en Zwingidsen. Al 
deze mensen zetten zich m et veel enthousiasm e in vooreen aan 
de groep aangepaste begeleiding en garanderen een geslaagde 
activ ite it.
Voor meer in lich tingen over de begeleiding kun je  terecht bij
Siska W illem s -  m ilieud ienst
Verweeplein 1, 8300 Knokke-Heist
te l 050 63 01 98 - siska.w illem s@ knokke-heist.be
het Z w in -o n th a a l
Graaf Leon Lippensdreef, 8300 Knokke-Heist 
te l 050 60 70 86 - in fozw in@ zw in.be

Opgepast! (zie ook fiches op volgende bladzijden )
begeleiding voor de activ ite iten zand, zee en zon
Woeste W illem en Wiet
reserveren bij Horizon Educatief
Fortstraat 128 -  8400 Oostende
te l 059 32 21 83 - fax  059 32 21 83
horizon.educatief.vzw@ skynet.be
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Zand, zee en zon - Speel je  met ons mee?

Inhoud
Een bolderkar w ach t op ons in de duinen. We graven ons een weg 
door het warm e zand en stranden zo in de koelte van het zilte  
zeewater. Rond de drie e lem enten beleven de peuters en jongste  
kleuters één groot feest doorspekt m et bewegingsoefeningen, 
liedjes en relaxatiem om entjes.
N iet toevallig  plaatsen we onze schatten te  m idden van de 3 Z- 
woordjes: zand, zee en zon. W ant zeg nu zelf: w ie  staat er d ich
te r bij de bodem dan deze 'grondkinderen'?

Doel
We laten de peuter o f de jonge k leuter ontdekken hoe actie to t 
reactie leidt... We maken ze nieuwsgierig naar w a t je  allemaal 
kunt doen m et zand, zee en zon. Ten s lo tte  confronteren we ze 
ook m et hun eigen m ogelijkheden van het eigen lichaam. 'Kijk 
maar eens w a t ik allem aal kan! w o rd t hun terechte lijfspreuk!

Doelgroep
peuters en jongste  kleuters basisonderwijs

u /e e k
i/M oe

zee

Kostprijs
50,00 euro

Aantal deelnemers
klasgroep /  an im ator

Data
het hele jaa r rond, na afspraak

Duur
+ /- 2 uur

Plaats
bij de reservatie spreek je  een plaats op het strand a f 

Reservatie
Horizon Educatief VZW
Fortstraat 128, 8400 Oostende
tel 059 32 21 83 - horizon.educatief.vzw@ skynet.be

Woeste Willem - Belevingsspel

Inhoud
Tussen duin en zee w o on t Woeste W illem . W illem  is zeerover. O f 
eigenlijk: W illem  was zeerover, w a n t hij is m et pensioen. Woes
te W illem  is een echte barbaar. Hij zw aait m et z’n armen en lacht: 
hoepel op, landrotten. M aar W illem  is ook dol op vliegeren, schat
kisten, zeem eerm innen en do lle pret op het strand.

Doel
Avontuur en spel staan centraal 

In de klas
Boeiende en praktische suggesties beschikbaar voor naverwer
king in klas.

Doelgroep
Oudste kleuters -» eerste graad Basisonderwijs

Kostprijs
50,00 euro

Aantal deelnemers
klasgroep /  an im ato r

Data
het hele jaar rond, na afspraak

Duur
+ /- 2 uur

veek
non oe

zee

Plaats
bij de reservatie spreek je  een plaats op het strand a f 

Reservatie
Horizon Educatief VZW
Fortstraat 128, 8400 Oostende
te l 059 32 21 83 - horizon.educatief.vzw@ skynet.be

Vliegen met Wiet in het Zwin

Doel
A von tuur en spel staan centraal 

In de klas
Boeiende en praktische suggesties beschikbaar 

Doelgroep
Oudste kleuters - *  eerste graad Basisonderwijs

Kostprijs
50,00 euro

Aantal deelnemers
klasgroep /  an im a to r

Data
het hele ja a r rond, op afspraak

Duur
+ /- 2 uur

Plaats
deze a c tiv ite it w o rd t enkel georganiseerd in Natuurcentrum  het 
Zwin
G raaf Leon Lippensdreef 8, 8300 Knokke-Heist 
te l 050 60 70 86 - in fozw in@ zw in.be

Reservatie
Horizon EducatiefVZW
Fortstraat 128, 8400 Oostende
te l 059 32 21 83 - horizon.educatief.vzw@ skynet.be

mailto:horizon.educatief.vzw@skynet.be
mailto:horizon.educatief.vzw@skynet.be
mailto:infozwin@zwin.be
mailto:horizon.educatief.vzw@skynet.be


Met de biobelletax rondsnuffelen Hoe moet je  kijken naar vogels?
in het Zwin lager onderw ijs Ornithologen in spe lager onderw ijs

Inhoud
Het idee is eenvoudig: com bineer 3 bekenden op een originele 
manier: een belletax, a llerlei vondsten u it het park en natuurge
bied, zoals uitwerpselen, braakballen, krabbenpootjes, schelpen, 
vruchten van diverse planten,... en een zwingids. De belletax is 
een v ie rz itte r waarvan de tw ee achterste z itp laatsen vervangen 
zijn door een grote koffer, bestaande u it verschillende laden en 
kastjes. Die worden gevuld m et een gro te verscheidenheid van 
biom aterialen waaronder vondsten die de kinderen in het 
natuurreservaat ook kunnen aantreffen in vloedmerken.

Kostprijs
de kostprijs w o rd t opgesplitst in:
• vast gedeelte voor vergoeding gids: 22 euro 
•toegangsprijs  6-11: 2,90 euro 

12-60: 2,40 euro 
60+: 3,80 euro

Aantal deelnemers
m axim um  1 klasgroep

Data
het hele ja a r rond, na afspraak 

Openingsuren Zwin
van Pasen to t  september: open van 9.00 uur to t  19.00 uur 
van oktober to t  Pasen: open van 9.00 uur to t  17.00 uur 
van november to t  eind m aart: gesloten op woensdag

Duur
+ /-  2 uur

Plaats
Natuurcentrum  het Zwin
Graaf Leon Lippensdreef 8, 8300 Knokke-Heist
te l 050 60 70 86 - in fozw in@ zw in.be

Rreservatie
telefonisch bij het onthaa l van het Zwin 
op het num m er 050 60 70 86

Inhoud
Verrekijkers, telescopen,... je  kent ze wel, maar hoe k ijk je  daar nu 
door? Hoe m o e tje  in de lucht tu ren  om  gem akkelijk een vogel te 
vinden? Hoe herken je  bepaalde soorten? Een echte natuurgids 
tre k t m et je  groep het reservaat in om al doende een antwoord 
te  geven op al ju llie  vragen. Tijdens deze w andeling krijgen alle 
deelnemers een verrekijker mee om ingeleid te  worden in de 
wondere wereld van het vogelkijken. N a tuu rlijk  leer je  eerst hoe 
je  op een eenvoudige m anier de vogels voor de lens kan krijgen.

Kostprijs
de kostprijs w o rd t opgesplitst in:
• vast gedeelte voor vergoeding gids: 22 euro
• huur verrekijker: 2 euro per persoon 
•toegangsprijs  6-11: 2,90 euro

12-60: 2,40 euro 
60+: 3,80 euro

Aantal deelnemers
m axim um  1 klasgroep o f een groep van 20 personen 

Data
het hele ja a r rond, na afspraak 

Openingsuren Zwin
van Pasen to t  septem ber: open van 9.00 uur to t  19.00 uur 
van o k to b e rto t Pasen: open van 9.00 u u r to t  17.00 uur 
van november to t  eind m aart: gesloten op woensdag

Duur
+ /- 2 uur

Plaats
N atuurcentrum  het Zwin
Graaf Leon Lippensdreef 8, 8300 Knokke-Heist
te l 050 60 70 86 - in fozw in@ zw in.be

Reservatie
telefonisch bij het on thaa l van het Zwin 
op het num m er 050 607086
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de golven zijn het ritme 
de schelpen het refrein 
meeuwen op één poot 
willen komma's zijn

Je zal pas gehoord worden 
als de golven zwijgen 
en de zee luistert.



5 Cursussen en vorming
Cursussen en vorming DE PANNE

Natuur in zicht

Inhoud
Voor w ie  de na tuur samen m et anderen w il leren beleven, is er 
de cursus natuur-in-z ich t. Tijdens een tie n ta l ac tiv ite iten  maak 
je  kennis m et planten, dieren, ecologie en landschappen. N a tuur
kennis en -be le v ing  vullen elkaar aan tijdens b innenactiv ite iten 
en excursies in de nabije omgeving.

Doelgroep
Deze cursus richt zich to t  iedereen die de eerste stappen zet in 
de natuur. Van deelnemers w o rd t geen enkele voorken nis vereist.

Aantal deelnemers
Max. 25 personen

Data
Deze cursus heeft plaats op do 2 4 /04 /2003  en do 08 /05 /2003  in 
de voor- en nam iddag, do 15/05/2003,. do 22 /05/2003 , do 
12/06/2003, do 19 /06 /2003 , do 26 /06 /2003  in de namiddag.

Duur
Van 9u to t  12u en van 14u to t  17u 

Info
Voor vrijb lijvende in lich tingen :
-CVN -secre ta riaa t, Ganzenplein 5A, 8000 Brugge, 050 33 35 10
- M ilieudienst, Zeelaan 21, 8660 De Panne, 058 42 97 68

Zeilwagenrijden

Inhoud
Foto van zeilwagen staat op cd
Landelijke zeilwagenfederatie le e rt je  omgaan m et de capriolen 
van het strand, de zee en de w ind. De vereniging biedt in itia tie - 
lessen zeilwagenrijden aan.

Doelgroep
Voor volwassenen en kinderen vanaf 14 jaa r 

Info
Benny Dezeure
Zeilwagencentrum , Dynastielaan 18, 8660 De Panne 
tel. 058 41 57 47 - e-m ail: info@ lazef.be

Data
Data zijn a f te  spreken op het info-adres 

Prijs
8 eu ro /uu r/huu rw agen (2 pers)

Duur

1 1 /2  uur
Opgelet: gelieve regenkledij mee te  brengen en eventueel een 
handdoek.

Plaats van afspraak
Zeilwagencentrum , Dynastielaan 18, 8660 De Panne

Surfen

Foto van surfers staat op cd
W indsurfen en speedsailclub Panne M arine.T ijdens de maanden 
m aart to t  en m et sept.-okt. w o rd t er gesurft. Speedsailing kan 
niet tijdens de zom erm aanden vanwege de grote drukte op het 
strand. Een surfp lank huren kan voor 10 eu ro /uu r en voor een 
m on ito r m o e tje  nog eens 10 eu ro /uu r b ijte llen.

Doelgroep
Volwassenen en kinderen vanaf 14 jaa r

Aantal deelnemers
Na afspraak

Data
Na afspraak bij:
Panne M arine, Zeedijk 89, 8660 De Panne 
tel. 0475 95 33 50 o f 058 41 46 65

Duur
1 uur

Plaats van afspraak
Panne M arine, Zeedijk 89, 8660 De Panne
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Cursussen en vorming OOSTENDE

Basiscursus schoolanimator 
Een ervaringsgerichte zee

Inhoud
Deze vormingsreeks is vooral gerich t naar mensen die, vanu it de 
aanpak en visie van w ere ldoriën ta tie , w illen  meestappen in de 
begeleiding van kinderen en jongeren aan de kust. leder vor- 
m ingsm om ent is tweeledig . Enerzijds ervaringsgerichte sessies 
m et de zee als them a ervaren, verwerken en kunnen verwezen
lijken, anderzijds vertrouw d raken m et de pedagogische onder
bouw ervan.
Bovendien worden hierb ij de raakvlakken en doelste llingen van 
het onderw ijs aangereikt.

Info
Horizon Educatief v.z.w.- 0 5 9  32 21 83

Vier zoenen - Zelf veldwerk in de natuur

Inhoud
Elk seizoen heeft zijn geheim en. Vier zoenen biedt je  een leer- 
m iddelenkast vol praktische ve ldw erktips om ge tijd ig  de na tuur 
m et de klas in de loop van het schoo ljaa rte  ontdekken. Zie je  het 
voor ogen? De na tuur waarnem en m et alle z in tu igen. M et een 
koffer vol veldwerktips ze lf aan de slag gaan m et je  klas. Leer
krachten basisonderwijs zijn van harte w e lkom !

Data
Elke eerste woensdag van een n ieuw  seizoen.

Plaats
Kinderboerderij 'De Lange Schuur’ -  S tuiverstraat 599 

Info
Horizon Educatief v.z.w.- 0 5 9  32 21 83

ik was de zee 
en jij was het strand 
bij jou 
kwam ik graag aan land



Omgaan met de gevaren van de zee

Inhoud
Tijdens de zom erm aanden wagen som m igen zich in het diepe 
van de zee. N iet zonder gevaar. De verandering van de strom ing 
o f de geniepige onderstroom  verrassen som m ige overmoedige 
zwemmers. Gelukkig is de Strandreddingsdienst nooit veraf. 
DeBlankenbergsestrandredders hebben reedsjaren ervaring.Z ij 
geven de kinderen dan ook graag een w oord je u itleg over de vei
ligheid in en om de zee. W at betekent de groene w im pel? Waar
op let je  als de rode w im pe l wappert? Hoe kunnen kinderen zelf 
ervaren hoe een reddingsactie in z'n werk gaat?

Doelgroep
Lager onderw ijs

Aantal deelnemers
1 klasgroep per sessie, eventueel kunnen 2 klassen van eenzelf
de school samen een sessie b ijw onen (max. 50 leerlingen)

Data
A p r i l- h a lf  mei (enkel op a fs p ra a k -b e p e rk te  m ogelijkheid) 

Duur
Ongeveer anderha lf uur 

Plaats
Strandreddingsdienst, strand Blanken berge. Je kunt ons bereiken 
onderaan de King Beach, te r  hoogte van de Kerkstraat.

De geschiedenis van 
de Oostelijke Kustvlakte

Inhoud
Deze cursus w o rd t gegeven door professor F. M ostaert en door 
lie. W. W intein.

Info
Rosa Dekempe 050 41 78 77 

Data
Zaterdag 08/02, zaterdag 22 /02 en zaterdag 15/03 

Duur
Telkens van 14 to t  17 uur 

Plaats
Deze cursus heeft plaats in het bezoekerscentrum Groenwaecke, 
Kuiperscheeweg 6B

Kostprijs
€ 200 per persoon 

Opmerkingen
Organisatie: vzw N a tuurpun t Afd. Blankenberge

Hoe kan ik planten op naam brengen?

Inhoud
Planten op naam brengen. G ebruik van een flora. Doe-namiddag. 

Info
Dirk Content 050 41 62 39 

Data
zaterdag 26 /04  

Duur
Start om 13.30 uur 

Plaats
Bezoekerscentrum Groenwaecke, Kuiperscheeweg 6B 

O pm erking
Organisatie: vzw  N a tuurpunt, A fde ling Blankenberge

Cursus Eb en Vloed

Inhoud
Cursus Eb en Vloed 

Info
Rosa Dekempe 050 41 78 77 

Data
Donderdag 3/07, vrijdag 4 /0 7  en zaterdag 5 /07 

Duur
Van 9 uur to t  17 uur 

Plaats
Bezoekerscentrum Groenwaecke, Kuiperscheeweg 6B 

O pm erking
Een organisatie van de vzw  N atuurpunt, A fdeling Blankenberge 
en CVN

Nachtvlinderavond

Inhoud
Eerst een voordracht, dan vangen en bekijken van nachtvlinders 

Info
Rosa Dekempe 050 41 78 77 

Data
zaterdag 16/08 

Duur
S tart om 20.00 uur 

Plaats
Bezoekerscentrum Groenwaecke, Kuiperscheeweg 6B 

O pm erking
Organisatie: vzw N atuurpunt, A fde ling Blankenberge

---------
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Cursussen en vorming 
KNOKKE-HEIST

Zin in ’t  Zwin?

Inhoud
Dit is een buitencursus als ‘ in troduc tie  in publieksbegeleid ing in 
he tZ w in ’,eenorgan isatievan he tZ w in  en C u ltuurcentrum  Knok- 
ke-Heist, m.m.v. het Centrum  voor Natuur- en M ilieu  educatie 
West-Vlaanderen).
Je maakt kennis m et het Zwin en om geving, de planten, vogels, 
getijden, sporen, werken m et kijker en telescoop,...

Kostprijs
50 euro

Data
op donderdagen 6,13, 20 en 27 m aart 2003 en op 3 april 2003, 
telkens in het Zwin van 10 u u r to t  16.30 uur.

Plaats
Natuurcentrum  he tZ w in
Graaf Leon Lippensdreef 8, 8300 Knokke-Heist
te l 050 60 70 86 - in fozw in@ zw in.be

Info en inschrijv ing
Cultuurcentrum  Knokke-Heist
Meerlaan 32, 8300 Knokke-Heist
tel 050 63 04 30 - cultuur@ knokke-heist.be

Info-avonden voor 
de ‘vrienden van het Zwin ’

Inhoud
Er zullen regelm atig info-avonden georganiseerd worden voor al 
w ie geïnteresseerd is in de w erk ing  van het Zwin. Je kun t d it zien 
als een soort vervolg op de cursussen Zw in -in -z ich t en Zin- in- 
't  Zwin. Iedere avond zal een ander them a toege lich t worden: 
denken we maar aan nesten en nestkastjes, broedgedrag, 
lichaamsbouw, voo rtp lan ting , ... van onze gevederde gasten in 
het Zwin.
Het ju is te  program ma kan opgevraagd worden in het Zwin o f via 
in fozw in@ zw in.be.

Data
elke 3de donderdag van de maand; we starten in de maand ja 
nuari.

Uur
van 20 u u r to t  22 uur

Doel
Klasjes u it de basisschool trekken er graag op u it om de na tuur
elem enten te  gaan ervaren. Vaak hebben de leerkrachten han
den teko rt om de kinderen te  begeleiden bu iten de schoolmuren. 
In de meeste klasjes z it w el een kleine m et een mama o f papa, 
oma o f opa, nonkel o f  tan te  die van de na tuur houdt en deze lie f
de w il helpen overbrengen naar de vriendjes in de klas.
Zo iemand kap bij ons de cursus na tuurouder volgen. D it is een 
heel praktische cursus voor mensen m et een ruim e algemene 
interesse. Er w o rd t geen voorkennis gevraagd en het is volledig 
gratis. Deze cursus is het resu ltaat van een sam enwerking tus 
sen provincie West-Vlaanderen, CVN en de gemeente Knokke- 
Heist.

Data
donderdagen 13 februari; 20 februari en 27 februari 
dinsdagen 11 m aart, 18 m aart en 25 m aart

Uur
telkens van 13.45 uur to t  15.45 uur 

Plaats
N atuurcentrum  het Zwin
Graaf Leon Lippensdreef 8, 8300 Knokke-Heist
te l 050 60 70 86 - in fozw in@ zw in.be

Inlichtingen en reservatie
Siska W illem s
M ilieudienst, Verweelein 1 ,8300 Knokke-Heist 
te l 050 63 01 98 - siska.w illem s@ knokke-heist.be

Plaats
Cultuurcentrum  Knokke-Heist
Meerlaan 32, 8300 Knokke-Heist
te l 050 63 04 30 - cultuur@ knokke-heist.be

Reservatie
Siska W illems
M ilieudienst, Verweelein 1 ,8300 Knokke-Heist 
te l 050 63 01 98 - siska.w illem s@ knokke-heist.be

mailto:infozwin@zwin.be
mailto:cultuur@knokke-heist.be
mailto:infozwin@zwin.be
mailto:infozwin@zwin.be
mailto:siska.willems@knokke-heist.be
mailto:cultuur@knokke-heist.be
mailto:siska.willems@knokke-heist.be


Natuur-wat? Natuurouders!

ledere school besteedt aandacht aan natuur- en m ilieu-educatie 
(NME).
Het natuur- en m ilieuonderw ijs  in de basisschool betekent n iet 
langer ‘kennis van de na tuu r’ overbrengen, maar wel kinderen 
leren om hun na tuurlijke  om geving te  'ervaren’ en te  'onderzoe
ken’ en hen zorg en waardering voor de na tuur bijbrengen.

Dit kan niet zonder d irect contact m et de na tuur en hun om ge
ving. M eeren m eertrekken scholen 'e rop  u it'.Zevoeren natuur- 
en m ilieupro jecten u it. Binnen de directe schoolom geving zijn 
daar m ogelijkheden genoeg voor.

M eteen groep op stap gaan va lt in de praktijk  n ie t a ltijd  mee (vei
ligheid, organisatie). De leerkracht heeft n iet a ltijd  de nodige tijd  
en ru im te  om alle kinderen in co n ta c tte  brengen m et de natuur, 
om hen te laten ruiken, voelen, proeven, luisteren... om hen m.a.w. 
de na tuur actie f te  laten ontdekken en ervaren.

Natuurouders bieden een oplossing. Zij staan de leerkrachten bij 
in de organisatie en de u itvoering van het veldwerk. D it kan zowel 
in de klas als in de om geving van de school.

Vaste onderdelen van de cursus zijn: kennism aking, w a t is NME, 
hoe leren kinderen, werken m et leskoffers, omgaan m et veld- 
w e rkactiv ite iten  buiten de klas, overleg m et de leerkracht, 
afspraken...

Interesse? 
Organiseer samen met ons een cursus natuurouder!

De provinciedienst natuur- en m ilieueducatie  organiseert, op 
vraag van scholen en gem eenten, cursussen voor mensen die als 
na tuurouder w illen  aan de slag gaan.
Op vraag worden er m et voldoende kandidaten (m instens 12) 
cursussen georganiseerd.
De cursussen zijn gratis! Neem contact op m et de provinciedienst 

natuur- en m ilieueducatie (zie adressen).

Wie kan natuur(groot)ouder worden?

Iedereen m et een beetje vrije  t ijd  kan natuurouder worden (ook 
grootouders). Al w ie  het leuken zinvol v in d t om m et kinderen op 
onderzoek in de om geving te  trekken, m oet beslist na tuurouder 
worden. Een natuurouder is in regel gebonden aan één school.

Ondertussen gingen reeds een tien ta l cursussen door, zijn er 
meer dan 100 natuurouders in W est-Vlaanderen en nu ook in 
Oost-Vlaanderen en Antwerpen.

Pluspunt voor de school

Natuurouders betekenen voor de school een meerwaarde. De 
partic ipatie en de betrokkenheid van de ouders bij de school ver
groot. Zij worden ingeschakeld in de schoolpraktijk. Bij het begin 
van het schooljaar o f van een trim es te r bespreken de leerkrach
ten waar en wanneer ze op ‘hun’ natuurouders een beroep w en
sen te  doen.

Leerkrachten én directies spelen dus een belangrijke rol om 
(groot)ouders w arm  te  maken en een cursus te  laten volgen.

Hoe wordt je natuurouder?

Door het volgen van een cursus natuurouder! Tijdens zeven vor- 
m ingsm om enten krijgen de natuurouders oefeningen om 
samen m et de kinderen m ee rove rden a tuu ren  het m ilieu te o n t
dekken. Het algemene deel van deze cursus besteedt ruim  aan
dacht aan het omgaan m et kinderen. Daarnaast worden bepaal
de the m a ’s aangepakt aan de hand van eenvoudige werkvorm en. 
Misschien w e rk t de school reeds rond afvalpreventie o f is er een 
educatieve tu in  op school.
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Vormingen leerkrachten Week van de Zee 2003

Woensdag 12 februari

Woensdag 26 februari

Woensdag 19 februari

ueek
OCM oe

zee
Vloed onbeperkt aantal deelnemers
Duin en Zee, Fortstraat 128, Oostende
Een eerste kennism aking m et veldwerk aan zee
Voor kleuter- en lager onderw ijs en allen welkom

Boreas 
Flar en Flora 
Zeekoffer van Faldido 
Zeekoffer van Faldido 
Duinpoëziepad

KO
KO/1GRLO
2GRLO
3CRLO
2CRLO/3CRLO

Zeespiegel, onbeperkt aantal deelnemers
Duin en Zee, Fortstraat 128, Oostende
Veldwerk aan zee, verdiepend werken op vloed van 12 februari 
Voor kleuter- en lager onderw ijs en allen welkom

W oeste W illem
Buiten Westen
W indpa in ting
In de zee w o on t de maan
Speelduinen

KO/1CRLO
3CRLO
LO
KO
2GRLO/LOen leerkrachten licham elijke opvoeding

2 werkwinkels/verschillende locaties in Oostende, max. 25 deelnemers elk

James en Co Ensorhuis, V laanderenstraat 111BO
Zeeleeuw VLIZ - V ism ijn, 45-52 Pakhuizen BO

Woensdag 12 maart 4 werkwinkels Duin en Zee, Fortstraat 128, Oostende, max. 25 deelnemers elk

N atuur op je  bord KO/1GRLO
't  Zeehuis LO
Zand, zee en zon KO
Klanken KO/LO

Woensdag 19 maart 1 werkwinkel, natuurreservaat 't Zwin, Knokke-Heist, max. 25 deelnemers

Kustvogels LO

Woensdag 26 maart 2 werkwinkels, NEC De Nachtegaal, Olmendreef 2, De Panne,
max. 25 deelnemers elk

Duinpracticum  LO
Klanken KO/LO

Info KO = kleuteronderw ijs  I 1GRLO = eerste graad I LO = lager onderw ijs
2GRLO = tw eede graad I BO = basisonderwijs I 3GRLO = derde graad

Alle vorm ingen hebben plaats in een sam enwerking van de provinciedienst NME en horizon educatief v.z.w.
Werken verder mee: VLIZ - 't  Zwin - Ensorhuis - De zeevonk I Alle vorm ingen hebben plaats door tussen 14.00-16.30 uur

14.00 uur on tvangst en ko ffie /thee
14.15 uur in le id ing  en in fo  Week van de Zee - 2003
14.30-16.15 uur doe-actieve vorm ing
16.15 uur a fs lu itin g  en slot

Daar het om doe-actieve vorm ingen gaat, is aangepaste kledij een noodzaak.

De vorm ingen worden gratis aangeboden aan de leerkrachten van het gewoon en bu itengew oon basisonderw ijs en het bu iten 
gewoon secundair onderw ijs. Vooraf inschrijven is verp lich t en d it  kan to t  ten laatste woensdag 3 februari 2003. D it kan door het 
inschrijvingsformulier op blz. 130 te  faxen op het num m er 050 40 34 03 o f o p te  sturen naar Provinciehuis Boeverbos, Dienst NME, 
Week van de Zee, Koning Leopold lll-laan 41, 8200 Sint-Andries. Verdere in fo rm atie  te le foon 050 40 32 82.



Cursus Poelen inventariseren

D it jaa r organiseert de Provincie W est-Vlaanderen samen m et 
het Ins tituu t voor N atuurbehoud en Hyla opn ieuw  een korte cur
sus "poelen inventariseren”.
Gezien het succes van de cursus van vo rig ja a r doen w ij opnieuw  
het aanbod naar (nieuwe) vrijw illigers.

Iedereen heeft wel eens een kikker, pad o f salam ander gezien. 
Voor deze diertjes worden er de laatste jaren heel w a t inspan
ningen gedaan. Zo worden er op verschillende plaatsen padden- 
overzetacties georganiseerd e n /o f poelen uitgegraven.

Jammer is echter dat er over deze diertjes n ie t veel gegevens 
beschikbaar zijn. Waar komen ze nog voor? Welke poelen bezoe
ken ze vaak? Het zijn vragen waar verschillende overheden en 
v rijw illige rs  zich over buigen. Via onderzoek en poeleninventari
satie s ta rt een meer system atische inzam eling van gegevens. 
M et de verkregen resultaten kunnen gepaste m aatregelen geno
men worden om deze dieren verder een mooie toekom st te bezor
gen.

Misschien w il j i j  ook op een meer actieve m anier meewerken aan 
dergelijk onderzoek. Je hoeft helemaal geen wetenschapper o f 
bioloog te  zijn. Draag j i j  deze am fib ieën een w arm  hart toe, hou 
je  van de na tuur en de gezonde bu iten lucht? Dan kun je  beslist 
je  steentje bijdragen.

Via deze cursus van 3 sessies, maak je  kennis m et de versch illen
de soorten van am fib ieën. Een eerste sessie v in d t plaats op zater
dag 15 m aart 2003 van 14.00to t  17.00 uur. RobertJoorisvan Hyla 
(de am fib ieënw erkgroep van N atuurpunt) geeft een in le id ing 
over de verschillende am fib ieënsoorten in (West-)Vlaanderen. 
Op zaterdag 22 m aart 2003 van 9.00 to t  12.00 uur leer je  de kne
pen kennen van het vangen en het inventariseren van am fib ieën. 
O livier Dochy en Robert Jooris geven samen deze tw eede sessie. 
Een laatste deel v in d t plaats op dinsdag 25 m aart 2003 van 19.30 
to t  21.30 uur. Dan geeft O liv ier Dochy w a t meer u itleg  over de 
inventarisatiegegevens en de resultaten van de inventarisaties 
van de voorbije jaren. Er worden ook afspraken gem aakt voor het 
inventarisatieseizoen 2003 (wie doet w a t en wanneer). De cur
sus v in d t plaats in het Streekhuis Kasteel Tillegem.

Lijkt deze cursus iets voor jou? Laat dan zeker iets w eten, we 
bezorgen je  de fo lder en het inschrijv ingsform ulier. De cursus is 
gratis, m aar er w o rd t een poelbezoekje verw acht als tegenpres
tatie.

Info
Streekhuis Kasteel Tillegem  
Tom Vermeersch 
Tillegemstraat 81, 8200 Sint- Michiels 
telefoon 050 40 35 42
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Het Centrum 
voor Natuur-en Milieueducatie vzw'

De natuur beschermen moet je  leren

Voorjaarsaanbod

NATUUR-IN-ZICHT in De Panne i.s.m. Natuurgidsen W estkust en 
de gemeente De Panne.
'natuureducatief centrum 'De Nachtegaal', O tm endreef2,8860 De 
Panne
Tien activ ite iten: op donderdag vana f 24 ap ril to t  26 ju n i (48 euro) 

KORTE CURSUSSEN
Cursus Geologie van de Westkust door prof. Baeteman in De Panne
1.s.m. N a tuurpunt W estkust
Op zaterdag 26 april, 10 m ei en 17 m ei worden de nieuwste o n t
wikkelingen i.v.m. m et de ontstaansgeschiedenis van de kustvlak
te en de bedreigingen ervan u it  de doeken gedaan. De lessen gaan 
door van 14u00 to t  17u00 in het BC ‘De Nachtegaal', O lmendreef
2, 8660 De Panne.

Cursus Geologie van de Zwinstreek en de kustpolders door p ro f 
M ostaert en lie. W. Wintein.
Blankenberge i.s.m. na tuu rp un t Blankenberge 
'BC Croenwaecke', Kuiperscheeweg, Uitkerke Geologische aspec
ten en landschappelijke evolutie worden toegelicht tijdens twee 
lessen gevolgd door één excursie.
Op zaterdagnamiddag 8 februari, 22 fe b ru a ri en 15 m aart.

Buitencursus m ethodiek 'Zw in' in Knokke-Heist. O rganisatie het 
Zwin.
'natuurreservaat Het Zwin ', Leon Lippensdreef, 8300 Knokke-Heist. 
Kennismaking m et het Zwin en z ijn omgeving. Werken m et verre
kijker en telescoop, getijdenwerking, sporen zoeken op donderdag 
van lO u  to t 1 7u. Start op 6 m aa rt to t  3 april.

Cursus: kennismaken m et de vogelkijkkunst in Knokke-Heist i.s.m. 
het Zwin.
'natuurreservaat het Zwin ', Leon Lippensdreef, 8300 Knokke-Heist. 
Voor toekomstige natuurgidsen hoe ze anderen kunnen leren 
genieten van vogels, voor beginnende vogel kijkers om hen op weg 
te helpen om van vogelkijken een plezierige hobby te maken.
Drie woensdagnamiddagen 1 2 - 1 9 -  26 fe b ru a ri van 14u to t  1 7u.

Korte cursus vogelzang voor beginners in Knokke-Heist i.s.m. het 
Zwin.
'natuurreservaat he t Zwin', Leon Lippensdreef, 8300 Knokke-Heist. 
Een dagactiv ite it en een vroegm orgen-wandeling om de meest 
voorkomende vogelsoorten te leren herkennen op zang. Woens- 
dagvoorm iddag 7 m ei en zaterdagmorgen 10 mei.

Vakantiecursussen

De kust anders bekeken: een groen cursusaanbod, leerrijken o n t
spannend tegelijk.
Tussen eb en vloed in Blankenberge i.s.m. N a tuurpun t Blanken
berge, Knokke-Heist, de Strandwerkgroep en Horizon Educatief 
vzw.
'bezoekerscentrum "Groenwaecke', Kuiperscheeweg 8, 8370 U it
kerke. Drie dagen (3, 4, 5 ju l i)  ju tte n  we op het strand, de golfbre
kers en de vloedlijn. We duiken in de achterhoven en speuren naar 
mosdiertjes in de jachthaven en ontdekken de enorme rijkdom  van 
ons kustbiotoop.

Beleef het du in in Knokke-Heist i.s.m. na tuu rpun t Knokke-Heist, 
de Strandwerkgroep.
Geen enkel duingebied is hetzelfde. Zo zijn er smalle en brede, hoge 
en lage, rijk  begroeide en kale, w inderige verstuivingen en beschut
te duinvalleien. Drie dagen lang (data nog n ie t bekend b ij het ter 
perse gaan) doorkruisen we een aan ta l duingebieden aan de Oost
kusten ontdekken de eenheid in verscheidenheid. Basiskennis p lan
ten vereist! Vrijdag 25, zaterdag 26 en zondag 27 ju li.

Voor fo lders en in fo  over het aanbod kan men terecht b ij de edu
ca tie f verantwoordelijke: Kristien Van Hoorebeke op het provin
ciaal secretariaat, Ganzenstraat 5A, 8000 Brugge tel. en fa x  
050 33 35 10, e-m ail: cvn.westvlaanderen@ belgacom.net o f  b ij 
afwezigheid op het landelijk  secretariaat, Ommeganckstraat 20  
te 2018 Antwerpen, 03 226 02 91, fa x  03 233 59 97. Het landelijk 
secretariaat is open m aandag to t  vrijdag van 9-12u en 13-18u.

mailto:cvn.westvlaanderen@belgacom.net


6 Bezoekerscentra en musea
Bezoekerscentra DE PANNE 

De Nachtegaal

Op de grens van het Calmeynbos en de Oosthoekduinen p rijk t 
het Bezoekerscentrum De Nachtegaal van de afdeling N atuur 
(AMINAL) van het Vlaams Gewest.
De naam van het centrum  ve rw ijs t uiteraard naar de bekende 
zangvogel, die in het voorjaar en zom er voorkom t in begroeide 
duingebieden. De Nachtegaal ve rtoe ft graag in de onm iddellijke 
om geving van het centrum  en heeft er verscheidene zangposten. 
De Nachtegaal beschikt over heel w a t troeven. De voornaam ste 
is onge tw ijfe ld  de ligging van het centrum  te  m idden van w aar
devolle du incomplexen. Het natuurreservaat De W esthoek en de 
Houtsaegerduinen liggen op loopafstand. Vanuit het centrum  
zullen in de toekom st dan ook heel w a t natuurw andelingen ver
trekken.
Naast een m useum gedeelte beschikt het centrum  eveneens over 
een mediatheek, een veld labo, klaslokaal, audiovisuele ru im te  en 
cafetaria m et buitenterras.
Een centrale doelste lling van het centrum  is het grote publiek -  
zowel de schoolgaande jeugd, de toeris ten als de derde leeftijd  -  
de natuur (opnieuw) te  leren ontdekken en waarderen. Het muse- 
ologisch gedeelte zal h ierb ij een sleutelro l spelen.
De fauna en flora van de duinen en het strand zijn zeer specifiek. 
Ze krijgen speciale aandacht. Ook het natuurbeheer van de d u i
nen w o rd t u itgebreid toegelicht.. Het duingebied tussen Duin- 
kerke in Frankrijken de IJzerm ondingte N ieuw poort staat in het 
centrum  centraal.

De audiovisuele ru im te  b ied t ta l van m ogelijkheden om kennis 
te  maken m et sfeervolle n a tuu rfilm s  en diareeksen. In de m edia
theek w o rd t een docum enta tiecentrum  u itgebouw d waar de 
bezoeker kan grasduinen in ta l van natuurboeken en - t ijd s c h r if
ten en w aartevens groene websites zullen kunnen geraadpleegd 
worden.
Het centrum  bevat ook een meer gerich t educa tie f gedeelte. Een 
veldklas en - la b o  laten toe  om aan na tuurs tud ie  te  doen o f ken
nis op te  doen over de verschillende aspecten van zee- en duine- 
cosystemen. Natuureducatoren zullen educatieve pakketten te r 
beschikking stellen van schoolklassen o f-g ro e p e n .
Ook allerlei socio-culturele verenigingen en andere groepen kun
nen op hen beroep doen.
Een venster op de regio
D it centrum  kan een belangrijke bijdrage leveren in het vergro
ten van het m aatschappelijk draagvlak voor na tuur en m ilieu. 
Door de sam enw erking m et diverse andere besturen en sectoren 
zal ook heel w a t algem ene in fo rm a tie  over de kuststreek, de 
Westhoek en Frans-Vlaanderen te r beschikking gesteld worden 
van geïnteresseerden. Zo zal het Bezoekerscentrum De Nachte
gaal ook een grote u its tra ling  krijgen voor het ganse gebied.

M in is terie  van de Vlaamse Gemeenschap
A fdeling Natuur
Vlaams Bezoekerscentrum De Nachtegaal 
Lieven La nszw eert-deskund ige  
O lm endreef 2 -8 6 6 0  De Panne 
Tel. 058 42 21 51 
Fax 058 42 21 52
e-m ail: natuur.nachtegaal@ lin.vlaanderen.be
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Bezoekerscentra en musea 
KOKSIJDE

Een Doorn in een Panne?

Opgelet:
deze ac tiv ite it rechtstreeks reserveren b ij het Bezoekerscentrum 
Jan Hauweele 058 53 38 33
- n iet via de m ilieudienst Koksijde
- n ie t m et het hierbijgevoegde inschrijv ingsform ulier

Inhoud
Primaire duinen, w itte  duinen, wandelende duinen, grijze du i
nen, vaste duinen...
Ontdek onder le id ing van een deskundige gids het natuurgebied 
'De Doornpanne 'te  Oostduinkerke-Koksijde.
Het 'schoolvoorbeeld’ van sterk beboste vaste du inen!

Doelgroep
jongere kleuters, oudste kleuters 
eerste graad 
tweede graad 
derde graad
eerste ja a r secundair onderw ijs

Aantal deelnemers
Klasgroep

Data
Overeen te  komen m et het Bezoekerscentrum 
tel. 058 53 38 33 - fax 058 53 38 39

Duur
anderhalf uur 

Plaats

We spreken a f aan het Bezoekerscentrum De Doornpanne, 
Doornpannelaan 2 te  Oostduinkerke-Koksijde

Voorbereiding en naverw erking
Kan de klas voorbereiden om tren t de verschillende duin biotopen 
via 'popula ir-w etenschappelijke werken ' - te  verkrijgen in open
bare bibliotheken.

Visserij in kleur en beeld

Opgelet:
deze a c tiv ite it rechtstreeks b ij he t N a tionaa l Visserijmuseum reser
veren 058 51 24 68
- n ie t via de m ilieudienst Koksijde
- n ie t m et het hierbijgevoegde inschrijv ingsform ulier

Inhoud
V anu itje  com fortabele stoel kun je  het harde en noeste leven van 
de vissers meemaken op video. Het verhaal over het reilen en zei
len van de visserij.
M aar eerst kun je  van een rondle id ing in het Visserijmuseum 
genieten.

Doelgroep
derde graad

Aantal deelnemers
to t  35 leerlingen

Data

data overeen te  komen m et het Visserijm useum  
tel. 058 51 24 68

Duur
De ac tiv ite it d u u rt ongeveer anderha lf uur.

Plaats
Nationaal Visserijm useum  P. Schm itzstraat 4 te  Oostduinkerke 

O pm erking
Inkom: groepen /  3de lee ftijd  /  s tudenten: 50 fr.
O peningstijden: ju li - augustus: dagelijks open van 10 - 12 u en
van 14 - 18 u.
bu iten seizoen:
m aandag gesloten
open van 10 - 12 u en van 14 - 18 u.

Voorbereid ing en naverw erking

Blanco en ingevuld takenblad te r voorbereid ing o f naverwerking 
in de klas kan eveneens besteld worden bij het V isserijmuseum



Bezoekerscentra en musea 
MIDDELKERKE

Middelwind cvba - Windmolen

Inhoud
Enkeleenthousiaste kustbewoners hebben samen m etdeW V EM  
de cvba M idde lw ind opgericht. Deze groep van mensen w il de 
bevolking sensibiliseren voor w indenergie .
Bezoek de w indtu rb ine  in Middelkerke.
M idde lw ind organiseert voordrachten over w indenergie gekop
peld aan een bezoek aan de w in d tu rb in e  in M iddelkerke. Deze 
worden gehouden voor verenigingen, scholen o f andere groepen 
geïnteresseerden. Op t ijd  aanvragen is echter de boodschap. 
Hiervoor kun je  te rech t bij Joost Cuvelier o f Luc Meire bij M id 
delw ind. W ij hopen alvast u eens te  kunnen begroeten in M id 
delkerke

Doel
Open aanbod in een veelheid van facetten, ge toetst aan o n tw ik 
kelingsdoelen en eindterm en

Plaats
Boterdijk -Westende, 050 67 1103  
M idde lw ind@ wvem .be 
Contactpersoon Joost Cuvelier

Data
Op te  vragen bij de Joost Cuvelier o f Luc Meire 
Tel.:050 44 77 11 - Fax: 050 33 07 05 
h ttp ://su rf.to /m idd e lw in d

Spermaliehoeve Middelkerke

Inhoud
De Spermaliehoeve is een gemengd landbouw bedrijf. De werking 
van de hoeve w il kinderen en jongeren d ich ter bij de na tuur en 
het landbouwleven brengen. De activ ite iten  tijdens het ve rb lijf 
op de boerderij staan voornam elijk  in fun c tie  van zelfvoorziening: 
dieren voederen en verzorgen, brood bakken, planten w ieden, 
koken en het polder- en kustlandschap exploreren.

Doel
Open aanbod in een veelheid van facetten , ge toetst aan o n tw ik 
kelingsdoelen en eindterm en.

Yslandvaarderswoning

Inhoud
Het hoevepad vertrek t aan het huis Yseland, op de hoek van de 
Hoveniersstraat en de Lombardsijdelaan (de weg tussen Wes- 
tende Dorp en Lombardsijde Dorp). D it w itte  huis m et puntge- 
vel, dat oorspronkelijk gebouwd werd in 1905, kun je  bewonde

ren als aandenken aan de IJslandvaart in deze streek.
Het wandelpad la a t je  m et de ijslandvaarders die hier vroeger 
woonden en m et de na tuur in de om geving van W estende en 
Lombardsijde.

Dronkenput

Inhoud
Op het einde van de 19e eeuw  w erd een grote betonnen w a te r
bak gebouwd om de wateren van de Slu isput te  zuiveren en om 
te  zetten in drinkbaar water. De ongelijke gewichtsverdeling, de 
onstabiele grond en de druk van het g rondw ater zorgden ervoor 
dat de pu t scheefzakte.
Binnen in de dronkenput ervaar je  evenwichtsverlies om dat je  je 
w il richten naar de vele schuine pijlers tussen een vlakke w a te r
spiegel. Lokt jaarlijks duizenden bezoekers.

Plaats
Kapelstraat 55, M iddelkerke 

Data
Op te  vragen bij d ienst toerism e 059 30 03 68 o f 059 30 20 85 
toerism e@ m iddelkerke.be ofin fo .westende@ m iddelkerke.be

Kinderboerderij De Lenspolder

Doelste lling

Kinderen opn ieuw  in aanraking laten komen m et het boerderij- 
leven in al haar facetten. Hen ze lf producten laten ontdekken en 
verwerken die alleen nog gekend zijn van bij de kruidenier om de 
hoek. D it alles in een verzorgd na tuurkaderen onder deskundige 
begeleiding. Een opdracht die k inderboerderij "de lenspolder” 
doorheen devierseizoenen k in d v rie nd e lijk trach tw aa rte  maken!

Tot w ie  richten we ons?

De w erk ing op de boerderij sp its t zich toe  naar klasgroepen, 
jeugdgroepen en anderen organisaties. Ook gehandicapten kun
nen hiereen ac tiv ite it meemaken. U kunt na tuu rlijk  ook a ltijd  vrij 
de boerderij bezoeken tijdens de openingsuren.

W at kan je  h ier zoal zien? W at va lt er te  beleven?

De boerderij heeft een accom m odatie m et veel m ogelijkheden:
• Een e rf waarop pluim vee zoals kippen, ganzen, duiven en ande

ren gevederde vrienden rondscharrelen.
• Een vijver m et verschillende eendensoorten en schildpadden 

die de oevers bevolken.
• Konijnenhokken m et hun bewoners
• Een weide m et geiten, schapen, varkens, kleine paardjes en 

andere hoefdieren.
• Twee biolokalen, een bakoven en een staakmolen.
• Een cafeteria m et u itz ich t op een klein speelplein.

K inderboerderij de lenspolder
Elf Ju liw ijk  - 8620 N ieuw poort 
tel.: 058 23 69 86 - fax: 058 23 69 86
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’t Zeehuis 
Op verkenning in het maritieme leven

Inhoud
Aanmonsteren in ' t  Zeehuis is zeeman w orden! Een v ind ingrijke 
verkenningstocht door het m aritiem e leven. Kennismaken m et 
het vissersleven en de recenste vaartu igen, als lichtm atroos o f 
schipper. Een ervaringsgericht speuren op de boot, in de zee, op 
het strand. Blik op de duinen, op de horizon. De vuurto ren seint 
je  alvast welkom !

Doel
Interesse ontw ikke len voor de actuele visserij. Zich inleven in 
personages en dingen u it de visserijwereld en de boeiende bio
topen van zee, strand en duinen. Brongebruik stim uleren.

In de klas
Voorbereidingsm ogelijkheden, inhoud van de sessie en m oge lij
ke naverwerking werden opgenom en in een uitgebreide bro
chure.

Doelgroep
Oudste kleuters —► derde graad basisonderwijs

Duur
± 2 uur

Data
Doorlopend tijdens het ja a r na afspraak.

Aantal deelnemers
M axim um  25 k in de re n /jo n g e re n  per an im ato r 

Plaats
Duin en Zee - Educatief centrum  't  Zeehuis

Kostprijs
50 euro

U itw erk ing
Scenografisch huis Sien 

Info

Horizon Educatief v.z.w. -  059 32 21 83

Surfen naar: 
www.w eekvandezee.nl

Fort Napoleon - Beleefde stenen?

Inhoud
Het begint allem aal tw ee  eeuwen geleden, in de t ijd  van Napo
leon. Hij besliste, m et zijn voeten in het zand en zijn hoofd in de 
wolken, géén strand kasteel, maar een écht fo r t  te  bouwen, boven 
op het du in ! In da t fo r t  huizen zijn gedachten, zijn verlangens 
naar een héél g root rijk. Een fo rtg id s  begeleidt de ontdekkings
reis door het fo r t  en s tim u lee rt de kinderen en jongeren om het 
fo r t  u it te  pluizen. Het Fort Napoleon op de Oosteroever is het 
belangrijkste krijgsbouw kund ige m onum ent dat in Vlaanderen 
herinnert aan de Napoleontische tijd .

Doel
Een dialoog m et het m onum en t to t  stand brengen.
Het m onum ent op een zelfstandige w ijze zien en beleven. Betrok
kenheid voor het bouw kund ig  erfgoed aanwakkeren.

In de klas

Voorbereid ingsm ogelijkheden, inhoud van de sessie en m ogelij
ke naverwerking werden opgenom en in een uitgebreide bro
chure.

Doelgroep
Basisonderwijs —» eerste graad secundair onderw ijs.

Duur
± 2 uur

Data
Doorlopend tijdens het ja a r na afspraak.

Aantal deelnemers
M axim um  25 k inde ren /jongeren  /  an im a to r 

Plaats
V anuit Duin en Zee

Kostprijs
50 euro

U itw erk ing
Erfgoed Vlaanderen

Info
Horizon Educatief v.z.w. -  059 32 21 83

Mercator - De zee in de wereld

Inhoud
Droom j i j  er ook van om m atroos te  w orden en de zeven wereld
zeeën te  bevaren? Dan kun je  m et ons mee! Tenminste als je  niet 
te  snel zeeziek w o rd t. M aar n ie t iedereen kan zomaar matroos 
worden. Eerst m oe tje  de boot heel goed leren kennen. We nemen 
een kijkje aan boord van de Mercator. De jonge leerling-offic ie- 
ren krijgen leuke opdrachten en maken zo kennis m et de eigen 
wereld van de zee. De beste s tuu rlu i staan n ie t a ltijd  aan wal!

Doel
Belangstelling tonen voor het verleden van het schoolschip. Het 
leefpatroon aan boord van een schip meebeleven.

In de klas
Voorbereid ingsm ogelijkheden, inhoud van de sessie en m ogelij
ke naverwerking werden opgenom en in een uitgebreide bro
chure.

http://www.weekvandezee.nl


Doelgroep
Basisonderwijs

Duur
± 2 uur

Data
Doorlopend tijdens het ja a r na afspraak.

Aantal deelnemers
M axim um  25. kinderen /  an im a to r

Plaats
Mercator te r  hoogte van het stadhuis te  Oostende

Kostprijs
50 euro

U itw erk ing
Horizon Educatief v.z.w.

Info
Horizon Educatief v.z.w.- 0 5 9  32 21 83

Atlantikwall 
Een open venster op de wereld

Inhoud
In het duinengebied van het voorm alig  Domein Prins Karei 
bevindt zich een unieke historische site van de m oderne ves
tingbouw : 60 constructies u it de tw ee  wereldoorlogen, verbon
den door tw ee k ilom eter open o f onderaardse gangen. Som m i
ge constructies werden in hun oorspronkelijke staat hersteld en 
m et authentieke voorwerpen heringericht.
Een open venster op de wereld m et een roep naar vrede.

Doel
De leerlingen krijgen inz ich t in het to ta le  verdedigingssysteem 
van de Europese kusten - de A tlan tikw a ll zoals H itle r die voorzien 
had en kunnen die aanduiden op een (blinde) kaart.

In de klas
Voorbereidingsm ogelijkheden, inhoud van de sessie en m ogelij
ke naverwerking werden opgenom en in een uitgebreide bro
chure.

Doelgroep
Tweede graad basisonderwijs —» eerste graad secundair onder
w ijs

Duur
± 2  uur

Data
Open van 1 april to t  en m et 11 novem ber

Aantal deelnemers
M axim um  25 personen

Plaats
Domein Raversijde -  D u inenstraat 147 - Oostende

Kostprijs
50 euro

U itw erk ing
Werkgroep Domein Raversijde 

Info

De Plate - De geheimen van de zee

Inhoud
De Plate herbergt een unieke verzam eling m aquettes van vis
sersschepen. Kinderen zijn v lug in de ban van d it rijk stukje ver
leden. Aan de steiger w o rd t gestart m et een tragisch dramaspel 
rond het vergaan van de 0.113. D it a lte rn a tie f museumbezoek 
leert kinderen het harde bestaan van onze Noordzeevissers ju is t 
in te  schatten. Tevens maken kinderen kennis m et de problem a
tiek  van de visserij h ier en elders in de wereld.

Doel
Aan de hand van bronnen, m aquettes, levendige verhalen, aspec
ten van het leven van mensen aan onze kust vergelijken m et het 
eigen leven. Gericht waarnem en en luisteren.

In de klas
Voorbereid ingsm ogelijkheden, inhoud van de sessie en m ogelij
ke naverwerking werden opgenom en in een uitgebreide bro
chure.

Doelgroep
Tweede graad basisonderwijs —► eerste graad secundair onder
w ijs

Duur
± 2 uur

Data
Doorlopend tijdens het ja a r na afspraak.

Aantal deelnemers
M axim um  25 kinderen /  jongeren /  an im a to r 

Plaats
Heem kundig m useum  De Plate

Kostprijs
50 euro

U itw erk ing
Heemkundige kring De Plate 

Info
Horizon Educatief v.z.w. -  059 32 21 83

Walraversijde - De tijdrijders

Inhoud
Een bewogen verhaal van slikken en schorren, dijken en polders 
insp ireert ons om te  flitsen  naar het verleden. Een inlevingsses- 
sie die ons het leven van de eerste kustbewoners w a t meer doet 
begrijpen. M et bouwdozen reconstrueren de jongeren het land- 
schap in t ijd  en ru im te . D it spel garandeert een onbegrensde 
speelcreativ ite it, w aarb ij kinderen en jongeren zich vrij kunnen 
uitleven. Langs deze w eg pogen we het gevoel van de na tuur weer 
te  krijgen door een sprong in de tijd . A c tie f verleden?

Doel
Inzicht verwerven in de ontstaansgeschiedenis van onze kust.

In de klas
Voorbereid ingsm ogelijkheden, inhoud van de sessie en m ogelij
ke naverwerking werden opgenom en in een uitgebreide lesbro
chure.
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Plaats
Domein Raversijde -  N ieuw poortsesteenweg 656 Oostende 

Doelgroep
Derde graad basisonderwijs —* eerste graad secundair onderw ijs

Duur
± 2 uur

Data
Doorlopend tijdens het ja a r na afspraak.

Aantal deelnemers
M axim um  25 kinderen /  jongeren /  an im a to r

Kostprijs
50 euro

U itw erking
Horizon Educatief v.z.w. -  Domein Raversijde 

Info
Horizon Educatief v.z.w. -  Q59 32 21 83

Museum voor Moderne Kunst Oostende

Het PMMK biedt een ru im  overzicht van de kunst in België van de 
vroege tw in tigs te  eeuw to t  heden. Enkele hoogtepunten u it de ver
zameling zijn Constant Permeke, Cust de Smet, Frits van den Berg- 
he, Leon Spilliaert, Roger Raveel, Paul Van Hoeydonck, Vic Centils, 
Edgard Tytgat, M arcel Broodthaers, Jan Fabre, Wim Delvoye, Pana- 
marenko, Emile S a lk in ...

EDUCATIEF AANBOD

Jeugdatelier

Ben je  tussen de 6 en 12 ja a r en gek op knutselen, boetseren en 
schilderen? Dan kan je  heel w a t beleven in het jeugda te lie r van 
het PMMK! Eerst doorkruisen w e kriskras het m useum  op zoek 
naar de fantastische ideeën van kunstenaars. Daarna maken we 
onseigen kunstwerken experim enteren m et m aterialen entech- 
nieken.

Praktisch 
m et de klas
prijs: € 1,25 per kind, 1 begeleider per groep gratis 
duur: 2 uur
m axim um  20 kinderen
graag ten m inste 3 weken op voorhand reserveren
Ook ateliers op m aat v a n ‘bijzondere'doelgroepen, zoals m entaal
en fysiek gehandicapten, zijn mogelijk.
individueel
op woensdagnam iddag en tijdens de schoolvakanties
van dinsdag to t  vrijdag, telkens van 10 to t  12 uur en van 14 to t
16 uur
prijs: € 2,5 per halve dag; € 24,80 voor een jaarkaart 
reserveren hoeft n iet

Rondleidingen voor schoolgroepen

* vaste verzameling: een overzicht van de moderne &  heden
daagse kunst
Een on tdekkingstocht in de fantastische wereld van de m oder
ne kunst. Samen m et de gids verkennen de kinderen en de

jongeren de verzam eling van het m useum  en luisteren ze naar 
de bijzondere verhalen bij de kunstwerken. W at w il de kunste- 
naarverte llen? W aarom gebru ik t h ij/z ij deze materialen? Waar
om zijn deze kunstwerken waardevol?
Bij de aanvraag kan de leerkracht verm elden m et welke them a’s, 
kunstwerken o f stijlperiodes de klas graag zou kennismaken.

* tijde lijke tentoonste llingen
* tandem : vaste verzameling en tijde lijke tentoonste lling

Praktisch: 
prijs per gids: € 50 
toegangsprijs: 
to t  12 ja a r gratis
van 12 to t  18 jaar: € 2,5 (ten toonste lling  M arines in confronta
tie : € 7,5) 
duur: 90 m inuten 
m axim um  20 leerlingen per gids 
graag ten m inste 3 weken op voorhand reserveren

Speurtocht

* de kunst ontmaskerd

Deze speurtocht in de vaste verzam eling is er voor jongeren van
a f 14 jaar. Op een speelse m anier kunnen ze kennis maken m et 
een aantal hoogtepunten u it de m oderne en hedendaagse kunst. 
De speurtocht kan gebru ik t worden bij een individueel bezoek o f 
in g roep /m e t de klas. Het pakketje is gratis verkrijgbaar op een
voudig verzoek bij de educatieve dienst.

Educatieve publicaties

Erzijn educatieve publicaties voorverschillende leeftijdsgroepen. 
M et vragen, opdrachten en verhalen bij de kunstwerken. Zowel 
voor de tijd e lijke  ten toonste llingen  als voor de vaste verzame
ling. Ze kunnen gebru ik t worden bij een vrij bezoek (al dan niet 
m et de klas) o f als leidraad voor leerkrachten bij het voorberei
den van een eigen rondle id ing.
De educatieve publicaties zijn verkrijgbaar in de bookshop o f op 
aanvraag bij de educatieve dienst.

Rondleidingen voor volwassenen

De gids bespreekt een aantal werken u it de verzam eling en de 
tijde lijke  ten toonste llingen , zowel vorm e lijk  als inhoudelijk, en 
plaatst ze in een ru im er kunsthistorisch kader. Bij de aanvraag 
kun je  verm elden m et welke th e m a ’s, kunstwerken o f s tijlpe rio 
des je  graag zou kennismaken.

Praktisch:

* prijs per gids : € 50 (exclusief m useum tickets)
* toegangsprijs: € 4 per persoon (voor groepen van m in im um  15 

personen)
(tijdens de ten to ons te lling  M arines in con frontatie : € 7, 5)

* duur: 90 m inuten
* m axim um  20 personen per gids
* graag ten m inste 3 weken op voorhand reserveren



M arines in con fron ta tie  -  2003 Beaufort (05.04 -  28.09.2003)

Van 5 april to t  28 septem ber 2003 kan je  aan de kust het heden
daagse kunstevenem ent 2003 Beaufort: kunst aan zee beleven. 
Enerzijds presenteert het PMMK-Museum voor M oderne Kunst 
te  Oostende de schitterende ten to ons te lling  M arines in con
fron ta tie : zeegezichten van hedendaagse kunstenaars zullen in 
confrontatie  gebracht worden m et marines van illustere voor
gangers zoalsTurner, Courbet, M onet, Permeke, Ensor, M agritte... 
Anderzijds worden de kustgem eenten tijdens de Triënnale voor 
hedendaagse kunst aan zee overspoeld m et tien ta llen  kunst
werken. Gerenommeerde hedendaagse kunstenaars u it b innen- 
en bu iten land verrichten diverse artistieke ingrepen in open
lucht, op dijken, pleinen, straten ... Bakens, projecten, billboards 
en ten toonste llingen voeren je  mee naar bekende en m inder 
bekende plekjes aan zee! O ntdek de kust op een u itzonderlijke 
m anier en maak alvast een afspraak m et 2003 Beaufort: kunst 
aan zee.

Openingstijden
Dagelijks open van 10 to t  18 uur, behalve op maandag.

Contact
Hoofdconservator W. Van den Bussche
Educatieve dienst, Inne Gheeraert
PMMK - M useum  voor M oderne Kunst Oostende
Romestraat 11 - B-8400 Oostende
T +32 (0)59 50 81 18 - F +32 (0)59 80 56 26
E-mail: pm m k.educatieve-dienst@ west-vlaanderen.be
w w w.pm m k.be

Aankoop tickets en reserveringen voorde ten toonste lling Marines 
in confrontatie :
T +32 (0)70 22 50 04 - F +32 (0)70 22 50 08 
www.2003beaufort.be
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BLANKENBERGE

Steek je  licht op, in een vuurtoren

Inhoud
Het Zeegenootschap is een groep van enthousiaste vrijw illige rs  
gehuisvest in de Vuurtoren van Blankenberge. Deze Vuurtoren 
(die bezocht kan worden) herbergt een Didactisch Nautisch In for
m atiecentrum  m et Bibliotheek, het M useum  overZee, haven, vis
serij, zeilen, navigatie, schiemanswerk, bootbouw, m aritiem e 
geschiedenis en een gro te verzam eling zeekaarten. Verder w o r
den er ook theoretische Navigatielessen gegeven (in de w in te r
periode). Al deze activ ite iten  worden in goede banen geleid door 
Henri De Meere (vader en s tich te r van Het Zeegenootschap en 
beheerder van het Museum).

Data
Woensdag, zaterdagen zondag van 15 to t  18 uur en op afspraak. 

Info
Adelin LAMBERT (0475 29 88 65)
E-mail: adelin.lam bert@ pandora.be 
Henri De Meere (059 32 34 74)
Rik B illiouw  (058 23 82 65)
Georges De Poorter (050 42 39 28)
Website: http://users.pandora.be/zeegenootschap

Plaats
Vuurtoren, Zeedijk 1 te  8370 Blankenberge 
Tel: 050 41 20 00

Opm erking
Organisatie: Het Zeegenootschap

Bezoekerscentrum Croenwaecke

Inhoud
Het bezoekerscentrum in het natuurreservaat "U itkerkse Polder" 
is vrij toegankelijk. Er is een ten to ons te lling  m et m ultim ed ia  te 
bezichtigen. In form atie  en docum entatie  over het gebied is even
eens verkrijgbaar. Er is m ogelijkheid to t  het verbruiken van war- 
meen koudedranken. Het is hét ideale vertrekpun t voo rw a nde l
en fie ts toch ten door het gebied. Binnen korte wandelafstand 
bevinden zich 4 vogelk ijkhutten.

Doelgroep
Allen

Data
Open op zon- en feestdagen van 14u.OO to t  18u.00.
Tijdens aangekondigde na tuurw ande lingen van N a tuurpun t 
Blankenberge is het bezoekerscentrum de hele dag open van 
09 u .00 to t 18U.00 zodat de wandelaars er hun lunch kunnen ver
bruiken.
Tijdens de "ganzenmaanden", 15 novem ber to t  15 februari, is het 
centrum  de hele dag open van lOu.OO to t  17u.00.
Groepen, scholen e.d. kunnen ook op andere dagen reserveren 
via Rosa Dekempe: 050 4 1 7 8  77.

Plaats
Kuiperscheeweg 6b te  8370 Blankenberge - te l. 050 42 90 40

Het centrum  bevindt zich in het ooste lijk  deel van het weidevo- 
gelgebied en is gem akkelijk te  bereiken door de bewegwijzering 
te  volgen vanaf de kerk van U itkerke (1 km). D ichtsbijz ijnde bus
halte aan de kerk van Uitkerke.

Groenwaecke is ook bereikbaar m et de belbus vanaf iedere cen- 
trum busha lte . Geïnteresseerden m oeten tw ee  uur op voorhand 
bellen naar 078 15 11 15 - h ttp ://w w w .u itke rkse-po lder.be /

Serpentarium

Inhoud
Een fascinerende wereld van reptielen.
Maak een reis door oerwoud en w oestijn  en ontdek de w onde
ren van de natuur.
Onder de bewoners van het serpentarium  bevinden zich zeldza
me boa’s en pythons, leguanen en agamen. Ook vogelspinnen, 
schorpioenen en pijlg ifk ikkers hebben er hun te rrito rium . 
Regelmatig zijn er them aten toonste llingen .

Data
O peningstijden: zie website.

Plaats
Zeedijk 146 te  8370 Blankenberge - tel. 050 42 31 62 
w w w .serpentarium .be

Sea Life Centre

Inhoud
Ontdek een spectaculaire onderwaterw ere ld.
Speciale attracties zijn: het zeehonden rescue-centrum, de col
lectie zeepaardjes, het o tte rland  en de onderw atertunne l waar 
de haaien en andere bewoners van de Noordzee over je  zwem 
men!

Doelgroep
Allen

Data
Alle dagen vanaf 10 uur, behalve op kerstdag.

Plaats
Koning A lbert l-laan 116 te  8370 Blankenberge
te l. 050 42 42 00

www.sealife.be

mailto:adelin.lambert@pandora.be
http://users.pandora.be/zeegenootschap
http://www.uitkerkse-polder.be/
http://www.serpentarium.be
http://www.sealife.be


Bezoekerscentra en musea 
BRUGGE

DE NATUUR IN!

Aanbod natuureducatie basisonderwijs

Natuurcentrum  Beisbroek
Thema-excursies
K ru ide n -en  b ijen ten toonste lling
O ntlening educatie f m ateriaal

Natuureducatieve afde ling -  Stad Brugge
• in lich tingen
• afspraken begeleide excursies
• on tlen ing  excursiemateriaal
• toezending docum entatie

Bel het num m er 050 32 90 11

Croendienst Brugge - A fde ling Natuureducatie 
Buiten de Sm edenpoort 2, 8000 Brugge

DE NATUUR IN!

De afdeling natuureducatie van de stad Brugge b iedt aan scholen 
een grote verscheidenheid van ondersteun ing om m et kinderen 
de na tuur te  verkennen. Centraal daarin staat het ervaringsge
richt leren: de leerlingen laten waarnem en, zoeken, meten, ver
ge! ijken, verwoorden. Zo verwerven ze n ie t a Heen kennis over hun 
leefomgeving, maar verrijken ze ook hun vaardigheden en hun 
kennis in zichzelf en in hun relatie m et hun leefomgeving.
Voor een aantal gebieden en them a's kunnen leerkrachten een 
beroep doen op een natuurg ids. Daarnaast kunnen leerkrachten 
bij de afdeling natuureducatie van de stedelijke groendienst 
terecht voor het on tlenen van diverse werksets om zelf hun klas 
te  begeleiden bij natuurexploraties. Bij elk van deze uitleensets 
hoort een praktische handle id ing, die bij reservatie aan de leer
kracht toegestuurd w o rd t.

Het natuurcentrum Beisbroek

Een Interactief Natuurmuseum

In het N atuurcentrum  kunnen de leerlingen op een actieve en 
speelse w ijze hun kennis en inz icht over de na tuur scherpen en 
testen: vragen- en com binatiespellen, com puterkw is, ruiken, 
voelen, horen. Ze kunnen er ontdekkend aan de slag aan ru im  40 
interactieve standen.
Het hoofdonderwerp in het N a tuurcentrum  is het bos. Aanslu i
tend volgt het b io toop heide, dat in de Brugse regio oo it rijkelijk 

voorkwam, m aar nu teruggedrongen is to t  enkele schaarse, erg 
waardevolle stukjes natuur. Een derde item  gaat over na tuur en 
landschap rond Brugge, m et bijzondere aandacht voor de zoge
naamde ‘Kleine Landschapselementen'.
Een bezoek aan het N a tuurcentrum  verloopt onder toezich t en 
achtergrondbegeleid ing van de leerkracht. Een fo lder m et een 
overzicht en korte toe lich ting  over de verschillende the m a ’s kan 
je  daarbij helpen.

Veldlabo

Allerle i vondsten die je  tijdens een u its tap  m et je  klas in het bos 
doet, kunnen in het labo nader w orden onderzocht. Diverse ste- 
reomicroscopen en loepen staan er te r beschikking. Voorzie daar
voor de nodige t ijd  in uw  bezoekschema. Doorgaans is in het labo 
ook een opste lling  rond een actueel seizoensthema u itgew erkt 
m et na tuurm ateriaa l, d idactische platen, m icroscopen,... Deze 
opste lling kan aanslu itend op een excursie n u ttig  gebru ik t w o r
den.

Leeshoek en Documentatiecentrum

De leeshoek bevat een groot aantal na tuur- en milieuboeken, 
gaande van kleuterboeken to t  gespecialiseerde werken.
Er is een tijd sch riftens tand  m et een 15-ta l na tuur- en m ilieu tijd - 
schriften. Tevens is er allerhande kaartm ateriaal te  consulteren: 
topografische kaarten, gewestplan, biologische waarderings- 
kaart, lu ch tfo to ’s.
Leerkrachten vinden er ook een rijk  bestand aan boeken, bro
chures, lesthem a’s rond natuur- en m ilieueducatie .

O peningstijden
- m aandag t /m  vrijdag: van 14 to t  17 uur 

(van april t /m  november)
- op zon- en feestdagen: van 14 to t  18 uur 

(van m aart to t  november)
- op zaterdag gesloten

Na afspraak kun je  m et je  klas het N a tuurcentrum  ook in de voor
m iddag bezoeken. We raden d it bezoekm om ent aan verm its het 
klasbezoek dan zonder h inder voor en vanwege vrije  bezoekers 
kan plaats hebben.

Ligging: Zeeweg 96 Sint-Andries

Parkings: Doornstraat en D iksmuidse Heirweg

Tel.: 050 39 09 75 (enkel voor in lich tingen), voor afspraken Groen
dienst tel. 050 32 90 11

Toegang na tuurcen trum : gratis

Groepen kunnen in het cafetaria ’t  Koetsenhuis picknicken m its 
bestelling van een drankje.
Reserveren op voorhand op te l. 050 67 87 50
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KNOKKE-HEIST

Natuurcentrum het Zwin

Beschrijving
Het Zwin is het belangrijkste slikken- en schorrengebied in Bel
gië. Bij spring- e n /o f storm vloed w o rd t een groot gedeelte van 
het reservaat door de zee overspoeld. Aan die rechtstreekse zee- 
waterinvloed dankt het trouw ens zijn gro te natuurwaarde.
Ook historisch is het Zwin een belangrijk gebied. In de M idde l
eeuwen konden zeeschepen Brugge bereiken via het Zwin. Ver
zanding en inpolderingen gaven het zijn hu id ig  u itz icht.
Voor heel w a t vogelsoorten is het Zw in een broedplaats bij u it
stek. Aan trek-en w intervogels b iedt het Zwin een w elkom e kans 
om u it te rusten en te  overw interen.
Door de invloed van het zoute zeewater is ook de flo ra  hier heel 
bijzonder. Denken we m aar aan de zeldzame lam soor o f “ zw in- 
neblom m e” die elke zomer het natuurgebied m et een paars 
kleedje too it.
In het vogelpark kun je  een groot aantal inheemse vogels van 
d ich tb ij leren kennen, waaronder de opvallende ooievaars. Jaar
lijks broeden er een 20-ta l koppeltjes in de boom toppen en op 
het dak van de koninklijke villa, het voorm alig  zom erhuis van 
koning Leopold III en koningin Astrid.

W at is er te  beleven
Je kunt individueel in het vogelpark van het Zwin een wandeling 
maken o f op stap gaan in de eindeloze vlakte van het na tuurre
servaat. Ben je  m et een groep en w il je  professionele begeleiding, 
dan kun je  vooraf een gids reserveren. Daarnaast bieden we ook 
een waaier van workshops en ve ldw erkactiv ite iten  aan. Kijk h ier
voor in deze brochure.

Doelgroep
voor ieder die tussen 0 en 99 ja a r jo ng  is.

Toegangsprijzen voor een v rij bezoek

kinderen 6 to t  11: 2,9 euro 
volwassenen 12 to t  60: 4,5 euro 
volwassenen 60 +: 3,8 euro 
respect. 2,4 euro, 3,6 euro en 3 euro

Groepsprijzen (m in. 20 personen)
com bitarieven Zwin en V lindertu in  op aanvraag

Data
van Pasen to t  september: open van 9.00 uur to t  19.00 uur 
van oktober to t  Pasen: open van 9.00 uur to t  17.00 uur 
van november to t  eind m aart: gesloten op woensdag

Plaats
N atuurcentrum  het Zwin 
Graaf Leon Lippensdreef 8 
8300 Knokke-Heist 
te l 050 60 70 86 
in fozw in@ zw in.be

Bezoek onze website
w w w.zw in.be

De Vlindertuin

Beschrijving
Honderden kleurige exotische v linders fladderen hier van bloem 
to t  bloem tussen tropische planten. Je w aan t je  even m idden in 
het oerwoud, en misschien kom t er zelfs een v linder op je  schou
ders rusten. M et een beetje geluk zie je  hier een vlinder u it zijn 
pop kruipen en voor het eerst zijn vleugels uitslaan.
Geleide wandelingen op aanvraag.
Er is de m ogelijkheid om  een zelf meegebracht lunchpakket te 
gebruiken.

Doelgroep
voor ieder die tussen 0 en 99 ja a r jo ng  is.

Toegangsprijzen voor een vrij bezoek
kinderen 6 to t  11: 2,60 euro 
volwassenen 12 to t  60 :4 ,00  euro 
volwassenen 60 +: 3, 20 euro 
respect. 2,10 euro, 3,20 euro, 2,70 euro

Groepsprijzen (m in. 20 personen)
com bitarieven Zwin en V lindertu in  op aanvraag

Data
De V lindertu in  is dagelijks open vanaf de Paasvakantie to t  en m et 
het eerste weekend van oktober, telkens van lO.OOu to t  17.30u.

Plaats
Bronlaan 14 - 8300 Knokke-Heist 
Tel. 050 61 04 72 - Fax. 050 62 41 51 
E-mail: in fov lindertu in@ zw in .be

O pm erking
De V lindertu in  is toegankelijk  voor m inder-validen.

Reservatie
Bronlaan 14 - 8300 Knokke-Heist 
Tel. 050 61 04 72 - Fax. 050 62 41 51 
E-mail: in fov lindertu in@ zw in .be

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


Museum Sincfala

Beschrijving
Het M useum  Sincfala b iedt een unieke kans aan w ie  een frisse 
k ijkopdeZ w instreek w il, vanu it een nieuwe invalshoek. De naam 
"Sincfala" is de oudere naam voor het "Zw in" waarvan de m on
ding enkele kilom eters breed was (van Knokke to t  Heist).
Het M useum Sinfala is ondergebracht in een oud schoolgebouw 
(1899) waar nog een t ijd  les werd gegeven aan lavers en vissers. 
Vandaar dat in het m useum  een oude visserijklas werd gere
construeerd.
Naast een overzicht van enkele belangrijke aspecten van deZw in- 
streek, leer je  veel over het vroegere vissersleven, zowel aan wal 
als op zee.

Doelgroep
voor ieder die tussen 0 en 99 ja a r jo n g  is.

Toegangsprijs
Volwassenen: €2 ,50  
Inwoners Knokke-Heist: € 1,25 
60+: €1 ,25
Kinderen 6-12 jaar: € 1,25 
Groepen vanaf 10 personen: € 1,25 
Kinderen -6 jaar: gratis

Data
Het M useum  Sincfala is dagelijks open van 10.00 to t  12.00 uur 
en van 14.00 to t  17.30 uur (behalve op 25 en 26 december en 1 en
2 januari).

Plaats
Heemkundig M useum  Sincfala 
Pannenstraat 140 - 8300 Knokke-Heist 
te l./fa x  050 63 08 72

O pm erking
Rondleidingen
Speciale g idsbeurten na afspraak (kan worden gecombineerd 
m et bezoek aan typisch café).
Afzonderlijke arrangem enten voor schoolreizen en zeeklassen 
kunnen worden afgesproken.
Museumshop
In de m useum winkel vind je  typische souvenirs, postkaarten en 
affiches i.v.m. de zee, het vissersleven en de Zwinstreek.
Heb j i j  iets voor he t Museum?

Reservatie
Heem kundig M useum  Sincfala 
Pannenstraat 140 - 8300 Knokke-Heist 
te l./fa x  050 63 08 72 
e-mail: sincfala@ knokke-heist.be

Bezoek onze website
www.knokke-heist.be

Zie, in het zand 
Kan ik een vis tekenen 
Zo sprekend echt 
Dat hij in mijn ogen 
Kan zwemmen 
Naar de overkant.
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Kijk, ZO groeit er 
MOS in onze school !!

'MOS (Milieuzorg Op School) is een milieuzorgproject van kleuter- tot hogeschool. 
Groene School maakt er vanaf september 2002 deel van uit.'

BASISONDERWIJS
Milieubeleidsverklaring van kinderen...

Wij zetten ons in voor het milieu in en om onze school.
Met toffe acties pakken wij milieuproblemen aan.
Door te leren over milieu en natuur gaan we spaarzamer 
om met water en energie.
Wij zorgen voor minder afval en helpen de natuur.
Ook in het verkeer zetten wij ons beste beentje voor.
In onze school helpt iedereen mee aan MOS: de leerlingen, 
de ouders, de leerkrachten, het overige personeel en de direc
tie.

Het MOS-project b iedt een m ilieuzorgsysteem  op m aat van het onderw ijs. 
Voor elk MOS-thema w o rd t een overzicht van m ilieuvriende lijke schoolac
ties, bestaande leerm iddelen en boven-gem eentelijke MOS-schakels u itge 
w erk t in een them abundel. Een MOS-school kan die gratis verkrijgen.
Zin om o o k te  gaan MOSSEN? Inschrijven kan via de m ilieubeleidsverklaring 
(zie ww w.m ilieuzorgopschool.be onder 'Hoe w ord ik een MOS-school?')

M O S - t r e f d a g  - 3 0  a p r i l  2 0 0 3

SECUNDAIR EN 
HOGER ONDERWIJS

Secundaire scholen en hogescho
len kunnen streven naar een logo 
'Groene School'.
E rzijn 3 logo 's te  verdienen,te lkens 
na een schooljaar in tensie f werken 
rond m ilieu.
De leerlingen worden aangemoe- 
digd om  zelf mee te  denken, te 
plannen, ideeën u it te  werken en te 
evalueren.
Voor TSO en BSO zijn speciale pak
ketten u itgew erkt.

Programma:
keuze u it volgende werkw inkels:
Water, verkeer, afva lpreventie  en MOS voor 
beginners.
Acties op schoolniveau worden aangevuld 
m et praktijkgerich te sessies rond leerm idde
len.
Afspraak: CC De Spil Roeselare om  14u00. 
U itnodig ing en volledig program m a volgen.

Alle in fo  bij Provincie W est-Vlaanderen - Dienst Natuur- en M ilieueducatie :
Bart Decrop: te l. 050 40 32 66 - bart.decrop@ west-vlaanderen.be - basisonderwijs 
Kristin Kino: te l. 050 40 33 80 - kristin.kino@ west-vlaanderen.be - basisonderwijs 

Lieve Maes: te l. 050 40 32 83 - lieve.maes@ west-vlaanderen.be - sec. en hoger onderw ijs 
Fax: 050 40 34 03 -  W ebsite: ww w.m ilieuzorgopschool.be

Al OS

MOS West-Vlaanderen:
PROVINCIEHUIS BOEVERBOS - KONING LEOPOLD lll-LAAN 41 - 8200 SINT-ANDRIES
MOS is een initiatief van de Vlaamse Gemeenschap, de vijf Vlaamse Provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie

http://www.milieuzorgopschool.be
mailto:bart.decrop@west-vlaanderen.be
mailto:kristin.kino@west-vlaanderen.be
mailto:lieve.maes@west-vlaanderen.be
http://www.milieuzorgopschool.be


7 Projecten
Projecten DE PANNE

Pannerama

Inhoud
Pannerama is een opendeurdag van de natuurgebieden in en 

rond De Panne. D it project heeft als doel de inwoners van De Pan
ne beter bekend te  maken m et hun eigen om geving. Op die dag 
worden allerlei wandelingen (bessen-, kruiden-, du inenw ande
ling) georganiseerd zowel voor jo n g  en oud, validen en m inder 
validen, voor wandelaars m et honden en voor ruiters. Vogelkij- 
ken kan op het strand alsook kennis opdoen over de bewoners 
van de noordzee. De Nachtegaal is het centraal pu n ten  van daar
u it word je  gratis vervoerd m et koetsen, tre in tje  o f m et de ezel
tjes.

Doelgroep
Mensen u it de onm idde llijke  om geving

Aantal deelnemers
Onbeperkt

Data
Derde week-end van septem ber

Duur

1 dag

Plaats van afspraak
Zie fo lder die in deze periode w o rd t uitgegeven door het gemeen
tebestuur De Panne.
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Projecten MIDDELKERKE ueek
J u&ti oezee

Jutteklanken Them adag M iddelkerke - 13 mei 2003

Inhoud
Ben je  in de stem m ing van de zee en haar klanken?
De Haan tove rt een zeewereld vol klanken, betovering, spanning 
en verwondering. De jonge snaken van de eerste graad tre ffen 
Juttekind op het strand en in de duinen.
Een muzikale on tm oe ting  vol speelse opdrachten, p ittig e  no ten
balken, ruisen, grasgefluister, ritmes, vissengeklets, gejoel en stil 
ervaren.
Via het veldwerken binnen de b iotopen verkennen we nieuwe 
horizonten, andere klanken en ve rru im t de leeromgeving van 
planten en dieren. Een nieuwe wereld gaat open.
Als de zee je  ontzettend veel zegt, dan ben je  er graag bij!

Doel
De specifieke geluiden van zee, strand en duinen herkennen en 
beleven. Improviseren en experim enteren, klankbronnen u ittes
ten en in het belevingsverhaal van Juttekind toepassen.

In de klas
Boeiende en praktische suggesties beschikbaar.

Doelgroep
Oudste kleuters —► eerste graad basisonderwijs 

Duur
Dagprogram m a:
Van 10.00 u u r to t  12.00 uur in de voorm iddag én 
van 13.30 u u r to t  15.30 uur in de nam iddag

Data
Doorlopend tijdens het ja a r na afspraak.

Plaats
Dinsdag 13 mei 2003
Calidris -  M iddelkerke-W estende

Kostprijs
75 euro

U itw erk ing
Gemeente M iddelkerke 

Info
Horizon Educatief v.z.w. -  059 32 21 83

Geert De Kockere 
Johan Devrome



Projecten OOSTENDE 

Oostende voor Anker

Inhoud
In Oostende voor A nke rz it de vaart er in, hoe contradictorisch de 
fo rm u le ring  ook k linkt. Aan boord van ta lrijke  schepen reser
veerden we voor je  een stek op het dek. Je beleeft er samen m et 
een paar honderd andere scheepsjongens een beroerd zeever
haal. Maar d it is nog lang n ie t alles.
Je klas w o rd t door stoere zeebonken op s leeptouw  genomen, 
laverend over de ta lrijke  kotters, barkentijnen, frega tten o f p la t
bodems. Tal van personages, ludieke opdrachten en bijzonder 
veel sfeer maken het net echt. Ook de Vikingen dagen. Deze zee
vaarders van het eerste uur zetten lang vóór Columbus voet aan 
wal op de eilanden en het con tinen t aan de andere kant van de 
Atlantische Oceaan. Ze zullen, zoals ze 1200 ja a r geleden ook 
deden, het strand van Oostende bestorm en m et enkele snekken 
o f dra ka rs. De sfeer z it er m eteen in. Een spannend kapersverhaal, 
muzikaal in de St.-Petrus- en Pauluskerk m aakt de avontuurlijke 
dag com pleet. M et d it m aritiem  hoogfeest slu iten we de Week 
van de Zee af.

Doel
Belangstelling tonen voor het m aritiem  verleden.
Het leefpatroon aan boord van een schip meebeleven.

In de klas
Boeiende en praktische suggesties beschikbaar.

Doelgroep
Tweede - *  derde graad basisonderwijs 

Duur
Dagprogramma van 09.30 to t  15.30 uur
Een praktisch logboek m et vaarroutes en mogelijkheden meert, na 
inschrijven, aan op school.

Data
Doorlopend tijdens het ja a r na afspraak.

Aantal deelnemers
Klasgroep /  an im ato r

Plaats
Stationsplein van Oostende

Kostprijs
50 euro

U itw erk ing
Horizon Educatief v .z .w .-O ostende  voor Anker 

Info
Horizon Educatief v.z.w. -  059 32 21 83

Oeveren - De visserij is ferm !

Inhoud
Ben je  een vroege vogel, dan p ik je  het lossen en laden van de vis 
mee en de veiling. Van op de oever observeren we het rare zeele
ven. Het lossen en laden als een spel van eb en vloed, het sorte
ren en verwerken van de vis. Zo krijgen we een klare kijk op de 
werkuren en de taken van de visser.
Het zeeleven kan je  volop proeven op de ta lrijke  visserssloepen 
en in de bedrijv igheid van de vism ijn , de visverwerkende bedrij
ven en de toe leveringsbedrijven. De leerkrachten en studenten 
van het Provinciaal M aritiem  In s titu u t leren je  bovendien alle 
knepen van het vak.
De beste s tuu rlu i staan voor één keer aan wal.

Doel
De beroepsactivite iten van vissers ze lf ervaren.
Het ritm e van de specifieke wereld van de visserij ontdekken.

In de klas
Boeiende en praktische suggesties beschikbaar 

Doelgroep
Derdegraad basisonderwijs

Duur
Hele dag

Aantal deelnemers
K la sg ro ep /a n im a to r

Plaats
V ism ijn Oostende -  te r hoogte van de Eurohall 

Datum
Op vrijdag 16 mei 2003 van 7.00 u u r to t  15.30 uur

Kostprijs
50 euro

U itw erk ing
Horizon Educatief v.z.w. -  Provinciaal M aritiem  Ins tituu t 

Info
Horizon Educatief v.z.w. — 059 32 21 83
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Zeegolven - De kracht van de zee ervaren

Inhoud
W aagje m et de go lfsurfp lank o f brandingskayak op zee. Je o n t
dekt er de s tuw kracht van de golven. S trom ing en w ind  proberen 
je  van je  koers a f te  brengen, m aar je  geeft je  n ie t gewonnen. Vóór 
we ons wagen aan d it w aterspektakel verdiepen w e ons in de li j
nen van de marineschilder.
D it muzisch en actie f beleven w o rd t begeleid door deskundige 
leerkrachten.

Doel
Inzicht verwerven in verschillende natuurkrachten zoals golven, 
w ind en strom ing.

In de klas
Boeiende en praktische suggesties beschikbaar.

Doelgroep
Derde graad basisonderwijs —* eerste graad secundair onderw ijs 

Duur
Dagprogramma

Aantal deelnemers
Klasgroep/ an im ato r

Plaats
W W  Outside - t e r  hoogte van de Paardenrenbaan

Data
Van 10.00 uur to t  12.00 uur in de voorm iddag én 
van 13.30 u u r to t  15.30 uur in de nam iddag

Kostprijs
50 euro + 5 euro per kind w o rd t in de nam iddag te r plaatse 
betaald

Uitwerking
Horizon Educatief v z w -V la a m s e  M ilieuM aa tschapp ij-  
W W  Inside O utside vzw

Info
Horizon Educatief v.z.w.- 0 5 9  32 21 83



Projecten DE HAAN
J uûh dezee

Jutte kl anken Them adag De Haan 13 mei 2003

Inhoud
Ben je  in de s tem m ing van de zee en haar klanken?
De Haan tove rt een zeewereld vol klanken, betovering, spanning 
en verwondering. De jonge  snaken van de eerste graad tre ffen 
Juttekind op het strand en in de duinen.
Een muzikale o n tm oe ting  vol speelse opdrachten, p ittige  no ten
balken, ruisen, grasgefluister, ritmes, vissengeklets, gejoel en stil 
ervaren.
Via het veldwerken binnen de biotopen verkennen we nieuwe 
horizonten, andere klanken en ve rru im t de leeromgeving van 
planten en dieren. Een nieuwe wereld gaat open.
Als de zee je  on tzettend veel zegt, dan ben je  er graag bij!

Doel
De specifieke geluiden van zee, strand en du inen herkennen en 
beleven. Improviseren en experim enteren, klankbronnen u ittes
ten en in het belevingsverhaal van Juttekind toepassen.

In de klas
Boeiende en praktische suggesties beschikbaar 

Doelgroep
Oudste kleuters —* eerste graad basisonderwijs 

Duur
Dagprogramma:
Van 10.00 uur to t  12.00 uur in de voorm iddag én 
van 13.30 u u r to t  15.30 uur in de nam iddag

Data
Doorlopend tijdens het ja a r na afspraak 

Plaats
Maandag 12 mei 2003
W ielingencentrum  -  Graaf Jansdijk 18 -  De Haan-W enduine

Kostprijs
75 euro

Info
Horizon Educatief v.z.w.- 0 5 9  32 21 83

Belle époque 
Bonjour madame, monsieur,...

Inhoud
Val je  voor moois van vroeger en nu dan prijzen we je  graag onze 
them adagen aan. De belle époque deed De Haan zw ierig groei
en en rijke lijk  bloeien. We zoeken naar de sprekende sporen en 
waardige getuigen van de grandeur van die dagen. Beleef m et je  
klas een reis in de t ijd  en een na tuurontdekkingstocht binnen een 
sfeervol kader.

Doel
De evolutie van onze kuststreek in t ijd  en ru im te  beleven.

In de klas
Voorbereid ingsm ogelijkheden, inhoud van de sessies en moge
lijke naverwerking werden opgenom en in een uitgebreide les
brochure.

Doelgroep
Tweede —♦ derde graad Basisonderwijs 

Duur
Een volledige dag van 09.30 to t  12.00 uur in de voorm iddag én 
van 13.30 to t  15.30 uur in de nam iddag.

Aantal deelnemers
Klasgroep /  an im a to r

Data
5 en 6 mei 2003 

Plaats
Tram halte De Haan

Kostprijs
75 euro

U itw erk ing
Horizon Educatief v.z.w. -  M ilieud iens t &  Toeristische Dienst De 
Haan

Info
Horizon Educatief v.z.w. -  059 32 21 83

projecten 
• 

De 
H

aan



pr
oj

ec
te

n 
• 

B
la

nk
en

be
rg

e

Paddenoverzetactie

Inhoud
Al enkele jaren organiseert het S tadsbestuur Blankenberge in 
nauwe sam enwerking m et de vzw  N a tuu rpun t een padden
overzetactie in Blankenberge. Deze v in d t plaats op een gedeelte 
van de Kuiperscheeweg. Jaarlijks worden op d it stuk weg heel w a t 
dode padden aangetroffen.
De Stedelijke Technische D ienst brengt in de wegberm  een 
onoverschrijdbare h indernis aan. Als de padden langs deze ver
sperring een u itw eg zoeken, tu im e le n  ze onverhoeds in ingegra
ven emmers. De gevangen dieren worden dan door v rijw illige rs  
naar de overzijde gebracht.
Tijdens de maanden februari en m aart is er elke dag m ogelijk
heid om padden ove rte  zetten in klasverband (afhankelijk van de 
weersomstandigheden). Tijdens de weekends in m aart kunnen 
alle belangstellenden padden overzetten.

Info
Dirk Content 050 41 62 39 
E-mail: adelin.lam bert@ pandora.be

Doelgroep
Klasgroepen, Jeugd, Volwassenen.

Data
Periode fe b ru a r i-m a a rt: afhanke lijk  van weersom standigheden. 
Zondagen 02/03, 0 9 /0 3 ,1 6 /0 3 , 23 /03, 30/03

Plaats
Afspraak om 9 uur aan het bezoekerscentrum Groenwaecke, 
Kuiperscheeweg 6b te  8370 Blankenberge

Opmerking
Organisatie vzw N a tuu rpun t A fde ling Blankenberge i.s.m. Stad 
Blanken berge

mailto:adelin.lambert@pandora.be


Dag van de Natuur

In lichtingen
tele fonisch bij het onthaal van het Zw in op het num m er 
050 60 70 86

Inhoud
Ook Knokke-Heist doet mee aan de Dag van de Natuur. Je kunt 
kiezen u it 3 activ ite iten .
•A anp lanten van geboortebom en in sam enwerking m et de 

Gezinsbond
• Beheerswerken in Park 58 m et N a tuu rpun t v.z.w.
• Beheerswerken in N a tuurcentrum  het Zwin

In lichtingen
Vraag de fo lder en meer in fo rm atie
V bij de milieudienst van je gemeentebestuur: 050 63 0198
V bij na tuurcentrum  het Zw in: 050 60 70 86
V bij de natuurverenig ing: 050 51 91 01
V bij het provinciebestuur: 050 40 32 23

Ring werk in het Zwin

Inhoud
Het Zwin presenteert in sam enw erking m et het KBIN (Koninklijk 
Belgisch In s titu u t voor Natuurw etenschappen) een kennism a
king m et het ringen van zangvogels. Een 'live' publiekspresenta- 
tie  van d it gebeuren is uniek voor België. In ons land w orden ja a r
lijks meer dan 500.000 vogels geringd. Het werk, dat grotendeels 
door v rijw illige rs  w o rd t uitgevoerd, w o rd t door het Belgisch 
ringwerk van het KBIN gecoördineerd. Ook in het Zwin hebben 
vele duizenden vogels in de voorbije tien ta llen  ja ren een ring om 
de poot gekregen. U it alle gegevens van terugm eld ingen van 
geringde vogels hebben wetenschappers trekroutes en -s tra te
gieën kunnen afleiden. Een boeiend verhaal!
Het najaar is een heel belangrijke trekperiode w aarin m iljoenen 
zangvogels over ons land reizen op weg naar het zuiden. Som
mige soorten overw in teren in de kuststreken rond de M idde l
landse Zee, andere trekken verder to t  diep in Afrika. Veel zang
vogels die va nu it Noord-Europa langs de kustlijn  zuidw aarts trek
ken, komen in het Zwin even u itrusten. Een percentage daarvan 
w o rd t gevangen, gewogen en geringd, waarna ze onm idde llijk  
worden losgelaten zodat ze hun reis kunnen voortzetten. Ge
w oon lijk  speelt d it werk zich ergens verborgen in het s tru ikge
was af. Nu w illen  we hierm ee naar de bezoekers toe een actie op 
to u w  zetten. Van ha If augustus to t  het einde van septem ber kun
nen de bezoekers elke zaterdagen zondag tussen lO u en 12u zien 
hoe vogels geringd worden. Vanzelfsprekend beantwoorden de 
ringers alle vragen m et plezier! Het ringstation staat opgesteld 
bij het grasperk naast de koninklijke villa, in het m idden van het 
vogelpark. De a c tiv ite it is gratis voor alle Zwin-bezoekers.

Data
Op zaterdagen z o n d a g va na fha lfau gu s tu s to t het eindevan sep
tember, telkens van lO u to t  12u

Openingsuren
van Pasen to t  septem ber: open van 9.00 uur to t  19.00 uur 
van oktober to t  Pasen: open van 9.00 uur to t  17.00 uur 
van november to t  eind m aart: gesloten op woensdag

Plaats
Natuurcentrum  het Zwin -  G raaf Leon Lippensdreef 8 -  8300 
Knokke-Heist

Vogelkijkdagen in het Zwin

Inhoud
Tijdens die dagen w o rd t over de hele wereld extra aandacht 
besteed aan het observeren van vogels. Vele natuurverenigingen 
organiseren extra wandelingen in natuurgebieden en bemannen 
heren der waarnem ingsposten. In het Zw in werken we aan deze 
organisatie mee m et workshops rond het leren kijken naar vogels 
m.b.v. verrekijkers en telescopen (tussen l l u  - 16u op de d ijk van 
het reservaat). De a c tiv ite it is gratis voor alle Zwin-bezoekers.

Data
4 en 5 oktober 2003 

O peningstijden
van Pasen to t  septem ber: open van 9.00 uur to t  19.00 uur 
van oktober to t  Pasen: open van 9.00 uur to t  17.00 uur 
van novem ber to t  eind m aart: gesloten op woensdag

Plaats
N atuurcentrum  het Zwin -  G raaf Leon Lippensdreef 8 -  8300 
Knokke-Heist

In lichtingen
tele fonisch bij het onthaa l van het Zw in op het num m er 
050 60 70 86

Weekend van de compostmeester

Inhoud
• Het them a voor d it  weekend is ‘com posteren is kinderspel’. De 

bedoeling is onderm eer het vele w erk op scholen in de kijker te 
stellen. Daarnaast is er ru im te  voor dem onstraties die zich spe
cifiek op kinderen richten of... dem onstraties door extra jonge 
compostmeesters.

• Het weekend v in d t plaats op 7 en 8 ju n i 2003.

In lichtingen
Vraag de fo lder en meer in fo rm atie
• bij de m ilieud ienst : 050 630198
• bij VLACO (de Vlaamse com postorganisatie): 015 45 13 70
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Week van de Zee

Inhoud
• Reeds voor 6de maal organiseren alle kustgem eenten begin mei

i.s.m. de provincie W est-Vlaanderen allerle i speciale natuure- 
ducatieve activ ite iten  over duinen, strand en zee voor de basis
scholen. Het gem eentebestuur van Knokke-Heist en het Zwin 
hebben hiervoor de handen in mekaar geslaan. Het Zwin is voor 
zo’n project de uitgelezen plek om als 'ankerplaats’ voor die 
'Week van de Zee” te  gebruiken.

• Door een prettige sam enw erking tussen verschillende Zwin- 
gidsen en NME-medewerkers kunnen we nu jaarlijks een u it
gebreid en vernieuwend aanbod van een 20-ta l verschillende 
activ ite iten  aan de scholen voorleggen.

• De activ ite iten  die in deze brochure werden opgenomen heb
ben ook plaats tijdens de Week van de Zee. Een greep daaru it: 
leren kijken m et verrekijkers, een heksenkruidenwandeling, 
landschapsbeleving m et schilderen, boetseren,...

• Editie 2003 loop t van 25 april to t  en m et 11 mei.

Inlichtingen
• bij de m ilieudienst: 050 63 01 98
• bij het Zwin: 050 60 70 86
• bij de provincie W est-Vlaanderen: 050 40 32 82



Projecten KUSTEN POLDER
Secundair onderw ijs

Kust en Polder 
landschapseducatie in de Zwinstreek

Natuur-en m ilieueducatie is een kerntaak van de Provincie. Reeds 
jaren ondersteunt de Provincie ook het secundair onderw ijs bij 
deze opdracht. ‘Kust en Polder - landschapseducatie in de Zw in
streek’ is een van de educatieve projecten voor het secundair 
onderwijs.

Een landschap om vat alles w a tje  m et je  zin tu igen kunt w aarne
men. Het is een dynam isch verschijnsel dat onder invloed van de 
na tuur en menselijk ingrijpen snelle o f m inder snelle w ijz ig ingen 
ondergaat.
Door het landschap vanu it verschillende invalshoeken te  bena
deren kunnen leerlingen zich een m ening vorm en over het ver
antwoord om gaan m et landschappen. Het landschap m oet 
immers plaats bieden aan na tuu rlijkeen  esthetische waarden en 
menselijke activ ite iten  zoals wonen, werken, spelen, ontspan
nen, produceren...
Het project ‘Kust en Polder’ bestaat u it een werkboek, een cd-rom 
en de vorm ing van leerkrachten.

M et het educatieve werkboek kunnen de landschappen in het 
noordoostelijke deel van de provincie West-Vlaanderen (de 
Zwinstreek) on tdekt worden. Gebruik makend van diverse erva
ringsgerichte activ ite iten  (oriënteren, observeren, vergelijken, 
(onder)zoeken, tekenen, kaartlezen, enz.) kunnen landschappen 
beleefd, gelezen, geïnterpreteerd, getypeerd en gewaardeerd 
worden.
In deze bundel worden de landschappen in de kuststreek, en het 
ontstaan ervan, in al hun aspecten (aardrijkskundig, biologisch, 
economisch, historisch, recreatief, toeristisch) belicht. De op
drachten zijn gegroepeerd in vier modules: Polderlandschappen 
(Dudzele.Oostkerke, Lapscheureen het Hazegras), Zwin m onding 
(Knokke, Retranchem ent,Cadzand), Kusten haven (Zéebruggeen 
Heist) en Damme (historische stad en haar omgeving).

Om leerkrachten de m ogelijkheid te  bieden alles visueel te  illus
treren werd een cd-rom gem aakt. Daarop staan het werkboeken 
de kleurenafdrukken van d ia ’s en kaarten m et ondersteunende 
uitleg. Alle m ateriaa l kan door de leerkracht bewerkt worden 
zodat het op m aat kan gem aakt worden voor de lessen. Verder 
staat er een presentatie op over het landschap in de Zwinstreek, 
een aantal verduidelijkende fo to ’s en een selectie van kunstwer
ken die door de leerlingen van kunstafdelingen van een aantal 
scholen gem aakt werden over d it landschap.

Werkboek en cd-rom werden bij de leerkrachten geïntroduceerd 
via vorm ingsm om enten op het terre in.
Het project rich t zich vooral naar de tw eede graad secundair 
onderw ijs m et u itb re id ingen naar de eerste en derde graad. Maar 
al w ie interesse heeft voor landschap in het algemeen en de 
Zwinstreek in het b ijzonder kan van deze m aterialen iets opste
ken.

Dienst na tuur- en m ilieueducatie 
Tel.: 05040 32 51 - Fax.: 050) 0 34 03
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ProjectZEEDAG ufeek
van bezee

Zeedag 
Dinsdag 25 maart 2003

lederjaar worden dezeeanim atoren en v rijw illige rs  uitgenodigd 

op een zeedag die door provinciedienst NME samen m et Horizon 
Educatief w o rd t georganiseerd. Een dag van dank en in fo rm atie  
en vooral van actieve vorm ing, om straks de vele groepen kinde
ren, op een aangepaste m anier te  kunnen ontvangen in één van 
de tien  kustgemeenten.
Deze keer w o rd t naast een flin ke  zangstonde 'de golven zijn het 
ritm e ’ - ta l van nieuwe m ethodieken en in fo rm atie  meegegeven.

U it een driedelig menu kan men kiezen u it volgend aanbod:
Duin - speelduinen - ju tte k la n k e n  - e n  duinpoëzie
Zee - kruien -  vissen en zeeverhalen
Strand - practicum  -  boreas -  o riën ta tie
Daarnaast staan E.H.B.O. en gevaren van de zee centraal.

M eer in fo rm atie
Dienst NME -  Provincie W est-Vlaanderen 
Koning Leopold lll-laan 41, 8200 Sint-Andries 
te le foon 050 40 32 82 
geert.verbeure@ west-vlaanderen.be 
www.weekvandezee.be

Hoe kan je  de bewaakte  
zones herkennen?

1. O fficiële borden

Bewaakte zone. 

H ier mag je baden en zwemmen van 

10u30 tot I8u30. Let wel! Rode vlag in een 

bewaakte zone betekent niet zwemmen. 

Luister altijd naar de aanwijzingen 

o f waarschuwingen van de redders.

Baden verboden.

Om veiligheidsredenen mag 

er niet gezwommen o f  gebaad 

worden. Bovendien is de zone 

niet bewaakt. Zwem dus nooit 

in deze zone.

2. Boeien in zee 

De boeien in zee bakenen de 

bewaakte zones af.

m

3. Oriêntaticpalen. 

De oriêntatiepalen (m et de  boot, rlc vis. 

<le banaan, hei huis, de ireiri en de bal) 

vind je  in elke bewaakte zone.

Baden enj zwemmen gevaarlijk. 

A lle drijvende voorwerpen (zoals een 

opblaasbaar pootje) zijn verboden.

en zwemmen 

verboden.

Stirfen verboden.

Surfen mag alleen in de spe 

ciale surfzones en niet in de 

bewaakte zwemzones.

mailto:geert.verbeure@west-vlaanderen.be
http://www.weekvandezee.be


Project DAG VAN DE NATUUR 

Zaterdag 15 en zondag 16 november2003

Zoals vorige jaren organiseert de Provincie West-Vlaanderen 
opnieuw  samen m et de Gezinsbond en N a tuu rpun t de 'D ag van 
de Natuur'. Het in it ia t ie f w o rd t over 2 dagen gespreid.

Tijdens de 'Dag van de N atuur' w illen  we het grote publiek d ich
te r betrekken bij het natuurbeheer... w a n t de na tuur die w e zien 
en beleven is er n ie t zomaar gekomen. Op vele plaatsen is het 
natuurbeheer een kwestie van handenarbeid. D it om dat vele 
gebieden ontoegankelijk o f t e  kwetsbaar zijn voor machines. 
Daarom is de organisatie van actiedagen zoals de Dag van de 
N atuur heel nu ttig .

Iedereen die van het buitenleven houd t kan op deze dagen kie
zen u it een brede w aaier van activ ite iten . Het knotten van 
bomen, het bijwerken van een haag, het aanplanten van een 
geboortedreef o f -bos (voor elke pasgeborene van het voorbije 
jaa r een boom) zijn slechts enkele voorbeelden.
N iet alleen het werk is belangrijk, tijdens deze dagen maak je  als 
deelnem er ook kennis m eteen misschien voor jo u  nog onbekend 
stukje natuurgebied. Eigenlijk beleef je  tijdens deze dagen de 
natuur van d ichtb ij.

De Dag van de N atuur is een ideaal m om ent om je  lie fdevoorde  
na tuur op een actieve en ontspannende m anier te  beleven.

Meer in fo  te  verkrijgen bij:
Lien Vlamynck
M ilieu, Ruim telijke O rdening en Natuur, sectie N a tuur en Land- 
schap - te le foon 050 40 32 23 
lien.vlamynck@ west-vlaanderen.be
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Project ZEE KIEZEN

Om jongeren te laten kennis maken m et de karakteristieken van 
de zeevisserij en de m ogelijkheden van een visserijople id ing werd 
het in fo rm atiepro ject "Zee Kiezen opgestart. Het is een in it ia t ie f 
van de Commissie Prom otiecam pagne Zeevisserijonderw ijs 
Heist. Het project w il inspelen op het n ijpend te ko rt aan bem an
ning. De bem anningsbehoefte is de laatste jaren toegenom en 
om w ille  van de u itb re id ing  van de gespecialiseerde bem anning. 
De bemanningsreserve is daarbij dram atisch geslonken. De vis
serijsector rekent op de jeugd om de exp lo ita tie  van de vissers
vloo t te  verzekeren. Het be langrijkste doel van deze campagne is 
sensibiliseren, m otiveren en aantrekken van toekom stige w erk
nemers in de zeevisserij.

Het globaal project om vat naast de video en dvd een volledig 
didactisch pakket voor jongeren vana f het 6de leerjaar van het 
basisonderwijs, onderw ijzers en ouders.
M et behulp van video, dvd en 'ideeënm ap’ beoogt het project 
in fo rm atie  te brengen over het beroep van zeevisser en op deze 
wijze bij te  dragen to t  de prom otie  van het beroep.

Een redactieraad, gevormd door leerkrachten van het PMI en u it 
het zesde leerjaar van het basisonderw ijs en de inspectie hebben 
het project begeleid.

De film  is het verhaal van een jonge m atroos Koen die "k iest voor 
de zee”. Hij houd t zijn vriend in Els aan wal, op de hoogte van het 
leven op zee. In inform atieve, maar ook zeer verhalende visuele 
e-mails haalt de jonge m atroos herinneringen op aan zijn op le i
ding in het Provinciaal M aritiem  Ins tituu t. Hij neem t de kijker 
mee aan boord van een hoogtechnologisch u itgerust vissers
vaartu ig B.462 VIDAR en geeft hem een aanstekelijke visie op de 
moderne visserij.

“ Zee Kiezen"om vat dus diverse face tten  zoals de ople idingen, de 
uitoefen ing van de job, het leven aan boord van de vissersvaar
tuigen, het maatschappelijk, sociaal en fam iliaa l kader.

Om de v ideo film  een verdere interactieve dim ensie te  geven werd 
geopteerd voor conversie en program m ering naar dvd (D igital 
Video Disc).
Via dvd kunnen geïnteresseerde jongeren het onderwerp verder 
m ultim ediaa l verkennen. Ze krijgen o.m. in fo rm a tie  over de vis
serij vroeger en nu, het maken van knopen, w egw ijs  op zee, vei
ling en transport( m et film opnam en in de vism ijnen), bokken
visserij, geluiden van de zee, visserslatijn,...

Eye-d (voorheen MCS) is de realisator van de f ilm ; de dvd is een 
productie van eye-d in sam enw erking m et de Provinciale Dienst 
C u ltuu r-V ide oce l.

De in form atiem appen voor de onderw ijzers en jongeren bevat
ten dezelfde item s als de dvd.
De onderw ijzer k rijg t een 'kant en klaar’ pakket w aarm ee hij een 
them adag over "De Zeevisserij" kan organiseren in de klas o f een 
schoolreis kan voorbereiden.

Twee info-standen en de w ebsite  www.zeekiezen.be, vervo lled i
gen het project.

In het kader van het com m unauta ir in it ia t ie f PESCA Vlaams Zee- 
visserijgebied 1994-1999 werden subsidies toegekend vanwege 
de Vlaamse Gemeenschap en FIOV, het F inancieringsinstrum ent 
voor de O riën ta tie  van de Visserij.

Zoeve zoeve 
Zoeve zoeve 
Zoeve zegt de wind 
Tot het blonde kind

Ruise Ruise 
Ruise Ruise 
Ruise zegt de zee 
Kom je met ons mee?

http://www.zeekiezen.be


Puinpieper
Natuur beleven op het strand en in de duinen met het hele gezin!

Zin om het strand en de du inen opeen actieve m anier te  beleven? Dan is de Duin pieper iets voor jo u ! Een handig rugzakje m et leuke 
opdrachten en doe-m aterialen rond strand en duinen zorgt ervoor dat je  je  bezoek aan de kust n ie t snel vergeet. Je leert ‘jabberta l- 
ken', zand kneden en vorm en en je  doet de V linder-fit-o -m eter. Je on tdekt de pracht van de zebrarups en je  neem t een v itam inekuur 
m et du indoorn. M e t behulp van een de term inatiekaart leer je  op een zeer eenvoudige m anier de meest voorkom ende schelpen en 
aanspoelsels van de Belgische kust kennen. M et de verrekijker kun je  vogels van d ich terb ij bekijken en m et de potloep o f de opzet- 
loep zie je  de kleinste d iertjes o f plantjes heel w a t groter.

De Duinpieper is u ite rm ate  geschikt voor de hele fam ilie  en kan het he le jaa r door gebru ikt worden.

De Duinpieper is n ie t duur. Je leent hem gratis in verschillende u itleenpunten langs de kust. Er w o rd t wél een waarborg gevraagd. 

U itleenpunten:

Naam Openingstijden

VVV Blankenberge dagelijks: ju li en augustus: 9 - 1 9  uur
Leopold lll-p le in  - 8370 Blankenberge -Tel.: 050 41 22 27 anders: 9 - 1 2  uur /1 3 .3 0 -1 7 .1 5  uur

Toerisme Bredene*
Kapelstraat 70 - 8450 Bredene - Tel.: 059 32 09 09

Info De Haan ju li -  augustus: dagelijks: 9 - 18 uur
Gemeentehuis - 8420 De Haan -Tel.: 059 24 21 35 sept. -  okt.: 10 - 12 uur / 1 4  - 17 uur

nov. -  dec.: tijdens werkdagen

Info W enduine tram sta tion ju li -  augustus: 9.30 - 18 uur
Leopold ll-laan - 8420 De Haan - Tel.: 059 41 24 69 april - sept.: 10 - 12 uur / 1 4  - 17 uur

okt. t.e.m. herfstvakantie: 10 - 12 uur
kerstvakantie: 10 - 12 uur

Info Vosseslag D a g e lijk s :ju li-a u g u s tu s : 1 0 - 1 2  u u r / 1 4 - 1 7  uur
D riftw eg 137 - 8420 De Haan - Tel.: 059 23 44 38

Bezoekerscentrum De Nachtegaal ju li en augustus: dagelijks van 10 to t  18 uur
O lm endreef 2 - 8660 De Panne - Tel.: 058 42 21 51

Toeristische dienst
De Panne - Zeelaan 21 - 8660 De Panne - Tel.: 058 42 18 18 maandag to t  zaterdag: 9 - 1 2  uur / 1 3 - 1 8  uur
Schuilhavenlaan (ingang W esthoekreservaat) Juli en augustus: dagelijks van 1 0 - 1 2  u u r / 1 4 - 1 7  uur
8660 De Panne - Tel.: 058 41 41 87

Bezoekerscentrum Het Zwin dagelijks: 10 - 18 uur
Graaf Leon Lippensdreef 8 - 8300 Knokke-Heist gesloten op woensdag van novem ber t.e.m . m a a rte n  op
Tel.: 050 60 70 86 25 december

Heemkundig m useum  Sincfala dagelijks van 10-12 uur /  14-17.30 uur
Pannenstraat 140 - 8300 Knokke-Heist - Tel.: 050 63 08 72 gesloten op 25 en 26 decem ber en 1 en 2 januari

Bezoekerscentrum De Doornpanne m aandag t.e.m . zaterdag: 10 - 12 uur / 1 4 - 1 6  uur
Doornpanne 2 - 8670 Koksijde - Tel.: 058 53 38 33

Dienst voor Toerisme, oud-casino 1 april -  30 september: 10 - 12 uur / 1 4 - 1 8  uur
Zeelaan - 8670 Koksijde-bad - Tel.: 058 21 29 10 1 o k to b e r -  30 m aart: 9 .3 0 -1 2  u u r /1 3 .3 0 -1 7 .3 0  uur

Dienst voor Toerisme*
Dr. Joseph Casselaan 4-6-8 - 8430 M iddelkerke
Tel.: 059 30 03 68

Dienst voor Toerisme 1 novem ber -  31 m aart: 10 - 12.30 u / 14 - 16.30 u
Hendrikaplein 11 - 8620 N ieuw poort - Tel.: 058 23 39 23 1 april - 30 ju n i: 9.30 -  12.30 u /  1 4 -  17 u

1 ju li -  31 augustus: 9.30 -  18 u
1 s e p te m b e r-31 oktober: 9.30 — 12.30 u / 1 4 - 1 7  u

uitsm
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Naam Openingsuren

IC-camping vzw Tijdens schoolvakanties: 8 -  21 uur

Brugsesteenweg 49 - 8620 N ieuw poort - Tel.: 058 23 60 37 Buiten schoolvakanties: 8.45 - 17.30 uur

Kinderboerderij De Lenspolder 1 /4 -1 5 /9 :  werkdagen: 10 -  19 uur

E lfju liw ijk  11 - 8620 N ieuw poort - Tel.: 058 23 69 86 weekend /feestdagen: 9 - 1 8  uur
16/9 -  31/3: werkdagen: 1 0 -1 2 /1 3 -1 7  uur
weekend/feestd.: 10-12 u u r/1 3 .3 0 -1 7  uur

Dienst voorToerisme 1 j u l i - 3 1  augustus: werkdagen - 8 - 1 2  u u r / 1 3 .3 0 -1 6  uur
Leopold ll-laan 2 - 8670 Oostduinkerke-dorp 1 septem ber -  30 ju n i: werkdagen - 8 - 1 2  uur / 1 3 .1 5 -1 7 .0 0  uur

Tel.: 058 53 21 21

Dienst voor Toerisme 1 april -  30 septem ber + schoolvakanties:

A lbert l-laan 78 a - 8670 Oostduinkerke-bad 1 0 - 1 2  u u r / 1 4 - 1 8  uur

Tel.: 058 5113  89

Horizon Educatief m aandag to t  vrijdag: 9 - 12 uu r/13  - 17 uur
Fortstraat 128 - 8400 Oostende - Tel.: 059 32 21 83 zaterdag en zondag: 1 4 - 1 6  uur

Provinciedomein Raversijde 1 april - 11 november: dagelijks van 1 4 - 1 7  uur

N ieuwpoortsesteenweg 636 - 8400 Oostende ju li en augustus: dagelijks van 10.30 - 18 uur

Tel.: 059 70 22 85

Toerisme Oostende Dagelijks van 1 0 - 1 7  uur

M onacoplein 1 - 8400 Oostende - Tel.: 059 70 11 99 Gesloten op 25 /12 en 1/1

Dienst voor Toerisme
Koninklijke Baan 330 - 8670 Sint-ldesbald -Tel.: 058 51 39 99 1 april - 3 0  septem ber + schoolvakanties: 10 —12 u u r / 1 4 - 1 8  uur

Dienst voor Toerisme*
Henri Jasparlaan 173 - 8434 W estende - Tel.: 059 30 20 85

* w aarschijn lijk  ook u itleenpun t vanaf april 2003 (info: 050 40 32 51)



IKWV
Van in het prille begin van het strandtoerism e in de 19e eeuw 
organiseerden de verschillende gem eenten autonoom  hun red
dingsdienst. De enorm e verscheidenheid in m ethodiek en het 
gebrek aan coördinatie en sa m enwerking, gekoppeld aan de vast
ste lling dat er in de periode 1960 -  1979 146 mensen verdron
ken in de onbewaakte zones bleken n ie t bevorderlijk voor de vei
ligheid van het toenem end aantal baders. In oktober 1979 werd 
in de provincieraad van W est-Vlaanderen een voorstel u itgew erkt 
om een in tercom m unale voor Hulp-en Reddingsdiensten op te 
richten. In het beleidsadvies werd voorgesteld om de bewaakte 
strandzones gradueel u it te  breiden op voorwaarde dat een over
koepelend orgaan een ratione ler aanw ending van personeel en 
m aterieel op zich zou nemen.

De gemeenten De Panne, Koksijde, N ieuw poort, M iddelkerke, 
Oostende, Bredeneen Knokke-Heist zagen onm idde llijk  de voor
delen in van een dergelijke sam enw erking en besloten in 1982 
om samen m et het provinciebestuur W est-Vlaanderen de In ter
com m unale Kustreddingsdienst W est-Vlaanderen in de vorm  van 
een coöperatieve ven nootschap op te  richten. De doel stel ling was 
en is zeer du ide lijk : de vereniging heeft to t  doel de veiligheid van 
baders, zwem m ers en die van andere watersportbeoefenaars 
aan onze kust m axim aal te  waarborgen en aldus mee het to e 
risme aan de kust te  bevorderen. Zij s treeft d it  doel na m et alle 
m iddelen, waaronder het organiseren, coördineren en begelei
den van de kustreddingsdiensten. De vereniging mag alle ver
richtingen uitvoeren die rechtstreeks o f onrechtstreeks m et het 
maatschappelijk doel verband houden. De voordelen van deze 
sam enwerking werden snel du ide lijk , m aartoch duurde het nog 
to t  in 1995, respectievelijk 1996 en 2000 vooraleer Blankenber
ge, Brugge en De Haan beslisten om toe  te  treden. Vandaag is de 
IKWV het overkoepelend orgaan voor alle kustgem eenten w a t de 
organisatie van de kustreddingsdienst betreft.

De kustreddingsdiensten worden op het strand vertegenw oor
digd door de vele strand redders. Deze redders zijn v lug en gemak
kelijk te  herkennen aan hun un ifo rm e kledij, hun m isthoorn, de 
rode handvlag en de zwemvest. De m isthoorn  en de rode hand- 
vlag zijn de belangrijkste w erk ins trum enten  van een strandred- 
der en worden gebru ik t om de nodige rich tlijnen  te  geven aan 
baders die zich op een zekere afstand in het w a te r bevinden. 
Andere herkenningspunten zijn de redderscabine, de IKWV-vlag 
en de mirador. Als redder word je  in d ienst genomen door een 
van de betrokken gem eentebesturen en d it conform  de voor
waarden omschreven door de raad van bestuur van de IKWV. 
Eenmaal in dienst genomen, w ord je te r  beschikking gesteld van 
de IKWV.Je m oet m instens 1 7 ja a ro u d  zijn u ite rlijk  op de datum  
van de ind iensttred ing en in het bezit zijn van een reddersbrevet 
u itgere ikt door WOBRA (West-Vlaams op le id ingscentrum  voor 
brandweer, redders en am bulanciers).Tijdens de maanden ju li en 
augustus zijn er zo perm anent bijna 350 redders van dienst. 
Samen staan ze elke dag in voor de bewaking van 80 strandzo
nes van 1 0 u 3 0 to t 18u30. Ondertussen ste lt de IKWV alles in het 

werk om het aantal bewaakte zones nog u it te  breiden enerzijds 
en anderzijds de bewakingsperiode u it te  breiden. Via a llerhan
de sensibiliseringscampagnes s te lt de IKWV alles in het werk om 
het baden in de onbewaakte zones te  ontraden.

uitsm
ijter



w
an

de
lin

ge
n 

• 
De

 
P

an
ne

cvn  natuurpunt''"

Wat zegt je de zee?

West-Vlaanderen
Door rnenjen gedreven

Een nieuw Steunpunt Natuur- en Milieueducatie Kust!

In de periode 2000-2002 hebben de Stad Oostende en het Provinciebestuur gezorgd 
voor een Steunpunt Natuur- en Milieueducatie (NME) aan de Middenkust. In augus
tus 2002 liep dit ten einde. De Provincie start nu, met Europese steun, het steunpunt 
opnieuw op voorde volledige kust. Twee voltijdse deskundigen zetten hier hun schou
ders onder. Contactadressen zie de adressenlijst achteraan.



Publicaties
Week van de Zee basisonderwijs - 25 april -1 1  mei 2003

NIEUW: THEMABOEK: Wat zegt je de zee?
Geert De Kockere en Johan Devrome
Een verhaal m et veldwerkopdrachten en ideeën
Voor het basisonderwijs

€ 3,00

NIEUW: CD: Wat zegt je de zee?
Nieuwe liedjes per graad en een klankenpad, 
m et leidraad.
Voor het basisonderwijs

€ 5,00

NIEUW: James&co
M et schildershoed, verfkw ast en palet ... 
muze aan zee (basisonderwijs)

€2 ,00

NIEUW: Natuur op je bord
Speuren naar de geheim e wereld van de planten 
en de duinen. Smakelijk! Basisonderwijs

€2,00

Woeste Willem
Jonge kinderen en natuurbeleving 
(kleuter eerste graad)

€2 ,00

Speelduinen
De duinen speels en verantwoord ontdekken (lager)

€2 ,00

In de zee woont de maan
Poëzie en zeekunst voor jonge  snaken (eerste graad)

€2 ,00

Windpainting
Schilderen m et de w ind (tweede en derde graad)

€ 2,00

Buiten westen
Kaart- en kom pasin itia tie  aan zee (derde graad)

€2 ,00

DE ZEEKOFFER VAN FALDIDO
Veldwerk rond de biotopen zee, strand en duin 
(tweede en derde graad)

€2 ,00

BOREAS
Creatief en speelspakket m et gerichte doe-opdrachten 
(kleuters)

€2 ,00

FLAR EN FLORAPAD
Een natuurleerpad rond zee, strand en duin 
(eerste graad)

€2 ,00

DUINPOEZIEPAD
Gezellig kuieren m et poëzie in de duinen 
(tweede en derde graad)

€2 ,00

Bestelform ulieren blz. 126.

Provinciedienst natuur- en milieu-educatie
Koning Leopold lll-laan 41
8200 Sint-Andries
e-m ail: nme @ west-vlaanderen.be

publicaties



West-Vlaanderen'
Door mensen gedreven

week
v<M de

zee 25 april - 11 mei 2003

Bestelformulier publicaties
Invullen in HOOFDLETTERS a.u.b.

Uw gegevens

Naam

School (indien leerkracht)

Functie

Straat Num m er

Postcode Gemeente

Telefoon Fax

Uw bestelling

bestelt hierbij:

en s c h r i j f t_______________ EUR over op rekening 091-0098036-95 van Provincie W est-Vlaanderen, 8200 Sint-Andries.

Na ontvangst van de betaling w o rd t je  beste lling je  toegestuurd.

Datum Handtekening

OPSTUREN ENKEL NAAR
Provinciedienst NME 
Week van de Zee
Koning Leopold-lll-laan 41 - 8200 Sint-Andries



West-Vlaanderen
Door mensen gedreven

week
UCM oe

d e r e n d
v v v  2003

Bestelformulier gratis materialen ENKELVOOR SCHOLEN
Invullen in HOOFDLETTERS a.u.b.

Schoolgegevens

School

Naam en voornaam  directeur

Straat N um m er

Postcode Gemeente

Telefoon Fax

neemt deel aan d e Week van de Zee 2003 en bestelt h ierb ij:

Omschrijving pakket Aantal exemplaren

GRATIS STRANDZOEKKAART - tw eede en derde graad 
(1 per deelnem end kind van deze graden)

• GRATIS ZEEYOTI - k leuters en eerste graad
(1 per deelnem end kind van deze graden)

• GRATIS NAAMETIKETTEN WEEK VAN DE ZEE - per leerling en per dagac tiv ite it

• GRATIS AFFICHETTE WEEK VAN DE ZEE - illus tra tie  u it them aboek

LEVERING GEBEURT VIA DE GEMEENTE!

De directie

Naam en handtekening:

VOOR 1 APRIL 2003 STUREN OF FAXEN NAAR:
PROVINCIEDIENST NME
Koning Leopold I I l-laan 41, 8200 Sint-Andries
Tel.: 050 40 32 82 - Fax 050 40 34 03 TE KOPIEREN



West-Vlaanderen
Door mensen gedreven
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Klaskaart halve dag
Naam van de school (vestigingsplaats)

Naam en voornaam leerkracht

Klas Aantal leerlingen

Straat N um m er

Postcode Gemeente

Telefoon Fax

E-mail

Ik wens in de Week van de Zee deel te  nemen aan volgende activ ite iten  u it het aanbod:

Titel van het aanbod en code ( indien verm eld) Plaats

1.

2 .

3.

Geef m et een x m in im um  drie m om enten aan waarop je  m et je  klas vrij bent: 

April

Mei

26 1 27 28 29 30
v
N

2 3 4 1 5 6 7 8 9 10 11 12

V mm
N

13 14 15 16 1 17 18 19 20 21 22 23 I 24
V
N

Datum: Stempel van de school

Handtekening leerkracht:

TERUG BEZORGEN TEGEN DINSDAG 18 MAART
Op de fax van de gekozen kustgem eente - Zie blz. 133 TE KOPIEREN



Provincie
West-Vlaandererf^

Door mensen gedreven
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Klaskaart gebruik koffers
Naam van de school (vestigingsplaats)

Naam en voornaam  leerkracht

Klas Aantal leerlingen

Straat N um m er

Postcode Gemeente

Telefoon Fax

E-mail

□  Fla r- en Floraset strand

Geef m et een x aan over welke m ateria len je  w enst te  beschikken:

Q  Boreasset Q  Flar- en Floraset duinen
□  De zeekoffer □  Zee(s)chatten boekenkoffer □  Zand-Zee-Zor\ bolderkar

enkel Oostende enkel Oostende en Knokke-Heist

Geef m et een x aan op w e lk m o m e n tje  m et je  klas m et het m ateriaal w enst te  werken:

April

Mei

26 1 27 28 29 30

V

N

1 2 3 4 1 5 6 7 8 9 10 11 1 12

V mm
N mm

13 14 15 16 1 17 18 19 20 21 22 23 1 24
V
N _ _ 1

Ik kom het m ateriaal afhalen om : Ik breng het m ateriaal te rug  om:

Datum: Stempel van de school

Handtekening leerkracht:

Bestemd voor de administratie van de organisatoren

Je kunt het m ateriaal afhalen op_____ /  / _____ om uur op de locatie

en terugbrengen op_____ / _____ [_ om uur op de locatie

TERUG BEZORGEN TEGEN DINSDAG 18 MAART
Op de fax van de gekozen kustgem eente waar je  een koffer w enst te  lenen - Zie blz. 133 TE KOPIEREN



West-Vlaanderen'
Door mensen gedreven
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week
van de

zee Inschrijvingsformulier

Vormingen leerkrachten basisonderwijs Week van de Zee 2003

Naam

Voornaam

School

Klas

Adres

Telefoon Fax

e-m ail

Adres thu is

Telefoon Fax

e-mail

Schrijft in voor, en kleur je  gem aakte keuze(s). 

Woensdag 12 februari 2003

□  Boreas
□  Flar en Flora
□  Zeekoffer van Faldido
□  Zeekoffer van Faldido
□  Duinpoëziepad

Woensdag 26 februari 2003

□  Woeste W illem
□  Buiten Westen
□  W indpa in ting
□  In de zee w o o n t de maan
□  Speelduinen

Woensdag 19 maart 2003

□  Kustvogels

KO
KO/1GRLO
2GRLO
3GRLO
2GRLO/3GRLO

KO/1GRLO
3GRLO
LO
KO
2GRLO/LOen leerkrachten 
licham elijke  opvoeding

LO

Woensdag 19 februari 2003

□  James en Co BO
□  Zeeleeuw BO

Woensdag 12 maart 2003

KO/1GRLO 
LO 
KO
KO/LO

□  N a tuu r op je  bord
□  't  Zeehuis
□  Zand,zee en zon
□  Klanken

Woensdag 26 maart 2003

□  D u inpracticum  LO
□  Klanken KO/LO

INFO

Meer in fo rm atie  over locatie en om schrijv ing van de ac tiv ite it in de folder.

KO = kleuteronderw ijs 
LO = lager onderw ijs 
BO = basisonderwijs 
1CRLO = eerste graad 
2GRLO = tweede graad 
3GRLO = derde graad

Faxen naar 050 40 34 03
O f opsturen naar Provinciehuis Boeverbos - D ienst NME - Week van de Zee 
Koning Leopold lll-laan 41, 8200 Sint-Andries



Nuttige adressen
Adressenwijzer wandelen en fietsen - NME aan zee 2003

Gemeentehuis De Panne Zeelaan 21 8660 De Panne

Domein "Cabour” Ingang Cabourduinen Moeresteenweg 8660 Adinkerke

De MOL/grens met Frankrijk Duinhoekstraat 8660 Adinkerke

Milieudienst Zeelaan 21 8660 De Panne

Containerpark Loskaai 12 8660 De Panne

Dienst voor toerisme De Panne Sportlaan 7 8660 De Panne

Natuurreservaat “Houtsaeger” Marktlaan of St.Janskapel Doornpannelaan 2 8670 Oostduinkerke

Nationaal Visserijmuseum P. Schmitzstraat4 8670 Oostduinkerke

Dienst voor toerisme Koksijde Oud Casino Zeelaan 42 8670 Koksijde

Dienst voor toerisme Koksijde Oud-gemeentehuis Leopold ll-laan 2 8670 Koksijde

Dienst voortoerisme Koksijde Oostduinkerke-bad Albert l-laan 78a 8670 Koksijde

Dienst voor toerisme Koksijde Sint-ldesbald Koninklijke Baan 330 8670 Koksijde

IWVA Doornpanne 1 8670 Koksijde

Kinderboerderij De Lenspolder Elf Juliwijk 1 8620 Nieuwpoort

Duinenwandeling Simili III Elisalaan; Kinderlaan en Louisweg 8620 Nieuwpoort-Bad

Strandwandeling Strand af te spreken plaats 8620 Nieuwpoort-Bad

IJzermonding Halvemaanstraat z/n 8620 Nieuwpoort-Bad

Dienst voor Toerisme Middelkerke Jozeph Casselaan 4-6-8 8430 Middelkerke

Natuurreservaat De Schuddebeurze Johan Broidioi, Vinkenstraat 22 8432 Leffinge

Natuurreservaat De Warandeduinen Hugo Desmet, Lambertus Coolstraat 25 8434 Slijpe

Natuurreservaat Puidebroeken Patrick Deknudt, Zwarteweg 34 8433 Mannekesvere

Spermaliehoeve Middelkerke Bruggesteenweg 41 8433 St.-Pieterskapelle

Dronkenput Kapelstraat 55 8430 Middelkerke

Provinciedomein Raversijde Nieuwpoortsesteenweg 636 8400 Oostende

Horizon Educatief vzw Fortstraat 128 8400 Oostende

Maria-Hendrikaplein 2° en 23° Linieregimentsplein 8400 Oostende

Blosocentrum 'Spuikom’ Vicognedijk 31 8400 Oostende

Natuurpunt Middenkust Dirk Vanhoecke Guido Gezellestraat 13 8450 Bredene

Milieudienst De Haan Leopoldlaan 24 8420 De Haan

Groenwaecke Kuiperscheeweg 6B 8370 Blankenberge

Dienst voor Toerisme Leopold lll-plein 8370 Blankenberge

Vuurtoren Zeedijk 1 8370 Blankenberge

Serpentarium Zeedijk 146 8370 Blankenberge

Sea Life Centre Koning Albert l-laan 116 8370 Blankenberge

Groendienst Brugge Afdeling Natuureducatie Buiten de Smedenpoort 2 8000 Brugge
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Natuurcentrum Beisbroek Zeeweg 96 8200 Sint Andries

Domein Tudor Zeeweg 8200 Sint Andries

Kinderboerderij Zeven Torentjes Canadaring 41 8310 Assebroek

Het Zwin Graaf Leon Lippensdreef 8 8300 Knokke- Heist

Dienst voor Toerisme Zeedijk 660 8300 Knokke- Heist

De Vlindertuin Bronlaan 14 8300 Knokke- Heist

Heemkundig Museum Sincfala Pannenstraat 140 8300 Knokke- Heist

Cultuurcentrum Knokke-Heist Meerlaan 32 8300 Knokke- Heist

Natuurpunt afdeling Knokke-Heist Graaf d’Ursellaan 1 4 / ver. 3 8300 Knokke-Heist

Vrij Atelier vzw Meerlaan 32 8300 Knokke- Heist



Belangrijke adressen kustgemeenten

BLANKENBERCE- 8370
Contactpersoon en inschrijven
Alain Mengé - J.F.Kennedyplein 1 
050 42 99 4 2 -F  050 42 90 29 
Afhalen materialen
Strandreddingsdienst (ter hoogte van de Kerkstraat)

BREDENE- 8450
Contactpersoon
Technische Dienst - Centrumplein 1 
059 33 9191
Inschrijven en afhalen materialen
Bart Vandervorst
Horizon-Educatief Openluchtcentrum Duin en Zee 
Fortstraat 128 - Oostende 
059 32 21 83 -F  059 32 19 50

BRUGGE - 8000
Contactpersoon en inschrijven
Groendienst - Yan Verschueren 
Buiten de Smedenpoort 2 
050 31 98 03 -F  050 31 64 92 
Afhalen materialen 
Strandtent- Zeebrugge Badengebouw

DE HAAN - 8420
Contactpersoon
Dave Hendrickx - Leopoldlaan 24 
059 24 21 2 4 -F 059 24 21 23 
Inschrijven 
Bart Vandervorst
Horizon-Educatief Openluchtcentrum Duin en Zee
Fortstraat 128 - Oostende
059 32 21 83 -F  059 32 19 50
Afhalen materialen
Milieudienst -  Leopoldlaan 24

DE PANNE-86 60  
Contactpersoon en inschrijven
Valerie Vandenbussche - Zeelaan 21
Caroline Defraeye
058 42 97 69 -F  058 42 16 17
Afhalen materialen
Containerpark-Loskaai 12
058 42 97 29

MIDDELKERKE-8 4 3 0
Contactpersoon en inschrijven
Bart Vandervorst
Horizon-Educatief Openluchtcentrum Duin en Zee 
Fortstraat 128 Oostende 
059 32 21 83 -F  059 32 19 50 
Afhalen materialen
Jeugddienst Middelkerke- Westendelaan 38
059 30 48 66

NIEUWPOORT - 8620
Contactpersoon, inschrijven en afhalen materialen
Marie-Ange Loonens - Kinderboerderij 
De Lenspolder- Elf Juliwijk 1
058 23 69 8 6 -F 058 23 69 86

OOSTENDE - 8400
Contactpersoon, inschrijven en afhalen materialen
Bart Vandervorst - Horizon-Educatièf 
Openluchtcentrum Duin en Zee 
Fortstraat 128
059 32 21 83 -F  059 32 19 50
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KNOKKE HEIST- 8300
Contactpersoon
Siska Willems - A. Verweeplein 1 
050 63 01 9 8 -F 050 63 02 19 
Inschrijven
Roland Schils - Zeedijk Knokke 660 
050 63 03 8 0 -F 050 63 03 90 
Afhalen materialen 
Strandtent-Heldenplein Heist

KOKSIJDE - 8670
Contactpersoon, inschrijven en afhalen materialen
Nathalie Haentjens - Zeelaan 44 
058 53 30 0 4 -F 058 53 30 83

n
u

ttig
e 

ad
res

s
en

http://www.weekvandezee.be


n
u

tt
ig

e 
a

d
re

s
s

en

Andere adressen

Provinciedienst Natuur- en Milieueducatie
Koning Leopold lll-laan 41 - 8200 Sint-Andries 
e-mail: nme @west-vlaanderen.be

Wim Mestdagh (Coördinator NME) 
tel: 050 40 32 81 - fax: 050 40 34 03 
e-mail: wim.mestdagh@west-vlaanderen.be

Geert Verbeure (Coördinator Week van de Zee) 
tel: 050 40 32 82 - fax: 050 40 34 03 
e-mail: geert.verbeure@west-vlaanderen.be

Steunpunt NME Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels
Ann Vansteenhuyse 
Korte Meerstraat 6 - 8900 leper 
tel: 057 22 90 92 - fax: 057 21 72 89 
e-mail: rlwh@skynet.be

Steunpunt NME Westhoek
Katrien Hindryckx
Woumenweg 100 - 8600 Diksmuide 
tel: 051 51 93 53 - fax: 051 51 93 51 
e-mail: katrien.hindryckx@west-vlaanderen.be

Steunpunt NME kust
Westkust-lnterregproject T jiftja f 
Claude Willaert
Woumenweg 100 - 8600 Diksmuide 
tel: 051 51 93 53 - fax: 051 51 93 51 
e-mail: claude.willaert@west-vlaanderen.be 
Week van de Zee - SAIL
Koning Leopold lll-laan 41 - 8200 Sint-Andries 
tel: 050 40 32 81 - fax: 050 40 34 03

Gebiedswerking Brugge-Oostende
Tom Vermeersch
Koning Leopold lll-laan 41 - 8200 Sint-Andries 
tel: 050 40 35 42 - fax: 050 40 31 41 
e-mail: tom.vermeersch@west-vlaanderen.be

Steunpunt NME Zuid- West Vlaanderen 
Steunpunt NME Roeselare- Tielt
Johan Vandenberghe
Orangerie Broei - Dam 71 - bus 22 - 8500 Kortrijk 
tel: 056 24 99 92 - fax: 056 24 99 90 
e-mail: greetje.chaerle@west-vlaanderen.be

Horizon Educatief vzw
Bart Vandervorst -  Hans Haghebaert 
Openluchtcentrum Duin en Zee 
Fortstraat 128 - 8400 Oostende 
tel: 059 32 21 83 - fax: 059 32 19 50 
e-mail: horizon.educatief.vzw@skynet.be
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Jan Durnez, Patrick Van Cheluwe, Gabriël Kindt, Dirk De fauw, 
Gunter Pertry, Marleen Titeca-Decraene (gedeputeerden)
Hilaire Ost (provinciegriffier)

Realisatie
Provinciedienst natuur en milieueducatie in samenwerking met 
Horizon Educatief vzw en de milieudiensten van de kustge- 
meenten

Tekeningen en foto’s
Johan Devrome, provinciedienst NME, Horizon Educatief vzw, 
milieudiensten kustgemeenten

Taaladvies
Ria Verweirder, dienst Cultuur 

Grafische vormgeving
Provincie West-Vlaanderen -  Grafische dienst 

Druk
Drukkerij Lowyck, Bredene

Verantwoordelijke uitgever
Wim Mestdagh, dienst Natuur- en Milieueducatie 
Koning Leopold lll-laan 41, 8200 Sint-Andries

Depotnummer
D/2003/0248/06

Inlichtingen
Provincie West-vlaanderen 
Dienst Natuur- en Milieueducatie 
Telefoon: 050 40 32 811 
Telefax: 050 40 34 03 
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Op dit adres kunnen aanvullingen en suggesties voor de volgen
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De grootste zorg werd besteed aan de nauwkeurigheid en de 
actualiteit van de gepubliceerde gegevens.
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voor eventuele onnauwkeurigheden of tussentijdse veranderin
gen.
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