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Van de kust, m et zijn strand en duinen gaat een bijzondere aan
trekk ingskrach t uit. De zee oogt kalm , m aar kan furieus tekeer 
gaan. Ze geeft rust, m aar kan je ook bedreigen. Op het strand 
kan je lekker liggen nietsdoen, m aar je kan je er meten m et 
de elem enten. Het lijk t een woestijn , m aar het k rioe lt er van 
leven. Er heerst een enorm e dynamiek en toch lijk t alles het
zelfde. Aan zee fascineert de na tuur altijd .

Het hoeft niet te verwonderen dat de provincie acht ja a r ge le
den na tuur- en m ilieueducatie aan onze kust in een hogere 
versnelling bracht. De kust lag e r zieltogend bij; wat begon
nen was als een speelse ontdekking door de eerste vakantie
gangers, had plaats gem aakt voor de verstikkende druk van 
het m assatoerism e. De troeven van de kust waren in sne l- 
tem po aan het verdwijnen.

Hoog tijd om het tij te keren en een 'Week van', ju is t 'de Zee' 
te organiseren. Jaa rlijks  trekken tijdens die week duizenden 
kinderen van het basisonderw ijs naar zee. Ze ontdekken en 
beleven opnieuw dat fascinerende van het kustgebeuren.
De Week van de Zee is de gangm aker geweest, de sleepboot 
van dienst, om na tuur- en m ilieueducatie aan onze kust op de 
agenda te krijgen. Dit was uiteraard enkel m ogelijk  dankzij de 
niet aflatende inzet van na tuur- en m ilieuverenig ingen, 
gem eentebesturen en andere overheden, en vooral de hon
derden v rijw illig e rs  die gaan voor m eer na tuur en een beter 
m ilieu aan onze kust.

Maar bij 'één week aan zee' kon het niet blijven. Uiteraard kan 
je  het hele ja a r door de na tuur aan de kust exploreren. Van
daar deze brochure: NME aan Zee, na tuur- en m ilieueducatie 
aan onze kust. Ze presenteert ta l van activite iten: fietstochten, 
wandelingen, workshops, cursussen, ... Ze w ijs t de weg naar 
organisaties en openbare besturen, naar natuurgebieden en 
bezoekerscentra, infopunten en nog veel meer. Het is een gids 
en een w erkboek en daardoor b lijft veel in fo rm atie  ook de 
komende jaren bruikbaar.
NME aan Zee w il iedereen die naar zee kom t op een fascine
rende m anier kennis laten maken m et deze unieke plaats.





ridknjf t/ti rtïilieAJodlbdiie, ddh Z-gó, [voe> fcorci je> oP^tj . . .

De kust heeft le tte rlijk : aantrekk ingskracht. Elk weekend tre k 
ken duizenden dagjestoeristen naar zee en elke vakantie met 
een beetje mooi weer zijn de koppen niet m eer te tellen. Dat 
hoeft niet te verbazen, want de zee biedt een aantal m oge lijk 
heden die je  e lders niet vindt.

Alleen onze 67 km kustlijn  is veel te kort. De mensenzee over
spoelt duin en strand en van wat de na tuur gedurende eeuwen 
had opgebouwd, b lijft na het wegebben van die massa steeds 
m inder over. Hoe kom t dat nu: dat we met zijn allen deze un ie
ke biotopen omhelzen, m aar ze langzaam verstikken. Daar 
kunnen m eerdere boeken over gepleegd, m aar in elk geval kan 
je  zien dat we enthousiast, m aar achteloos bezit nemen van 
'iets' dat we niet echt kennen. En m aakt onbekend n ie t ...

'B e langste lling is de oudere zuster van de opm erkzaam heid ', 
het is geen nieuwe vinding van de hedendaagse ervaringsge
richte educatie. Het zijn de woorden van Thierry M ichel ( 1877- 
1950) le raar en la te r d irecteur van het Gentse Schoolm useum  
en natuureducatieve pionierCDe na tu u ra ls  Assepoester, leven 
en werken van M ichel Thiery', Jan Desmet 1988, Brugge, M. 
van de Wiele], Als we m et onze kust op een verantwoorde w ij
ze w illen omgaan, dan is het raadzaam dat we inderdaad 
be langste lling wekken. Zonder tw ijfe l hebben na tuurorgani
saties daar in het verleden het eerste w erk geleverd, m aar de 
mensentoevloed naar zee bleek te groot.

Omdat kinderen bijna van nature be langste lling tonen voor 
na tuur en m ilieu en ze la te r zelf naar zee zullen trekken, heeft 
de provincie W est-Vlaanderen een project opgezet. Kinderen 
de zee laten ontdekken door die zee te 'ervaren'. Leren over 
de zee, m aar dan w el aan zee, op het terre in . W aarnemen met 
alle zintuigen, exploreren en experim enteren. En zo de zee 
leren kennen.

Het concept kreeg de naam: 'Week van de Zee'. Jaa rlijks  
nemen een paartiendu izend kinderen deel. Een groot succes, 
mede dankzij de gemeenten, andere overheden en ta l van 
organisaties die eraan meewerken. Nu m aar hopen dat de k in 
deren enthousiast, m aar niet achteloos, bezit nemen van 'iets' 
dat ze waarderen.
In 'NME aan Zee' vind je  ta l van m ogelijkheden om m et k in 
deren duin, strand en zee te verkennen. Probeer ze uit en help 
mee de belangste lling, de waardering en het respect voor dit 
fragie le m ilieu gaande te houden.

Jongeren en volwassenen hebben een zeergro te invloed op het 
kustm ilieu. Met voorliggende brochure laten we ze niet buiten 
spel. Iedereen is uitgenodigd om deel te nemen. Ontdek de ver
bazende schoonheid van duin en polder m et een fietstocht. Volg 
één van de vele wandelpaden door de duinen en ervaar dit a fw is
selend landschap van vergezichten, m in i Sahara's en als oase 
een natte duinpanne. Ga eens mee met een gids die je verrast 
m et zijn kennis over het belang van een propere zee voor onze 
gezondheid en verse vis. Kies een natuurcentrum  uit en je  staat 
versteld van wat daar a llem aal te beleven valt. Ga op een 'w e rk 
dag' eens vragen waarom ze deze of gene beheerswerken u it
voeren in een reservaat. Of volg een cursus, je kiest m aar uit. 
We hopen dat je e r  iets interessants en fijns mee beleeft en dat 
je belangstelling gewekt wordt. N atuur- en m ilieueducatie zo 
kom je  erbij.

Do informdlifc ih de>Ze, Lroof'iUro

De gegevens voor deze brochure komen uit diverse bronnen. 
Een be langrijk  deel werd verzam eld door de kustgem eenten. 
Hun info werd te r beschikking gesteld door ta l van organisa
ties. In de mate van het m ogelijke werd zo weinig m ogelijk 
gewijzigd aan de originele input. De sam enste llers hebben 
eenvorm igheid nagestreefd. We zijn e r ons van bewust dat door 
de zeer diverse info dit niet a ltijd  m ogelijk  was. Maar die diver
s ite it toont dan w eeraan hoeveel e r leeft rond na tuuren  m ilieu 
aan de kust.
We w illen h ie r iedereen bedanken die m eegewerkt heeft aan 
deze brochure.

r i o o  c !e > Z o  [ > r o o r . l K ’ e>  g o L f ’ A J i K o t t  . . .

Je vindt a lles terug volgens them a. Die them a's zijn: wande
len - fietsen - workshops - veldwerk - cursussen en vorm ing 
-  projecten - bezoekerscentra en musea -  wegwijzer.

Binnen e lk them a werd er gerangschikt per gemeente en wel 
van west naar oost (van De Panne naar Knokke-Heist). De kus t
gemeenten zijn: De Panne - Koksijde - N ieuw poort - M iddel- 
kerke - Oostende - Bredene - De Haan - Blankenberge - B rug
ge - Knokke-Heist.

Een voorbeeld: w il je wandelen langsheen de kust te B lan
kenberge, dan ga je naar rub riek  1 'wandelen' en de achtste 
gemeente is B lankenberge (1.8), daar zie je een tabel m et de 
wandelingen en daarna een beschrijving van de wandelingen.

Bij elke thema geven we een korte in leiding m et enkele opm er
kingen, suggesties, waar je kan op letten bij het 'gebru ik ' van 
dit thema.

Veldwerk (zie 3) : leren in de w erke lijkhe id  over die w e rke lijk 
heid. We selecteerden de item s die van a tot z beantwoorden 
aan de crite ria  (veldwerk, getoetst aan het onderw ijs, ...). Wat 
daar net buiten zat, vind je onder w orkshops (4).

Projecten (6) omvat activite iten van een langere duur of met 
een meervoudige aanpak zoals: ten toonste llingen, Week van 
de Zee, Duurzaam en veilig fietsen, enzomeer.

Bijkom ende in form atie  kan je doorgaans vinden bij de activ i
te it zelf, m aar bij 'wegw ijzer' krijg  je nog heel wat b ijkom en
de, nuttige adressen.

K r -  \S d l l i i c !  r o o o f \ . .

Wie graag de laatste info heeft (tijdens het ja a r komen e r nog 
nieuwe activite iten bij), b ladert best naar w egw ijze r’. Je vindt 
er de gegevens van ta l van verenigingen en wat be langrijk  is 
hun websites. Deze laatste houden je up-to-date .
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De wandelingen kan je opdelen in twee grote groepen. De toe
ristische diensten hebben een ru im  aanbod fo lders met rou
tebeschrijv ing. Je kan dus zelf op stap. Daarnaast zijn e r de 
wandelingen onder leiding van een gids. Voor som m ige moet 
je e r vlug bij zijn, w ant de wandeling gebeurt m aar eenm aal 
per jaar, voor andere kan je een gids aanvragen. Bij die w an
delingen staat ook de info: w aar reserveren, de p r i js , ...

Aan de hand van een c ijfe r kan je  vlug van de beschrijving naar 
de info in de tabel en omgekeerd.

Een uniek aspect van wandelingen m et een gids is dat veel 
gebieden kunnen worden bezocht w aar men anders nooit zou

komen en dat de in form atie  ons nieuwe inzichten geeft over 
na tuur en m ilieu.
Veel wandelingen gaan door de duinen en natuurreservaten. 
Het zijn d ikw ijls  kwetsbare gebieden. De plantengroei in de 
duinen is teer, ze he rste lt zich traag en moeizaam. Om de func
tie van de duinen als kustverdediging en na tuur te behouden, 
b lijf je best op de aangegeven paden.

Een bijzondere aanrader voor gezinnen is de 'Duinpieper' 
(zie 1.11, p.29). Nee, niet die zeldzame vogel die tijdens de trek 
een enkele keer wordt gezien langsheen de kust. Wel een rug 
zakje met a llerle i opdrachten en materialen [determ inatiekaart, 
verrekijker, lo e p ,...] die je helpen duin en strand verkennen.

Een wandeling kan soms een m oeizam e start kennen ...
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Wanneer Duur Afspraak/plaafs Itós/reserVeren Begeleide Wandeling /  in^s

Houtsaegher 1 algemeen Hele jaar 2.30U Marktlaan of 
St. Janskapel

Dienst voor Toerisme 
058 42 97 25

Vrij toegankelijk /  
gids op aanvraag 
Info en Wandelkatender

De Westhoek 2 algemeen Hele jaar 2.30u Gemeentehuis 
De Panne

Dienst voor Toerisme 
058 42 97 25

Vrij toegankelijk /  
gids op aanvraag 
Info en Wandelkalender

De Oosthoek 3 algemeen Hele jaar 2.30u Gemeentehuis 
De Panne/
De Nachtegaal

Dienst voor Toerisme 
058 42 97 25

Vrij toegankelijk /  
gids op aanvraag 
Info en Wandelkalender

Cabour 4 algemeen Hele jaar 2.30u Ingang
Carbourduinen 
De Nachtegaal

Dienst voor Toerisme 
058 42 97 25 en I.W.V.A. 
058 53 38 33

Enkel met gids
Info en wandelkalender

Vloed 5 algemeen Hele jaar 2.30U Leopold I monument 
De Panne/
De Nachtegaal

Dienst voor Toerisme 
058 42 97 25

Begeleide wandelingen 
Info en wandelkalender

Knoppen 6 algemeen Winter 2.30u Gemeentehuis 
De Panne

Dienst voor Toerisme 
058 42 97 25

Begeleide wandelingen 
Info en wandelkalender

Kruiden 7 algemeen Hele jaar 2.30U Gemeentehuis 
De Panne

Dienst voor Toerisme 
058 42 97 25

Begeleide wandelingen 
Info en wandelkalender

'Koude schotel 8 
wandelingen'

algemeen zie
wandelkalender

2.30u Gemeentehuis 
De Panne

Dienst voor Toerisme 
058 42 97 25

Begeleide wandelingen 
Info en wandelkalender

Paddestoelen 9 algemeen Herfst 2.30u Gemeentehuis 
De Panne

Dienst voor Toerisme 
058 42 97 25

Begeleide wandelingen 
Info en wandelkalender

Pietje Mol 10 algemeen Hele jaar 2.30U De Mol/grens 
met Frankrijk

Dienst voor Toerisme 
058 42 97 25

Begeleide wandelingen 
Info en wandelkalender

Erfgoed 11 algemeen Hele jaar 2.30u Gemeentehuis 
De Panne

Dienst voor Toerisme 
058 42 97 25

Begeleide wandelingen 
Info en wandelkalender

Grenspad 12 algemeen/
gezinnen

Hele jaar 2.00U 
1,5-6,5 km

De Mol - 
De Panne

Dienst voor Toerisme 
058 42 97 25

Een rugzakje kan uitgeleend 
Iwaarborg) bij 'De Nachtegaal' 
Olmendreef 2 8860 
De Panne 058 42 21 51 /  
zelf doen of met gids op aanvraag 
Info en wandelkalender

Groene-
Gordetwandeling

algemeen
paddestoelen

op afspraak 4.35 km Gemeentehuis De Panne Dienst voor Toerisme 
058 42 97 25

Begeleide wandelingen 
Info en wandelkalender

Seniorenwandeling senioren op afspraak 2.1 km Gemeentehuis De Panne Dienst voor Toerisme 
058 42 97 25

Begeleide wandelingen 
Info en wandelkalender

Paddenstoelenwande- Interesse in 21 februari 3u Parking kerkhof Pol Debaenst Paddestoelenwerkgroep Westhoek
ling Krakeelduinen paddestoelen om 9u De Panne, kerkstraat 058 31 39 69 gratis

Luisteren naar
vogelzang
Oosthoekduinen

algemeen 1 mei om 5u 30 3u NEC De Nachtegaal Godfried Warreyn 
058 51 80 80 
Ontbijt mits inschrijven

Natuurpunt Westkust 
Godfried.Wareyn0pi.be

Paddenstoelenwande- 
ling Oosthoekduinen

idem 8 mei om 9u 3u Gemeentelijk
sportcentrum

Pol Debaenst 
058 31 39 69

Paddestoelenwerkgroep Westhoek 
gratis

Paddenstoelenwande 
ling Kerkpannebos

interesse in 
paddestoelen

10 juli om 9u 3u Koksijdeweg-Noorddreef Pol Debaenst 
058 31 39 69

Paddestoelenwerkgroep Westhoek 
gratis

Libellen, vlinders en- 
sprinkhanen

algemeen 25 juli om H u 3u NEC De Nachtegaal Godfried Warreyn 
058 51 80 80

Natuurpunt Westkust 
Godfried.WareynBpi.be

Paddenstoelenwande- 
ling Cabourdomein

idem 7 augustus om 9u 3u parking Cabourdomein Pol Debaenst 
058 31 39 69

Paddestoelenwerkgroep Westhoek 
gratis

Paddestoelenwande- 
ling Calmeybos

idem 10 oktober om H u 3u NEC De Nachtegaal 
Olmendreef 2

Pol Debaenst 
058 31 39 69

Paddestoelenwerkgroep Westhoek 
en Natuurpunt Westhoek 
gratis



AUe begeleide wandelingen (1-12) verm eld in de wandelkalen- 
der die eind januari verschijnt (te verkrijgen op de dienst toe
risme] zijn gratis. Je hoeft voor deze wandelingen niet te reser
veren, met uitzondering van de wandeling 'koude schotel'. 
W andelingen op aanvraag m et gids kosten 45 €  m et een m axi
m um  van 25 deelnem ers.

1 HdluVrroSonVdidi 'Houtaa&cje/

Dit Vlaams natuurreservaat lig t ingesloten tussen de bewo
ning van De Panne en S int-ldesbald. Het voorheen grotendeels 
open en vochtige duingebied is m om entee l s terk verdroogd en 
dichtgegroeid m et na tuu rlijk  s truweel. Het beheer rich t zich 
op het vrijwaren en stim uleren van de na tuurlijke  on tw ikke lin 
gen in het duingebied. Een kudde ezels, gekozen vanwege hun 
h istorische ro l als grazers in de duinen en hun zelfredzaam 
heid, helpt de beheerders h ierbij. Dit reservaat is vrij toegan 
kelijk. In de Houtsaegerduinen w ordt de w andelaar verzocht 
de wandelpaden te volgen.

I nat\nJrre,Se,rV<Adi 'Dt,

Het grootste gaaf gebleven duinencom 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 
da tje  nog zult doorwandelen. D ichtbij in de diepte bevindt zich 
een duinpanne, wat je meteen een verk laring  geeft hoe de 
naam De Panne ontstaan is. Verder loopt de wandeling via de 
Romeinse Vlakte om ten slo tte te eindigen in de nabijheid van 
de zee die schijnbaar doodloopt op het havencomplex van 
Duinkerke.

Ù tliiu'Ut'r-oSorVddl ’OoslLofc’

Dit duinengebied is één van de zes paraboolduinen, die tot de 
fossiele duinafzettingen op het Belgisch grondgebied behoren. 
Merkwaardig is hier de plotselinge overgang van duinen naar 
polders. Het is een duinengebied m et steeds w isselende z ich
ten. Het hoogste punt bevindt zich 22m boven de duinspiegel. 
Dit reservaat is vrij toegankelijk. In het begrazingsblok wordt 
verzocht de wandelpaden te volgen.

Hdkl'Uf’̂ eLioi] G&toUf’

Deze 5000 ja a r oude duinen vorm en een uniek stuk 
natuur, m et een typische m ossen- en korstm ossenvegetatie 
en een zeldzame kruidvegetatie. Als rustgebied vorm t het een 
paradijs voor ta lrijke  zang- en roofvogels. Daarnaast w ordt u 
ook binnengeleid in de wereld van de waterw inning. Een 
bezoek aan het m useum  is de m oeite waard. H ier wordt de 
geschiedenis van de waterw inn ing uitgelegd aan de hand van 
oude instrum enten, m ateria len en docum enten. Het na tuur
gebied is enkel toegankelijk m et begeleiding.

5 /loo<3vVcitlde,lin<j

Hou je van de zee en wat zij op het strand te vondelinge legt? 
Heb je a l kennis gem aakt m et de Kokkel, de afgeknotte Gaper, 
het Nonnetje, de eieren van de W ulk of het Koffieboontje? Dit 
a lles word je geleerd door onze natuurg ids tijdens de s trand 
wandeling.

o tN-tioppomvdnciolmcj

Ook in de w in te r kun je naast een landschapswandeling een 
orig inele knoppenwandeling m et natuurg ids aanvragen. Op 
deze wandeling ontdek je de boom soort aan hun knoppen. Ook 
de geschiedenis van het Calmeynbos w ordt uitvoerig bespro
ken.

7 ^riliikn

Onder leiding van een ervaren herboris t worden de genees
krachtige elem enten uit onze du inenkru iden uiteengezet a ls 
ook de culina ire toepassingen. Vele van deze kruiden zijn toe
passelijk in onze dagelijkse keuken. Neem pen en papier mee 
zodat je de overvloedige recepten van aperitie fdrankjes en 
-hap jes kan noteren.

8 'ts.ÖVjJo S&fiolel* VAincklin̂

Dit is een wandeling in het W esthoekreservaat die gekoppeld 
wordt aan een m aaltijd  d ichtb ij het strand.

qL Î <3i3e>.sloele>nvVdftcklincj

Het Calmeynbos is bekend bij de Fransen voor zijn padde- 
stoelenbiotoop. Op bepaalde m om enten in het jaar, vooral in 
het najaar, zijn m eer dan 50 diverse soorten op één wandeling 
niet abnorm aal. Hoeveel zou jij e r ontdekt hebben zonder bege
leiding door een specialist?

10  ï ï l o l  VAihdelific j

W il je kennism aken m et de w ilde  dieren in het W esthoekre
servaat? Deze wandeling kan je a llee n  m aar ondernem en met 
een natuurgids. Ze vertrek t aan de Mol (of camping Perroquet] 
en gaat dwars door de afgesloten gebieden van het W est
hoekreservaat tot op het strand, op zoek naar grazers. Op safa
ri in De Panne op de grens van Frankrijk  en de voorm alige 
Nederlanden. Dit gebied vorm de het decor van "b lauw ers" en 
"douan iers” . Wordt deze wandeling geleid voor volwassenen, 
dan draait deze gegarandeerd uit op een "Picon au vin b lanc” 
festijn

11

Een wandeling in de voetsporen van het verleden langs het Bel
la Stock wandelpad. Hoe vreemd het ook mag klinken De Pan
ne is een badstad met een a rch itec turaa l verleden. Deze w an
deling geeft een du ide lijk  beeld van het ontstaan van de bad
plaats. De zee heeft al a ltijd  een aantrekkingskracht u itgeoe
fend op de mensen om er te genieten van een welverdiende



vakantie, als gezondheidskuur of om er iets bij te leren. Deze 
wandeling biedt je een overzicht van de versch illende a rch i
tectura le  stijlen van de laatste twee eeuwen.

Op het Grenspad te De Panne loop je tussen F rankrijk  en Bel
gië, m aar nog net in het Vlaams natuurreservaat De Westhoek. 
In de brochure "Ontdek het Grenspad'’ worden 20 du inm ilieus 
beschreven die u kan terugvinden langs het pad aan de hand 
van logo's op paaltjes.
U kan deze brochure verkrijgen bij de Dienst voorToerism e van 
De Panne en in het Vlaams Bezoekerscentrum  de Nachtegaal. 
Beleef het Grenspad
Doe-opdrachten voor het hele gezin: door het uitvoeren van 5 
verschillende doe-opdrachten kan u het grenspad pas echt 
beleven:

Snuffel in het bos van Pietje Mol
O ntrafel het m ysterie van de vier w itte  stru iken
Duik in de wereld van de poel
Meet het duin
Verken de 'zeereep-tu in tjes'

De rugzak m et het nodige educatieve m ateriaa l kan je on tle
nen in het Vlaams Bezoekerscentrum  de Nachtegaal.
Het uitlenen is gratis, m its het betalen van een waarborg van 

25 euro.
Meer in fo rm atie  bij het Vlaams Bezoekerscentrum  De Nach
tegaal, O lm endreef 2,
8660 De Panne 
058 42 21 51
e -m a il: natuur.nachtegaal0lin.vlaanderen.be

In natuurgebieden worden runderen ingezet die aangepast zijn aan een leven 
het hele jaa r buiten. Ze zorgen door hun grazen voor m eer variatie in flora  
en fauna. Je kan op je  tocht oog in oog komen m et zo'n 'loebas'
(Schotse hooglander]



1 . 2  W a t t c t e l m g e h  |C o k s ( j < t e

Watidelihg Deelgrsep Wanneer Duor/kt*) Afspraak/plaafs InÇo/reserVeren Begeleide WaWeling /  ia fa

Kruwers 1 algemeen Hele jaar 8.6 km Estaminet
De Peerdevisscher
Oostduinkerke-dorp

Dienst voor Toerisme 
058 53 30 55 
folder €  1,24

Toeristische kantoren Koksijde /  
Oostduinkerke/Sint-ldesbald

Schipgat 2 algemeen Hele jaar 4.5 km Parking
Zouavenmonument
Koksijde-Bad

Dienst voor Toerisme 
058 53 30 55 
folder € 1 ,2 4

Toeristische kantoren Koksijde /  
Oostduinkerke/Sint-ldesbald

Spelleplekke 3 algemeen Hele jaar 9.6 km Parking
Zouavenmonument
Koksijde-Bad

Dienst voor Toerisme 
058 53 30 55 
folder €  1,24

Toeristische kantoren Koksijde/ 
Oostduinkerke/Sint-ldesbald

Ijslandvaarders U algemeen Hele jaar 7.3 km Parking Panoramalaan 
Koksijde-dorp

Dienst voor Toerisme 
058 53 30 55 
folder €  1,24

Toeristische kantoren Koksijde /  
Oostduinkerke/Sint-ldesbald

Artiesten wandelpad 5 algemeen hele jaar 11 km Parking J. van 
Buggenhout 

Koksijde-Bad

Dienst voor Toerisme 
058 53 30 55

Toeristische kantoren Koksijde 
Oostduinkerke/Sint-ldesbad

Witte burg 6 
wandelpad

algemeen hele jaar 11 km Astridplein
Oostduinkerke-bad

Dienst voor Toerisme 
058 53 30 55

Toeristische kantoren Koksijde 
Oostduinkerke/Sint-ldesbad

Zand onder de voeten lager onderwijs 
(duin- of strandwandeling

Volgens afspraak 4 km, 2u Volgens afspraak Dienst voor Toerisme 
058 53 30 55, folder €  1,24

Natuurgids via de toeristische 
dienst

Kruidenwandeling
Noordduinen

2e en 3e graad 
lager onderwijs

volgens aspraak 1u30-2u Molen, Koksijde Debruyne Mirian 
058 51 97 50 
Dienst voor Toerisme 
milieuHkoksijde.be

Klasgroep, €  40 per gidsbeurt

Insectenwandeling 
in de duinen

lager onderwijs volgens afspraak 1u30-2u Molen, Koksijde Debruyne Mirian 
058 51 97 50 
Dienst voor Toerisme 
milieu0koksijde.be

Klasgroep, €  40 per gidsbeurt

Polder 7 algemeen Hele jaar 10 km Ganzestraat tussen 
Koksijde-dorp en 
Oostduinkerke-dorp

Dienst voor Toerisme 
058 53 38 55 
folder €  1,24

Toeristische kantoren Koksijde/ 
Oostduinkerke/Sint-ldesbald

Ter Yde 8 algemeen Hele jaar 7.1 km Oostduinkerke-bad 
Richtinge Nieuwpoort

Dienst voor Toerisme 
058 53 38 55 
folder €  1,24

Toeristische kantoren Koksijde/ 
Oostduinkerke/Sint-ldesbald

De Doornpanne 9 algemeen Hele jaar 1u30 Bezoekerscentrum 
De Doornpanne tussen 
Koksijde-Bad en 
Oostduinkerke-Bad

Bezoekerscentrum 
058 53 38 33 
fax 058 53 39

Toeristische kantoren Koksijde/ 
Oostduinkerke/Sint-ldesbald 
Gids €  40 of gratis, 
folder €  1,24

Paddestoelenwande- 
ling Ter Yde

algemeen 24 april, 9u 3u Koninklijke baan tussen 
Oostduinkerke-Bad en 
Groenendijk

Pol Debaenst 
058 31 39 69

Paddestoelenwerkgroep Westhoek 
gratis

Flora en insecten in 
de Oostvoorduinen

algemeen 27 juni, H u 3u Parking kerkhof 
Oostduinkerke

Godfried Warreyn 
058 51 80 80

Natuurpunt Westkust 
godfried.warreyn0pi.be, gratis

Paddestoelenwande- 
ling Schipgatduinen

algemeen 11 december, 9u 3u Rolandstraat, Koksijde Pol Debaenst 
058 31 39 69

Paddestoelenwerkgroep Westhoek 
gratis

Î VAAti<3olpdd

Verken de m ooiste hoekjes en plekjes in de duinlandschappen 
van de W estkust. Maak kennis m et het Nationaal V isserijm u- 
seum van Oostduinkerke en leer het dorp kennen m et zijn 
prachtig O ud-gem eentehuis. Dit wandelpad brengt je door
heen ongerepte duinengebieden, zoals de oostvoorduinen - die 
behoren tot de oudste duinen van onze kust -, Ter Yde - 
bescherm d natuurgebied dat verw ijs t naar een verdwenen vis- 
sersnederzetting -, de Plaatsduinen en het Hannecartbos.

1 VMtiiklpdd

Dé strand- en duinwandeling bij u itstek! H ier maak je kennis 
m et het p lan tenrijk  van de schipgatduinen en ontdek je aan
spoelsels langs de vloedlijn op het strand. Hopelijk

spoelt er nu geen potvis aan. Met wat geluk kun je bij laag 
w ate r h ie r de garnaalvissers te paard aan het w erk zien.

ö vViindelpdic!

Trek e r op uit in de duinen van Oostduinkerke langs de rand 
van de Plaatsduinen en Spelleplekke (= in de Spelleplekkedui- 
nen werden door lokale vissers duizenden spelden aangetrof
fen, vandaar de naam). We treffen mooie riante woningen aan. 
Op de rand van duin en strand maken we kennis m et de 'ze il- 
wagensport'. Dit pad brengt ons to t bijna aan de grens van 
N ieuwpoort-bad. Ook wandelen we in de prachtige en onge
repte Zeeberm duinen. (zeeberm = een zandheuvel d ichtbij het 
strand gelegen). W andelkaart omvat routebeschrijv ing en ver
m eldt wetenswaardigheden



'j XXs'Un^VdLdr^rS VAifidelpac!

Wandelen is gezond! S tart op de parking van de Panoram a- 
laan aan de voet van de Hoge Blekker, hoogste duin van de 
Vlaamse Kust (33 m eter). De naam IJslandvaarder'werd aan 
dit pad gegeven als herinnering aan de Koksijdenaars, die van
af 1849 voor hun broodwinning op de vaart naar Ijs la nd  aan
gewezen waren. We leren Koksijde-dorp beter kennen, een 
stuk van de Noordduinen dat ons tot niet ver van de Zuid-Abdij- 
molen brengt en de omgeving van het M ilita ir vakantiedomein 
'L iefoord ', gelegen ongeveer op de scheiding van duin en po l
der.

5 QrliosLfrwahdelpdi*

Begint in de Jaak Van Buggenhoutlaan op de parking van de 
O.L.V.-ter Duinenkerk, de kathedraal van het lich t genoemd, 
in Koksijde-bad. De zee is en b lijft voor menig kunstenaars dé 
inspira tiebron. Elke dag valt het lich t anders over dit w ijds 
landschap, geen twee golven zijn dezelfde. Tijdens deze w an
deling komen we m ee rte  weten over de kunstenaars die leven 
en geleefd hebben in S int-ldesbald. Het bedevaartkapelletje 
"Baald jes Kruis' doorkru is t ons pad. Ook stappen we een kort 
eindje door de Noordduinen, niet ver gelegen van de Zuid- 
Abdijm olen. We ontdekken het 'Abdijm useum  'Ten Duinen 
1138', het Z ilverm useum  en het park m et de abdijruïnes. Het 
stuivende zand betekende de ondergang van deze C isterciën
zerabdij.

» Mindelpaci

Start op het Astridp le in  te O ostduinkerke-Bad. Met zicht op zee 
ga je rich ting Koksijde, to t aan het gehucht S int-André. H ier 
op het S int-Andréstrand kan de w ind nog zelf nieuwe duinen 
vormen. De wind k rijg t h ierb ij hulp van a lle rle i aanspoelsels 
en planten zoals Zeeraket.
Even verder w andel je langs het duinengebied De Doornpan- 
ne en krijg  je de kans om het ge lijknam ige natuureducatief- 
centrum  te bezoeken. H ier leer je dan m eer over de fauna en 
flora uit de duinen. Je krijg t er g ra tis enkele waterbesparen
de tips en je leert a lles over de waterw inning in de duinen.

7 Poldor V/ihdolpctd

Begint in de Ganzestraat, niet ver van het Florishof, in een 
zijstraatje in de drukke Koksijdsesteenweg (verbindingsweg 
tussen O ostduinkerke-dorp en Koksijde-dorp). H ier genieten 
we van de rustige Polders en stappen een eindje langs het 
kanaal Veurne-N ieuwpoort. In de verte m erken we de toren 
van de S in t-W illib rorduskerk.
Ook maken we kennis m et ta lrijke  oude hoeven. We wandelen 
in de dorpskern van Oostduinkerke en gaan voorbij het N atio
naal V isserijm useum  van Oostduinkerke

8  "!è> r W d f ic k lp c id

Leidt je omheen het 300 ha-groot duinmassief van TerYde, in de 
overganszone tussen duin en polder. Van bij het vakantiecen- 
trum  Westhoek loopt een onverhard pad tussen de ste ilrand van

de duinen en de noordelijke zoom van het Hannecartbos. Dit 
Elzenbroekbos van 33 ha werd aangeplant in de ja ren 30 en 
m aakt deel uit van het gerangschikt landschap van Ter Yde. 
Door het bos s troom t de enige duinbeek van de Vlaamse kust. 
Via de verkaveling van M ariapark, Spelleplekke en B lekker 
w ordt het strand bereikt, dat een eind w ordt gevolgd rich ting 
Nieuwpoort. De terugweg voert door de stuifduinen, g ras lan
den en Duindoornstruwelen van de Zeeberm duinen naar de 
Karthuizerduinen, een groot loopduin m et een vochtige panne.

1 Dooi'tipcinno VAintUpcid

Verken de omgeving van het 200 ha-grote natuurgebied De 
Doornpanne. Dit bescherm d landschap groepeert een aantal 
uiteenlopende duintypes zoals stuifduinen, duingraslanden, 
d icht begroeide pannen en gefixeerde binnenduinen. Het 
gebied ontleent zijn naam aan een centraal gelegen brede en 
struw ee lrijke  depressie (panne). Vanuit het bezoekerscentrum  
van de IWVA dat de du inwaterw inn ing en het natuurbeheer in 
deze duinen belicht, le idt de wandeling naar de Hoge Blekker. 
Deze hoogste duintop van de Vlaamse kust (33 m) biedt een 
panoram isch uitzicht overde duinen en de achterliggende po l
ders. Via de Schipgatduinen, verwijzend naar een voegere zee- 
inham, waarlangs schepen het binnenland konden invaren, 
bereikt de wandelaar het strand. Bij he lder weer is van op de 
hoge zeereepduinen een groot deel van de kustlijn  zichtbaar. 
Via de residentiële verkavelingen van S int-André en W itte Burg 
kom t men opnieuw bij het vertrekpunt.

Bij wandelpaden in de duinen wordt gekozen voor natuurlijke verharding, zoals 
hier een schelpenpad.



1.5 WafafelWgen tfieuLopoprf

Duinwandeling in de 
Simli-lll 1

scholen en 
verenigingen

Hele jaar 
Op aanvraag

2u
3 km

Nieuwpoort Bad 
Sint-Bernaduskerk

Kinderboerderij gidsbeurt € 4 0  
De Lenspolder 058 23 69 86 max 25 deelnemers

Strand-, duin- en 
polderwandeling 2

scholen en 
verenigingen

Hele jaar 
Op aanvraag

2u
5 km

Nieuwpoort Bad 
Dienst Toerisme 
Hendrikaplein

Kinderboerderij gidsbeurt €  40 
De Lenspolder 058 23 69 86 max 25 deelnemers

Schelpenwandeling scholen
en verenigingen

Hele jaar 
Op aanvraag

2u
2 km

Nieuwpoort Bad 
Dienst Toerisme 
Hendrikaplein

Kinderboerderij gidsbeurt € 4 0  
De Lenspolder 058 23 69 86 max 25 deelnemers

Vissershaven. sluizen- 
comlplex 
De Ganzepoot

■ scholen en 
verenigingen

Hele jaar 
op aanvraag

2u
2 km

vismijn, toren of volgens 
afspraak

Info: Dienst Toerisme 
058 22 44 44 
reservatie: gidsenkring 
058 28 91 66

gidsbeurt €  40 per klasgroep

Natuurreservaat 
De Ijzermonding 3

scholen en 
verenigingen

Hele jaar 
op aanvraag

2u
3 km

Halve Maanstraat 
parking

Natuurwachter gids, laarzen noodzakelijk 
059 51 87 43 of 0479 890 114 folder verkrijgbaar

Natuurreservaat 
De Ijzermonding 3

algemeen 12 september, 10u 2u Halve Maanstraat 
parking

Godfried Warreyn 
058 51 80 80

Natuurpunt Westkust 
Godfried.warreynfdpi.be, gratis 
laarzen noodzakelijk

Internationale
vogelkijkdag

algemeen 3 oktober, 10u 2u Halve Maanstraat 
Parking

Godfried Warreyn 
058 51 80 80

Natuurpunt Westkust 
Godfried.warreyn0pi.be, gratis 
laarzen noodzakelijk

Paddestoelenwande- 
ling SIMLI-duinen

algemeen 13 november, 9u 3u Ter Helme, Kinderlaan Pol Debaenst 
058 31 39 69

Paddestoelenwerkgroep Westhoek 
gratis

1 DuirwVdhdolin  ̂ in ck, Sirji TXT to DieAJvVpoof't Rid

De gids zal je  rondleiden in een mooi stukje duin, S im li III 
genaamd, te N ieuwpoort-bad. Gelegen tussen de Elisalaan, 
kinderlaan en Louisweg. De S im li duinen behoren to t het jong 
parabool duinlandschap.

Langs het pad tussen het du instruw ee l kan je kennis maken 
m et de versch illende bewoners van de duinen, denk m aar aan 
de vele vogels, planten en insecten. Het duinviooltje, zee- 
wo lfsm elk, w interposte le in  en teunisb loem  zijn m aar enkele 
typische planten die het duin landschap sieren.

1 S lru tid -, d\Jin_  on poljfcf’-Wdndolincj

Een wandeling die s tart op het strand. De werking van het getij, 
de schelpen en aanspoelsels leren kennen en het hoger en 
droger gaan zoeken, het duin in. Vanwaar kom t die m e rk 
waardige naam S im li-du inen ? We onderzoeken de versch il
lende duinvegetaties; moe m e e ru it de w ind, des te m eer p lan
ten. Van het duin de po lder in. We verdiepen ons even in de on t
staansgeschiedenis van de Lenspolder en van daaru it terug 
het s tartpunt.

ö Eoti LoZoo,  ̂ 4<ih [vpl h itw ro S o rV id l 
De, TiJzorrflOflaincj to HioUvVpoof’t

Een wandeling in een uniek natuurgebied van 100 ha: de en i
ge plaats aan de Vlaamse kust waar een riv ie r in de Noordzee 
uitm ondt. Het gebied is van alle biotopen thu is: strand, zee- 
reepduinen, achterliggende duingraslanden, m osdu inen to ten 
met de polder. Tel daarbij nog de overgang van slikken en 
schorren naarde kopjesduinen en het ecosysteem is compleet. 
Een w aar vogelparadijs: de Tafeleend kom t e r graag tafelen,

de Ture luur kan e r uren turen, de Oeverloper kan e r oeverloos 
m ijm eren. De ontelbare organism en en weekdieren in de s lik 
ken en schorren vorm en het cu lina ir hoogtepunt in het leven 
van de watervogels. Heb je geluk? Dan kan je  e rze lfs  een zee
hond ontmoeten!



i.v lAiafatelfögett Mî<i<telkerke

Bamburgpad 1 algemeen Hele jaar 2u
8 km

Westende Dienst voor Toerisme 
058 30 03 68/059 30 20 85 
toerismef9middelkerke.be 
westende0middelkerke.be

folder €  1.2-4 
Dienst Toerisme

Polderpad 2 algemeen Hele jaar 2u30 
10 km

Westende Dienst voor Toerisme 
058 30 03 68/059 30 20 85 
toerisme0middelkerke.be 
westendef9middelkerke.be

folder €  1,24 
Dienst Toerisme

Hoevepad 3 algemeen Hele jaar 2u30 
9 km

Het oud-gemeentehuis 
Westende

Dienst voor Toerisme 
058 30 03 68/059 30 20 85 
toerisme0middelkerke.be 
westende0middelkerke.be

folder €  1,24 
Dienst Toerisme

Yslandpad 4 algemeen Hele jaar 1u30 
7.7 km

huis Yseland 
Westende

Dienst voor Toerisme 
058 30 03 68/059 30 20 85 
toerisme0middelkerke.be 
westende0middelkerke.be

folder €  1,24 
Dienst Toerisme

Flerispad 5 algemeen Hele jaar 2u
8 km

Home Pierre Julien Dienst voor Toerisme 
IJzerlaan te Middelkerke 058 30 03 68/059 30 20 85 

toerisme0middelkerke.be 
westende0middelkerke.be

folder €  1,24 
Dienst Toerisme

Scorapad 6 algemeen Hele jaar 1u30 
6 km

Dienst Toerisme Dienst voor Toerisme 
058 30 03 68/059 30 20 85 
toerisme0middelkerke.be 
westende0middelkerke.be

folder €  1,24 
Dienst Toerisme

1 Bdrflkif^pad

Dit wandelpad is gewijd aan de historische hoeve "De Grote 
Bam burg". Deze hoeve heeft in het ontstaan en de geschiede
nis van de gemeente Westende een voorname ro l gespeeld. 
Samen met "De kleine Bamburg" en de "Vlaming Hofstede" was 
de hoeve een eigendom van de Sint-Pietersabdij van Oudenburg. 
In 1173 werd door deze abdij begonnen met het indijken van de 
schorren (overspoelde gronden). Zo ontstonden deze nederzet
tingen en de Bamburgpolder. De Bamburghoeve is reeds bekend 
in 1208.

1 Polfkrpdd

Dit wandelpad is voor het grootste deel gesitueerd op het 
grondgebied van het vroegere Lom bardsijde. Lom bardsijde 
was eertijds een bloeiende havenstad. Om streeks 500 na 
Christus zouden de Angelsaksers zich h ier gevestigd hebben 
en weldra een grote nederzetting vormen langs de bijzonder
ste u itloper van de IJzer.Het wandelpad is vooral gewijd aan 
het w erk en leven van de polderbevotking die voor het g root

ste deel uit tu inders bestond.

"b Hofc-Vt,pdd

Dit wandelpad werd uitgestippeld langsheen heel wat m e rk 
waardige hoeven waarvan vele benamingen terug opgefrist 
werden. We vertrekken aan het oud-gem eentehuis van Wes- 
tende aan de W estendelaan in W estende-dorp. Het wandelpad 
leidt u via rustige wegen langsheen heel wat m erkwaardige 

hoeven.

‘j ”y.sllhc!p<A(ï

Het hoevepad vertrekt aan het huis Yseland, op de hoek van de 
Hoveniersstraat en de Lombardsijdelaan (de weg tussen Wes- 
tende Dorp en Lombardsijde Dorp). Dit w itte huis m et puntge- 
vel, dat oorspronkelijk gebouwd werd in 1905, kunt u bewonde
ren als aandenken aan de IJslandvaart in deze streek. Het wan
delpad laat u met de IJslandvaart en met de natuur in de om ge
ving van Westende en Lombardsijde kennis maken.

5 FW’iSpdi

Dit wandelpad leidt naar de deelgemeente W ilskerke, waar we 
kunnen genieten van de stilte  van dit landelijk dorp. Het pad 
begint aan de Home Pierre Julien in de Yzerlaan. Het Flerispad 
verw ijst naar de Flerishoeve in W ilskerke. Over die hoeve doet 
een leuke legende de ronde. Fleris, de knecht, was een w ate r
geest en deed niets liever dan de andere knechten en meiden 
pesten. De boer en de boerin gingen ten einde raad naar de 
dorpspastoor. De pastoor gaf hun de raad Fleris pap m et look 
te geven. Diezelfde avond kreeg hij dus pap met look, m aar hij 
proefde het en riep: "Aha, pap met look, Fleris verhuist en het 
geluk ook.” Hij verdween en diezelfde nacht brandde de hoeve 

af.



S S&ofupad

Dit wandelpad, u itgestippeld in het kader van de ru ilverkave
ling Sperm alie, verkent het polderland ten noordoosten van 
het dorp Schore (deelgemeente van M iddelkerke). In de rou
tebeschrijv ing wordt d ieper ingegaan op het ontstaan en de 
opbouw van het polderlandschap, de aanwezige na tuur- en 
landschapswaarden, alsook op de ta lrijke  waardevolle gebou
wen en bezienswaardigheden langs de route.



1.5 Wandelingen opsfeWe

Strand
Oosteroever

algemeen zomermaanden 2u
3 km

Bezoekerscentrum 
't Zeehuis

Horizon Educatief vzw 
059 32 21 83

kalender

Natuur
Maria-Hendrikapark

algemeen zomermaanden 2u
3 km

Fietsdepot
2de en 23ste Linie
regimentsplein

Horizon Educatief vzw 
059 32 21 83

kalender

$lfundv;dhdeliti<je,h OosUroeAfcr n a l u u r y / d h c i o l i h c ^ h  i n  W  f l O d M d -

Wandelend langs de w a te rlijn  en de go lfbrekers laat onze 
na tuurg ids je  een fascinerende wereld van na tuurlijke  schoon
heid en een onvermoed rijke hoeveelheid aan leven ontdekken. 
Met het rondspeuren in de aangespoelde schatten van de 
vloedlijn  kunnen we ontzettend veel te weten komen over het 
leven in zee en aan het strand. Het kraakt onder je voeten. Kijk 
uit! Daar lig t een toffe!

Dit park, voor de Oostendenaars 'Het Bosje' werd aangelegd 
onder im puls van koning Leopold II, die het 'Bois de Boulog

ne’ wou noemen.
Bomen spreken er tot de verbeelding, wekken em oties op en 
zijn voor veel mensen een bron van inspiratie.
Je m aakt m et hun eigenschappen kennis en m isschien vind je 
e r w e l een uniek exem plaar die bij je  past?
Een natuurgids helpt je  alvast op weg.



(.5b Wa&telwgeK' ProŸwCre4çwiew RaVers(j4e -  opsf e&te

WaWelïn'3 D$elgr$ef> Wantfeer Dour Afspraak/plaafs lirtVreserVeren E * fra

Paden na Pasen algemeen 18 april, 
10-12u

2u Provinciedomein
Raversijde
Bezoekerscentrum

Provinciedienst NME 
050 40 32 51

folder en info beschikbaar 
Provinciedienst NMe 
Gratis met begeleiding van 
natuurgids [Johny Nica)

Vogels op trek algemeen 16 mei, 
10-12u

2u Provinciedomein
Raversijde
Bezoekerscentrum

Provinciedienst NME 
050 40 32 51

folder en info beschikbaar 
Provinciedienst NMe 
Gratis met begeleiding van 
natuurgids (Claude Velter]

Planten met natte 
voeten

algemeen 20 juni, 
10-12u

2u Provinciedomein
Raversijde
Bezoekerscentrum

Provinciedienst NME 
050 40 32 51

folder en info beschikbaar 
Provinciedienst NMe 
Gratis met begeleiding van 
natuurgids (Sea Danneels)

Insecten algemeen 18 juli, 
10-12u

2u Provinciedomein
Raversijde
Bezoekerscentrum

Provinciedienst NME 
050 40 32 51

folder en info beschikbaar 
Provinciedienst NMe 
Gratis met begeleiding van 
natuurgids IJohan Broidioi]

Wateronderzoek algemeen 15 augsustus, 
10-12u

2u Provinciedomein
Raversijde
Bezoekerscentrum

Provinciedienst NME 
050 40 32 51

folder en info beschikbaar 
Provinciedienst NMe 
Gratis met begeleiding van 
natuurgids li

Mossen en 
korstmossen

algemeen 19 september, 
10-12u

2u Provinciedomein
Raversijde
Bezoekerscentrum

Provinciedienst NME 
050 40 32 51

folder en info beschikbaar 
Provinciedienst NMe 
Gratis met begeleiding van 
natuurgids II

100 jaar 
Koninklijk tuin 
(natuur en cultuur)

algemeen 17 oktober. 
10-12u

2u Provinciedomein
Raversijde
Bezoekerscentrum

Provinciedienst NME 
050 40 32 51

folder en info beschikbaar 
Provinciedienst NMe 
Gratis met begeleiding van 
natuurgids (Renée 
Vandercruyssenl



i.é taJaftdelrtigett Çre<tette

Paelsteenpanne algemeen kalender 2u zie kalender Natuurpunt Middenkust 
059 32 29 29

Natuurpunt

D’Heye algemeen kalender 3 km zie kalender Natuurpunt Middenkust 
059 32 29 29

Natuurpunt

Voor de precieze data van deze wandelingen verwijzen we naar de website van Natuurpunt Middenkust (zie Wegwijzer)

Dt, ïkolst e/Otipdittne;

De schoonheid van de duinen kun je volop bewonderen in de 
Paelsteenpanne.
Deze panne lig t aan de voet van het im posante Spanjaardduin. 
Het ka lk rijk  gebied omvat hoofdzakelijk du indoornstruw eel 
afgewisseld met graslandjes en mosduin. Door de hoge du i
nen heb je er een schitterend vergezicht. Wie vogels tijdens 
hun trek  w il waarnem en, heeft h ie r een uitstekende locatie. 
Het gebied wordt beheerd door Natuurpunt.

Iets m eer land inw aarts vinden we d'Heye. A l laat de naam het 
niet onm idde llijk  vermoeden, het is een duingebied. De bodem 
van deze duinen is ka lkarm  en is daardoor het geschikte bio
toop van een reeks planten die we eerder inde zandstreek zou
den verwachten. Een van die planten is s tru ikheide, vandaar 

de naam 'D 'Heye’;
Het beheer door na tuurpun t heeft verrassende resultaten 
opgeleverd. De paddestoelen die e r tevoorschijn kwamen zijn 
niet alleen heel mooi, ze zijn daarbij zeldzaam om dat ze slechts 
in zeer specifieke om standigheden gedijen.



W aM dM g Doelgroep Wanneer Duur/afs-fand Afspraak/plaafs InÇo/reserVeren E *+ra

Duinbospad algemeen Hele jaar 10.3 km Infokantoor De Haan 
centrum

Dienst voor toerisme 
059 24 21 34

Folder met routebeschrijving 
prijs €  2

Langs t Zeetje algemeen 
lorganismen op en langs 
golfbrekers)

18 januari, 14u 2u30 Tramstation Wenduine 
centrum

Natuurpunt De Haan 
059 23 59 09

Gratis
Laarzen wenselijk

Natuur in de knop algemeen 
(over bomen, knoppen]

22 februari, 10u 2u Tramhalte Wenduine 
molen

Natuurpunt De Haan 
059 23 59 09

Gratis

Leven tussen de algemeen 
zandkorrels

27 maart, 10u30 2u Tramstation De Haan 
centrum

Natuurpunt De Haan 
059 23 59 09

Gratis
Laarzen wenselijk

Nachtegalen en algemeen 
andere vroege vogels

9 mei. 5u30 3u Hoek Zwarte Kiezel 
Wenduinesteenweg

Natuurpunt De Haan 
059 23 59 09

Gratis
Verrekijker wenselijk

Vlinderen algemeen 
Op d Heye

26 juni, U u 3u Danckaertstraat
VMW

Natuurpunt De Haan 
059 23 59 09

Gratis

Giftig of niet? algemeen 
Bessen en vruchten

19 september, 14u 3u Tramstation De Haan 
centrum

Natuurpunt De Haan 
059 23 59 09

Gratis

In de mazen van algemeen 
het net leen garnaaltje 
vangen,koken)

17 oktober, 9u 3u Tramstation De Haan 
centrum

Natuurpunt De Haan 
059 23 59 09

Gratis

Ganzen en roof- algemeen 
vogels in't vizier 
observeren in de 
polder

12 december, 14u 3u Parking kerkhof 
Wenduine

Natuurpunt De Haan 
059 23 59 09

Gratis
verrekijker wenselijk

Duinboswandeling Basis en Op aanvraag 
secundair onderwijs

2u30 Volgens afspraak Natuurpunt De Haan 
059 23 59 09

€  40 voor een klas (25 leerlingen)

Strandwandeling Basis en Op aanvraag 
secundair onderwijs

2u30 Volgens afspraak Natuurpunt De Haan 
059 23 59 09

€  40 voor een klas (25 leerlingen)

Vroegevogelwandeling Basis en 
secundair 
onderwijs

Op aanvraag 
voorjaar

2u30 Volgens afspraak Natuurpunt De Haan 
059 23 59 09

€  40 voor een klas 125 leerlingen)

Deze wandeling verkent de omgeving van de Duinbossen in De 
Haan, een 152 ha groot na tuur- en wandelgebied dat zich u it
s trekt tussen Wenduine en Bredene.
U itgangspunt van de wandeling vorm t het charm ante tra m - 
stationnetje van De Haan. Via de "Concessie", de populaire 
benaming voorde v illaw ijk  die zich vanaf 1889 in de duinen van 
Klem skerke en Vlissegem ontw ikke lde, worden de bossen 
bereikt. Vervolgens w ordt via het strand rich ting Wenduine 
gestapt. De tocht brengt je naar de Spioenkop, een kijkhuisje 
op het bijna hoogste na tuu rlijk  punt van onze kust (31 m).
De terugweg loopt doorheen de duinen en het Domeinbos. 
Rustige wegen langs typische v illa 's  brengen de wandelaar 
terug bij zijn vertrekpunt.
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Ganzen
Uitkerkse polder

algemeen 1 februari, 9u 3u Bezoekerscentrum
Groenwaecke

Dirk Content 050 41 62 39 
dirk.contentfapandora.be

www.natuurpunt.be/blankenberge
www.uitkerkse-polder.be
met natuurgids

Broedvogels 
Uitkerkse polder

algemeen 11 april, 9u 3u Bezoekerscentrum
Groenwaecke

Dirk Content 050 41 62 39 
dirk.contentrapandora.be

www.natuurpunt.be/blankenberge
www.uitkerkse-polder.be
met natuurgids

Broedvogelwandeling algemeen 
in het natuurreservaat 
De Fonteintjes

9 mei, 9u 3u Speelplein Nordic Dirk Content 050 41 62 39 
dirk.contentrapandora.be

www.natuurpunt.be/blankenberge 
met natuurgids

Natuurwandeling 
Uitkerkse polder

algemeen 16 mei, 9u 3u Bezoekerscentrum
Groenwaeck

Dirk Content 050 41 62 39 www.natuurpunt.be/blankenberge 
met natuurgids

Plantenwandeling 
Uitkerkse polder

algemeen 12 juni. 13u30 3u Bezoekerscentrum
Groenwaeck

Dirk Content 050 41 62 39 www.natuurpunt.be/blankenberge 
met natuurgids

Orchideentocht in het 
natuurreservaat de 
Fonteintjes

algemeen 13 juni, 9u 3u Speelplein Nordic Dirk Content 050 41 62 39 www.natuurpunt.be/blankenberge 
met natuurgids

Ganzen algemeen 28 nov, 9u 3u Bezoekerscentrum Dirk Content 050 41 62 39 www.natuurpunt.be/blankenberge 
Uitkerkse polder______________________________________________________ Groenwaeck_______________________________________ met natuurgids__________________

Hdl'U'Urr’oforVdidi TJife-rfoie, Polkr

Het reservaat "U itkerkse Polder" werd opgericht in 1991. In 
een gebied van ± 1400 ha werd op 10 ja a r tijd  ± 257 ha na tuur
gebied aangekocht. A lle terre inen werden aangekocht in func
tie van de uitbouw van een weidereservaat met vnl. aandacht 
voor weidevogels en vochtige, vaak zilte graslandvegetaties. 
Het belang van de U itkerkse Polder is groot voor soorten zoals 
Ture luur en K luut omdat deze soorten in Vlaanderen vnl. broe
den in biotopen die op korte te rm ijn  zullen verdwijnen (Zee- 
brugse achterhaven, Beneden-Schelde). Voorde Grutto zijn de 
U itkerkse Polders uitgegroeid tot het sterkste bastion in de 
kustpolders.
Het is een be langrijk  gebied voor overwinterende watervogels 
zoals kleine rietgans, kolgans, sm ient, w interta ling , slobeend, 
goudplevier en wulp. Regelmatig worden in dit na tuurreser
vaat geleide wandelingen georganiseerd door de vzw N a tuu r
punt.

HdKlUrr&.fct’VcAdl Do Ï^nUihlie>.S

Het natuurreservaat "De Fonteintjes" is gelegen in de duinen- 
strook tussen Blankenberge en Zeebrugge, deels op het 
grondgebied van Blankenberge en deels op het grondgebied 
van Brugge.
In dit gebied liggen lokaal stuivende zeereepduinen, m et zoet, 
open w ate r en ka lkrijke  moeraszones.
Zeldzame plantensoorten in "De Fonteintjes" zijn onder ande
re zeekool, zeepostelein, lidsteng, v leeskleurige orchis , r ie t- 
orchis, bijenorchis, padderus en addertong.
Vooral voor rietvogels zijn "De Fonteintjes" van groot belang. 
H ier vinden kleine karekiet, rietzanger, rie tgors en blauwborst 
nog voldoende nestgelegenheid.
Regelmatig worden in "De Fonteintjes" geleide wandelingen 
georganiseerd door de vzw Natuurpunt.

ÜSL

http://www.natuurpunt.be/blankenberge
http://www.uitkerkse-polder.be
http://www.natuurpunt.be/blankenberge
http://www.uitkerkse-polder.be
http://www.natuurpunt.be/blankenberge
http://www.natuurpunt.be/blankenberge
http://www.natuurpunt.be/blankenberge
http://www.natuurpunt.be/blankenberge
http://www.natuurpunt.be/blankenberge
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Wandeling D?elgr<>ef> Wanneer Door Afspraak/plaafs InÇo/reserVeren e * f r a

Strandexcursie Iedereen 29 februari, 14u 3u Badengebouw, Hans De Blauwe Hans De Blauwe
Zeebrugge dijk Zeebrugge 050 59 83 81

De kalender 2004 van N atuurpunt Brugge was nog niet he le
m aal klaar. Voor m eer wandelingen zie w w w .natuurpunt.brug- 
ge/be of info Frank Descheem aeker 050 33 96 09.

UJ
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wawelfög Doelgroep Duur Afspraak/plaa-fs Ifóo/reserVere* tegeleidmg Prijs in'

Met een gids op stap 
in het Zwin 1

algemeen Hele jaar 
start om 9u-11u- 
13u en 15u

2u Het Zwin hoofdingang www.zwin.be, 050 60 70 86 met gids, 25 per 
openingsuren onderaan groep, min 20 max 
reserveren verplicht 3 weken 30deelnemers 
vooraf. 050 63 04 30 of 
cultuurOknokke-heist.be

6-11 jaar: 
€ 2 .6
12-60 jaar: 
€ 4
60+: €  3.30

Rondsnuffelen 
met de Biobelletax 2

8-14 jaar en ouder Hele jaar
start om 9u-11u- 
13u en 15u

2u Het Zwin hoofdingang www.zwin.be, 050 60 70 86 met gids, 25 per 
openingsuren onderaan groep, min 20 max 
reserveren verplicht 3 weken 30deelnemers 
vooraf, 050 63 04 30 of 
cultuurraknokke-heist.be

6-11 jaar: 
€ 2 .6
12-60 jaar: 
€ 4
60+: €  3.30

Ochtendwandeling op algemeen 
zondag en donderdag 
3

zondagmorgen om 
10u, hele jaar 
donderdagmorgen 
om 10u, enkel van 
Pasen tot 30-09

2u30 Het Zwin hoofdingang www.zwin.be, 050 60 70 86 met gids, 
openingsuren onderaan 
reserveren: geen, je kan 
individueel deelnemen

6-11 jaar:4.1 
12-60 jaar: 7 
60+: € 6 .2 0  
inkom 
inbegrepen

Nachtegalen 4 algemeen 1 mei 2004 
5u

2u30 Het Zwin hoofdingang www.zwin.be, 050 60 70 86 met gids, 
openingsuren onderaan+ 
bezoek vogelpark 
reserveren: geen. je kan 
individueel deelnemen

6-11 jaar:4 
12-60 jaar: 6.5 
60+: €  6.50 
inkom 
inbegrepen

Stiltewandeling 5 algemeen 6 november 2004 
17u

2u30 Het Zwin hoofdingang www.zwin.be, 050 60 70 86 met gids, 
openingsuren onderaan 
zelfgemaakte lantaarntje 
toegelaten
reserveren: geen, je kan 
individueel deelnemen

6-11 jaar:4,1 
12-60 jaar: 
€ 7  
60+: €  6.20 
inkom 
inbegrepen

Natuurwandelingen
Natuurpunt

algemeen Hele jaar 
Op aanvraag

1-4u Natuurpunt afd met gids 
Knokke-Heist, 050 51 91 01 max 25 deelnemers 
patrick.demaeckerrawanadoo.be

40 per groep 
gids natuur
punt

Zwinbosjes 6 algemeen Hele jaar 
Op aanvraag

2.5-4U Oosthoekplein 
Knokke-Het Zoute

Natuurpunt afd met gids 
Knokke-Heist. 050 51 91 01 max 25 deelnemers 
patrick.demaeckerrawanadoo.be

40 per groep 
gids natuur
punt

Het Blinckaertduinbos algemeen 
7

Hele jaar 
Op aanvraag

2-3u Oosthoekplein 
Knokke-Het Zoute

Natuurpunt afd met gids 
Knokke-Heist, 050 51 91 01 max 25 deelnemers 
patrick.demaeckerrawanadoo.be

40 per groep 
gids natuur
punt

Van de Korte Duinen 
naar De Vrede 8

algemeen Hele jaar 
Op aanvraag

4u Oosthoekplein 
Knokke-Het Zoute

Natuurpunt afd met gids 
Knokke-Heist, 050 51 91 01 max 25 deelnemers 
patrick.demaeckerrawanadoo.be

40 per groep 
gids natuur
punt

De binnenduinrand 
van Knokke-Het Zoute 
9

algemeen Hele jaar 
Op aanvraag

3-4u Oosthoekplein 
Knokke-Het Zoute

Natuurpunt afd met gids 
Knokke-Heist, 050 51 91 01 max 25 deelnemers 
patrick.demaeckerrawanadoo.be

40 per groep 
gids natuur
punt

Duingebied Park 58 
Duinbergen 10

algemeen Hele jaar 
Op aanvraag

1-2u Hoofdingang Park 58 
Elisabethlaan

Natuurpunt afd met gids 
Knokke-Heist, 050 51 91 01 max 25 deelnemers 
patrick.demaeckerrawanadoo.be

40 per groep 
gids natuur
punt

De Kleiputten van 
Heist 11

algemeen Hele jaar 
Op aanvraag

2u Stationsplein Heist Natuurpunt afd met gids 
Knokke-Heist, 050 51 91 01 max 25 deelnemers 
patrick.demaeckerrawanadoo.be 
folder beschikbaar bij de ingang 
van het gebied

€  40 per 
groep
gids natuur
punt

DeBaai van Heist 
Duinbergen 12

algemeen Hele jaar 
Op aanvraag

1u30-3u vuurtoren einde zeedijk 
Heist, tegen oostelijke 
strekdam haven 
Zeebrugge

Natuurpunt afd met gids 
Knokke-Heist, 050 51 91 01 max 25 deelnemers 
patrick.demaeckerrawanadoo.be 
folder beschikbaar bij de ingang 
van het gebied

€  40 per 
groep
gids natuur
punt

Sashui 13 algemeen Hele jaar 
Op aanvraag

1u30-3u vuurtoren einde zeedijk 
Heist, tegen oostelijke 
strekdam haven 
Zeebrugge

Natuurpunt afd met gids 
Knokke-Heist, 050 51 91 01 max 25 deelnemers 
patrick.demaeckerrawanadoo.be 
folder beschikbaar

€  40 per 
groep
gids natuur
punt

Cadzandduintjes en 
Zwinmonding NL

algemeen Hele jaar 
Op aanvraag

1u30-3u Parking Nederlands 
bezoekerscentrum Zwin

Natuurpunt afd met gids 
Knokke-Heist, 050 51 91 01 max 25 deelnemers 
patrick.demaeckerrawanadoo.be

40 per groep 
gids natuur
punt

Natuurreservaat
Sint-Donaaspolder
14

algemeen Hele jaar 
Op aanvraag

1u30-3u Parking Sluisstraat 
grenspost NL-B

Natuurpunt afd met gids 
Knokke-Heist, 050 51 91 01 max 25 deelnemers 
patrick.demaeckerrawanadoo.be

40 per groep 
gids natuur
punt

Hazegras Wandelpad 
15

algemeen Hele jaar 5.5 km Vertrekpunt:
Oosthoekplein

Westtoer 050 35 55 00 geen 
inforawesttoer.be 
folder beschikbaar 
geen reservatie

prijs folder: 
€  1.25

http://www.zwin.be
http://www.zwin.be
http://www.zwin.be
http://www.zwin.be
http://www.zwin.be
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Strandwandeling met algemeen Hele jaar 1u30 Heldenplein Heist reservatie verplicht met gids, geen €  40 per
gidsenkring Sincfal 16 volgens afspraak- 050 63 04 30 minimum groep

cultuuriaknokke-heist.be 40 per groep

Garnalentocht met algemeen Hele jaar 1u30 Heldenplein Heist reservatie verplicht: met gids, geen €  40 per
gidsenkring Sincfal 17 volgens afspraak 050 63 0430 minimum groep

cultuurOknokke-heist.be 40 per groep

Boswandeling met algemeen Hele jaar 1u30 Oosthoekplein Knokke reservatie verplicht met gids, geen €  40 per
gidsenkring Sinctal 18 volgens afspraak 050 63 04 30 minimum groep

cultuur Hknokke-heist.be 40 per groep

î .rU u A J ro fc f ilrU m  [lo t Z w i t i
www.zwin.be

1  O h d o f '  t o g o l o i d i n c j  V a n  o o n  < j i d £  o p  s l d p  i h  K o l  Z w i n

In de m iddeleeuwen was het de poort van Europa. Nu is het 
een uniek natuurreservaat, het be langrijkste  s likken en schor- 
rengebied van België.
Voor heel wat vogelsoorten is het Zwin een belangrijke broed
plaats. Aan tre k -  en w intervogels biedt het Zwin een welkom e 
kans om uit te rusten en voedsel bij te 'tanken'.
Door de invloed van het zoute zeewater is ook de flora hier heel 
bijzonder. Denken we m aar aan de zeldzame lam soor of "zw in- 
neblom m e" die elke zom er het natuurgebied m et een paars 
kleedje tooit.
In het vogelpark kan je een groot aantal inheem se vogels van 
dichtbij leren kennen, waaronder de opvallende ooievaars. 
Jaa rlijks  broeden er een 20-ta l koppeltjes in de boomtoppen 
en op het dak van de koninklijke v illa, het voorm alig zom er
huis van koning Leopold III en koningin Astrid.
Onder begeleiding van een gids kan je kennis maken m et dit 
unieke gebied. Je wandelt door het reservaat tot aan de zwin- 
geul en het strand. Zo maak je kennis m et insecten, planten 
en vogels. Je k rijg t inzicht in de invloed van de getijdenw er
king, in de evolutie van het gebied en het toekom stig beheer 
ervan.

u  R c n d S n u f U o n  m o t  d o  É U o i l o L x

Tijdens een wandeling in het reservaat helpt de gids je a lle r
lei resten, en andere sporen van p lanten- en dierenleven on t
dekken. Je verzam elt schelpen, braakballen en andere m ate
ria len en vergelijk t ze m et de inhoud van de 'B iobelletax', Dat 
is een gocart waarvan de achterbank is vervangen door een 
grote koffer met laden en kastjes. Daarin zitten a llerle i vond
sten uit het park, het reservaat en het strand: veren, schelpen, 
uitwerpselen, skeletten, braakballen, krabbenpootjes, v ruch
ten ....

ù  O o L t o n d v A i n d o l i n c j  o p  d o n d o r d a g  o n  z o n d a g

Om tien uur op post zijn is h ier de boodschap, je hoeft niet te 
reserveren (voor andere praktische info zie tabel). A fhankelijk

van de weersom standigheden en het getij, w andel je onder de 
begeleiding van ervaren gids dwars door het reservaat tot aan 
de zw ingeul en het strand. De aanpassingen van plant en dier 
aan het zoute m ilieu, de invloed van het getij op s lik  en scho r
re, de evolutie van het Zwin en het toekom stig beheer, ... en 
wat er tijdens die tijd van het ja a r typisch is voor het Zwin, je 
k rijg t het a llem aal op je boterham .

*1 t w  dlonvAindolincj

Op 1 mei 2004 organiseert het Zwin een nachtegalenwande- 
ling. Deze trad itione le  vroege ochtendwandeling start om 5 uur 
's m orgens op de parking bij de hoofdingang van het vogelpark 
en duurt ongeveer 2u30. Je w ordt er door de Zwinbosjes geleid 
langsheen de ta lrijke  zangplaatsen van de nachtegalen, 's 
Nachts zijn dat de enige zangers, m aar bij het krieken van de 
dag doen ta l van andere bekende zangvogels het vogelconcert 
aanzwellen. Aanslu itend kan je in het cafetaria van het Zwin 
terecht voor een on tb ijt en heb je toegang to t het vogelpark en 
het natuurgebied.

5  S t i l t o W c v n d o l i n g

Op 6 november 2004 (17u) organiseert het Zwin een 's tilte - 
w ande ling ’ om de slaaptrek van vogels naar het reservaat te 
beleven. In deze periode trekken e r bij zonsondergang im m ers 
duizenden ganzen, eenden, wulpen en vele andere vogelsoor
ten vanuit de polders naar het Zwin, waar ze op de grote, vei
lige plassen de nacht doorbrengen. Het luchtverkeer tussen 
het Zwin en de om liggende polders le idt som s tot een ind ruk
wekkende 'avondspits'. En als het donker is, kan je  het ge
snater van die ganzen nog altijd  heel goed horen. En de ta l
rijke silhouetten van a lle rle i andere vogels op de m eertjes 
onderscheiden.
Om de sfeer van 'het Zwin by night' te proeven, moet je de S til- 
tewandeling beslist meemaken! We vertrekken om 17 uuraan 
de hoofdingang van het Zwin voor een 2 uur durende wande
ling. Zwingidsen leiden je in de rustige avondstilte door de du i
nen naar het strand en via de Zwinm onding terug naar het 
vogelpark.
Om de H alloween-sfeer wat te versterken, mag je [zelfge
maakte) lantarentjes meebrengen. En achteraf kan je je in de 
cafetaria m et Glühwein of w arm e chocoladem elk opwarmen...

http://www.zwin.be
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Ç> 'Do Zv/ihkoSioS’

Sinds kort zijn 'de Zwinbosjes' Vlaams natuurreservaat. Het 
gaat om een van de grootste duingebieden aan de VLaamse 
kust. Je ontdekt e r zeer gevarieerde biotopen: van binnen- 
duinrandgebied (de overgang van duin naar polder] over du in
weiden, duinbos, zeereepduinen to t du invorm ing op het strand. 
Een beheersplan is in opmaak. Het hele ja a r door kan je er 
interessante wandelingen maken. De bossen hebben een g ro
te aantrekk ingskracht op reigers, aalscholvers en roofvogels, 
m aar zorgen ook voor plekjes m et een fraaie voorjaarsflora. 
Duinplanten komen wat la te r op het ja a r op dreef en dan is het 
ook uitk ijken naar de bijzondere insecten. In het najaar vind je 
in de duinen heel typische paddestoelen en uiteraard is de 
vogeltrek dan volop bezig. Twee aanraders: een vroegem or- 
genwandeling in mei voor een vogelconcert of een zom er- 
wandeling over duinecosystemen.

7 Kol

Oorspronkelijk een zeereepduin. De zeereep dat is de eerste 
duinenrij langsheen het strand. Dit duin werd bebost om het 
wandelend duin te vast te leggen. Duinen gingen in het verle
den dus w el eens aan de wandel. Het losse zand verplaatste zich 
voor de mens wel eens in de verkeerde richting, vandaar dat 
men duinen probeerde vastte leggen. Daardooriseen gemengd 
duinbos ontstaan m et een kru idenrijke  ondergroei. In het voor
ja a r voor planten en vogels m eer dan een bezoek waard.

8 i/dh do ixoflo Dllihoft nddn do 'flioVlWo ^rodo’

W andeling op de grens van duin en polder. Bij het inpolderen 
werd een heel complex van dijken aangelegd. Vandaag zijn ze 
een uitgelezen plaats om te wandelen. Op bepaalde plaatsen 
bleven geulen binnendijks bestaan. Zo passeert men de Oude 
Hazegraskreek, voorheen een zijarm  van de vroegere Zw in- 
monding. De wandeling e indigt bij de putten van de Nieuwe 
Vrede. Een interessante periode is die van ju li to t begin sep
tember. De planten op de dijken staan dan het m ooist in bloei 
en in de weiden en kreken boeien broedvogels en doortrek
kende ste ltlopers. Tijdens de w in te r een goeie stek voor p le i
sterende ganzen.

'ï Do kinhottdlIitTdtld Vdtt tttO ^ o -K o l Zouto

De overgang van duin en po lder w ordt gekenm erkt door de vele 
kleine landschapselem enten. De geschiedenis van het land- 
schap speelt h ie r een voornam e rol. Dijken werden aangelegd 
en daarvoor werd er gegraven, wat dan weer voor nieuwe 
niveauverschillen zorgde, het oprukkende duinzand werd vast
gelegd m et s truwelen en bosjes, het vee werd door heggen 
(m eestal stru iken m et veel dorens: m eidoorn, sleedoorn) bin
nen de wei gehouden, poeltjes zorgden voor het d rinkw a ter 
voor de dieren en ga zo m aar door. Dit afw isselend landschap 
is een van de weinige plaatsen w aar de boom kikker leeft. Een

wandeling toont je het typische van duin en po lder en de ver
weving van beide. De aanrader is een avondwandeling in mei, 
jun i of de eerste he lft van ju li waarop je de unieke geluiden van 
boom kikker, nachtegaal, s teenuil en andere nachtdieren kan 
horen.

10 Duifiejo^ïod SS

Een gebied in beheervan N a tuurpun ten  da tn ie tzonderreden . 
In 'Park 58' tre f je een du inflora aan die aan de Oostkust nage
noeg volledig verdwenen is. Je k rijg t een boeiende uitleg over 
het hoe en waarom  van het beheer van deze oude ka lkrijke 
duintjes. In het najaar kan je meewerken bij het maaibeheer.

11 Do tdoiputlofi Vdtt Hoisl

Een Vlaams natuurreservaat bestaande uit oude kleiputten, 
rie tm oeras, vochtige en zilte weilanden. In bepaalde polders 
bleef het zout aanwezig, vandaar de 'z ilte ' weiden. Het u itg ra 
ven van klei zorgde voor een patroon van putten en plassen. 
De ondiepe plassen groeiden weer dicht m et riet. Zo ontstond 
e r een zeer gevarieerd nat gebied. De S hetlandponys die er 
grazen, zorgen mee voor het beheer. Een k ijkhut la a tje  toe om 
zonder te storen vele vogelsoorten te observeren. Je vindt er 
ook de fo lder over het gebied. Dit zeldzame biotoop la a tje  ken
nis maken m et weinig bekende vogels zoals de w a te rra l of de 
blauwborst. Aanrader: vroegem orgenwandeling of avondwan
deling tijdens het voorjaar.

XL Do Bddi Vdf\ Hoisl

Het V laams natuurreservaat 'De Baai van Heist' is het enige 
strandreservaat aan onze kust. Bij de aanleg van de lange 
strekdam m en in zee voor de uitbouw van de Zeebrugse haven 
vorm de zich steeds m eer strand langsheen die dammen. 
E igenlijk ontstond er langzaam een nieuw s lik  en schorrege- 
bied. Planten en vogels kwamen erz ieh  spontaan vestigen. De 
u itzonderlijke waarde van het gebied zorgde ervoor dat het de 
status kreeg van Vlaams natuurreservaat. T ijdens het broed- 
seizoen van 1 ap ril tot 1 augustus b lijft het reservaat groten
deels ontoegankelijk, enkel onder begeleiding van een gids van 
N atuurpunt vzw of AMINAL kan je een deel ervan bezoeken. 
Een k ijkhut biedt de m ogelijkheid om ongezien de vogels te 
observeren. Het hele ja a r door kun je e r genieten van een unie
ke na tuur en dat lees je ook in de fo lder die bij de ingang van 
het reservaat beschikbaar is.

13 Do ‘S d sM ’

Ook dit is een Vlaams natuurreservaat en het lig t op wandelaf- 
stand van de 'K leiputten ' ende 'Baai van Heist'. In de jaren zeven
tig werden hier verschillende weiden m et zand uit zee 'opges
poten', zoals dat heet. Norm aal werden deze terreinen verder 
ingericht om er industrie te vestigen. Het gebied de 'Sashui' on t
sprong die dans en werd la te r ingericht als natuurreservaat. 
Het voorkomen van wilde orchideeën en de vele watervogels 
waren daar niet vreemd aan. Net als in de naburige kleiputten 
zijn het de Shetlandpony's die instaan voor het graasbeheer. Ook 
hier vind je m eer inform atie in een mooie folder.

http://users.pandora.be/natuurpunt_Knokke-Heist


l'j Sl.-DonadSpolcbr

Schelpen zijn w el de bekendste aller dieren op het strand. Al 
vergeten we wel eens dat het dieren waren.
(foto Christine Denorme)

Dit natuurreservaat van N atuurpunt vzw is een weidegebied 
met poelen en kreken. Het lig t langs de historische Cantelm o- 
linie. Het buitengebied en zeker de polder is gekneed en 
gevormd door m enselijke ingrepen. Dijken als verdediging 
tegen h e tw a te rz ijn  heel z ichtbaar in het landschap, m aarook 
verdediging tegen 'de vijand' liet duidelijke sporen na. De varia 
tie die dit na eeuwen m et zich brengt, zorgt voor belangrijke 
natuurwaarden. Tijdens de w in te r zie je h ie r verschillende 
soorten w ilde ganzen. De weiden m et sloten en rie tkraagjes 
herbergen een keur aan weidebroedvogels en watervogels. 
Vanwege de kwetsbaarheid van het gebied enkel toegankelijk 
m et een gids van N atuurpunt vzw Knokke-Heist.

1 5  H d Z e ^ r a S  W d n c ! o l p < i ( ï  -  5 , 5  f c . r o

Op de Hazegras wandeling worden de binnenduinen van het 
Zoute en de achterliggende polders van Knokke-Heist verkend. 
U itgangspunt van de wandeling is het gehucht de 'Oosthoek'. 
Op onverharde wegen worden eerst de Nieuwe en Oude Haze- 
graspolderaangedaan. Via de Kalfsm olen langsde Graaf Jans- 
dijk w ordt vervolgens naar het B linckaertdu in (18m) m et het 
aansluitende Koningsbos gestapt. Rustige wegen leiden de 
wandelaar naar zijn uitgangspunt terug.
Vertrekpunt: Oosthoekplein in Knokke-Heist

Siftofdl

ló Strand

Op het strand vind je m eer dan je  vaak zou vermoeden. Aan
spoelsels van op een schip, een schelp van een inktvis, du i
zenden schelp jes in ongelooflijk  veel kleuren en vormen. Een 
ervaren g ids van gidsenkring S incfa lneem tje  mee op een boei
ende strandwandeling. Ook de duinen, de haven en de w ind- 
m olenprob lem atiek komen uitgebreid aan bod in het verhaal.

1 7  G d r n O t L n

W il je  je verdiepen in de visserij en kennis maken m et m onu
menten en bezienswaardigheden die aan het v isserijka rakter 
van onze badplaats herinneren? Een gediplom eerde gids zal 
je  anderha lf uu r lang rondleiden dwars door Heist om te e in 
digen m et een bezoek aan het V isserijm useum  Sincfala. Je 
kan een vierkleurenbrochure m et uitleg en routebeschrijving 
verkrijgen tegen supplem ent. Vraag dit bij je  reservatie.

1 8  BoS

Iedereen kent ongetw ijfe ld onze Siska's rond het Oosthoek
plein. Maar w ist je  ook dat daarachter een heus bos verscho
len ligt? Het Koningsbos vorm t de basis van deze na tuurw an
deling in het duinengebied. Je m aakt er kennis m et een gro
te variatie aan bomen. Je w andelt verder langs de rand van de 
go lf en ontdekt zo ook het landschap rond het bos.



Ml D uw pieper

Duihpiopor r
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Zin om het strand en de duinen op een actieve m anier te bele
ven? Dan is de Duinpieper iets voor jou! Een handig rugzakje 
met leuke opdrachten en doe-m ateria len rond strand en du i
nen zorgt ervoor dat je je bezoek aan de kust niet snel vergeet. 
Je leert 'jabberta lken ', zand kneden en vorm en en je doet de 
V linder-fit-o -m ete r. Je ontdekt de pracht van de zebrarups en 
je neemt een v itam inekuur met duindoorn. Met behulp van een 
determ inatiekaart leer je op een zeer eenvoudige m an ie r de 
meest voorkomende schelpen en aanspoelsels van de B elg i
sche kust kennen.

Met de verrek ijke r kun je vogels van dichterb ij bekijken en met 
de potloep of de opzetloep zie je de kleinste d iertjes of p lan t
jes heel wat groter.
De Duinpieper is u ite rm ate geschikt voor de hele fam ilie  en 
kan het hele ja a r door gebru ik t worden.
De Duinpieper is niet duur. Je leent hem gra tis in versch illen
de uitleenpunten langs de kust. Er wordt w é l een waarborg 
gevraagd.

Uitloonpunton:
Naam

VW  Blankenberge
Leopold lll-p le in  - 8370 Blankenberge - T. 050 41 22 27 

Toerisme Bredene
Kapelstraat 70 - 8450 Bredene - T. 059 32 09 09

Info De Haan
Gemeentehuis - 8420 De Haan - T. 059 24 21 35

Info W enduine tram station
Leopold ll-laan  - 8420 De Haan - T. 059 41 24 69

Info Vosseslag

Bezoekerscentrum  De Nachtegaal

Toeristische dienst
De Panne - Zeelaan 21 - 8660 De Panne - T. 058 42 18 18 
Schuilhavenlaan [ingang W esthoekreservaat)
8660 De Panne - T. 058 41 41 87

Bezoekerscentrum  Het Zwin
Graaf Leon Lippensdreef 8 - 8300 Knokke-Heist
T. 050 60 70 86

Openingstijden

dagelijks ju li en augustus: 9 - 1 9  uur 
anders: 9 - 1 2  u u r /  13.30 -  17.15 uur

dagelijks ju li -  aug.: 9 - 12.30 u u r /  14 - 19 uur 
ap ril-m e i-ju n i-se p t.: 1 0 - 1 2  u u r /  14 - 16 uur, 
niet op zondagnamiddag oktober to t m aart: 
weekdagen: 8 - 12.15 u u r /  13.30 - 17 uur

ju li -  augustus: dagelijks: 9 - 1 8  uur 
sept. -  okt.: 1 0 - 1 2  u u r /  1 4 - 1 7  uur 
nov. -  dec.: tijdens werkdagen

ju li -  augustus: 9.30 -  18 uur 
ap ril - sept.: 10 -  12 u u r /  14 -  17 uur 
okt. t.e.m . herfstvakantie: 1 0 - 1 2  uur 
kerstvakantie: 1 0 - 1 2  uur

Dagelijks: ju li -  augustus: 1 0 - 1 2  u u r /  14- 
Driftweg 137 - 8420 De Haan - 
T 059 23 44 38, 17 uur

ju li en augustus: dagelijks van 10 to t 18 uur 
O lm endreef 2 - 8660 De Panne - 
T 058 42 21 51

maandag to t zaterdag: 9 - 1 2  u u r /  13 -  18 uur 
Juli en augustus: dagelijks van 1 0 - 1 2  uur  /  
1 4 - 1 7  uur

dagelijks: 1 0 - 1 8  uur
gesloten op woensdag van novem ber
t.e.m. m aart en op 25 decem ber



Heem kundig m useum  Sincfala
Pannenstraat 140 - 8300 Knokke-Heist - T. 050 63 08 72

Bezoekerscentrum  De Doornpanne 
Doornpanne 2 - 8670 Koksijde - T. 058 53 38 33

Dienst voor Toerisme, oud-casino
Zeelaan - 8670 Koksijde-bad - T. 058 21 29 10

Dienst voor Toerism e*
Dr. Joseph Casselaan 4-6 -8 - 8430 M iddelkerke 
T. 059 30 03 68

Dienst voor Toerisme
Hendrikaplein 11 - 8620 Nieuwpoort - T. 058 23 39 23

IC-cam ping vzw Tijdens
Brugsesteenweg 49 - 8620 N ieuwpoort - T. 058 23 60 37

K inderboerderij De Lenspolder
E lfju liw ijk  11 - 8620 Nieuwpoort - T. 058 23 69 86

Dienst voor Toerisme
Leopold ll- laan  2 - 8670 Oostduinkerke-dorp 
T. 058 53 21 21

Dienst voor Toerisme
A lbert l-laan 78 a - 8670 Oostduinkerke-bad 
T. 058 51 13 89

Horizon Educatief
Fortstraat 128 - 8400 Oostende - T. 059 32 21 83

Provinciedomein Raversijde 
N ieuwpoortsesteenweg 636 - 8400 Oostende 
T. 059 70 22 85

Toerisme Oostende
Monacoplein 1 - 8400 Oostende - T. 059 70 11 99 

Dienst voor Toerisme
Koninklijke Baan 330 - 8670 S int-ldesbald - T. 058 51 39 99 

Dienst voor Toerisme
Distellaan 44 - 8434 Westende - T. 059 30 20 85

jToerisme Brugge
Zeedijk, 8380 Zeebrugge, T.050 54 50 42

dagelijks van 10-12 u u r /  14-17.30 uur 
gesloten op 25 en 26 decem ber en 1 en 2 januari

maandag t.e.m . zaterdag: 1 0 - 1 2  u u r /
1 4 - 1 6  uur

1 a p ril -  30 septem ber: 1 0 - 1 2  u u r /  14 -  18 uur 
1 oktober -  30 m aart: 9.30 -  12 u u r /  13.30 -17.30 uur

1 nov. -  31 m aart: 10 -  12.30 u u r /  14 -  16.30 uu r 
1 a p ril - 30 jun i: 9.30 -  12.30 u u r /  1 4 - 1 7  uur 
1 ju li -  31 augustus: 9.30 -  18 uur 
1 septem ber -  31 oktober: 9.30 -  12.30 u u r /  1 4 - 1 7  uur

schoolvakanties: 8 - 2 1  uur
Buiten schoolvakanties: 8.45 -  17.30 uur

1/4 -  15/9: werkdagen: 1 0 - 1 9  uur
weekend /feestdagen: 9 - 1 8  uu r
16/9 -  31/3: werkdagen: 1 0 - 1 2  u u r /  1 3 - 1 7  uur
weekend/feestd.: 10 - 12 u u r /  13.30 -17  uur

1 ju li -  31 augustus: werkdagen - 8 -  12 uu r/ 13.30 -  16 uur 
1 septem ber -  30 jun i: werkdagen - 8 -  12 u u r /  13.15 -  17 uur

1 a p ril -  30 septem ber + schoolvakanties: 
1 0 - 1 2  u u r /  1 4 - 1 8  uur

maandag tot vrijdag: 9 - 1 2  u u r /  1 3 - 1 7  uur 
zaterdag en zondag: 1 4 - 1 6  uur

1 a p ril -  11 november: dagelijks van 1 4 - 1 7  uur 
ju li en augustus: dagelijks van 10.30 -  18 uur

Dagelijks van 1 0 - 1 7  uur 
Gesloten op 25/12 en 1/1

1 ap ril — 30 septem ber + schoolvakanties: 1 0 - 1 2 u u r /  1 4 -  18uur

weekdagen: 9 - 1 2 u u r/ 13.30 - 17 uur 
zaterdag: 1 0 - 1 2  u u r /  14 - 17 uur 
Zom er: doorlopend 
Zondag: 1 0 - 1 2  uur

Paas- en Pinksterweekend 
Ju li-augustus
10 - 13 .15u ure n  14 - 18uur



Tips [jij Wdnckkft
E

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

' D rink veel. Vooral als het warm  is, is drinken 
erg belangrijk. A ls je dorst k rijg t is het e igenlijk 
al te laat. Drink trouwens geen koolzuur of 
alcohol houdende dranken.
Kies voor een goed paar schoenen en denk 
aan de ju iste  sokken (badstofsokken] m et de 
naden en badstof naar buiten.

' Bedenk dat j e niet m et een snelheidssport 
bezig bent. Als je je  tijd neem t kun je langs 
het gehele parkoers volop van de sfeer genieten. 
Snelwandelaars passeren overal te vroeg 
en missen daardoor veel.

' Neem steeds regenkledij mee. De zon sch ijn t 
ja m m er genoeg niet a ltijd .





We verzam elden zowat alle fie tstochten waarvan een route
beschrijving bestaat. Doorgaans kan je e r dus zelf op uit. In 
een aantal gevallen kan je ook een gids vragen, dan krijg je 
uiteraard m eer uitleg over de tocht en wat er te beleven valt.



2.1 Çref sf scirf-ett De Pa Me

De Panne heeft een uitgebreid gamma fietstochten in en om 
de gemeente. Je kan er in brede zin de omgeving verkennen. 
Wie een beetje sportie f is aangelegd, heeft hier een rijke keu
ze aan fietsplezier. Een aantal van deze tochten doen ook ande
re kustgem eenten aan. Ze worden bij de respectieve gem een
ten verm eld. Er is geen begeleiding voorzien, m aar voor elke 
tocht bestaat een folder.

Trip rond De Panne (15 km), Trip naarVeurne via Adinkerke (25 
km)
Trip naarVeurne en omgeving (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 Oostduinkerke (40 km]
Trip naar Fintele (50 km)
Trip naar Hondschoote in Frans-Vlaanderen (40 km)
Trip naar St. W innocksbergen (Bergues) in N oord-F rankrijk  
(60 km)
Trip naar Ecohoeve Bom m elaers W all in Ghyvelde (FR) (30 km)

Van elke trip  bestaat een fo lder m et routebeschrijving, prijs: 
€  0,75

Cobergherroute (51 km)
Die Moeren route (39 km)
Lange Lis route (39 km)
Veurne-Am bacht route (48)
Blauwers en Commiezen route (43 km)

Voor elke route bestaat een folder, prijs: €  2,00

A lle in lich tingen en plannen van fie tsroutes zijn te verkrijgen
bij De Dienst Toerisme
Zeelaan 21
8660 De Panne
T. 058 42 97 25
F. 058 42 16 17
e -m a il: toerism e0depanne.be



2 .2  Ç ie-fs-fsoifen' (CoksiJ^e
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Deze route laat de fie tse r kennis maken m et het ka rak te ris 
tieke landschap van het Blote en de eeuwenoude Kasselrij van 
V eurne-Am bacht. U itgestrekte akkers en weiden, doorsneden 
m et waterloopjes, verspreide abdijhoeven en kleine do rpske r
nen staan borg vooreen aantrekke lijke landstreek en een boei
ende fietstocht.
Vanuit Koksijde le idt de route naar Veurne, het polderdorp. 
Steenkerke, de "Broeken" van Oeren, A lveringem  en Zoute- 
naaie.
Dit laatste plaatsje geniet vooral bekendheid omdat het tot 
1970 België's kleinste gemeente was. De terugweg voert door 
de duinen van De Doornpanne en De Hoge Blekker.

Litige» LiS f io b rö u L

B ren g tde fie tse rin  hetweidse po lderlandschaptussen N ieuw- 
poort en Veurne. Dit landschap kenm erkt zich door een grote 
openheid ("het blote"]. Grote gedeelten van het gebied werden 
tijdens de Eerste W ereldoorlog om strateg ische redenen onder 
w a te r gezet. T ientallen waterlopen zorgen nog steeds voor de 
waterafvoer van het gebied. De fie ts toch t voert onder m eer 
langs de IJzer, het Hemmeleed, de P roostdijkvaart en het 
Langgeleed ("Lange L is"in de volksm ond). Het tra jec t volgt 
tevens een gedeelte van de oude spoorlijn  N ieuw poort-D iks- 
muide die tot fietspad
werd omgevormd. Ook de stem m ige polderdorpjes Ramska- 
pelle (Nieuwpoort), Wulpen [Koksijde] en Booitshoeke (Veur
ne] worden aangedaan.

Folders en info te verkrijgen bij de toeris tische dienst Koksij
de: 058 53 21 15

Ldhgo LiSroilU

De fietsroute (39 km) verkent het po lderlandschap tussen 
Nieuwpoort en Veurne. Dit landschap kenm erkt zich door een 
grote openheid (het "B lote"). Grote gedeelten van het gebied 
werden tijdens de Eerste W ereldoorlog om strateg ische rede
nen onder w a te r gezet. T ienta llen waterlopen zorgen nog 
steeds voor de w aterafvoer van het gebied. De fietsroute voert
o.m. langs de IJzer, het Hemmeleed, de Proostdijkvaart en het 
Langgeleed ("Lange Lis" in de volksm ond]. Ze brengt ons ook 
in de stem m ige polderdorpjes Ramskapelle en Booisthoeke.

Do ^r^ftnift^sfi&UrciuU

Deze 33 km lange fietsroute 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 m eer langs het "kattesas", de 
"oesterput", de S in t-B ernarduskerk, de watertoren, het L itto - 
bos, de dorpskom  van Ramskapelle, het Spaarbekken , S in t- 
Joris  m et zijn unieke rustige dorpskern...
Dit is een uitgave van de Dienst Toerisme N ieuwpoort waar 
tevens de volledige versie te verkrijgen is.

Do rlooipiolor’OVlU

Een niet bewegwijzerde fietsroute (34. km] werd ontworpen om 
de in N ieuwpoort verblijvende toeris t of bezoeker de gelegen
heid te bieden het mooie achterland van nabij te leren kennen. 
We starten te N ieuwpoort, d it kan zowel te N ieuw poort-aan- 
zee als in het centrum  van de stad. Via de beroemde sluizen 
wordt naar het spaarbekken gereden om van daaru it de IJzer 
te blijven volgen to t Fintele, w aar de Lovaart uitm ondt.

Folder en inform atie: Dienst Toerisme Nieuwpoort 058 22 44 44 
en Nieuwpoort-Bad 058 23 39 23

,  i ' iEen fietstocht, een kleine picknick, genieten van een prachtige natuur,... er < 
gaat niets boven fietsen. W jt  , S / u P  f m & u S

V ' ,L r  = ■>' ï
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Schoorbakkenroute 1 algemeen Hele jaar 3u, 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 
toerisme0middelkerke.be of 
info.westende0middelkerke.be

Landbouwleerpad 2 algemeen Hele jaar 2u30, 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 
toerismef3middelkerke.be of 
info.westende0middelkerke.be

Spermalieroute 3 algemeen Hele jaar 2u30, 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 
toerisme0middelkerke.be of 
info.westende0middelkerke.be

Tempelhofroute 4 algemeen Hele jaar 2u30,32 km vanuit Middelkerke 
Jean Van Hinsbergstraat

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

Info en folder beschikbaar op 
aanvraag - €  1,24 
toerisme0middelkerke.be of 
info.westende0middelkerke.be

Vaartroute 5 algemeen Hele jaar 2u, 17 km vanuit Middelkerke Dienst voor toerisme 
Middelkerke 059 30 03 68 
Westende 059 30 20 85

Info en folder beschikbaar op 
aanvraag - €  1,24 
toerisme0middelkerke.be of 
info.westende0middelkerke.be

Godelieveroute 6 algemeen Hele jaar 3u, 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 
toerisme0middelkerke.be of 
info.westende0middelkerke.be

Westhoekroute 6 algemeen Hele jaar 3u. 48 km vanuit Westende Dienst voor toerisme 
Middelkerke 059 30 03 68 
Westende 059 30 20 85

Info en folder beschikbaar op 
aanvraag - €  0,74 
toerisme0middelkerke.be of 
info.westende0middelkerke.be

1 S&[\ooft»d^or’oulo

De Schoorbakkeroute laat de fie tse r kennis maken m et het 
kustpolderlandschap tussen M iddelkerke en Diksm uide. Dit 
vlakke land werd vele eeuwen geleden op de zee teruggew on
nen.

Z  L < i l i c ! k > o U v v l o e > r p a c !

De bedoeling van het landbouwleerpad is dat de bezoekereven 
s tils taa t bij onze land- en tuinbouw, die voor ons dagelijks 
voedsel zorgt. Er zijn 2 startp laatsen, M iddelkerke en Westen- 
de. Na 4- km is het parcours gelijklopend.
Het landbouwleerpad heeft aandacht voor de hedendaagse 
land- en tu inbouw  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 gemeente M iddelkerke 
Langs het landbouwleerpad vind je op landerijen en aan de 
ingang van boerderijen infoborden die uitleg geven over de tee l
ten, de dieren en andere wetenswaardige landbouwzaken.
De route le idt langs rustige wegen, voorbij kreken, grachten 
en vaarten die bij mooi weer uitnodigen tot een rustpauze of 
een picknick.

3 Sp&rrodilioröute,

De route begint aan de home Pierre Julien in de IJzerlaan en 
loopt door een streek die het M iddelland genoemd wordt.
De kust was eertijds onvoldoende bescherm d tegen de kracht

van de zee. Het w a te r zocht een weg langs ondiepere plaatsen 
en vorm de talloze kreken. Op onze weg zijn hiervan nog ta lr i j
ke overblijfselen te vinden.
De vele boerderijen die we ontm oeten liggen op kreekrug- 
gronden: dit zijn plaatsen w aar vroeger een kreek was. Door 
aanslibbingen werden die gevuld m et zand. Daarrond werd de 
veengrond sam engedrukt en alleen de zandrug bleef op 
dezelfde hoogte.

'l Tompelfioft’oulo

We beginnen de tem pelhofrou te aan de home Pierre Julien. 
Dit was vóór de eerste wereldoorlog de v illa  van de fam ilie  Van 
Hinsbergh (zie ook de Jean Van H insberghstraat). In 1932 w e r
den de gebouwen vergroot en afgestaan aan de zusters van 
Deinze om er een rusthu is  voor priesters in te richten. 
Verderop zien we de radioantennes van de RTT Oostende.
De duinen rechts vertonen een zeldzaam biotoop. In een die
pe panne ziet u een typisch duinenven, gekend als het "Sala- 
m andervijvertje". Er komen nog steeds vuursalam anders en 
kikkers voor. Rond de ondiepe plas staan heel wat zeldzaam 
geworden m oerasplantjes en dicht struikgewas. Deze biotoop 
is een be langrijk  broedgebied voor kleine zangvogels [o.m. de 
kneu) en andere bewoners van de duinen.

5 /cAdflrouL

Langs de vaart genieten van rust en stilte . Onthaasten op de 
fiets



G GoWi&Ve.r’outo

Deze fie tsroute heeft als bestem m ing de Abdij ten Putte te Gis
tel, genadeoord van de Heilige Godelieve.
De Godelieveabdij of 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 Berto lf, heer van Gistel, die er 
op 6 ju li 1070, op aanstichten van zijn moeder, zijn echtgeno
te Godelieve lie t vermoorden.
Tal van m irakels werden aan haar toegeschreven, zodat zij 14- 
ja a r na haar dood door Radbod 11, Bisschop van Doornik, hei
lig werd verklaard. Het bestaan van de abdij kan ech ter pas 
sinds 1150 met zekerheid bewezen worden. Door de eeuwen 
heen w ist het k looster zich in stand te houden. In 1953 werd 
het fraai heropgebouwd.
Je kan er "De Kerker", de "M irake lput" en het "K raaienkapel- 
letje" bezoeken, plaatsen die nauw verbonden zijn m et het 
leven of de legende van Sint-Godelieve. Zij wordt vandaag nog 
aangeroepen tegen kee l- en oogziekten en vooral als 
bescherm ster en bewaarster van de huise lijke vrede en de 
huwelijkstrouw.
Het S int-Godelievem useum  w il op een educatieve m an ie r het 
leven, de geschiedenis en de devotie van de H. Godelieve en de 
geschiedenis van de abdij voorste llen.

7 ’Woslfvoofo’OuL

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 tot aan de Schuddebeurzeweg, 
We zien al enkele mooie hoeves, o.m. ''De Koude Schuur": dit 
was tijdens de 1ste wereldoorlog een belangrijke observatie
post van de Duitsers. Deze observatiepost bestreek heel de 
vlakte tot aan de sluizen van N ieuwpoort.
De bestem m ing van de routeheeft Zoutenaaie in de Westhoek 
to t aan de fusie in 1971 het kle inste dorpje van België.



Z.S  Çief s-füCHf en o o sfe W e 2.6 Çîef s-f-soi-fe« De Haa«

Hoor't^oof’öuto

Met de fie ts een frisse neus halen in het platte po lderland
schap.
De Internationale LF1 Noordzeeroute (Den Haag -  Boulogne - 
340 km) loopt van Den Helder (NL) to t B ou logne-sur-M er (F) 
of omgekeerd.
In W est-Vlaanderen loopt de route verder van zee, op de plaats 
van de vloedlijn in de Middeleeuwen.
Op dijken en jaagpaden langs kanalen en rivieren w ordt het 
vlakke polderland doorsneden.

Folder en info : W esttoer, T. 050 30 55 00 of www.westtoer.be

Oude* Dii^oftrouU

We rijden rich ting staatsduinen van De Haan-Wenduine. Vrij 
sne l k rijg t de fie tse r een zicht op het open landschap van de 
po lderstreek. Vooral vanop de kanaal- en oude zeeweringsdijk 
is e r een enig beeld op de weidse po ldervlakte m et zijn s ta ti
ge boerderijen en pittoreske dorpjes zoals Vlissegem, S ta lh il- 
le en Klem skerke. Vervolgens doet de route een gedeelte van 
de zandstreek aan. Afstand: 43 km. Folder: prijs  €  2,00

L<Mv!köVhvls,e,rpdic!

Doelste lling van deze fietsroute is de samenhang bevorderen 
tussen landbouw, m ilieu, toerism e en recreatie. Het is een 
fie tsroute doorheen 3 gemeenten Klem skerke, Vlissegem en 
W enduine (40 km). Langs het landbouwleerpad vindt men een 
de rtien ta l landbouwbedrijven, m et elk hun specifieke bedrijfs
voering. Aan de ingang van de boerderijen werd een kunstig 
in form atiebord geplaatst, die uitleg geeft over de dieren, tee l
ten en andere wetenswaardige landbouwzaken 
Folder: prijs  €  1,24

Folder en Info: dienst toe rism e 059 24 21 34 of 
toerism eßdehaan.be

http://www.westtoer.be


2.7 Çief s f  ocRf en Blaftketfberge

Çiefsetf Doelgroep Waftneer Duur Afspraak/plaafs Itffo «c+ra

Landbouwleerpad Iedereen Hele jaar 20 km geen Dienst voor toerisme folder dienst toerisme 
050 41 22 27 of 050 41 29 21 
www.blankenberge.be

De Ge algemeen Hele jaar 30 km geen Dienst voor toerisme Folder € 2
050 41 22 27 of 050 41 29 21 dienst toerisme en Westtoer
w w w .blankenberge.be toerismeßmiddelkerke.be of

info.westendef9middelkerke.be

Ldih^ôU'wlo&rpciij

Boerderijen bepalen in sterke mate het u itzicht in het po lder
landschap. De activ ite it van de landbouwer is voor velen 
vreemd geworden of zelfs onbekend. Het landbouwleerpad 
moet bijdragen to t een betere kennis en waardering van de 
landbouw in het algem een en van de U itkerkse landbouwbe
drijven in het bijzonder.
Het zal ongetw ijfe ld ook een verrijk ing  zijn voor iedereen die 
dit landelijk  gebied aandoet, zij het nu bewoners, recreanten, 
fie tsers, toeristen,... Deze ongeveer 20 km lange landelijke rou
te is niet alleen een gids op uw "landbouwontdekkingstocht", 
het is een uitnodiging om even s til te staan bij de hedendaag
se landbouw.

De. Ge>file>Wo\lle>

De Gentele of B lankenbergse Dijk is de vertrekbasis voor de 
kennism aking m et het po lderlandschap ten zuidwesten van 
Blankenberge. Het hele gebied dat tegen deze oude dijk aan
leunt, heeft zijn typisch landelijk  karakte r behouden en nodigt 
dan ook u it to t verdere ontdekking. De uitgestippelde fietsroute 
is 33 km lang en volledig bewegwijzerd.
De Gentele is de naam van de dijk die de kustbewoners in de 
eerste he lft van de 11de eeuw hebben aangelegd om de over
strom ingen vanuit het Zwin in weste lijke rich ting  te beperken. 
De Genteleroute loopt via de polderdorpen Zuienkerke, Meet- 
kerke, Houtave en Nieuwm unster. Het u itzicht van een dijk 
heeft de Gentele niet meer, verm its  hij in latere eeuwen werd 
afgegraven, m aar de vroegere dijkbasis is praktisch over de 
gehele lengte nog zichtbaar, nl. de weg m et het sm al perceel 
ernaast.

http://www.blankenberge.be
http://www.blankenberge.be


Z .2 ÇrefsfocH feü fcttskke-Heisf

Çiefsen Doclgrüep Wanneer Dour Afspraak/plaafs ln£° «cfra

Kust en polder 1

"—O' "1

Iedereen op afspraak 2u volgens afspraak Cultuurcentrum,
Meerlaan 32, 050 63 04 30 
cultuur0knokke-heist.be

40 euro per groep

Dagtocht Damme 2 Iedereen Op afspraak dag/
halve dag

volgens afspraak Cultuurcentrum,
Meerlaan 32, 050 63 04 30 
cultuur0knokke-heist.be

brochure en routebeschrijving te 
koop €  80 per groep ook halve 
dag mogelijk: €  40

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

Bewegwijzerd parcours 
Fietskaart te koop €  1,86 
Info en fietskaart D.V.T.

Zwinroute Iedereen altijd 39 km Cadzand Dienst voor toerisme 
Zeedijk 660 
050 63 03 80

Bewegwijzerd parcours 
Fietskaart te koop €  1.86 
Info en fietskaart D.V.T.

Blinckaertroute 
Langs kust en polder

Iedereen altijd 43 km Knokke-Heist Dienst voor toerisme 
Zeedijk 660 
050 63 03 80

Niet-bewegwijzerd parcours 
Fietskaart te koop €  1,86 
Info en fietskaart D.V.T.

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 
Info en fietskaart D.V.T.

î  K'els&h ih cjroop UncjS fcusl «,n 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 
fiets het verp laatsingsm iddel bij uitstek. Deze activ ite it com 
bineert beide optim aal. De tocht staat in het teken van het on t
staan van het Zwin en brengt ons langs de versch illende kana
len, grachten en dijken die de hele streek ooit bescherm den 
tegen het w a te r van de zee.

1 FielslocW in Odrcroo
Hele dag/ halve dag

Een heerlijke fie tstocht w aarbij je je laat leiden door een erva
ren gids, dwars door het landschap. Je verlaat Knokke-Heist 
via de achterdeur en rijd t naar S int-Anna te r Muiden. Via de 
Damse Vaart kom je langs Hoeke en Oostkerke Damme bin
nengereden. We pauzeren e r om onze picknick op te eten. Na 
de middag bezoeken we Damme en fietsen we terug naar 
Knokke-Heist en genieten ondertussen van het adem bene

mend mooie landschap.



z .?  f ie f  s f  «ciîf e>i W e s ffo e r

"Wddibleifi, Fieis&n in 'W & sl- '/ladnd&r^n

1.1.1 HVe/- tkh u800 fjloroel&r töW&dvVij2&r^& routed

Met bijna 100 provinciale tra jecten heeft W est-Vlaanderen een 
uniek aanbod om te fietsen, te wandelen, paard te rijden of te 
toeren. De provincie te lt dan 2800 k ilom ete r bewegwijzerde 
routes. In de overzichtsbrochure 'Fietsen, wandelen, paard rij
den en toeren in W est-Vlaanderen' worden recreatieve tra jec
ten voorgesteld in Leiestreek, de Westhoek, het Brugse 
Ommeland en langs de Kust. In de vie r W est-Vlaamse toeris- 
tisch-recreatieve reg io ’s zijn fietsen en wandelen echte top
producten.
Praktisch
* brochure 'Wandelen, Fietsen, Paarden en Toeren in West- 

Vlaanderen' is gra tis te verkrijgen bij Westtoer, 
Koning A lbert l-laan 120, 8200 S in t-M ich ie ls
T. 050 30 5 5 00, F. 050 30 55 90
e -m a il: in fo0w esttoer.be,.Op in ternet: www.westtoer.be

* Met een bestelbon in de brochure kan u specifieke kaarten 
bestellen. W andelroutes: €  1,25, fie tsroutes: €  2, ru ite rtra - 
jecten: €  1,25.

* Cadeautip: de handige box m et 25 fie tsbrochures en 10 wan- 
delkaarten is een ideaal geschenk voor sportievelingen. Te 
koop bij W esttoer (€  44.).

http://www.westtoer.be


'L.'l.l■ De» fcuslfi&lsf’tiule» oofi hieAiWe, r&or&diieA/e, <\S WidS 
de, b s f

t.  Tnloidihcj

In 2000 kreeg de voorm alige W est-Vlaamse Vereniging voor de 
Vrije Tijd vzw de opdracht van de Vlaamse Regering om in het 
kader van het Kustactieplan een voorstudie te maken voor de 
rea lisatie van een kustfie tsroute.
De m ogelijkheid voor de aanleg van een fietspad pa ra lle l aan 
de kust is evident. Het ontwerpen van een veilige én a ttrac tie 
ve route is ech ter m inder voor de hand liggend. Dit geeft onder 
m eer te maken m et het vrij beperkte aanbod aan attractieve 
wegen, het vrij s trakke beheer van de natuurgebieden en de 
aanwezigheid van havens, die belangrijke en drukke ver
keersknooppunten vorm en. Deze elem enten leggen meteen 
be langrijke randvoorwaarden op.

De voorstudie had to t doel een analyse te maken van enerzijds 
de m ogelijke tra jecten en anderzijds de knelpunten. Bij de 
effectieve start van het project kustfie tsroute zou dan samen 
met alle betrokken actoren een defin itie f tra jec t worden voor
gesteld.

1. K o l 'pncrjori hjslE 'iohröule,

2.1. Algem een

Na de voorstudie keurde de Vlaamse regering in het kader van 
het Kustactieplan 2000-2004 onderm eer het project kustfie ts
route goed. De kustfie tsroute zal op te rm ijn  één van de be lang
rijkste  verbindingsassen worden tussen de versch illende bad
plaatsen. Bij de rea lisatie van deze recreatieve as w ordt ervan 
uitgegaan dat de route zowel veilig als aantrekke lijk  moet zijn. 
Langs de route w ordt de recreant dan ook geconfronteerd met 
alles wat de kust te bieden heeft : polders, duinen, na tuurge
bieden, zee, strand, pittoreske badplaatsen, bezienswaardig
heden, a ttrac ties  en m aritiem e activite iten. De kustfie tsroute 
toont de recreant een staa lkaart van wat de kust te bieden heeft 
en dat op fietsafstand van elkaar. Door de realisatie van de 
kustfie tsroute w ordt het toe ris tisch-recrea tie f kustproduct 
verder geoptim aliseerd en gediversifieerd.

De rea lisatie van deze aantrekke lijke en veilige route langs de 
kust vorm t op zich a l een uitdaging. Om dit doel te bereiken 
dienen op versch illende plaatsen ingrepen te gebeuren die de 
verkeersveiligheid en aantrekke lijkhe id kunnen verbeteren. In 
sam enspraak m et de versch illende actoren en wegbeheerders 
aan de kust w ordt gepoogd om tot een overeenstem m ing te 
komen rond de oplossing van knelpunten. Bij de uitvoering van 
het project maken we een onderscheid tussen de verbetering 
van de bas is in frastruc tuu r (aanleg fietspaden, in richting 
kruispunten... kortom  zware in fras truc tu re le  ingrepen), de u it
bouw van ondersteunende in fra s tru c tuu r (inform atiepunten, 
fietsknooppunten, bewegwijzering ...) en de prom otie (brochu
res, advertenties, arrangem enten ...).

2.2. Doelste llingen van de kustfie tsroute

De kustfie tsroute heeft drie be langrijke doelste llingen voor 
ogen. In de eerste plaats vorm t de kustfie tsroute een belang
rijke verbindingsas tussen de versch illende badsteden. Deze 
nieuwe route biedt de recreanten de m ogelijkheid om zich op 
een veilige m anier tussen de versch illende badsteden te bewe
gen. Ten tweede dient de kustfie tsroute uitgebouwd te w o r
den als een vertrekpun t voor de verkenning van het h interland. 
Toeristen en recreanten die aan de kust verblijven kunnen, op 
te rm ijn , aanslu iten op de fietsnetwerken van de Westhoek en 
het Brugse Ommeland. In derde instantie m aakt de kustfie ts
route de e lu itvan  een in te rna tionaa l netwerk. Het spreekt voor 
zich dat de kustfie tsroute niet stopt aan de grens m et onze 
buurlanden. M om enteel worden de m ogelijkheden onderzocht 
om aan te s lu iten op bestaande en nog te ontw ikkelen routes 
in F rankrijk  en Nederland.
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Het woord 'w orkshop ’ hebben we breed geïnterpreteerd. Alle 
educatieve activiteiten waarbij begrippen als ’handelen’ en 
'in te rac tie f'w o rden  gecombineerd m et na tuuren  m ilieu en dat 
binnen een beperkt tijdsbestek krijgen h ier een plaats. Bege
leide bezoeken aan boten, havens, musea, containerparken en 
reservaten, beheersdagen, het landschap schilderen, com - 
posteren, garnalen k ru ie n ,... laa tje  oog over dit hoofdstuk dwa
len en in geen tijd ben je erin aan het 'shoppen'.



5.1 w«rksü«ps De Panne

D iofoti ih ooti r’o & i’Vdidi

Pony's, ezels en runderen in de vrije natuur. Hoe leven ze? Wat 
eten ze? Hoe zijn ze bescherm d tegen regen en kou? Hoe com 
m uniceren dieren m et e lkaar en waarom wisselen ze van 
vacht?
Hoe worden de hoeven gekapt? Hoe worden ze gewogen? W or
den ze bijgevoederd? Aangezien we ons in een prachtig na tuur
gebied bevinden dat anders niet voor het publiek toegankelijk 
is [hetW esthoekreservaat of Houtsaegerduinen], gaat de zoek
tocht naar de pony's, ezels, herten en runderen gepaard met 
een natuurw andeling onder leiding van een natuurg ids.Zo krijg 
je te horen w e lk nuttig w erk de grazers in deze waardevolle 
duinen verrichten en hoe ze worden verzorgd.

’ Doelgroep
Volwassenen en kinderen 
‘ Aantal deelnem ers 
Groepen van max. 40 personen 
‘ Data
Af te spreken met:
M ilieudienst, Zeelaan 21, 8660 De Panne - 058 42 97 69 
‘ Duur
De activ ite it duurt ongeveer anderhalf to t twee uur. 
‘ O pm erking
Zorg voor wandelschoenen en aangepaste kledij.
Bij klasjes, indien m ogelijk, enkele natuurouders om te as
sisteren.

ZoeA/o fik.

M aandelijks worden jongeren tussen 7 en 16 jaarop een speel
se m anier onderrich t over het w e l en wee van onze natuur. Eén 
zaterdag per maand gaat Zeevonk op stap. Deze organisatie 
heeft ook een educatief wandelpad uitgew erkt: het 'Grenspad'. 
Je kan h ier m et een rugzakje m et a lle rle i m ateria len (loep, 
opdrachten, m ee tins trum e n ten ,...) de duinen verkennen.

‘ Doelgroep
7 to t 16 jarigen 
‘ Aantal deelnem ers 
Onbeperkt 
‘ Data
Een zaterdagnam iddag per maand
‘ Duur
Dagdeel
*ln fo
Hilde Nottebaere Sportlaan 7, 8660 De Panne 058 41 48 08 
Ontlenen rugzakje: N atuureducatief cen trum  'De Nachtegaal'



5 .2  l/OorksKSpS fc?ksij<te

Î Ï ] « A  e > o n  ( Z e e p a a r d  i n  2 o o

Sla de garnaalvisser gade van op het strand. Onderzoek de 
vangst en breng alles op naam. Vergezel de garnaalvisser om 
de garnaaltjes k la a rte  maken en te proeven.

‘ Doelgroep
Derde graad Basisonderw ijs en BUSO 
‘ Aantal deelnem ers
tot 35 leerlingen (eventueel twee klassen)
‘ Data
Data overeen te komen m et de voo rz itte r van 'De Paardevis-
sers' Eddie D 'H u lster - 058 51 36 66
‘ Duur
De activ ite it duurt ongeveer anderhalf uur.
"P laats
Plaats overeen te komen met de voorzitter.
"■Reservatie
Eddy D 'H u lster 058 51 36 66 
"O pm erking
Laarzen en w inddichte kledij.
"P rijs
€  50 per paardenvisser.
Voorbereiding en naverwerking 
Getijen, zandbanken en vissoorten.

G a r n a k n  o p  k u n  t & s t !

Garnalen kruien kan m et een paard, m aar ook te voet. Hard 
labeur, m aar niet alledaags. Bestel alvast je 's trandzoekkaart' 
om de vangst te onderzoeken.

"Doelgroep
Derde graad Basisonderw ijs 
‘ Aantal deelnem ers 
Tot 25 leerlingen 
"Data
Bij laag tij.Overeen te komen met de garnaalvisser of na tuur-
gids
‘ Duur
De activ ite it duurt ongeveer anderhalf uur.
‘ Plaats
S int-André strand (einde G.Schottelaan), Oostduinkerke 
‘ Info
Voorzitter Garnaalvissers 'De Spanjaardbank' Johnny Popieul
058 22 22 68
Natuurg ids René B illau 058 41 27 35 of Godfried en Annemie
Warreyn 058 51 80 80
‘ Reservatie
Zowel ga rnaa lkru ie r als natuurg ids contacteren (zie info) 
‘ Opm erking
Laarzen en w inddichte kledij.
‘ Prijs
€  4-0 k ru ie r + €  40 natuurgids

Voorbereiding en naverwerking 
Getijen, zandbanken en vissoorten.
Bestel vooraf bij de Provinciedienst N a tuur- en M ilieueduca
tie (050 40 32 82) een ’strandzoekkaart'. Héél nuttig bij het 
onderzoeken van de vangst !

Zahd onckr do Voelen

Een strandwandeling of een duinenwandeling (naar keuze) 
onder leiding van een deskundige natuurg ids op zoek naar 
schatten van de zee.

‘ Doelgroep
Eerste, tweede en derde graad 
‘ Aantal deelnem ers 
Tot 25 leerlingen 
‘ Data
Data overeen te komen m et de dienst toe rism e Koksijde
T. 058 53 30 55
‘ Duur
De activ ite it duurt ongeveer twee uur.
‘ Plaats
plaats overeen te komen m et dienst Toerisme 
‘ Reservatie
Toeristische dienst Koksijde 058 53 30 55 -  058 53 21 21 
‘ O pm erking
Laarzen en w inddichte kledij.
‘ P rijs
€  45 natuurgids



5.3 Workshops Hieouf>o?rf

o p  <3o V d h  <3o T U Ê o r  t o  t l i o U W p o g r l

Ontdek de vissers- en jachthaven, het natuurreservaat 'De 
Ijzerm onding ' en de open zee te N ieuwpoort, en dit van op het 
w ater aan boord van de 'Yserstar'. Een gids aan boord zorgt 
voor de nodige uitleg.

’ Doelgroep
Basisonderw ijs
’ Aantal deelnem ers
M in im um  20 leerlingen, max. 3 klassen
’ Duur
4-5 min
’ Periode
Iedere dag tussen 10u en 16u — na reservatie
’ begeleiding
Rederij Seastar
’ P rijs
5 euro per persoon (1 begeleider per 15 lln  gratis)
’ P laats
Havengeul 17 te 8620 N ieuwpoort 
’ Opm erkingen
Brochure te verkrijgen m et uitleg van de havenrondvaart. 
’ Info
Tel Rederij Seastar: 058 23 24- 25 

B o o f d o r i - j v V o f ’ ^  -  s l d l l o t i  \ J i t r ( i o . s t o t i

Met m estvork, 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
1ste, 2de en 3de graad
’ Aantal deelnem ers
Max. 20 leerlingen
’ Duur
1 u30
’ Data
Hele jaa r
’ Prijs
€  0,70 per kind m et een m in van n 12,5 
’ Plaats
K inderboerderij De Lenspolder Elf Ju li-w ijk  
’ Begeleiding
K inderboerderij De Lenspolder 
’ Opm erkingen
Kledij die vu il mag worden, laarzen meebrengen 
’ Info
K inderboerderij De Lenspolder 058 23 69 86

R 'O c Ä d X ^ o t t  o p  d o  f o n c ! o r k o o r c ! o r ^

“ D o  l o t i S p o w o r ”  t o  f W p o o r t

Hier wordt het brood nog bereid, zoals het vroeger op de boer
derijen gebeurde. Er wordt gebru ik gem aakt van een oude 
weegschaal, een trog en een oven die m et hout w ordt aange
maakt.
Het hele proces van bloem tot bood w ordt op een speelse 
m an ie r overgebracht naar de kinderen, aangepast aan het 
niveau van de groep. Tijdens het rijzen van het deeg en het bak
ken van het brood is er de m ogelijkheid om de neerhofdieren 

te bezoeken

’ Doelgroep
Derde kleuter, 1ste, 2de en 3de graad.
’ Aantal deelnem ers
Max. 25
’ Duur
Ongeveer 2,5 uur.
"Periode 
Hele jaa r 
’ Begeleiding
K inderboerderij De Lenspolder 
’ Prijs
€  0,70 per kind met een m in im um  van €  12,50 per groep 

€  0,50 per broodje/kind.
’ P laats
K inderboerderij De Lenspolder

l/d irt S o [u A d ip  lo t  <3radic!

Na een bezoekje aan de schapenweide kunnen we aan de slag 
m et kaarde, spinnewiel, sp in to l en weefgetouw. Dit lespakket 
is op maat voor iedere graad van de lagere school. Voor de 
kleinsten roepen we de hulp in van de kabouters. Zij weten ons 
alles te verte llen over de verwerking van de wol.

’ Doelgroep
1ste, 2de en 3de graad 
’ Aantal deelnem ers 
Max. 25 
’ Duur
1u30 à 2 uur 
‘ Periode 
Hele jaa r 
"Begele id ing
Kinderboerderij De Lenspolder 
’ Prijs
€  0,70 per kind m et een m in van €  12,50 per groep 

’ Plaats
K inderboerderij "De Lenspolder", E lf-ju liw ijk , 8620 N ieuw 

poort 058 23 69 86 
’ O pm erkingen 
Laarzen meebrengen



Dwoonslrulie» Van ViSVorfcoop root ddti de, ViS-fcrS-
[uiVoh rcol tjids.

Begeleide wandeling langs de vissershaven en het s lu izen- 
complex gekoppeld aan een visverkoop. Dem onstratie van de 
visverkoop m et een e lektron ische klok in de visveiling waarbij 
de kinderen zich eventjes kunnen inleven in het personage van 
visboer. Nadien wordt voor hen de fac tuu r opgem aakt van de 
vis die ze (zogezegd) hebben opgekocht. De kinderen maken 
kennis met enkele typische woorden uit het v isserijm ilieu.

"Doelgroep
Scholen vanaf 5de leerjaar lager onderw ijs, verenigingen 
"Aantal deelnem ers 
Klas tot max. 35 leerlingen 
"W anneer

Hele jaa r op afspraak, visverkoop enkel tijdens de voorm iddag 
‘ Duur
2 uur 
"P laats
Toren vism ijn aan het bureau of in afspraak met de gids 
"Info
Vism ijn N ieuwpoort T. 058 22 49 70 
"Begeleding
Gids gidsenkring W est-Vlaanderen T. 058 28 91 66 
"Reservatie
G idsenkring W est-Vlaanderen afdeling W esthoek 
"P rijs
Tarief g idsenkring €  40

m

Va
n 

de 
vi

ss
er

s 
zé

lf 
ho

re
n 

ho
e 

he
t 

le
ve

n 
op 

hu
n 

bo
ot

 e
ra

an
 

to
eg

aa
t, 

bl
ijf

t 
bo

ei
en

.



i m  Workswps Mî<Melkerke

GcMtmlfoAJi&n

Heb je  a l eens levende garnalen gezien? Wel, w ij gaan ze samen 
vangen. Misschien hebben we geluk dat in onze vangst ook vis
sen, krabben en kwallen terug te vinden zijn.

"D oelgroep
Iedereen
"A anta l deelnem ers
Klas op groep 
"D oel
De leren herkennen van zee dieren 
"W anneer

1 u voor en 1 na laag water, raadpleeg getijdentabellen
"A fspraakp laa ts
Te bepalen bij afspraak
"B ijkom ende info
Laarzen bij koud weer, watersandalen bij w arm  weer
"Begeleid ing
Voorzien
"D uur
Ongeveer 2 u 
"Reservatie
Inschrijven is noodzakelijk 
‘ Prijzen
Contact opnemen m et de m ilieudienst, Hein Lapauw
059 31 30 16

Hdluurv/4ncUinc]e,h ruluur-'punt ftliddofifojsl

N atuurpunt M iddenkust s te lt na tuurstud ie voorop. Inrichting, 
beheer van natuurreservaten, waardevolle landschappen en 
landschapselem enten staan centraal. Daarnaast biedt 
N a tuurpunt M iddenkust een gezonde dosis natuurbeleving en 
educatie aan haar leden aan.

"Doelgroep
Iedereen ouder dan 5 ja a r 
"A anta l deelnem ers 
Onbeperkt 
"Doel
Natuurw andelingen en natuurcursussen voor een breed
publiek
"Fo lder
Activiteiten zijn te raadplegen in de Sirene of
w w w .natuurpunt.be/m iddenkust
"P laats
M iddelkerke, Westende 
"B ijkom ende info
Agenda op te vragen bij na tuurpunt M iddenkust: 
D irk Vanhoecke
Guido Gezellestraat 13, 8450 Bredene 
T./F. 059 32 29 29
e -m a il dirk.vanhoecke0village.uunet.be

"Extra
"D uur: ongeveer 2 u 
"Reservatie 
N iet noodzakelijk

Coroposloroti

Bodem verbetering, com postering en organische afvalverwer
king zijn onze specia lite it. Wij richten ons naar een ru im  
publiek. De 'com postdem onstratiep laats ' is onze thuisbasis. 
Ontdek bij ons de kringloop van organisch m ateriaal.

Doel
Aanslu itend bij de leerdoelen worden com posteren en andere 
technieken op een aanschouwelijke m anier voorgesteld, met 
actieve deelnam e van kinderen, jongeren en/of volwassenen. 
"D oelgroep
Iedereen ouder dan 6 jaa r 
"D uur
Ongeveer 2 u 
"W anneer
Op te vragen bij de m ilieudienst, of demostand open op zate r
dagvoormiddag 8 to t 12u en in de namiddag van 13 to t 16u op 
de 1ste en 3de zaterdag van de maand 
"A anta l deelnem ers 
Onbeperkt 
"P laats
Kleine Kasteelstraat, M iddelkerke
"Begeleiding
Gidsen worden voorzien
"Data
Op te vragen bij de m ilie u d ie n s t, of dem ostand open op zate r
dagvoormiddag
8 to t 12 u en in de namiddag van 13 tot 16 u op 
de 1ste en de 3de zaterdag van de maand

ConUinorpcir’̂  ÎTlidtklfcirfcî,

Iedereen kent het containerpark. Maar welke afvalstof moet in 
w e lk recipiënt? Veel mensen zitten nog m et vragen daarom 
trent. Lege verfpotten bij het schroot? G loeilampen bij brand
baar afval? Op al deze vragen krijg  je een antwoord door de 
con ta inerparkw achter die instaat voor een deskundige uitleg.

"Doelgroep
Iedereen ouder dan 6 ja a r 
"Aanta l deelnem ers 
Onbeperkt 
"Doel
Sensib ilisatie over de a fva lproblem atiek en de het sorteren van 
afval.
"W anneer
Op te vragen bij de m ilieudienst, Hein Lapauw 059 31 30 16 
"A fspraakp laats
Op containerpark, Klein Kasteelstraat of in het gem eentehuis

http://www.natuurpunt.be/middenkust


Veel waarnemingen van vogels worden genoteerd. Zo 

weet men welke schaars worden en kan men zoeken

naar de nodige maatregelen om ze beter te beschermen.

Wat zit e r in een compostvat? De com postmeester 

weet e r a lles van.

Welke dieren leven in deze sloot? Het krinkelende 

w inkelende waterding? Of, hoe proper is mijn sloot?



"P laa ts
Kleine Kasteelstraat, M iddelkerke 
"B ijkom ende info
M ilieudienst M iddelkerke, 059 30 30 16
"Begeleid ing
Gidsen worden voorzien
"Extra
Duurt ongeveer 2u 
"Reservatie
Aan te vragen op de m ilieudienst 

D i o t v t t  L o o f r m l i e A J  f T l i d t k l t a r f c î ,

Groenzoekers, landlopers en fietslovers zijn eensgezind als ze 
het na tuurareaal van de gemeente M iddelkerke-W estende 
deskundig onder de loep nemen: ''We gaan ervoor!".

"D oel
Educatieve begeleiding en ondersteuning van Horizon Educa
tie f vzw 
"D oelgroep 
Iedereen 
"D uur
Ongeveer 2u 
"A an ta l deelnem ers 
Onbeperkt 
"P laa ts
Sperm aliestraat 1, 8430 M iddelkerke, 059 31 91 16
M ilieu0m idde lkerke .be
"Data
Op te vragen bij de m ilieudienst bij Eddy Louwie

VJcvlorpdrareoUr,? on föïeijelkoostjos

Heb je a l eens de tem peratuu r van w ate rgem eten  of de zuur- 
tegraad? Zit e r w erke lijk  zuursto f in water? Met een handig 
toeste l kan je zelf de param eters bepalen en je zult verrast zijn 
van het resultaat!
In onze vijvers en waterlopen leven de larven van vele insec
ten. Je geloofd het niet, w e l laat ons eens op onderzoek gaan 
naar een waterloop in jouw  omgeving!

"D oelgroep
Iedereen
"A anta l deelnem ers
Per klas 
"D oel
Educatief spelen m et de param eters van w ate r zowel fysisch, 
chem isch als biologisch.
"W anneer
A ltijd
"A fspraakp laa ts
Te bepalen na afspraak m et de m ilieudienst 
"P laats
S perm aliestraat 1, 8430 M iddelkerke, 059 31 30 16
M ilieu0m idde lkerke .be
"B ijkom ende info
M ilieudienst M iddelkerke, 059 30 30 16 en vraag naar Hein 
Lapauw

"Begeleid ing
Gids w ordt voorzien 
"D uur
Ongeveer 2u 
"Reservatie
Noodzakelijk

H l i d t k l v V i n c !  c - V k a

Enkel enthousiaste kustbewoners hebben samen m et de 
WVEM de cvba M iddelwind opgericht. Deze groep van mensen 
w il de bevolking sensib iliseren voor w indenergie.

"D oel
Open aanbod in een veelheid van facetten, getoetst aan on t
w ikkelingsdoelen en eindterm en 
"In de klas
Veldwerk en sim u la tiespe l
"D oelgroep
Ouder dan 5 jaa r
"D uu r
Ongeveer 2u
"A anta l deelnem ers
Onbeperkt
"P laats
M iddelkerke -  Westende, 050 67 11 03 
M iddelw ind0wvem .be 
Contactpersoon: Joost Cuvelier 
"Data
Op te vragen bij de Joost Cuvelier

DattfUrf^rVddil S&tüJddoboUrZo

Heel oude, ka lkarm e (uitgeloogde) duinen m et bijbehorende 
kalkschuwende vegetatie en fauna. We treffen e r een waarde
vol gebied m et enkele poelen in een open w ijds landschap. In 
de kleine kern van het gebied is e r een vrij g rote w ate rp las aan
wezig waar libellen en am fibieën zich bijzonder thu is  voelen.

"Doel
Door onze actieve betrokkenheid in de streek bieden w ij ac tu
ele onderwerpen aan en zijn we op de hoogte van ontw ikke
lingen inzake na tuur en ru im te lijke  ordening.
Getuigenissen uit diverse oorlogen. Nabijheid w indtu rb ine die 
bezocht kan worden.
In de klas
Natuurstud ie -  beheerswerken -  begeleide wandelingen
"Doelgroep
Iedereen
"D uur
Ongeveer 2u 
"A anta l deelnem ers 
Onbeperkt 
"P laats
Westende Schuddebeurzeweg 
"Data
Op te vragen bij Johan Broidioi, V inkenstraat 22, 8432 Leffin- 
ge, 059 30 57 96, johanbro id ioi0yahoo.com



Do VJarcindoduinon tlcV̂AJUfToSofVcidi T’uidotir’Oofefl

Bloem rijke duinweiden, een am fib ieënpoel, blauwe zeedistel, 
... hou ons tegen of we worden lyrisch! Tussen M iddelkerke en 
Westende w ordt onze barstensvolle kustlijn  onderbroken door 
een groen gat boordevol kansen voor natuurexploratie. Het 
bestaande wandelpad langs het reservaat biedt een goed over
zicht.

‘ Doelgroep
Iedereen
‘ Aantal deelnem ers
Onbeperkt
‘ Doel

Op het te rre in  ervaringen opdoen
‘ Wanneer
A ltijd
‘ Folder

ww w .natuurpunt.be/m iddenkust
‘ A fspraakplaats
Tram halte Krokodil -  M iddelkerke 
‘ B ijkom ende info

Natuurstud ie -  veldwerk -  begeleide wandelingen
‘ Begeleiding
Gids w ordt voorzien
‘ Extra
Duur: ongeveer 2u 
"Reservatie

Hugo Desmet, Lam bertus Coolstraat 25, 8434 Slijpe,
059 31 06 54, nrm iddenkustO be.tf

Bepaalde natuurgebieden zijn erg kwetsbaar, daarom kan je ze alleen 

meteen gids bezoeken. Zo kom je meteen te weten waarom deze gebie

den zo speciaal en teer zijn.

De Puidebroeken is een belangrijke weidevogelgebied met 
prachtige moerasvegetatie. In de ongeschonden landelijke 
omgeving tre f je ta l van vertegenwoordigers van zoutm innen- 
de flora. In natte periodes komen grote stukken van het gebied 
onder w a te r te staan.

‘ Doel

Open aanbod in een veelheid van facetten, getoetst aan on t
w ikkelingsdoelen en eindterm en.
‘ In de klas

Veldwerk -  begeleide wandelingen
‘ Doelgroep
Iedereen
‘ Duur
Ongeveer 2u 
‘ A antal deelnem ers 
Onbeperkt 
‘ Plaats
Sperm aliestraat M iddelkerke 
‘ Data

Op te vragen bij Patrick Deknudt, Zwarteweg 34,
8433 Mannekesvere, 058 23 63 54 15

Spofr(\(ilio[iooVe>

De Spermaliehoeve is een gemengd landbouwbedrijf. De w e r
king van de hoeve w il k inderen en jongeren d ich te rb ij de na tuur 
en het landbouwleven brengen. De activite iten tijdens het ver
b lijf op de boerderij staan voornam elijk  in functie van ze lf
voorziening: dieren voederen en verzorgen, brood bakken, 
planten wieden, koken en het po lder- en kustlandschap explo
reren.

‘ Doel

Open aanbod in een veelheid van facetten, getoetst aan on t
w ikkelingsdoelen en eindterm en.
‘ In de klas

Veldwerk -  begeleid bezoek -  kookactiviteiten
‘ Doelgroep
5 -  14 jaa r
‘ Aantal deelnem ers
2 of 3 klassen of groepen
‘ Plaats

Bruggesteenweg 41, 8433 S in t-P ie terskape lle  
‘ Data

Op te vragen bij Ann-Sophie Mehuys 059 55 50 19 

Drohfcohput

Op het einde van de 19e eeuw werd een grote betonnen w a te 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 grondwater zorgden 
ervoor dat de put scheef zakte.
Binnen in de Dronkenput ervaar je evenw ichtsverlies omdat je 
je w il richten naar de vele schuine p ijlers tussen een vlakke 
waterspiegel. Lokt ja a rlijks  duizenden bezoekers.

http://www.natuurpunt.be/middenkust


‘ Doel
Open aanbod in een veelheid van facetten
‘ In de klas
Begeleid bezoek
‘ Doelgroep
+ 4 jaa r
‘ Aantal deelnem ers
Klas of groep 
‘ Plaats
Kapelstraat 55, M iddelkerke 
‘ Data
Op te vragen bij dienst toerism e 059 30 03 68 of 059 30 20 85 
toerism eSm idde lkerke.be of info.westendeOm iddelkerke.be

Ïq pI tlieAJWort<3cvr

Ooit a l eens op een fo rt geweest ? Om destijds Veurne te 
bescherm en tegen de aanvallen van de Geuzen die Oostende 
bezet hielden, werden tussen 1584. en 1591 langs de IJzer en 
de leperlee een reeks forten gebouwd, waaronder het fo rt van 
Nieuwendamm e. T ijdens de eerste wereldoorlog werd dit fo rt 
door de Duitse eenheden omgebouwd tot een vooru itgescho
ven post in de overstroomde IJzervlakte. S in t-Jo ris  werd toen 
volledig verwoest. Na de oorlog werd het, w e lisw aar niet op 
dezelfde plek m aar d ich ter bij N ieuwpoort, heropgebouwd.

‘ Doelgroep
Iedereen
‘ Aantal deelnem ers
Onbeperkt
‘ Doel
C u ltuurh is torisch  en na tuurh istorisch overblijfselen van het 
fo rt
‘ W anneer
Af te spreken m et de archiefd ienst 
‘ Folder
Op te vragen bij de archiefd ienst
‘ A fspraakplaats
Volgens afspraak
‘ Begeleiding
Wordt voorzien
‘ Duur
Ongeveer 2u 
‘ Reservatie
Inschrijven is noodzakelijk, archiefd ienst 059 31 30 16



5.5 Workshops ooSTEMDE

D o Vd.fl Jo Ze,e>
Spoknd oftMeijç&h

Een strandcabine sto rm t het duin op. In haar laden verbergt 
ze k leurrijke  en speelse opdrachten die ons laten kennism a
ken m et de m aritiem e wereld. De zee in a l haar tin ten blauw, 
in donkergrijze woedes of 's tilgroene' rust. Om de k leuren
pracht van het om ringende duin en de na tuur niet te vergeten! 
En ...de mens en zijn k leurrijke  schepen, vindingrijke strand- 
palen en seinkleuren!

»Doel
Zee-im pressies uiten in persoonlijke, authentieke creaties en 
plezier scheppen in het zoeken en vinden van kleur, lijn, vlak, 
ritm e en vorm.
"■Doelgroep

Oudste k leuters & eerste graad basisonderw ijs 
"In de klas

Voorbereid ingsm ogelijkheden, inhoud van de sessie en m oge
lijke naverwerking werden opgenomen in een uitgebreide bro
chure.
»Duur 
± 2 uur
’ Aantal deelnem ers
Maxim um  25 kinderen /  an im ato r 
"P laats
Duin en Zee Oostende 
"Data
Doorlopend tijdens het ja a r na afspraak.
"K ostp rijs  
€  50 
"Info
Horizon Educatief v.z.w -  059 32 21 83 

GioLiollofi -  rlipp&fi hdcir ViS

Van appelsienvis over 'skeelende' schelvis tot w o lf uit de zee. 
Vissen uitpluizen, betasten herkennen. Waar leven ze, hoe 
groot zijn ze, welke vinnen, schubben, graten vind je terug? In 
de viskeuken bereiden kinderen een unieke verzam eling k ind
vriendelijke visrecepten en maken ze kennis m et de boeiende 
wereld van vis om de rapgeneratie van vis te leren houden.

"Doel

Bij vissen de kenm erken aangeven w aaru it hun aangepastheid 
b lijk t aan hun omgevingsinvloeden. Genieten van een ze lfge
m aakt visgerecht.
"Doelgroep 
Basisonderw ijs 
"In de klas

Voorbereid ingsm ogelijkheden, inhoud van de sessie en m oge
lijke naverwerking werden opgenomen in een uitgebreide bro
chure.
"D uur 
± 2 uur

"Aanta l deelnem ers
Maximum 25 kinderen /  an im ato r 
"P laats
Duin en Zee -  Kinderkeuken 'de Zandtaart'
"Data
Doorlopend tijdens het ja a r na afspraak.
"K os tp rijs
€ 5 0
"U itw erk ing
VLAM
"Info
Horizon Educatief v.z.w -  059 32 21 83 

Korxi op V e A d d l

'S p d d d ^ n c  ta p o r S V e ^ k c w l o ro  Stil D i j  to  v /o fd e » tt

Verhalen vormen vaak een s leu te l naar jeze lf en de wereld 
rondom ons. ‘Bestenbustel' sleept je mee de kaperswereld in. 
Een strijd  om m acht in een decor van woeste zee en kraken
de schepen. H ier en daar brengt het Oostends verhaal een 
vleugje h istoriek, een visje spanning, een haai avontuur en 
na tuurlijk : een zee aan verte lkunst. De zeewereld beleven in 
het woord, sm aakt beslist naar m eer! Een verhaal dat bu lkt 
van orig ina lite it, m uziek en drama.



‘ Doel
Genieten van een fijn en speels verhaal dat bewogen wordt 
gebracht. Geconcentreerd lu isteren en dram atisch en beel
dend verwerken.
‘ Doelgroep
Alle leeftijdsgroepen, kan ook als avondanimatie.
‘ In de klas
Voorbereid ingsm ogelijkheden, inhoud van de sessie en m oge
lijke naverwerking werden opgenomen in een uitgebreide bro
chure.
‘ Duur 
± 1 uur
‘ A antal deelnem ers
Maxim um  60 deelnem ers
‘ Plaats
Duin en Zee
Zeeklassencentra aan de kust 
‘ Data
Doorlopend tijdens het ja a r op afspraak.
‘ Kostprijs 
€ 100 
‘ Info
Horizon Educatief v.z.w -  059 32 21 83 

”ïóc{il Vatt [iel {i&fil — Li&Wie>S form\J

Een boeiende tocht in kleine groepjes rich ting Lange Nelle, de 
vuurtoren van Oostende. Het grote lich t van de vuurtoren zwaait 
de mensen aan de kust elke avond goedenacht! Maar, als je 
heel goed kijkt, kun je heel wat m eer lichtjes ontdekken aan 
zee ... Spanning, op zoek naar lichtpuntjes, in de zom er in zacht 
avondrood, 's w in te rs  in het pikdonker ... vol van sfeer, onder 
de sterren! Op het einde van de tocht maken we kennis m et de 
'oude zeeman' die nog een fijn  verhaal in petto heeft.

‘ Doel
De kinderen tonen spontaneïteit, expressiviteit en echtheid op 
een sociale en verrassende wijze. De du istern is ervaren, het 
donker leren vertrouwen. Het (her)ontdekken van een prach
tige sterrenhem el. Leren boodschappen decoderen. 
‘ Doelgroep
Tweede & derde graad basisonderwijs 
‘ In de klas
Voorbereid ingsm ogelijkheden, inhoud van de sessie en m oge
lijke naverwerking werden opgenomen in een uitgebreide bro
chure.
‘ Duur 
± 2 uur
‘ Aantal deelnem ers
M aximum 60 kinderen /  jongeren 
'P la a ts
Vanuit Duin en Zee 
‘ Data
Doorlopend tijdens het ja a r 's avonds na afspraak 
‘ Kostprijs 
€ 100 
‘ Info
Horizon Educatief v.z.w -  059 32 21 83

Zoofoofes -  KdVohoXplof’itio

Kuieren in verhalen langs haven en zee. Een boeiende erva- 
ringstocht die ons een stukje d ich te r brengt bij de wereld van 
mensen en de zee. Tal van bezigheden die zich m et de zee als 
s teunpunt ontw ikkelen, w illen we op deze wandeling van d ich t
bij bekijken. Oostende is een havenstad op m ensenm aat die je 
van dichtb ij en intens kunt beleven. Waar vind je ankerp laa t
sen van vrachtgiganten, royale pakketboten, jachten en vis
sersboten op enkele passen van elkaar? Snuif de zeelucht en 

zet a l je zintu igen aan het werk!

‘ Doel
Creatief en explorerend inzichten verwerven in de s truc tuu r 
van een zeehaven. Waardering opwekken voor de wereld van 
de zee. Spanning ervaren in een havensim ulatiespel. 
‘ Doelgroep
Tweede graad basisonderwijs —► eerste graad secundair onderwijs 
‘ In de klas
Voorbereid ingsm ogelijkheden, inhoud van de sessie en m oge
lijke naverwerking werden opgenomen in een uitgebreide bro
chure.
‘ Duur 
± 2 uur
‘ Aantal deelnem ers
M axim um  25 kinderen /jo n g e re n  /  an im ato r 

‘ Plaats
Vanuit AG Port Oostende -  Slijkensesteenweg 2 

‘ Data
Doorlopend tijdens het ja a r na afspraak.
‘ Kostprijs  
€  50 
‘ Info
Horizon Educatief v.z.w. -  059 32 21 83 

RuimLvr&l&rS — Voof’ ndtVUr?

'Ruim tevreters' probeert een hulp te zijn bij het k ritisch  bekij
ken van de eigen leefomgeving. Het hele aanbod kadert op deze 
wijze binnen de lessen W.O. Toch bevat het voldoende ele
menten en oefeningen om er ook andere vakken bij te be trek
ken. Na een korte sketch w ordt de groep door de m in is te r inge
deeld in kleinere groepen: landbouwers, industrië len, recre
anten, m akelaars en m ilieuactivisten. Elke groep probeert vo l
gens bepaalde opdrachten stukken te rre in  te 'veroveren'. Via 
dit du inenspel proberen we de leerlingen te sensib iliseren 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. Meteen ervaren ze hoe de versch illende elem en
ten uit het spel reeds hun invloed hebben op het ons o m rin 
gende landschap.

‘ Doel
In het kustlandschap landelijke, stedelijke, toe ris tische en 
industrië le  omgeving herkennen en van elkaaronderscheiden. 

‘ Doelgroep
Tweede graad basisonderw ijs & eerste graad secundair onder

wijs.



‘ In de klas
Voorbereid ingsm ogelijkheden, inhoud van de sessie en m oge
lijke naverwerking werden opgenomen in een uitgebreide bro
chure.
‘ Duur 
± 2 uur
‘ Aantal deelnem ers
Min. 25 kinderen - max. 60 kinderen /  jongeren /  an im ator 
‘ Plaats
Speelduinen Duin en Zee 
‘ Data
Doorlopend tijdens het ja a r op afspraak.
‘ Kostprijs 
€  50 
‘ Nota
€  50 voor extra an im ato r 
‘ U itw erking 
JNM - Natuurpunt 
‘ Info
Horizon Educatief v.z.w. -  059 32 21 83

OoVonon -  Do ViSSorii onÜoklfe&n

Ben je een vroege vogel, dan pik je het lossen en laden van de 
vis mee en de veiling. Het zeeavontuur nodigt uit. Van op de 
oever observeren we 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 w erkuren en de taken 
van de visser, de prettige kantjes aan het beroep en de m in 
der toffe. De beste s tuu rlu i staan voor één keer aan wal.

‘ Doel

Kennismaken met het bruisende leven van de actuele visserij. 
Exploratiezin en sam enwerking bevorderen. Meedeinen op het 
ritm e van de visserij.
‘ Doelgroep
Derde graad basisonderw ijs 
‘ In de klas
Voorbereid ingsm ogelijkheden, inhoud van de sessie en m oge
lijke naverwerking werden opgenomen in een uitgebreide bro
chure.

‘ Duur
± 2 uur
‘ Aantal deelnem ers
M aximum 25 kinderen /  an im ato 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.
'K o s tp rijs  
€  50 
‘ Info
Horizon Educatief v.z.w. -  059 32 21 83

BuiUn "Woslo. o n  v v o i 1 
r t -  o n  f c

; o n

.CmpdJm t i d t i o

W illen ju llie  je bekwamen in het kaartlezen of/en het goed 
om springen m et een kompas? Wij leren ju llie  de kneepjes van 
het vak en laten julLie de m inde r bekende plekjes in en rond 
de Oosteroeverzien. Ind ien je interesse uitgaat naarde natuur 
en je je graag u itlee ft op een m ilieuvriende lijke en voorde geoe
fende op een sportieve m anier, dan is dit w e llich t iets voor jou.

‘ Doel
Bij een oriën ta tie in de w erke lijkhe id  m et behulp van een kom 
pas de w indstreken bepalen. In een landschap gerich t w aar
nemen en gebru ik maken van een topografische kaart. 
‘ Doelgroep
Vanaf de tweede graad van het basisonderw ijs 
‘ In de klas
Voorbereid ingsm ogelijkheden, inhoud van de sessie en m oge
lijke naverwerking werden opgenomen in een uitgebreide bro
chure.
‘ Duur 
± 2 uur
‘ Aantal deelnem ers
Maxim um  25 kinderen /  jongeren /  animator.
‘ Plaats
Vanuit Duin en Zee
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"Data
Doorlopend tijdens het ja a r na afspraak.
"K os tp rijs
50 euro
"Info
Horizon Educatief v.z.w. -  059 32 21 83

In de duinen leven heel veel dieren. Je hebt er vast w el eens 
een konijn gezien of een fazant. De dieren en planten hebben 
het fijn  in de duinen. En daar is iemand stinkend ja loers op. 
Het is de duingeest. Hij heeft een vloek uitgesproken over de 
duinen. A lle planten en dieren gaan nu op elkaar lijken. Het 
duingebied wordt steeds saaier. Het kan alleen stoppen als de 
dieren de ju is te  toverspreuk vinden.

"D oel
Het biotoop van de duinen spelenderw ijs ontdekken. Illu s tra 
tie van een voedselketen. Bij organism en kenm erken aange
ven w aaru it hun aangepastheid b lijkt.
"Doelgroep
Oudste k leuters & derde graad basisonderwijs 
"In de klas
Voorbereid ingsm ogelijkheden, inhoud van de sessie en m oge
lijke naverwerking werden opgenomen in een uitgebreide Les- 
brochure.
"D uur 
± 2 uur
"A anta l deelnem ers
M axim um  25 kinderen /  jongeren /  an im ator 
"P laats
Speelduinen: te r  hoogte van Duin en Zee of op een andere loca
tie in afspraak m et de educatieve dienst.
"Data
Doorlopend tijdens het ja a r na afspraak.
"K ostp rijs  
€  50 
"Info
Horizon Educatief v.z.w. -  059 32 21 83

l?oSno\J2oti -  Kol duitttoS onldo^oh

'Gelieve alles aan te raken, gelieve te kijken, te horen, te ru i
ken, te proeven.' F lar en Flora tonen m inuscule dingen in het 
grootse duinbos van De Haan of 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 vijf zintuigen. Het bos ervaren als een 
ecosysteem dat functioneert. Observatie van het ecosysteem. 
"Doelgroep
Oudste k leuters - eerste graad basisonderwijs 
"In de klas
Voorbereid ingsm ogelijkheden, inhoud van de sessie en m oge
lijke naverwerking werden opgenomen in een uitgebreide les- 
brochure.

"D uur
± 2 uur
"Aanta l deelnem ers
Maxim um  25 kinderen /  an im ator 
"P laats
De Haan - Wenduine: Domeinbossen te r hoogte van tra m h a l
te Sunparcks Oostende: M aria-H endrikapark te r  hoogte van 
het Jeugddorp Zinnialaan 
"Data
Doorlopend tijdens het ja a r na afspraak.
"K ostp rijs
€ 5 0
"Info
Horizon Educatief v.z.w. -  059 32 21 83

H d l u u r  o p  i o  k o r d  

O p  o x p o c i t i o  i n  d o  d u i n o f ï

T ijdens een prim itieve expeditie speuren we naar de geheime 
wereld van de planten. We zoeken hun geheimen en hun hon
derd ja a r oude verhalen. Onder de v lie r ontdekken we de 
geheim zinnige kracht van deze s tru ik . Eetbare planten en bes
sen van het seizoen worden verw erkt in héérlijke seizoenpan- 
nenkoeken, een pure w interpostele insoep of naar-nog-sm a- 
kende-duindoornbessenbeignets. Elk seizoen sm aakt bij ons 
anders. Doen en beleven.

"Doel
In een verzam eling van planten gelijkenissen en versch illen 
ontdekken. Ordenen.
"Doelgroep
Oudste k leuters & derde graad basisonderw ijs 
"In de klas
Voorbereid ingsm ogelijkheden, inhoud van de sessie en m oge
lijke naverwerking werden opgenomen in een uitgebreide les- 

brochure.
"D uur 
± 2 uur
"A anta l deelnem ers
M axim um  25 kinderen /jo n g e re n  /  an im ato r 
"P laats
Duin en Zee - kinderkeuken 'de Zandtaart'
"Data
Doorlopend tijdens het ja a r na afspraak.
"K ostp rijs  
€  50 
"Info
Horizon Educatief v.z.w. -  059 32 21 83 

/ o c j o l l r o t a p o l  ~  L o r o h  o k s o r V o f o h

Elk ja a r verhuizen m iljoenen vogels naar het zuiden. Na een 
observatie van dit betoverende gebeuren in het biotoop bele
ven we de hele tocht via een creatief spel. Een groep vogels 
trekken naar het w arm e zuiden. Onderweg worden ze belaagd 
door a lle rle i gevaren. Jij bent één van die zwaluwen. Probeer 
nu m aar zo vlug m ogelijk  in Zu id-A frika aan te komen.



‘ Doel
Inzicht verwerven in de vogeltrek. Gericht vogeLs observeren 
en de waarnem ingen op een system atische wijze noteren. 
‘ Doelgroep
Tweede & derde graad basisonderw ijs 
‘ In de klas
Voorbereid ingsm ogelijkheden, inhoud van de sessie en m oge
lijke naverwerking werden opgenomen in een uitgebreide les- 
brochure.
‘ Duur 
± 2 uur
‘ Aantal deelnem ers
M aximum 25 kinderen /  jongeren /  an im ato r
‘ Plaats
Duin en Zee
‘ Data
Doorlopend tijdens het ja a r na afspraak50
‘ Kostprijs
€ 5 0
‘ Info
Horizon Educatief v.z.w -  059 32 21 83 

Hel cklinkoS prooVon -  BoSoXplordlio

Bomen, struiken, kru idachtige planten en dan nog a l die die
ren! Wat is een duinbos rijk  aan leven! M aar hoe leer je a l die 
boeiende levens kennen? Dat kan alleen meteen gids van vlees 
en bloed. Op stap dus meteen natuurg ids in de beboste 
dom einduinen van De Haan, of e rvaringsgericht werken met 
de 'duinboskoffer'. Koning Zom ereik weet e r a lles van.

‘ Doel
Het bos benaderen via onze vijf zintu igen. Het bos ervaren als 
een ecosysteem dat functioneert. Observatie van het ecosys
teem.
‘ Doelgroep
Tweede graad basisonderw ijs - eerste graad secundair onder
wijs
‘ In de klas
Voorbereid ingsm ogelijkheden, inhoud van de sessie en m oge
lijke naverwerking werden opgenomen in een uitgebreide les- 
brochure.

‘ Duur
± 2 uur
‘ A antal deelnem ers
Maxim um  25 kinderen /  jongeren /  an im ato r 
‘ Plaats
Domeinbossen De Haan -  W enduine te r hoogte van tra m h a l
te Sunparks.
‘ Data
Doorlopend tijdens het ja a r na afspraak.
‘ Kostprijs
€ 5 0
‘ Info
Horizon Educatief v.z.w. -  059 32 21 83

Eon Vonstor op <k l̂ r-ofcon 
Ldni^kdpsVortennincj

Bestaan er nog door de tijd vergeten plaatsen, waar mensen 
en dingen de rust van de na tuur waarin ze leven uitstralen? 
Een venster op het landschap w il een uitnodiging zijn om het 
s tille  krekengebied van Oostende te ontdekken. Via veldwerk 
komen kinderen en jongeren tot Tandschapslezen'.

‘ Doel
In het krekengebied gerich t waarnem en en op een eenvoudi
ge wijze onderzoeken waarom  het e r zo uitziet. Het specifieke 
biotoop gerich t exploreren.
‘ Doelgroep
Tweede graad basisonderw ijs & eerste graad secundair onder
w ijs
‘ In de klas
Voorbereid ingsm ogelijkheden, inhoud van de sessie en m oge
lijke naverwerking werden opgenomen in een uitgebreide les- 
brochure.
‘ Duur 
± 2 uur
‘ Aantal deelnem ers
Maxim um  25 kinderen /  jongeren /  an im ato r 
‘ Plaats
Van uit K inderboerderij 'De Lange Schuur'
S tu iverstraat 599 Oostende 
‘ Data
Doorlopend tijdens het ja a r na afspraak.
‘ Kostprijs 
€  50 
‘ Info
Horizon Educatief v.z.w. -  059 32 21 83



T\J\Ir do cjdrtlddl ~ to rron  on fê Ji&n

Korren en kruien in het ondiepe w ate r is net als schatten zoe
ken op een zolder: je  weet nooit vooraf wat je zu lt vinden. 
Gelaarsd en gespoord, lieslaarzen of broekpakken, als echte 
garnaa lkru ie rs  stappen we de zee. De ga rnaa lkru ie r helpt 
iedereen alvast bij het onderzoek. De gevangen buit wordt 
daarna op naam gebracht en de lekkere garnaaltjes worden in 
deviskeuken gekookt.

"Doel

Gericht waarnem en m et alle zintuigen. Determ inatie. Inzicht
in strom ingen en getijden
"Doelgroep

Derde graad basisonderw ijs & eerste graad secundair onder
w ijs
‘ In de klas

Voorbereid ingsm ogelijkheden, inhoud van de sessie en m oge
lijke naverwerking werden opgenomen in een uitgebreide les- 
brochure.
"D uur 
+ 2 uur
‘ Aantal deelnem ers
M axim um  25 kinderen /  jongeren /  an im ato r & k ru ie r 
‘ Plaats
Op het strand te r hoogte van Duin en Zee.
Vergeet alvast je  rubberen laarzen niet!
‘ Data
Elke weekdag rekening houdend m et het tij. Beste tijdstip  2 uur 
vóór laag water.
"K os tp rijs  
75 euro 
"Info
Horizon Educatief v.z.w. -  059 32 21 83 

D o  [ > o f r o  i n  -  G r u S c h j i n o n

Waar een weg is, is een berm. In elke berm  is wat te on tdek
ken. 'De berm in ’ is op zoek gaan naar bloemen, kruiden, g ras
soorten, kleine wriem elende beesten enz. Een m in iwereld die 
wij nooit vermoedden zet zijn deuren open.

‘ Doel
In de berm om geving enkele veelvoorkom ende dieren en p lan
ten herkennen en benoemen. Gericht waarnem en en hun 
waarnem ingen op een system atische wijze noteren. 
‘ Doelgroep
Derde graad basisonderw ijs - tweede graad secundair onder
w ijs
‘ In de klas
Voorbereid ingsm ogelijkheden, inhoud van de sessie en m oge
lijke naverwerking werden opgenomen in een uitgebreide les- 
brochure.
‘ Duur 
± 2 uur
‘ Aantal deelnem ers
Maxim um  25 kinderen /  jongeren /  an im ator 
‘ P laats
De berm en vanuit 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

r io o f j o  vVdi i!c 2io? -  D o  k n < j o  Sofiuur

Dit is iets voor jou, en jou en jou. Een verhaal over a lle rle i 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 doorkijk jes naar dieren. Misschien ben jij w e l haantje de 
voorste, een knuffe lkon ijn of een stom m e ezel? Het m aakt niets 
uit, iedereen is uniek! Een verrassende com binatie voor de 
doeners van de oudste k leuters en de eerste graad basison
derw ijs!

‘ Doel
Kennis maken m et de dieren op de boerderij.
‘ In de klas
Voorbereid ingsm ogelijkheden, inhoud van de sessie en m oge
lijke naverwerking werden opgenomen in een uitgebreide les- 
brochure.
‘ Doelgroep
Oudste k leuters & eerste graad basisonderw ijs 
‘ Plaats
De Lange Schuur, S tu iverstraat 599 -  Oostende 
‘ Duur 
± 2 uur 
‘ Data
Doorlopend tijdens het ja a r na afspraak.
‘ Aantal deelnem ers
Maxim um  25 kinderen /jo n g e re n  /  an im ato r
‘ Kostprijs
50 euro
‘ Info
Horizon Educatief v.z.w. -  059 32 21 8354 

VJdlor ore lo loVoh ~ BoloVon

De zee heeft aan de wieg gestaan van m eer verhalen, gedich
ten, m uziekstukken, kunstwerken en vormen van geloof of b ij
geloof, dan enig ander element. Van oudsher heeft de wens de 
zeeën te bevaren, te vissen, en te onderzoeken geleid tot gevaar
lijke avonturen. Steeds m eer dring t het besef door dat w ater 
een kostbaar goed is. W ater als teken van leven. Een w aterta- 
pijt, waterdruppels, wateroases overal. Doen, ontdekken, her
kennen, spelen, bedenken. De kinderen beleven een waterfes- 
tijn, waarbij ze spelend uitgedaagd worden w ate r in alle varië
teiten te beleven en te ervaren. Wat w il w a te r voor de mensen 
zijn? Het spel, het beleven en het verhaal kunnen een doel op 
zich zijn, m aar het kan ook de aanleiding zijn om projectm atig 
een week te werken rond het them a ’zee’ en of ’water'.

‘ Doel
Bewustzijn ontw ikkelen van de wederzijdse afhankelijkhe id 
van mensen. Het geheim en de kracht van de 'zee' binnen ande
re cultu ren ontdekken.



*ln  de klas
Voorbereid ingsm ogelijkheden, inhoud van de sessie en m oge
lijke naverwerking werden opgenomen in een uitgebreide les- 
brochure.
’ Doelgroep
Oudste kleuters & eerste graad basisonderw ijs 
’ Duur 
± 2 uur 
’ Data
Doorlopend tijdens het ja a r na afspraak.
’ Aantal deelnem ers
M aximum 25 kinderen /  an im ato r
’ Plaats
In leefate lie r op Duin en Zee.
’ Kostprijs
€ 5 0
’ U itw erking
Horizon Educatief v.z.w. - DGIS 
’ Info
Horizon Educatief v.z.w. -  059 32 21 83 

Do dcirdtdl -  Tio oh vloed

De aardbal is een 'geestig ' ding om m et een grote groep te 
spelen. Dit n ie t-com petitie f spel p rikke lt niet enkel de fan ta
sie, m aar biedt tevens op alternatieve wijze fraaie spe ls itu 
aties. De kinderen starten met hun eigen, kleine aardbal, die 
ze koesteren, ervaren en gebru iken...m aar komen door enke
le 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 belandt u ite indelijk  op ieders schouders, zonder scheef 
te hangen, evenredig gedragen, w aarb ij onderlinge afhanke
lijkhe id en verantwoordelijkhe id vereisten blijken. Ongedwon
gen kaatsen we de doelste llingen van het project 't i j ' op je af. 
Kaats je de bal terug? Je bentwelkom !

’ Doel
Door uitdagingen, doe-vorm en en gedachtew isseling evolu
eert de groep tot besef en probleem oplossend denken. Ont
w ikkelen van la teralisatie , ru im tezin  en algem ene bewegings- 
vaardigheid.
’ In de klas
Je vuisten 'ba llen ', de bal in je eigen kam p gooien. Voorberei
d ingsm ogelijkheden inde  klas, inhoud van de sessie en m oge- 
lijke naverwerking werden opgenomen in een uitgebreide bro
chure.
’ Doelgroep
Basisonderw ijs
’ Duur
± 1 of 2 uur
’ Data
Doorlopend tijdens het ja a r na afspraak.
’ Aantal deelnem ers
Min 20/ max. 40 kinderen /  jongeren /  an im ato r 
’ Plaats
In leefate lie r op Duin en Zee of op een andere locatie in afspraak 
met de educatieve dienst.

K ostprijs  

€  50 
’ Info
Horizon Educatief v.z.w. -  059 32 21 83

V ierw indstreken -  werelddelen -  uithoeken van de aarde: Peru, 
Vietnam, Senegal, India en Vlaanderen. Ze hebben de zee 
gemeen, die geeft en neemt. In Negombo, een klein v issers
dorp, voelen de bewoners zich bedreigd in hun bestaan en hun 
werk, door de vissersschepen van de grote mogendheden. Ze 
beslu iten een viscoöperatie op te zetten om de concurrentie 
beter aan te kunnen. Vlaamse vissers streven op basis van eco
logische en economische motieven om weer op een k le in 
schalige m anier te gaan vissen. Ook in India worden de kust
wateren leeggevist. Via het spel 'vechten voor vis' ontstaan er 
inzichten in complexe vragen.

’ Doel
Illustre ren hoe door technolog ische en veranderende behoef
ten de a rbe idsm arkt en -s itua ties  veranderen. Illustreren dat 
welvaart zowel over de versch illende landen in de wereld als 
in Vlaanderen ongelijk verdeeld is.
’ In de klas
Voorbereid ingsm ogelijkheden, inhoud van de sessie en m oge
lijke naverwerking werden opgenomen in een uitgebreide les- 
brochure.
’ Doelgroep
Derde graad basisonderwijs 
’ Duur 
± 2 uur



‘ Data
Doorlopend tijdens het ja a r na afspraak.
"A anta l deelnem ers
M axim um  25 kinderen /  an im ator
‘ Plaats
In leefate lie r op Duin en Zee
‘ Kostprijs
€ 5 0
‘ U itw erking
Horizon Educatief v.z.w. -  DGIS 
‘ Info
Horizon Educatief v.z.w. -  059 32 21 83

Zoo’TAtv'^olor -  OVorZooS iCofcfellon

Houd je van vis? Dat kom t dan goed uit. Houd je een beetje van 
vis? Dat kom t nog beter uit. Want op ons wereldbord versch ij
nen de héérlijkste dingen. Het grote koken kan beginnen... en 
het w ordt spannend! We toveren lekkern ijen uit alle delen van 
de wereld, proeven van vurige specerijen en maken kennis met 
overzeese eetgewoontes. Wedden dat niemand van je gerecht
jes kan afblijven? Mo indidi yea (sm akelijk eten)!

‘ Doel
Genieten van het lekkers uit de zee.
‘ In de klas
Voorbereid ingsm ogelijkheden, inhoud van de sessie en m oge
lijke naverwerking werden opgenomen in een uitgebreide les- 
brochure.
‘ Doelgroep 
Basisonderw ijs 
‘ Duur 
± 2 uur 
‘ Data
Doorlopend tijdens het ja a r na afspraak.
‘ Aantal deelnem ers
M axim um  25 kinderen /  an im ato r
‘ Plaats
Kinderkeuken Duin en Zee.
‘ Kostprijs  
€  50
‘ U itw erking
Horizon Educatief vzw - DGIS 
‘ Info
Horizon Educatief v.z.w. -  059 32 21 83

-  D u u r z a a m  k lo o f  <3io[ile>n

Verschillen houden de wereld boeiend, m aar als die verschillen 
uit de hand lopen en onrechtvaardig zijn, dan groeit een kloof. 
Twee ongelijke torens, een hoge en een lage toren, prijken in het 
midden. M aarwat blijkt: slechts enkele kinderen krijgen de im po
sante rijke toren. De grootste groep moet het stellen met enkele 
bouwstenen. Die kloof moet dicht. De werelddichters van je klas 
worden uitgedaagd om de torens op een 'eerlijke' hoogte te krij
gen. Werelddichters: je kent er ongetwijfeld een aantal van. 
Samen werken ze aan de onrechtvaardige kloof tussen rijk  en 
arm, tussen Noord en Zuid. Een toffe werkvorm die aan het woord
je Teren' een heel nieuwe betekenis geven. Het zuiden vertelt mee!

‘ Doel
De onrechtvaardige kloof tussen noord en zuid ervaren. De 
m ilieuproblem en in de wereld kunnen situeren.
‘ In de klas
Voorbereid ingsm ogelijkheden, inhoud van de sessie en m oge
lijke naverwerking werden opgenomen in een uitgebreide les- 

brochure.
‘ Doelgroep
Derde graad basisonderwijs 
‘ Duur 
± 2 uur 
‘ Data
Doorlopend tijdens het ja a r na afspraak.
‘ A antal deelnem ers
Maxim um  25 kinderen /  an im ator
‘ Plaats
Duin en Zee
‘ Kostprijs
€ 5 0
‘ U itw erking
Horizon Educatief v.z.w. -  DGIS 
‘ Info
Horizon Educatief v.z.w. -  059 32 21 83

"VJoosle, 
Eoh Zoe, dVonuJUr

Tussen duin en zee woont Woeste W illem . W illem  is zeerover. 
Of e igenlijk: W illem  was zeerover, want hij is m et pensioen. 
Woeste W illem  is een echte barbaar. Hij zwaait m et z'n arm en 
en lacht: hoepel op, landrotten. Maar W illem  is ook dol op v lie 
geren, schatkisten, zeem eerm innen en dolle pret op het 
strand.

‘ Doel
Avontuur en spel staan centraal.
‘ In de klas
Voorbereid ingsm ogelijkheden, inhoud van de sessie en m oge
lijke naverwerking werden opgenomen in een uitgebreide les- 

brochure.
‘ Doelgroep
Oudste k leuters & eerste graad basisonderw ijs 

‘ Duur 
± 2 uur 
‘ Data
Doorlopend tijdens het ja a r na afspraak.
Aantal deelnem ers
Maxim um  25 kinderen /  an im ator
‘ Plaats
Vanuit Duin en Zee of op een andere locatie in afspraak met 
de educatieve dienst.
‘ Kostprijs 
€  50 
‘ Info
Horizon Educatief v.z.w. -  059 32 21 83



Itt Je» Zoo woofit co nm tl 
Poo2io oh Liooldotldo fcvJflS't

In een bijzondere, speelse omgeving 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 rtap ijt op 
een reuzenzeilboot. Rondom ziet men verschillende gedichten 
die in opdracht geschreven zijn door Ed Frank en Riet W ille. 
Op de achtergrond hoor je de ruisende wind en de klotsende 
zee. De zee, het strand, de lucht en de maan als e ikaars echo 
vorm en het uitgangspunt voor het project. De zee w ordt u it
genodigd om in taa l en kunst bij ons te wonen. Een speelse 
creatieve binnenactivite it die de zee tot leven roept. Kom jij 
samen met de maan in de zee wonen?

‘ Doel
Het z in tu ig lijk  beleven van beeldende kunst gaat hand in hand 
m et het ontdekken van het ritm e en de inhoud van poëzie. 
Creatief linken van licht, woord, kunst, m ateriaa l aan het bio
toop.
‘ In de klas
Boeiende en praktische suggesties beschikbaar.
‘ Doelgroep
Oudste kleuters - tweede graad basisonderw ijs 
‘ Duur 
± 2 uur 
‘ Data
Doorlopend tijdens het ja a r na afspraak.
‘ Aantal deelnem ers
M aximum 25 kinderen per an im ato r
‘ Plaats
Duin en Zee
‘ Kostprijs
€ 5 0
‘ U itw erking
Rasa v.z.w.
‘ Info
Horizon Educatief v.z.w. -  059 32 21 83 

Vjiodorfoosl -  Do wind orVdfoh

Binnen de Oosterse cu ltu u r bestaat een grote trad itie  in v lie 
geren. Op diverse eilanden in Indonesië kom t een rijke, m aar 
ook verschillende cu ltu u r van siervliegeren voor, vaak m et een 
religieuze traditie . Ook wordt vliegeren als vechtsport beoe
fend, het zogeheten 'vechtvliegeren'. Er bestaat zelfs een vorm 
w aarin je zorgen van je af kunt zetten. Vlieg je  er eens in?

‘ Doel
P lezier en voldoening vinden in het beeldend vormgeven. 
B eeld inform atie uit de vliegers zoeken en begrijpen.
‘ In de klas
Voorbereid ingsm ogelijkheden, inhoud van de sessie en m oge
lijke naverwerking werden opgenomen in een uitgebreide les- 
brochure.
‘ Doelgroep
Eerste - derde graad basisonderw ijs 
‘ Duur 
± 2 uur

‘ Data
Doorlopend tijdens het ja a r na afspraak.
‘ Aantal deelnem ers
M axim um  25 kinderen /  jongeren per an im ator 
‘ Plaats
C rea-a te lie r op Duin en Zee 
‘ Kostprijs  
€  50
‘ U itw erking
Horizon Educatief v.z.w. - DGIS 
‘ Info
Horizon Educatief v.z.w. -  059 32 21 83

t : 1? oohuaorofi mot do V/itid\

Vanuit het waarnem en van de sam enstelling van de natuur, 
haar leven en sterven, geom etrische aspecten en lijnen, on t
staat een zee van ideeën, eureka's , plannen en dromen. Met 
na tuurlijke  pigm enten laten we de wind golven op het strand. 
Licht en schaduw laten we spelen, aanspoelsels worden 
anders door onze handen. Onze creaties zetten we vast met 
behulp van een fotodoos.

‘ Doel
De wind en bodem ervaren als vormgevende factor. De zee 
benaderen vanuit een kunstig oog.
‘ In de ktas
Voorbereid ingsm ogelijkheden, inhoud van de sessie en moge
lijke naverwerking werden opgenomen in een uitgebreide les- 

brochure.
‘ Doelgroep
Tweede en derde graad Basisonderw ijs 
‘ Duur 
± 2 uur 
‘ Data
Doorlopend tijdens het ja a r na afspraak.
‘ Aantal deelnem ers
M aximum 25 kinderen per an im ator
‘ Plaats
Strand te r hoogte van Duin en Zee of op een andere locatie in 
afspraak m et de educatieve dienst.
‘ Kostprijs 
€  50 
‘ Info
Horizon Educatief v.z.w. -  059 32 21 83



S m u l l o n  V a n  r o a r i h o k u n s t
D ,b  2 o o  d o o r  o o n  Ej o o d o n d 0 0 3

Oostende was voor James Ensor bizar in trigerend, voor Spil- 
liae rt inspirerend. Voor kinderen een verbazingwekkende on t
m oeting met de wereld van de m oderne kunst. Wie weet ben 
jij w e l een m arinesch ilder? Soms is de zee, wild, onstuim ig ... 
som s is de zee als een s til m eer met een drijvend sloepje.

‘ Doel
Beeldende vorm ing 
‘ In de klas
Voorbereid ingsm ogelijkheden, inhoud van de sessie en m oge
lijke naverwerking werden opgenomen in een uitgebreide les- 
brochure.
‘ B ijkom ende opties
Na een uurtje  ontdekken volgt een fijne verwerking in het kin- 
deratelier. De geknutselde w erkjes kunnen achteraf mee naar 
huis worden genomen.
‘ Doelgroep
Eerste -*  derde graad secundair onderw ijs 
‘ Duur 
± 2 uur 
‘ Data
Doorlopend tijdens het ja a r na afspraak.
‘ Aantal deelnem ers
M axim um  25 kinderen /  jongeren /  an im ator 
‘ Plaats
Duin en Zee of M u-Zee-Um  
‘ Kostprijs  
€  50 
‘ Info
Horizon Educatief v.z.w. -  059 32 21 83

TdrooS §  Co 
L i h d & K i p  i n  c k  V o r F

Een schilders hoed, een verfkwast en een palet...met deze a ttr i
buten zwerven we door Ensors inspira tiebron. Genieten, 
observeren m et de ogen van een kunstenaar. Maar het b lijft 
niet bij kijken, de schildersezels staan al klaar.

‘ Doel
W aardering opwekken voor de wereld van de zee. Belangstel
ling tonen voor het verleden, heden en de toekom st van de v is
serij. Landschapsverkenning en beeldende vorm ing.
‘ In de klas
Voorbereid ingsm ogelijkheden, inhoud van de sessie en m oge
lijke naverwerking werden opgenomen in een uitgebreide les- 
brochure.
‘ Doelgroep
Oudste k leuters & derde graad basisonderwijs 
‘ Duur 
± 2 uur 
‘ Data
Doorlopend tijdens het ja a r na afspraak.
‘ Aantal deelnem ers
Maxim um  25 kinderen /  jongeren /  an im ator

‘ Plaats
Vanuit het C rea-a te lie r - Duin en Zee
Vanuit het M u-Zee-Um
‘ Kostprijs
€ 5 0
‘ Info
Horizon Educatief v.z.w. -  059 32 21 83

0 . 1  V a n  d o n  d r o ^ o n  f i a r i n g  w i l  i k  z i h c j o n  
O p  L o t  r i t r d o  V a n  d o  L a r o n

Muzikale belevingsavond m et lu isterliederen, speelliederen, 
volksdans en ta l van expressievormen. Het lied van de zee w an
delt elke dag het land binnen. Ze verraadt de stem m ing van 
w ate r en wolken in haar muziek, de expressie van alles wat in 
en rondom haar leeft en beweegt. Samen aan de zee, tussen 
de wind en het w a te r zingen de golven m et ons mee op het r i t 
me van de baren. Duik je mee in de oceaan van geluid? Word 
nat to t ach ter je oren en w ij schenken je m uzikale verbeelding!

‘ Doel
Bewustwording van het ritm egevoel. Aanwenden van de crea
tiv ite it om zo tot verrassende, nieuwe m uzikale ontdekkingen 
te komen.
‘ In de klas
Voorbereid ingsm ogelijkheden, inhoud van de sessie en m oge
lijke naverwerking werden opgenomen in een uitgebreide les- 
brochure.
‘ Doelgroep
Tweede & derde graad basisonderwijs 
‘ Duur 
± 2 uur 
‘ Data
Doorlopend tijdens het ja a r na afspraak.
‘ Aantal deelnem ers 
M axim um  60 kinderen 
‘ Plaats
Duin en Zee of in afspraak m et de educatieve dienst op een 
andere locatie.
‘ Kostprijs
€ 5 0
‘ Info
Horizon Educatief v.z.w. -  059 32 21 83

H o t  t i j  2 d l  J ^ r o n
S a r e o h  v / o r o ' rodXon

Muziek doordringt alle werelddelen, alle cu ltu ren. Muziek doet 
leven. Het tij zal keren schudt de wereld door elkaar, op het 
ritm e  van de fantasie. Tonen van harm onie die oproepen tot 
samen beleven, to t verdraagzaamheid, respect en duurzam e 
samenleving. Samen wereldm uziek maken.

‘ Doel
Het 'tij' van onverdraagzaamheid en individualism e keren.
‘ In de klas
Voorbereid ingsm ogelijkheden, inhoud van de sessie en m oge
lijke naverwerking werden opgenomen in een uitgebreide les- 
brochure. CD 'Het 'tij zal keren'



u

Wat zie je

‘ Doelgroep
Tweedegraad basisonderw ijs & eerste graad secundair onder
w ijs 
‘ Duur 
± 2 uur 
‘ Data
Doorlopend tijdens het ja a r na afspraak.
‘ Aantal deelnem ers
Maximum 60 kinderen /  jongeren
‘ Plaats
Duin en Zee of op een andere locatie in afspraak m et de edu
catieve dienst.
‘ Kostprijs 
€  50
‘ U itw erking
Horizon Educatief v.z.w. -  DGIS 
‘ Info
Horizon Educatief v.z.w. -  059 32 21 83

Dic-fuor tii Zoo ~

De zee en het strand deden menig d ich te r in de pen kruipen. 
Een toch t door de duinen to t het strand zet onze ogen en oren 
open voor deze inspira tiebron. We tasten poëzietekstjes af, 
springen creatief om m et taa l en wagen ons aan het schrijven 
van een eigen stukje poëzie over water, wind en wolken...

‘ Doel
Door het opzoeken van de natuur m et alle zintuigen het in le 
vingsvermogen in poëzie vergroten. Naast dit leesplezier ook 
eigen schrijfk riebe ls  en het verwoorden van gevoelsmatige 
indrukken stim uleren.
‘ In de klas
Voorbereid ingsm ogelijkheden, inhoud van de sessie en m oge
lijke naverwerking werden opgenomen in een uitgebreide les- 
brochure.
‘ Doelgroep
Tweede & derde graad basisonderw ijs 
‘ Duur 
± 2 uur 
‘ Data
Doorlopend tijdens het ja a r na afspraak.
‘ Aantal deelnem ers
Maxim um  25 kinderen /  jongeren per an im ato r 
‘ Plaats
Duinengebied te r hoogte van het O penluchtcentrum  Duin en 
Zee of in afspraak m et de educatieve d ienst opeen andere loca
tie.
‘ Kostprijs 
€  50 
‘ Info
Horizon Educatief v.z.w. -  059 32 21 83

Illus tra tie  voorzijde boekje 'Wat zegt je de zee', zie nme aan 
zee 2003, p. 110



Een verhaal met veldwerkopdrachten en ideëen 
voor het basisonderwijs

Wat 
zegt je 
de zee?
Geert De Kockere 
Johan Devrome



Zoogolvon -  Do Van vaiIoi’ orVar’on

Waag je m et de go lfsurfp lank, de brandingskajak, een ze lfge
m aakt vlot op het w a te r van de zee of de spuikom . Strom ing 
en wind proberen je van koers af te brengen, m aar je geeft je 
niet gewonnen. Voor we ons wagen aan dit w aterspektakel 
maken we kennis m et w a te r en wind. Veldwerkopdrachten 
worden afgewisseld m et waterbelevenis. Tof, voor avon tuu rlij
ke natuuronderzoekers!

‘ Doel
Inzicht verwerven in verschillende natuurkrachten zoals go l
ven, wind en strom ing. Ervaren hoe w a te r en wind als ener
giebron aangewend kan worden.
"In de klas
Boeiende en praktische suggesties beschikbaar.
"Doelgroep
Derde graad basisonderw ijs & eerste graad secundair onder
wijs 
"D uur
Dagprogramma
"Data
Doorlopend tijdens het ja a r na afspraak.
"K ostp rijs
€ 5 0
€  5 voor het m ateriaa l en de begeleidende spo rtan im ator per
leerling wordt te r plaatse betaald
"Aanta l deelnem ers
Klas /  an im ator
"P laats
W W  Inside Schietbaanstraat 100
W W  Outside te r hoogte van de W ellingtonrenbaan
"U itw erk ing
Horizon Educatief v.z.w. -  Inside-Outside vzw 
"Info
Horizon Educatief v.z.w. -  059 32 21 83 

’I ZooKUiS
o p  V E m n n i n G  i t i  h e t  i e v h i

Aanm onsteren in 't Zeehuis is zeeman worden!
Een vindingrijke verkenningstocht door het m aritiem e leven. 
Kennismaken m et het vissersleven en de recentste vaa rtu i
gen, als lich tm atroos of schipper. Een ervaringsgerich t speu
ren op de boot, in de zee, op het strand. B lik op de duinen, op 
de horizon. De vuurtoren seint je  alvast welkom !

"Doel
Interesse ontw ikkelen voor de actuele visserij.
Zich inleven in personages en dingen uit de v isserijw ereld en 
de boeiende biotopen van zee, strand en duinen.
B rongebruik stim uleren.
"In de klas
Voorbereid ingsm ogelijkheden, inhoud van de sessie en m oge
lijke naverwerking werden opgenomen in een uitgebreide bro
chure.
"Doelgroep
Oudste k leuters -» derde graad basisonderw ijs

"D uur
± 2 uur 
"W anneer
Doorlopend tijdens het ja a r op afspraak.
"A anta l deelnem ers
M axim um  25 kinderen /  jongeren per an im ator 
"P laats
Duin en Zee - Educatief cen trum  't Zeehuis
"K ostp rijs
€ 5 0
"U itw erk ing
Horizon Educatief v.z.w. -  Scenografisch huis Sien 
"Info
Horizon Educatief v.z.w. -  059 32 21 83 
infof9horizoneducatief.be

W  rkpoloon 
B ELEEFD E STEtlEH ?

Het begint a llem aal twee eeuwen geleden, inde  tijd van Napo
leon. Hij besliste, m et zijn voeten in het zand en zijn hoofd in 
de wolken, géén strandkastee l, m aar een écht fo rt te bouwen, 
boven op het duin! In dat fo rt huizen zijn gedachten, zijn ver
langens naar een héél groot rijk . Een fortg ids begeleidt de on t
dekkingsreis doorheen het fo rt en s tim u lee rt de kinderen en 
jongeren om het fo rt uit te pluizen. Het Fort Napoleon op de 
Oosteroever is het be langrijkste krijgsbouw kundige m onu
m ent dat in Vlaanderen he rinnert aan de Napoleontische tijd.

"Doel
Een dialoog m et het m onum ent to t stand brengen.
Het m onum ent op een zelfstandige wijze zien en beleven. 
Betrokkenheid voor het bouwkundig erfgoed aanwakkeren. 
"In de klas
Voorbereid ingsm ogelijkheden, inhoud van de sessie en moge
lijke naverwerking werden opgenomen in een uitgebreide bro
chure.
"Doelgroep
Basisonderw ijs —» eerste graad secundair onderwijs.
"D uur 
± 2 uur 
"Data
Doorlopend tijdens het ja a r op afspraak.
"A anta l deelnem ers
Maxim um  25 k inde ren /jongeren  /  an im ator 
"P laats
Vanuit Duin en Zee 
"K ostp rijs
€  50
"U itw erk ing
Horizon Educatief v.z.w. -  Erfgoed Vlaanderen 
"Info
Horizon Educatief v.z.w. -  059 32 21 83 
in fo0horizoneducatief.be



ÏDorodtor
DF- Z E E  Ttl DE V JE R E ID

D room jij e rookvan  om m atroos te worden en de zeven w ere ld 
zeeën te bevaren?

Dan kun je m et ons mee! Tenminste a ls je  n ie tte  snel zeeziek 
wordt. M aar niet iedereen kan zom aar m atroos worden. Eerst 
m oet je de boot heel goed leren kennen. We nemen een k ijk 
je aan boord van de Mercator. De jonge leerling -o ffic ie ren k r ij
gen leuke opdrachten en maken zo kennis m et de eigen wereld 
van de zee. De beste s tuu rlu i staan niet 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 oge
lijke naverwerking werden opgenomen in een uitgebreide bro
chure.
"Doelgroep 
Basisonderw ijs 
"D uur 
± 2 uur 
’ W anneer
Doorlopend tijdens het ja a r op afspraak.
’ Aantal deelnem ers
Maxim um  25 kinderen /  an im ato r
’ P laats
M ercator te r hoogte van het stadhuis te Oostende
’ Kostprijs
€ 5 0
’ U itw erking
Horizon Educatief v.z.w.
’ Info
Horizon Educatief v.z.w. -  059 32 21 83 
in fo0horizoneducatief.be

OponhfokIrtiUSeAJro Qlldrtlifcyvall
EED OPEH VEDvSTER OP DE 'W ERELD

In het duinengebied van het Provinciaal Domein Raversijde 
bevindt zich een unieke historische site van de m oderne ves
tingbouw: 60 constructies uit de twee wereldoorlogen, ver
bonden door twee k ilom ete r open of onderaardse gangen. 
Som m ige constructies werden in hun oorspronkelijke staat 
herste ld en m et authentieke voorwerpen heringericht. Een 
open venster op de wereld met een roep naar vrede.

’ Doel
De leerlingen krijgen inzicht in het totale verdedigingssysteem 
van de Europese kusten - de A tlan tikw a ll zoals H itle r die voor
zien had en kunnen die aanduiden op een (blinde] kaart.
’ In de klas
Voorbereid ingsm ogelijkheden, inhoud van de sessie en m oge
lijke naverwerking werden opgenomen in een uitgebreide bro
chure.
’ Doelgroep
Tweede graad Basisonderw ijs —> eerste graad Secundair 
onderw ijs

’ Duur 
± 2 uur 
’ W anneer

Open van 1 ap ril to t en m et 11 november 
’ Aantal deelnem ers 
Maxim um  25 personen 
’ Plaats
Domein Raversijde -  Duinenstraat 147 - Oostende 
’ Kostprijs  
€  50
’ U itw erking
Horizon Educatief v.z.w. - Domein Raversijde 
’ Info
Horizon Educatief v.z.w. -  059 32 21 83 

"WdlrdVofSiiJo
T IT D R IdD E R S

Een bewogen verhaal over onze kust insp ireert ons om te f l i t 
sen naar het verleden. Prom pt komen we terecht in het m id
deleeuws vissersdorp 'W alraversijde'. Een inlevingssessie 
voor de derde graad die ons het leven van deze kustbewoners 
wat m eer doet begrijpen. Jan van Varsenare onthaa lt en brengt 
het vissersbestaan in vier gereconstrueerde huizen to t leven. 
Actief verleden? Een verbazingwekkend bezoek aan een un ie
ke site!

’ Doel
Inzicht verwerven in de ontstaansgeschiedenis van onze kust. 
’ In de klas
Voorbereid ingsm ogelijkheden, inhoud van de sessie en m oge
lijke naverwerking werden opgenomen in een uitgebreide les- 
brochure.
'P laa ts
Domein Raversijde -  N ieuwpoortsesteenweg 656 Oostende 
’ Doelgroep
Derde graad Basisonderw ijs -*  eerste graad secundair onder
wijs 
’ Duur 
± 2 uur 
‘ W anneer
Open van 1 ap ril to t en m et 11 november 
'A a n ta l deelnem ers
Maxim um  25 kinderen /  jongeren /  an im ator 
’ Kostprijs  
€  50
' U itw erking
Horizon Educatief v.z.w. -  Domein Raversijde 
’ Info
Horizon Educatief v.z.w. -  059 32 21 83 
in fo0horizoneducatief.be



vfcrcWlon in VofWon
O o s W s  HiStoriS&fi ÏÏ)\JSoUro D o  ? U L

In het Oostends h istorisch m useum  'De Plate' dompelen we 
de kinderen onder in het vroegere visserijleven. Via doelge
richte opdrachten en belevingen maken we kennis met de Lan
ge Nelle, een visben, twee zoetlie fjes en lekkere babelutten. 
Kom en verdwaal mee in het verhaal.

"Doel
Aan de hand van bronnen, maquettes, levendige verhalen, 
aspecten van het leven van mensen aan onze kust vergelijken 
met het eigen leven.
Gericht waarnem en en luisteren.
"Doelgroep
Tweede graad basisonderw ijs —► eerste graad secundair
onderw ijs
*ln  de klas
Voorbereid ingsm ogelijkheden, inhoud van de sessie en m oge
lijke naverwerking werden opgenomen in een uitgebreide bro
chure.
"D uur 
± 2 uur
"Aantal deelnem ers
M aximum 25 kinderen /  jongeren /  an im ato r 
"P laats
Oostends H istorisch m useum  De Plate Oostende 
"K ostp rijs
€  25 voor scholen van de M iddenkust -  andere scholen beta
len €  50 
"U itw erk ing
Horizon Educatief v.z.w. -  M u-zee-um  
"Info
Horizon Educatief v.z.w. -  M u-zee-um  059 26 90 64 
info(3m u-zee-um .be

iJkroo-S inViloorl
. . .  f e ’ U i p  i n  d e .  E f t s w g i s !

Kom binnen in het Ensorhuis!
Trek zijn JAS aan en laat je meevoeren doorheen de eigenzin
nige wereld van Ensor. In elk zakje van de jas ontdek je  nieu
we im pulsen die je stuk voor stuk d ich te r brengen bij de kun
stenaar... zijn porte feuille , een lidkaart, een sleutel, ...
A lle geheimen ontsluierd?!
In het M u-Z ee-U m -a te lie r staan de schilderseze ls a l klaar! 

"Doel
W aardering opbrengen voor het leven van James Ensor. 
Inleven in de leefwereld van de kunstenaar.
"Doelgroep
Tweede graad basisonderw ijs —► eerste graad secundair
onderw ijs
“"In de klas
Inhoud van de sessie en m ogelijke naverwerking werd opge
nomen in een uitgebreide brochure.
"D uur 
± 2 uur

"A anta l deelnem ers
Maxim um  25 kinderen /  jongeren /  an im ato r 
"P laats
Ensorhuis Oostende -  M u-Zee-Um  
"K ostp rijs
€  25 voor scholen van de M iddenkust -  andere scholen beta
len €  50 
"U itw erk ing
Horizon Educatief v.z.w. -  M u-zee-um  
"Info
Horizon Educatief v.z.w. -  M u-zee-um  059 26 90 64 
in fo0m u-zee-um .be

ZoodolVon
DE feX H T  v an  W T E R  ERVORHl

Waag je m et de go lfsurfp lank in de branding van onze Noord
zee. Strom ing en wind proberen je van koers af te brengen, 
m aar je  geeft je niet gewonnen. Voor we ons wagen aan dit 
waterspektakel maken we kennis m et w a te r en wind. 
Veldwerkopdrachten worden afgewisseld met waterbelevenis. 
Tof, voor avontuurlijke natuuronderzoekers!

‘ Doel
Inzicht verwerven in versch illende natuurkrachten zoals go l
ven, wind en strom ing. Ervaren hoe w a te r en w ind als ener
giebron kan aangewend worden.
"In de klas
Boeiende en praktische suggesties beschikbaar.

Doelgroep
Derde graad basisonderw ijs —* eerste graad secundair onder
w ijs 
"D uur
Dagprogram m a
"Data
Doorlopend tijdens het ja a r op afspraak.

Kostprijs
€  50 + €  5 per leerling wordt te r plaatse betaald 

A antal deelnem ers 
Klasgroep /  an im ato r 
"P laats
W W  Outside te r hoogte van de W ellingtonrenbaan 

U itw erking
Horizon Educatief v.z.w. -  Inside-Outside vzw 
■"Info
Horizon Educatief v.z.w. -  059 32 21 83 
infoOhorizoneducatief.be

S p U i o n
EEtl vSFEL TEGEtl VJGITER Etl VJTT1D

Met een kajak, een zelfgem aakt vlo t op het w a te r van de zee 
of de spuikom . Een krach tp roe f tegen w ate r en wind.
Voor we ons wagen aan dit w a terspektakel maken we kennis 
met deze natuurelem enten. Veldwerkopdrachten worden 
afgewisseld m et waterbelevenis. Tof, voor avontuurlijke 
natuuronderzoekers!



’ Doel
Inzicht verwerven in versch illende natuurkrachten zoals go l
ven, wind en strom ing. Ervaren hoe w ate r en wind als ener
giebron kan aangewend worden.
’ In de klas
Boeiende en praktische suggesties beschikbaar.
’ Doelgroep

Derde graad bas isonderw ijs -»  eerste graad secundair onder
w ijs 
’ Duur
Dagprogram m a
’ Data

Doorlopend tijdens het ja a r op afspraak.
’ Kostprijs
€  50 + €  5 per leerling wordt te r plaatse betaald 
’ Aantal deelnem ers 
K la sg ro ep / an im ato r 
’ P laats
W W  Inside - Schietbaanstraat 100 
’ U itw erking
Horizon Educatief v.z.w. -  Inside-Outside vzw 
’ Info
Horizon Educatief v.z.w. -  059 32 21 83 
info0horizoneducatief.be

Een terugb lik

i



5.6 Workshops BREDEUE

‘ Plaats
Paelsteenpanne -  Tram halte Hippodroom Bredene

Op steps zoeven we door het park. Groen ritse lt in knoppen en 
kruinen, stru iken verhalen, bloemen bloeien, w a te r w eersp ie
gelt. Een groendak verrast. We speuren naar het sam enspel 
van de versch illende biotopen en ontdekken de functies van 
het park. Binnen ta lrijke  veldwerkactivite iten nemen de k in 
deren het Paelsteenveld onder de loep. De jonge landschaps
architecten ontwerpen zelf hun eigen stek. Speels, vol bewe
ging en creativiteit. Kom je met ons parken?

‘ Data
Doorlopend tijdens het ja a r na afspraak.
‘ Kostprijs
€ 5 0
‘ U itw erking
Horizon Educatief vzw -  N a tuurpunt M iddenkust
‘ Info
Horizon Educatief v.z.w. -  059 32 21 83

‘ Doel
Het park leren kennen in a l zijn facetten.
‘ In de klas
Voorbereid ingsm ogelijkheden, inhoud van de sessie en m oge
lijke naverwerking werden opgenomen in een uitgebreide les- 
brochure.
‘ Doelgroep
Tweede & derde graad basisonderwijs 
‘ Plaats
Paelsteenveld - Bredene 
‘ Duur 
± 2 uur 
‘ Data
Doorlopend tijdens het ja a r na afspraak.
‘ Aantal deelnem ers
Maximum 25 kinderen /  an im ato r
‘ Kostprijs
€ 5 0
‘ U itw erking
A m ina l A fdeling Bos en Groen 
‘ Info
Horizon Educatief v.z.w. -  059 32 21 83

K o l  r < i p h \ J  V a n  d o  P d o l s i o o r t p d f i r t o  
D o  t i d t u u r ’  r o - S o r V o r o t t

Kom je mee een kijk je nemen in het duinenreservaat 'Pae l
steenpanne'? Daar w aar de natuurbeheerder de du indoorns- 
tru iken heeft teruggedrongen, ontstaat een prachtige p lan
tengroei. Het ka lk rijk  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 waarnem en m et alle zintuigen. Bij organism en ken
m erken aangeven w aaru it hun aangepastheid b lijk t aan hun 
voeding, aan bescherm ing tegen vijanden en aan hun om ge
vingsinvloeden.
‘ Doelgroep
Oudste k leuters - derde graad basisonderw ijs 
‘ Duur 
± 2 uur
‘ Aantal deelnem ers
M axim um  25 kinderen /  jongeren /  an im ato r



3.7 Workshops DE HAAM

ZdittdpAhno -  tldi'VAJr’oncW’Zoe^

Tussen De Haan en Wenduine lig t negen hectare prachtige 
plantengroei voor het grijpen. Kom je mee veldwerken? Reliëf
rijke en genivelleerde duinen w isselen e lkaar af m et am fib ie 
rijke poelen. Kikkers, salam anders, padden, waterroofkevers 
en libellen zijn e r de spannende bewoners. Scheppen in het 
w a te r daagt uit. Deze bijzondere natuur ervaren als een bron 
van vreugde, schoonheid en verbondenheid staat centraal.

’ Doel

Gericht waarnem en m et alle zintuigen. Bij organism en ken
m erken aangeven w aaru it hun aangepastheid b lijk t aan hun 
voeding, aan bescherm ing tegen vijanden en aan hun om ge
vingsinvloeden.
'In  de klas
Voorbereid ingsm ogelijkheden, inhoud van de sessie en m oge
lijke naverwerking werden opgenomen in een uitgebreide les- 
brochure.
’ Doelgroep
Derde graad basisonderwijs & derde graad secundair onder
w ijs 
’ Plaats
Hoek W enduinesteenweg -  Zwarte Kiezel 
’ Data
Doorlopend tijdens het ja a r na afspraak.
’ Duur 
± 2 uur
’ A antal deelnem ers
Maxim um  25 kinderen /  jongeren /  an im ator
’ Kostprijs
€ 5 0
’ U itw erking

N atuurpunt De Haan -  Horizon Educatief vzw 
’ Info
Horizon Educatief v.z.w. -  059 32 21 83

/oor dacj otl ddUW 
l/roo^o Vodels

Een vroege ontdekkingstocht langs zee, strand of duinen. 
Dauwtrappen in de stilte  van de morgen, naar vroege vogels 
lu isteren, de planten en bomen zien w akker worden. Een unie
ke, deugddoende, uitdagende ervaring. Zovele na tuurim pu l- 
sen wachten om ontdekt te worden...

’ Doel
Gericht waarnem en m et alle zintuigen. Observatievermogen 
aanscherpen en com petenter worden in het ontdekken van de 
natuur.
’ Doelgroep
Derde graad basisonderw ijs & eerste graad secundair onder
w ijs

’ In de klas
Voorbereid ingsm ogelijkheden, inhoud van de sessie en m oge
lijke naverwerking werden opgenomen in een uitgebreide les- 
brochure.
’ Data
Doorlopend tijdens het ja a r op afspraak 
’ Duur 
± 2 uur
’ Aantal deelnem ers
Maxim um  25 kinderen /  jongeren /  an im ator 
’ Plaats
Zandpanne De Haan -  tram ha lte  Zwarte Kiezel 
’ Kostprijs  
€  50
’ U itw erking
Horizon Educatief vzw -  N atuurpunt M iddenkust 
’ Info
Horizon Educatief vzw 059 32 21 83 
infoOhorizoneducatief.be

K o l  cklittkoS pf’OoVott -  B o S o X p lo t'd lio

Bomen, stru iken, kru idachtige planten en dan nog a l die d ie
ren! Wat is een duinbos rijk  aan leven! Maar hoe leer je a l die 
boeiende levens kennen? Dat kan alleen meteen gids van vlees 
en bloed. Op stap dus meteen natuurg ids in de beboste 
dom einduinen van de Haan, of e rvaringsgericht werken met 
de 'du inboskoffer'. Koning Zom ereik weet er a lles van.

’ Doel
Het bos benaderen via onze vijf zintuigen. Het bos ervaren als 
een ecosysteem dat functioneert. Observatie van het ecosys
teem.
’ Doelgroep
Tweede graad basisonderw ijs & eerste graad secundair
onderw ijs
’ In de klas
Voorbereid ingsm ogelijkheden, inhoud van de sessie en moge
lijke naverwerking werden opgenomen in een uitgebreide les- 
brochure.
’ Duur 
± 2 uur 
’ Data
Doorlopend tijdens het ja a r op afspraak 
’ A antal deelnem ers
Maxim um  25 kinderen /jon g e re n  /  an im ato r 
’ Plaats
Domeinbossen De Haan -  Wenduine te r hoogte van tra m h a l
te Sunparks.
’ Data
Doorlopend tijdens het ja a r op afspraak.
’ Kostprijs  
€  50 
’ Info
Horizon Educatief v.z.w. -  059 32 21 83



i?oStio\JZon -  K o l dUih^oS ottldo f c U

'Gelieve alles aan te raken, gelieve te kijken, te horen, te ru i
ken, te proeven.' F lar en Flora tonen m inuscule dingen in het 
grootse duinbos van De Haan of 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 vijf zintu igen. Het bos ervaren als 
een ecosysteem dat functioneert. Observatie van het ecosys
teem.
‘ Doelgroep
Oudste k leuters -  eerste graad basisonderw ijs 
‘ In de klas
Voorbereid ingsm ogelijkheden, inhoud van de sessie en m oge
lijke naverwerking werden opgenomen in een uitgebreide les- 
brochure.
‘ Duur 
± 2 uur 
‘ Data
Doorlopend tijdens het ja a r op afspraak 
‘ Aantal deelnem ers 
M aximum 25 kinderen /  an im ato r 
‘ Plaats
De Haan - Wenduine: Domeinbossen te r hoogte van tra m h a l
te Sunparcks 
‘ U itw erking
Horizon Educatief vzw -  Provinciedienst NME 
‘ Prijs 
€  50 
‘ Info
Horizon Educatief vzw 059 32 21 83 
info0horizoneducatief.be

B o lk  KpoOjHo -  Kon Zoo Van lijd

A l van bij je aankom st aan het unieke tram sta tion  van De Haan, 
w e e tje  meteen dat deze badplaats een bijzonder charm ant 
karakte r heeft. We snuiven de sfeer op van het kusttoerism e 
op het eind van de 19e eeuw. Flaneren langs oude villa 's, genie
ten van m uziek en dans, kiekjes maken of 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 oge
lijke naverwerking werden opgenomen in een uitgebreide bro
chure.
‘ Duur 
± 2 uur
‘ Aantal deelnem ers
M aximum 25 kinderen /  jongeren /  an im ato r 
‘ Plaats
Tram station De Haan

‘ Data
Doorlopend tijdens het jaa r op afspraak.
‘ Kostprijs
€ 5 0
‘ U itw erking
Dienst Leefm ilieu De Haan 
‘ Info
Horizon Educatief v.z.w -  059 32 21 83

UI



CoroposUron + rondleiding &onLine>rpdrk

Dem onstratie afval sorteren en recycleren. Tijdens je bezoek 
aan het conta inerpark wordt uitgelegd hoe men com posteert.

’ Plaats
Containerpark De Haan 
‘ Doelgroep
Leerlingen ouder dan 6 ja a r 
“ Aantal deelnem ers
Klas
‘ W anneer
Op te vragen bij de m ilieudienst van De Haan 059 24 21 28 
‘ Duur
1 uur /  1.30 uur 
‘ A fspraakplaats
Containerpark De Haan, Duinenweg 32, 8421 De Haan (Vlis- 
segem)
‘ Info
m ilieudienstOdehaan.be
‘ Begeleiding
Parkw achter
‘ Extra
Breng per leerling eventueel een zakje m et gemengd afval 
mee.

Btóoek melkVoeise.driif'

De boer en de boerin zijn bezige bijen. Op een boerderij valt er 
a ltijd  w e l iets te doen. Hoe ziet de dagindeling van de boer en 
de boerin e r uit? Hoe laat begint het werk? Wat moet er a lle 
m aal gedaan worden? Hier besteedt men vooral aandacht aan 
melkvee en ruwvoeder. Men heeft ook aandacht voor het 
m ilieu.

‘ Doelgroep
Kleuters, 1ste, 2de en 3de graad basisonderwijs, secundair 
onderw ijs
‘ Aantal deelnem ers
Klas
‘ Doel
Tijdens het bezoek kunnen de kinderen vaststellen hoede koei
en op een hygiënische m anier worden gemolken.
‘ W anneer
Doorlopend tijdens het ja a r op afspraak
‘ Duur
1.30u
‘ A fspraakplaats
M ichel Halewyck-Sys, Bredeweg 129, 8420 De Haan (KL)
‘ Info
M ichel Halewyck-Sys, T. 059 23 43 32 -  F. 059 23 43 32 
‘ Reservatie
U kan reserveren op het num m er 059 23 43 32 of eventueel bij
de m ilieud ienst De Haan T. 059 24 21 28
‘ Prijzen
€  0,50 per persoon -  scholen van De Haan en Wenduine g ra
tis



U l



Z.2 workshops Brugge

S U  io-Sohdorzoo^
Vi

Met (zelfgemaakt) schepnet (met stok van m in. 1 m eter lang), 
Potten en bokalen onderzoeken de kinderen het leven in een 
s loot of poel. Op zoekkaarten zoeken ze uit wat hun vangst 
oplevert. We voorzien een klein veldlabo om de vondsten reu
zengroot voor ogen te krijgen. Bij deze uitstap gaat ook de nodi
ge aandachtnaar het gebied of landschap w aar de sloot of poel 
gelegen is.

'D o e l
Zelf zoveel m ogelijk  herkennen aan de hand van zoekplaten, 
inzicht verkrijgen in de reLaties tussen plant, d ie r en m ilieu. 
'D oe lg roep
1e, 2e, 3e graad basisonderwijs 
'D u u r
2u.
'P la a ts
Er zijn verschillende excursieplaatsen m ogelijk. Enkele voor
beelden waar afgesproken kan worden: Speie (Sint Pieters), 
Lisseweegs Vaartje (nabij B lauw Kruis), Dulleweg [bij Parkbe- 
graafplaats BlauweToren), M ontpe llie rlM a lehoek, Sint Kruis). 
'G roep
Max. 25 kinderen per natuurgids.
'R eservatie
Afspraken voor deze excursie worden gem aakt op de s tede lij
ke groendienst.
'O pm erk ing

De aanbevolen periode voor deze s lootjesexcursie is mei -  jun i 
en september.
'K o s tp r ijs
N ie t-B rugse scholen betalen €  1 per leerling

H aar ckjitv strand oh Zoo 
tru ion , strandïmton on Sokvl

De kinderen schuim en het strand af naar a llerle i aanspoelsel. 
Indien het m ogelijk  is om te kru ien wordt de vangst onder
zocht. Pieren stekken, vogels observeren m et verrekijkers of 
telescopen horen in regel bij deze uitstap. Spelenderw ijs leren 
ze schelpen kennen.

'D o e l

Zelf zoveel m ogelijk  herkennen aan de hand van zoekplaten, 
inzicht verkrijgen in de relaties tussen plant, d ie ren m ilieu aan 
de kust.
'D oe lg roep
2e en 3e graad basisonderwijs 
'D u u r 
2 uur 
'P la a ts
Strand Zeebrugge.
A fspraak: parking einde Zeedijk Zeebrugge.
'G roep
Max. 25 kinderen per natuurgids.

IponSpol

'R ese rva tie
Afspraken voor deze excursie worden gem aakt op de s tede lij
ke groendienst.
'K o s tp rijs
Gratis voor Brugse scholen.
N ie t-B rugse scholen betalen €  1 per leerling.

R oliof Van strand on d\Jin -W in d  on toroporcsluur

Wie weet hoe groot het hoogteverschil is tussen hoog- en laag 
water? En hoe hoog zijn de duinen? Dit zelf, in kleine groep
jes, opmeten m et w aterpaskijkers en peilla tten is een boeien
de belevenis, die verrassende resultaten oplevert. De le e rlin 
gen krijgen ook inzicht in verschijnselen als sp ring tij en dood
tij. Rond "w ind ” doen de leerlingen doen de leerlingen ver
schillende observaties m et kompas, w indvaantjes, w indsne l- 
he idsm eter en tevens herkennen ze hoe aan de hand van zand
verstuiving jonge duintjes ontstaan.

'D o e l
Gericht waarnem en en system atisch noteren. Inzicht ve rk r ij
gen in weer en k lim aat en in re liëfvorm ing aan de kust. 
'D oe lg roep
3e graad basisonderw ijs 
'D u u r  
2 uur 
'P la a ts
Strand Zeebrugge.
A fspraak: parking einde Zeedijk Zeebrugge.
'G roep
Max. 25 kinderen per natuurgids.
'R eservatie
A fspraken voor deze excursie op de stedelijke groendienst. 
'K o s tp r ijs
N ie t-B rugse scholen betalen €  1 per leerling. 

i/otjoloksorValio in do poldorS

Ganzen, futen, meerkoeten, a llerhande s te ltlope rs  en eend- 
achtigen in hun na tuu rlijk  biotoop gadeslaan is een unieke 
ervaring. Met verrek ijke rs en telescopen kunnen de leerlingen 
de vogels observeren en zelf proberen te herkennen.

'D o e l
Gericht waarnem en van vogels. Relaties leggen m et de om ge
ving.
'D oe lg roep
3e graad basisonderw ijs 
'D u u r 
2 uur 
'P la a ts
Uitstekende gebieden daarvoor zijn het stadsdom ein Blauwe 
Toren (S int-P ieters), m et zijn grote vijver en m oerassige plas, 
het natuurgebied Ter Doesten het weidegebied de Overzet (bei
den te Lissewege).



"Groep
Max. 25 kinderen per natuurgids.
"Reservatie
Bij reservatie [op de stedelijke groendienst) wordt een 
plannetje m et de afspraakpunten toegestuurd.
"K ostp rijs
N iet-B rugse scholen betalen €  1 per leerling.



5.9 Workshops fcüSkke-Heis-f

C r o d l i o f :  n o s l f e i - s l i o - s  [ j ö U W & h  i n  f i e l  Z v V i n\J

De leerlingen maken m et een gids een wandeling doorheen 
het park en maken zo kennis met versch illende nesten en nest
kasten. Ook moeten ze zelf op zoek gaan naar a lle rle i nest- 
m ateriaa l dat ze in een groot nest bij e lkaar brengen. De w an
deling w ordt afgesloten in een w erkplaats w aar de leerlingen 
eigenhandig een nestkast in e lkaar tim m eren. Die kunnen ze 
meenem en naar huis om ze op een geschikt plekje op te han
gen.

’ Doel

De leerlingen kennis laten maken m et de grote variatie in vorm 
en k leu r van eieren van vogels. Inzicht geven in het waarom 
van de grote verscheidenheid in nesten en nestplaatsen. Het 
nut laten inzien van het plaatsen van nestkasten in de natuur. 
’ Doelgroep

Derde graad van het basisonderw ijs /  w ordt ook voor andere
groepen georganiseerd op aanvraag
’ Aantal deelnem ers
Min. 20 en max. 25 per groep
’ Wanneer
Op afspraak in de maanden september, oktober en november
’ Duur
2,5 uur
’ Plaats
Afspraak aan de ingang van het Zwin - Graaf Leon Lippens-
dreef 8 - 8300 Knokke-Heist
’ Info
www.zwin.be
’ Begeleiding
Zwingids
’ Reservatie
M in im um  3 weken op voorhand bij C u ltuurcentrum , Meerlaan 
32, 8300 Knokke-Heist, T 050 63 04 30, 
e -m a il: cu ltuur0knokke -he is t.be  
’ Prijs
Ingang: €  2,60/leerling

M ateriaal: €  1,60/leerling
Ter plaatse te betalen aan de kassa.
Per gids: €  40. Rechtstreeks te betalen aan gids

Het scholenpro ject 'Kust in de Verf' biedt een unieke com bi
natie van een educatieve en recreatieve activ ite it aan zee te 
Knokke-Heist. In de voorm iddag heb je de keuze tussen een 
geleide wandeling in het na tuurcentrum  het Zwin of een gegid
ste strandverkenning. 's Namiddags is er een ru im e keuze aan 
creatieve workshops, zoals werken m et gips, knutselen met 
rubber & isomo, gra ffiti, schilderen op zijde, mozaïek maken, 
kappen in yton,...

’ Doelgroep
Leerlingen van de lagere graad, vanaf het 2e k leu ter
’ Aantal deelnem ers
Geen m in im um  aantal
’ W anneer
Op afspraak
’ Duur
Een volle dag 
’ Plaats
Jeugd en Kunstencentrum  De Marge - E. Verheyestraat 16 -
8300 Knokke-Heist
’ Info
Warme kledij en regenkledij voorzien
’ Begeleiding
Gids - an im ator
’ Reservatie
C u ltuurcentrum , Meerlaan 32, 8300 Knokke-Heist,
T. 050 630430, e -m a il: cu ltuur0knokke -he is t.be  
’ P rijs
€  16 per kind voor het volledige dagprogram m a
Toeslag van €  2,50 per deelnem er voor bepaalde workshops

http://www.zwin.be


Z o o ^ J ,  gor! i n  o o n  «WSfeAim

'S incfa la ' is de oudere naam voor het Zwin, waarvan de m on
ding enkele k ilom eters breed was [van Knokke tot Heist], In 
het m useum  maak je kennis m et de boeiende ontstaansge
schiedenis van de unieke Zw instreek en de evolutie to t toe ris 
tische badstad. In een gereconstrueerd klasje, op een pleintje 
en in een gezellig visserscafé word je ondergedom peld in het 
dagelijkse leven van de vissers en leer je uiteraard ook over 
hun leven op zee. In de m useum tuin w ordt m om entee l de oude 
garnaalschuit 'Jessica' gerestaureerd. Het m useum  heeft g ra 
tis  zoektochten (met doe-opdrachten) u itgew erkt voorde le e r
lingen van het basisonderwijs.

‘ Doelgroep
Tweede en derde graad van het basisonderw ijs
‘ Aantal deelnem ers
Max. 25 kinderen per groep
‘ Wanneer
Dagelijks open, zoektocht op afspraak
- in de voorm iddag van 10 tot 12 uur
- in de namiddag van 14- tot 17.30 uur 
afw ijkingen zijn m ogelijk  op aanvraag 
‘ Duur
1,5 uur 
‘ Plaats
Museum Sincfala - Pannenstraat 140 - 8301 Knokke-Heist 
‘ Info
A lle benodigde m ateriaa l voor de activ ite it is te r plaatse aan
wezig - www.sincfala.be 
‘ Begeleiding 
M useumgids 
‘ Reservatie
C ultuurcentrum , Meerlaan 32, 8300 Knokke-Heist,
T. 050 63 04 30, e -m a il: cu ltuurtdknokke-heist.be 
‘ P rijs
Toegangsprijs: €  1,25/kind 
De zoektochten zijn gratis

R o f e s o t t  Z o o f c l a S  i n  p o l  Z w i n

Het vroegere zom erhuis van de koning in het Zwin vorm t een 
inspirerend decor voor meeslepende verhalen over koningen, 
nevelige kreken en goede heksen. De leerlingen gaan samen 
m et een echte Zwinheks in het Zwin op zoek n a a ra lle rle i k ru i
den. Die hebben a llem aal hun eigen verhaal, geur, sm aak en 
kleur. Sommige, zoals brandnetels, spelen een bijzondere rol 
bij de bereiding van een dampende heksensoep, die de leer
lingen zelf maken. Maar er is meer. Ook speciale koeken, 'hek- 
senprotten ' genoemd, worden door het jonge volkje eigen
handig gebakken. Dit speelt zich a llem aa l af in een kei-coole 
verte l- en kokkere lkam er in de kon inklijke villa. Kleine k r ie 
belbeestjes kijken van op de gordijnen toe, knusse kussens 
vorm en een gezellige lu is terhoek waar e r aan soepkommen 
mag geslurpt worden en w aar drom en nooit ver weg zijn.

‘ Doel
Leerlingen op een speelse m anier kennis laten maken m et de 
rijkdom  aan planten. Door waarnem ing m et alle zintuigen

verschillende typische kenm erken laten ontdekken, zoals, 
geur, kleur, smaak, s truc tuu r en vorm . Ze enkele basisvaar
digheden uit de keuken laten oefenen, zoals groenten snijden, 
deeg maken, ... Hen laten kennis maken m et de geschiedenis 
van de koninklijke v illa  in het Zwin, m et heksen en m et de vele 
toepassingen van w ilde planten.
‘ Doelgroep
Schoolgroepen van de 1ste en 2de graad 
‘ Aantal deelnem ers 
Min. 20 en max. 25 per groep 
‘ W anneer
Op afspraak in de maanden april, mei, juni en septem ber
‘ Duur
2,5u
‘ Plaats
De Heksenklas' in N a tuurcentrum  het Zwin, Graaf Leon Lip-
pensdreef 8, 8300 Knokke-Heist
‘ Info
www.zwin.be
‘ Begeleiding
Zwinheks
‘ Reservatie
M in im um  3 weken op voorhand bij C u ltuurcentrum , Meerlaan 
32, 8300 Knokke-Heist, T. 050 63 04 30, 
e-m a il: cu ltuur0knokke -he is t.be  
‘ Prijs
Ingang: €  2,60/leerling
M ateriaal: €  1,60/leerling
Ter plaatse te betalen aan de kassa.
Per gids: €  40. Rechtstreeks te betalen aan gids

http://www.sincfala.be
http://www.zwin.be
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l^ o nn iS m bnd  root Kol rm &  W&rc\le>V&n ih f\ot Zwirt

Gekleed en u itgerust als veldonderzoekers trekken leerlingen 
het reservaat in. In de kreekjes, slikken en schorren verzam e
len ze met spateltjes, schepnetten en steekbuizen m icrosco
pisch kleine w iertjes en bodemstalen m et worm en, sche lp
dieren, ... Nadien brengen ze al het m ateriaa l mee naar het 
veldstation. Daar bestuderen ze m et m icroscoop en vergroot
glazen de versch illende organismen, rangschikken hen in de 
be langrijkste  groepen en trachten ze met een determ inatie - 
s leu te l en a lle rle i voorbeelden op naam te brengen. Deze 
workshop kwam tot stand m et m edewerking van het Labo voor 
Mariene Biologie van de R ijksuniversite it van Gent.

'D oe l
Leerlingen het op het eerste gezicht onzichtbare m aar zeer 
rijke bodemleven in het Zwin laten ontdekken. Ze versch illen
de organism en leren onderscheiden en op naam laten bren
gen. Verbanden laten leggen en eenvoudige voedselketens 
laten sam enstellen. Hen inzicht laten verwerven in het verband 
tussen het rijke bodemleven en de grote aantallen vogels die 
van het Zwin als voedselgebied gebruik maken.
"Doelgroep
3e graad van de Lagere School 
'A a n ta l deelnem ers 
Min. 20 en max. 25 deelnem ers 
'W anneer 
M aart - oktober 
'D u u r 

2,5u 
'P laa ts
Veldlabo in N atuurcentrum  het Zwin - Graaf Leon Lippens-
dreef 8 - 8300 Knokke-Heist
'In fo
www.zwin.be
'B ege le id ing
Zwingids
'R eservatie
M in im um  3 weken op voorhand bij C u ltuurcentrum , Meerlaan 
32, 8300 Knokke-Heist, T. 050 63 04 30, 
e -m a il: cultuurO knokke-heist.be 
'P r ijs
Ingang: €  2,60/leerling
M ateriaal: €  1,60/leerling
Ter plaatse te betalen aan de kassa.
Per gids: €  40. Rechtstreeks te betalen aan gids

http://www.zwin.be
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Met kinderen de natuur exploreren vraagt een speciale aan
pak. Om daaraan tegem oet te komen, werden de laatste jaren 
diverse methodieken uitgewerkt.
De 'Zeekoffer', 'F la r en Flora' en 'Boreas' werden ontworpen 
door Horizon Educatief v.z.w en de dienst na tuur- en m ilieu 
educatie (NME) van de provincie W est-Vlaanderen. Wie erva
ringsgerich t aan zee w il werken, heeft hier ideaal m ateriaa l 
om m et kleuters en kinderen van de lagere school m et ve ld
w erk aan de slag te gaan.
Deze drie k lassiekers onder het veldwerk aan zee kunnen g ra
tis ontleend worden bij élke kustgem eente (adressen bij de 
respectieve gemeenten). Er w ordt enkel een waarborg ge
vraagd. Die k rijg je  in tegraa lte rugbetaa ld  bij in levering van een 
com plete koffer. H ieronder een korte beschrijving die we niet 
te lkens herhalen bij het veldwerk van de gemeenten. 
Verschillende gemeenten en organisaties hebben nog andere 
boeiende koffers en methodieken. Hoe je die kan gebruiken, 
wat het kost, ... staat te lkens aangegeven.

Dit is de zeeleskoffer voor de tweede en derde graad basison
derwijs, het w erk ins trum en t voor veldwerkactiv ite iten rond 
zee, strand en duin. Deze doe-ko ffer bevat een pak m ateria 
len en werkm iddelen om de na tuur en het m ilieu aan de zee 
te verkennen en te beleven. Borste ltjes, zeefjes, loepjes, zee
kijkers,... het zit er allemaaL in. Faldido, de zeerover, neemt de 
kinderen mee op een boeiende toch t langs de duinen en de 
zee, op het strand en voorbij de golfbrekers. De koffer biedt 
m ogelijkheden om ru im  een week aan de slag te gaan. In iede
re kustgem eente staan ervo ldoende te r beschikking. Een k ijk 

je  nemen kan nu al!
Koffer + Brochure

F lar- on Floro,

Voor de eerste graad basisonderw ijs werd een pakket sam en
gesteld m et een com binatie van een muziekzaalpoppenspel, 
een kleine waarnem ing stocht en een verrassend spel rond zee, 
strand en duin.
De wereld van strand en duin w ordt samen m et F lar en Flora 
onbegrensd en speels ervaren. De kinderen voelen, ruiken, 
horen, zien en proeven, ... en ontfu tse len zo de geheimen van 
de natuur. Gaandeweg groeit hun betrokkenheid m et w ind en 
water. Door de inbreng van een natuurg ids ontdekken de k in 
deren de samenhang en de re laties op het strand en in de du i
nen. Iets voor prinsen en prinsessen!
Koffer + Brochure

Boi’OdiS

Voor het kleuteronderw ijs is e r Boreas. Genoemd naar de 
Griekse god van de noordenwind. Het is een creatief en speels 
doe-pakket met een w indscherm . A chter dit w indscherm  kun
nen de kinderen waarnem en, observeren, beleven ... en leren 
ze hun belevingen u itd rukken. Boreas is hét pakket om de on t
w ikkelingsdoelen van w ere ldoriënta tie  concreet invulling te 
geven. Dit pakketweet ook zeker de a lle rk le ins te  k leuters te 
boeien.
Koffer + Brochure



</.1 Vel<fu/eirk De Pawte

Ze^fosffw’, FW1 on Fiord Ott Bbr&dS

‘ Aantal deelnem ers
Per klas 
‘ W anneer 
Op aanvraag 
‘ Duur
Zelf te bepalen 
“ Plaats
Zelf te bepalen 
‘ Info

M ilieudienst De Panne, Zeelaan 21, 8660 De Panne,
058 42 97 69
‘ Begeleiding

Leerkrachten die de basiscursus zeenanim ator volgden, kun
nen hierm ee werken (zie 5. cursussen en vorm ing) 
‘ Reservatie
Reserveren, afhalen & terugbrengen op containerpark, Los
kaai 12 De Panne, T. 058 42 97 29
Boreas: reserveren, afhalen & terugbrengen op Container
park, Loskaai 12 De Panne, T. 058 42 97 29 Boreas kan afge
haald worden 1 dag voor de activ ite it van 9-12 en 13-17u - 
terugbrengen de dag zelf voor 16.30u.
‘ O pm erking
Laarzen en w inddichte kledij 
‘ P rijs 
€  25 borg

rlot

‘ Inhoud

Werken m et het zeezeil is op verhaal komen. Wilde zee, een 
briesje, de ontstaansgeschiedenis van onze kust, doen en bele
ven. Het zeezeil biedt m ogelijkheden om met een grote groep 
kinderen te spelen.
‘ Doel

Dit n iet-com petitieve spel p rikke lt niet enkel de fantasie m aar
biedt op fraaie wijze spe lsituaties
‘ Doelgroep
1e, 2e en 3e graad
‘ Aantal deelnem ers
1 of m eerdere klassen - max. 60 kinderen 
‘ W anneer
elke schooldag - kan gebru ikt worden in com binatie mee Zee-
koffer, F lar & Flora en Boreas
‘ Duur
ongeveer 25 m inuten
‘ Plaats
zelf te bepalen
‘ Info
M ilieudienst De Panne, Zeelaan 21, 8660 De Panne,
058 42 97 69
‘ Begeleiding

Leerkrachten die de cursus zeeanim ator volgden, kunnen 
hierm ee werken

‘ Reservatie

Reserveren, afhalen & terugbrengen op containerpark, Los
kaai 12 De Panne, T. 058 42 97 29

BosfcïfT&r

*lnhoud

Bomen herkennen (bladeren, knoppen, vruchten), bomen 
meten, naaldbomen, paddestoelen,bos bodembeestjes, de 
kringloop... Dit zijn a llem aal dingen die de boskoffer u bij
brengt.In de koffer vindt u a lle rle i m ateriaa l zoals: naald- 
boomsporen, bladerentabellen, spiegeltje, boom m eter, zoek-
kaarten, schopje, potloepen, ro lm eter, p incetten.........
‘ Doel
De bedoeling is om m et de klas op het te rre in  op ontdekking 
te gaan.
‘ Doelgroep
1e, 2e en 3e graad basisonderwijs 
'A an ta l deelnem ers
1 of m eerdere klassen - max. 60 kinderen 
‘ Wanneer

Elke schooldag - kan gebru ik t worden in com binatie mee Zee-
koffer, F lar & Flora en Boreas
‘ Duur
2 uur 
‘ Plaats
Zelf te bepalen 
‘ Info
M ilieudienst De Panne, Zeelaan 21, 8660 De Panne 
‘ Reservatie
Reserveren, afhalen & terugbrengen op containerpark, Los
kaai 12 De Panne, T. 058 42 97 29 
‘ Prijs 
€  25 borg

*lnhoud
Een handige caddie met a lle rle i opgaven voor de kleuters om 
hun kennis in het bos uit te breiden.
‘ Doel
Dit n iet-com petitieve spel p rikke lt niet enkel de fantasie m aar 
biedt op fraaie wijze spelsituaties.
‘ Doelgroep
1e, 2e graad basisonderwijs
‘ Aantal deelnem ers
Klasgroep
‘ W anneer
Op aanvraag
‘ Duur
Zelf te bepalen 
‘ Plaats
Zelf te bepalen



*lnfo
M ilieudienst De Panne, Zeelaan 21, 8660 De Panne,
T. 058 42 97 69
"Begeleiding
Leerkrachten die 'vloed' volgden kunnen hierm ee werken 
'R eservatie
Reserveren, afhalen & terugbrengen op containerpark, Los
kaai 12 De Panne, T. 058 42 97 29 
’ P rijs 
€  25 borg

rlei Zotóoil

'Inhoud
Werken m et het zeezeil is op verhaal komen. Wilde zee, een 
briesje, de ontstaansgeschiedenis van onze kust, doen en bele
ven. Het 'zeezeil' biedt m ogelijkheden om m et een grote groep 
kinderen te spelen. Dit n iet-com petitieve spelen p rikke lt niet 
enkel de fantasie m aar biedt op alternatieve wijze fraaie spe l
situaties. Leerkrachten die de cursus zeeanim ator volgden 
kunnen hierm ee werken.
'D oe lg roep
Eerste, tweede en derde graad basisonderw ijs 
'A a n ta l deelnem ers
Klasgroep of m eerdere klassen samen (max. 60 kinderen] 
'U itleenda ta
Elke schooldag. Kan gebru ik t worden in com binatie m et Zee-
koffer of F lar en Flora en Boreas
'D u u r
Ongeveer 25 m inuten 
'P laa ts
De Panne: reserveren, afhalen en terugbrengen con ta iner
park, loskaai 12, T. 058 42 97 29 
'D oe lg roep 
tweede graad 
'A a n ta l deelnem ers 
Klasgroep 
'D a ta
Elke schooldag
Containerpark, Loskaai 12, De Panne 058 42 97 29 
'D u u r
De duur van de activ ite it kun je zelf bepalen.
'P la a ts
Naar eigen keuze



V.2 Veldwerk K«ksîj<ie

Zoofcoftor, FUr on Flora on BoroaS

Zelf op pad: strand of duin naar keuze, m et begeleiding: St.- 
Andréstrand (einde G. Scottlaan] te Oostduinkerke

'W anneer

Data overeen te komen m et de gem eentelijke m ilieudienst 
'A fs tand
Blijven te r plaatse 
'D u u r
Anderhalf uur 
'A fsp raakp laa ts
Indien de leerkrach t zelf op pad gaat, wordt het duin of stuk 
strand uiteraard gekozen door de leerkracht. Wordt e r beroep 
gedaan op een begeleider, dan wordt er afgesproken op het 
S t.-Andréstrand (einde G. Scottlaanl te Oostduinkerke. Hij zal 
'Boreas' meebrengen 
'In fo
M ilieudienst Koksijde T. 058 53 30 04 F. 058 53 30 83 
'm ilieu0koksijde .be '

'B ege le id ing
De leerkrach t kan zelf op pad. De begeleidende publicaties 
kunnen besteld worden (zie 'fo lder'). Indien toch begeleiding 
gewenst, kan een an im ato r gereserveerd worden 
Extra W inddichte kledij en laarzen.
'R eservatie
M ilieudienst Koksijde T. 058 53 30 04 F. 058 53 30 83
'm ilieu0koks ijde .be1
'P rijzen
€  25 waarborg; Publicatie: €  1 of begeleiding: €  40
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'/e.lcWrfcfeoffor’S tlieAJwpoorl

"Inhoud
Om het veldwerk in de kustbiotopen en het bos te ondersteu
nen s te lt de gemeente en het provinciebestuur leskoffers te r 
beschikking van het basisonderwijs. Voor elk veldwerkpakket 
is tevens een bijbehorende brochure te r beschikking. Op het 
u itleenpunt zijn volgende koffers beschikbaar: kabouterpad, 
boreasset, landschapskoffer, zeekoffer en f la r-  en floraset. 
"Doel
Open aanbod in een veelheid van facetten, getoetst aan on t
w ikkelingsdoelen en eindterm en.
"In de klas
Veldwerk -  s im u la tiespe l 
"Doelgroep 
+ 4 ja a r 
"D uur
Ongeveer 2 uur 
"Info
K inderboerderij De Lenspolder 
M ateriaal gra tis beschikbaar 
"Begeleiding 
Mogelijk na afspraak 
"A anta l deelnem ers 
Klas of groep 
"Reserveren 
Vooraf noodzakelijk 
"P rijs
Waarborg €  50
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\yd\wfcfcoFF&rS rniddol^ot’fej

’ Inhoud
Om het veldwerk in de kustbiotopen en het bos te ondersteu
nen ste llen het provinciebestuur en Horizon Educatief les- 
koffers te r beschikking van het basisonderwijs. Voor elk veld- 
w erkpakket is tevens een bijbehorende brochure te r beschik
king. Op het u itleenpunt zijn volgende koffers beschikbaar: 
kabouterpad, boreasset, landschapscaddie, zeekoffer, f la r-  en 
floraset, duinpoëzie en een set parkkaarten.
'D oe l
Open aanbod in een veelheid van facetten, getoetst aan on t
w ikkelingsdoelen en eindterm en.
'In  de klas
Veldwerk -  s im u la tiespe l 
'D oe lgroep 
+ 4 jaa r 
'D u u r
Ongeveer 2 uur
'K o s tp rijs
Gratis
'A an ta l deelnem ers
Klas of groep 
'R eservatie
Sandra Bulcke 059 30 48 66



v .s  Veldw erk o ? s f  eW e bV’O

Do Zootaffor Van Fäldido 

"Inhoud
Centraal staat de experim enteerkoffer van de ietwat naïeve 
zeerover 'Faldido'. De koffer bevat heel wat im pulsen om zich 
te verdiepen in het Noordzeeleven.
De kinderen verdiepen zich in een be langrijk  elem ent uit hun 
omgeving: zee en strand.
Via een pakket van speelse opdrachten komen he e lw a t b io lo
gische en fysiologische aspecten aan bod.
De na tuurg ids/leerkracht w akkert de nieuwsgierigheid bij de 
kinderen aan en leert ze de ju is te  vragen te stellen.

"Doel
Het strand- en zeem ilieu m et alle z intu igen waarnem en en 
deze waarnem ingen system atisch noteren. In het s trandm a- 
te r ia a ld a tz e z e lf sam engebracht hebben gelijkenissen en ver
schillen ontdekken.
"In  de klas
Voorbereid ingsm ogelijkheden, inhoud van de sessie en m oge
lijke naverwerking werden opgenomen in een uitgebreide les- 
brochure.
"Doelgroep
Tweede graad basisonderw ijs —* eerste graad secundair
onderw ijs
"D uur
± 2 uur
"Data
Doorlopend tijdens het ja a r op afspraak.
"Aantal deelnem ers
Maximum 25 kinderen /  jongeren /  an im ator 
"P laats
Zee en strand te r hoogte van Duin en Zee of op een andere 
locatie in afspraak m et de educatieve dienst.
Vergeet alvast je rubberen laarzen niet!
"Nota
Activite it vindt het best plaats bij laag w ate r 
(zie getijtafels]
Koffer te r beschikking
Tijdens het ja a r doorlopend op dagbasis.
Gratis -  €  25 waarborg 
"K ostp rijs  
€  50
"U itw erk ing
Horizon Educatief v.z.w. - Provinciedienst NME 
"Info
Horizon Educatief v.z.w. -  059 32 21 83 
infoOhorizoneducatief.be

"Inhoud
Boreas biedt de beleefwereld zee, strand en duinen aan, ver
pakt in een stevige windjas, om te voelen, te proeven, te zien, 

te horen, te ruiken.
We maken kennis met de w ind die heftig trek t aan je kleren, of 

zachtjes over je haren aait.
Experim enteren, onderzoeken en vooral veel spelen.
Feest aan zee.
"Doel
Experimenten en exploreren om m eer te weten te komen over 
de biotopen van strand en duin.
De wind gerich t waarnem en, vergelijken en benoemen.
"In de klas
Voorbereid ingsm ogelijkheden, inhoud van de sessie en moge
lijke naverwerking werden opgenomen in een uitgebreide les- 

brochure.
Zeeyoti: m em ospel 
"Doelgroep
Oudste k leuters basisonderw ijs 
"D uur 
± 2 uur
"Aantal deelnem ers
M axim um  25 kinderen /  an im ato r 
"P laats
Zee en strand te r hoogte van Duin en Zee of op een andere 
locatie in afspraak met de educatieve dienst.
Vergeet alvast je rubberen laarzen niet!
"K ostp rijs  
€  50
"K o ffe r te r  beschikking
Tijdens het ja a r doorlopend op dagbasis.
Gratis -  €  25 waarborg 
"U itw erk ing
Horizon Educatief v.z.w. - Provinciedienst NME 
"Info
Horizon Educatief v.z.w. -  059 32 21 83 
in fo0horizoneducatief.be

FU r- oh Flçmpdi 
DK tlO T U U K  B E LEV H 1

"Inhoud
Een m uzikaal poppenspel, een kleine w aarnem ingstocht en 
een verrassend spel binnen de wereld van zee, strand en duin. 
De wereld van het strand en het tap ijt van de duinen wordt 
samen met F lar en Flora onbegrensd en speels ervaren.
De kinderen voelen, ruiken, horen, zien en proeven, ... en on t
futselen zo de geheimen van de natuur. Gaandeweg groeit hun 
betrokkenheid m et wind en water. Door de inbreng van de 
natuurg ids ontdekken kinderen de sam enhang en de relaties 
op het strand en in de duinen.
Iets voor prinsen en prinsessen!
"Doel
Een houding bijbrengen van zorg en respect voor de natuur. 
Dieren en planten ordenen aan de hand van eenvoudige, ze lf- 
gevonden criteria .



*ln  de klas

Voorbereid ingsm ogelijkheden, inhoud van de sessie en m oge
lijke naverwerking werden opgenomen in een uitgebreide les- 
brochure.
Zeeyoti: m e m o s p e l-  Zeecassette: Ftar- en F loralied 
’ Doelgroep
Eerste graad basisonderwijs 
"D uur 
± 2 uur 
’ Data
Doorlopend tijdens het ja a r op afspraak.
’ Aantal deelnem ers
Maxim um  25 kinderen /  an im ator
’ Plaats
Zee en strand te r hoogte van Duin en Zee of op een andere 
locatie in afspraak m et de educatieve dienst.
Vergeet alvast je rubberen laarzen niet!
’ Kostprijs
€ 5 0
’ Koffer te r  beschikking

Tijdens het ja a r doorlopend op dagbasis.
Gratis -  €  25 waarborg 
’ U itw erking
Horizon Educatief v.z.w. -  Provinciedienst NME 
’ Info
Horizon Educatief v.z.w. -  059 32 21 83 
info@horizoneducatief.be

Simoti de> Siruhdiullor 
V E l D W m  UP KF-T STRQHD

’ Inhoud
De zee ro lt het strand op en flu is te rt de w onderlijkste  verha
len. Via veldwerk worden de geheimen van de zee ontfu tse ld. 
Kijken en lu isteren ontspinnen een brokje ontstaansgeschie
denis. Speuren, tasten en benoemen, de kinderen gaan als 
échte professoren aan de slag. In groepjes gaat men via een 
b inocu la ir de vondsten in detail bekijken, beschrijven en teke
nen. Ook het determ ineren van schelpen aan de hand van een 
com puterprogram m a kom t aan bod. Het gevonden m ateriaa l 
kan verder aangewend worden om het volgens de fantasie van 
de kinderen terug 'to t leven' te laten komen.
’ Doel
Gericht waarnem en m et alle zintuigen en deze waarnem ingen 
op een system atische wijze ordenen en noteren.
’ In de klas
Voorbereid ingsm ogelijkheden, inhoud van de sessie en moge
lijke naverwerking werden opgenomen in een uitgebreide les- 
brochure.
S trandzoekkaart te r beschikking.
’ Doelgroep
Tweede graad basisonderw ijs —* derde graad basisonderwijs 
’ Duur 
± 2 uur 
’ Data
Doorlopend tijdens het ja a r op afspraak.
’ Aantal deelnem ers
M axim um  25 kinderen /  jongeren /  an im ator

’ Plaats
Strand te r  hoogte van Duin en Zee.
Vergeet alvast je rubberen laarzen niet!
’ Kostprijs
€ 5 0
’ U itw erking
Horizon Educatief v.z.w.
’ Info
Horizon Educatief v.z.w. -  059 32 21 83 
info@horizoneducatief.be

GolfLnokor
onnmoa
’ Inhoud
De strandhoofden of go lfbrekers dienen om de krach t van de 
golven te breken. Tussen en onder de stenen leven a lle rle i die
ren die daar bescherm ing zoeken. Tijd voor een groot speur
werk. Tevens meten we het pro fie l van de go lfb reker en maken 
we een synthese van het veldwerk.
’ Doel
Gericht waarnem en op de go lfbreker en deze waarnem ingen 
op een system atische wijze noteren.
’ In de klas
Voorbereid ingsm ogelijkheden, inhoud van de sessie en m oge
lijke naverwerking werden opgenomen in een uitgebreide les- 
brochure.
’ Doelgroep
Derde graad basisonderw ijs —► eerste graad secundair onder
w ijs 
’ Duur 
± 2 uur 
’ Data
Doorlopend tijdens het ja a r op afspraak.
’ A antal deelnem ers
Maxim um  25 kinderen /jo n g e re n  /  an im ato r 
’ Plaats
Golfbrekers op de Oosteroever vanuit Duin en Zee 
Vergeet alvast je rubberen laarzen niet!
’ Kostprijs  
€  50
’ U itw erk ing
Horizon Educatief v.z.w.
’ Info
Horizon Educatief v.z.w. -  059 32 21 83 
info@horizoneducatief.be

’ Inhoud
We trappen m et de fiets naar de Spuikom.
De Spuikom van Oostende werd tussen 1898 en 1910 gegra
ven. Het was de bedoeling het w a te r uit de spuikom  af en toe 
door de havengeul te laten lopen om het s lib  in de havengeul 
weg te spoelen. Voor dit doel werd de spuikom  ech ter nooit 
gebru ikt. Lange tijd werden in het w a te r oesters gekweekt. 
Daaraan kwam een einde o.a. doordat het w a te r te zwaar ver
vuild was. In 1987 gaf de Vlaamse regering een bestem m ing

mailto:info@horizoneducatief.be
mailto:info@horizoneducatief.be
mailto:info@horizoneducatief.be


aan de oppervlaktewateren in Vlaanderen: zwem water, viswa
ter, w a te r geschikt voor drinkw aterproductie  en sche lpd ie r- 
water. De Spuikom is de enige plaats in Vlaanderen met 
bestem m ing 'schelpd ierw ater'. Turen in en om het water.
Dit plasje vol leven is écht een kijk je waard!
‘ Doel
Gericht waarnem en m et alle zintuigen.
Waarde van sche lpdie rw ate r ervaren.
"Doelgroep
Derde graad basisonderw ijs -*  eerste graad secundair onder

wijs
"In de klas
Voorbereid ingsm ogelijkheden, inhoud van de sessie en m oge
lijke naverwerking werden opgenomen in een uitgebreide les- 
brochure.
"D uur 
± 2 uur
"Aantal deelnem ers
Maxim um  25 kinderen /  jongeren /  an im ato r 
"P laats
BLOSO-centrum 'Spuikom ' Vicognedijk 31 -  Oostende 

"Data
Doorlopend tijdens het ja a r op afspraak.
"K ostp rijs  
€  50
"U itw erk ing
Horizon Educatief v.z.w. -  VMM 
"Info
Horizon Educatief v.z.w. -  059 32 21 83 
info0horizoneducatief.be

ZooCO&tidlloh
ßOFimOFFER

"Inhoud
"E r is een boek, je kent het niet, het is nog niet geschreven. De 
bladen zijn to t op vandaag nog w it en leeg gebleven. Ik vond 
het in m ijn vaders kast van stof g rijs  en vergeten. Als ik het niet 
gevonden had zou niemand ervan w eten." lene Biemans In de 
ban van de boekenboer ste llen we graag onze groene boeken- 
koffer te r beschikking. Deze koffer omvat een schat aan ver
halenbundels en kijkboeken, u iteraard a llem aal w erk jes die 
verband houden m et ons zeem ilieu. De snu ffe l-k ijk -vo e l- en 
leesschat laat ons in de wereld van zee en zand vertoeven. 
"Doel
Leesbevordering. S tim uleren van het zelfstandig opzoeken 
naar randinfo in verband m et het them a zee.
"In de klas
Boeiende en praktische suggesties beschikbaar.
"Doelgroep 
Basisonderw ijs 
"A anta l deelnem ers 
Klasgroep 
"P laats
Afhalen /  terugbrengen in het educatief centrum  't Zeehuis. 
"K ostp rijs
€  10 op weekbasis -  waarborg €  25
"U itw erk ing
Horizon Educatief v.z.w

"Info
Horizon Educatief i.e. -  059 32 21 83

Zcihd, 200 on zon
B o i D m o R  v o i  s p e e l s e  i r r m s E t i

"Inhoud
In een heuse bo lderkar vind je een rijk  aanbod rond het the -1 
ma zon, zee en zand. Een schat aan m ateria len om m et de peu-J 
ters of jongste k leuters een weg te banen doorheen het w a r-j 
me zand of om te stranden in de koelte van het zilte  zeewater.! 
Groot en klein zandm ateriaa l, poppen, vorm pjes en fantasie
dingen zetten u aan tot bewegingsoefeningen, liedjes en 
re laxatiem om entjes. N iet toevallig kan u uw lievelingen p laa t
sen te midden van deze 3 Z-woordjes Want zeg nu zelf: wie 
staat er d ich te r bij de bodem dan deze 'grondkinderen '?

"Doel
We laten de peuter of de jonge k leu te r ontdekken hoe actie tot 
reactie leidt... We maken ze nieuwsgierig naar wat je a llem aal 
kunt doen m et zand, zee en zon. Tenslotte confronteren we ze 
ook m et hun eigen m ogelijkheden van het eigen lichaam . 'K ijk 
m aar eens wat ik a llem aal kan!', w ordt hun terechte lijfspreuk! 
"In de klas
Voorbereid ingsm ogelijkheden, inhoud van de sessie en m oge
lijke verwerking werden opgenomen in een uitgebreide les- 
brochure.
"Doelgroep
Peuters en jongste k leuters Basisonderw ijs
Koffer te r beschikking
Tijdens het ja a r doorlopend op dagbasis.
"P laats
Afhalen /te rug b ren ge n  in het educatief centrum  't Zeehuis op 
het O penluchtcentrum  'Duin en Zee' of Museum Sincfala 
Knokke-Heist 
"K ostp rijs
€  5 op dagbasis - waarborg €  25
"U itw erk ing
Horizon Educatief v.z.w.
"Info
Horizon Educatief v.z.w. -  059 32 21 83 

l^citöutorpdid
B0ST1E1JZEH

"Inhoud
Een stevige caddie m et vijf kabouterventjes, 5 kaboutervrouw- 
tjes, een gamma van 43 kleurige opdrachtkaarten en ta lrijke  
ve ldw erkm ateria len w il een toffe u itnodiging zijn om het bos- 
biotoop te verkennen.
Het bos ervaren, beleven en onderzoeken is troef!
"Doel
Het bos exploreren m et alle zintu igen.
"In de klas
Voorbereid ingsm ogelijkheden, inhoud van de sessie en m oge
lijke verw erking werden opgenomen in een uitgebreide les- 
brochure.
Koffer te r beschikking
Tijdens het ja a r doorlopend op weekbasis.



’ P laats ’ Plaats
AfhaLen en terugbrengen in de ankerp laats van uw gemeente. 
’ Kostprijs
Gratis - waarborg €  25 
'D oe lg roep
Oudste k le u te r - *  eerste graad basisonderwijs
’ U itw erking
Provinciedienst NME

Afhalen en terugbrengen in de ankerp laats van uw gemeente.
’ Doelgroep
Basisonderw ijs
’ Kostprijs
Gratis - waarborg €  25 
’ U itw erking 
Provinciedienst NME 
’ Info
Horizon Educatief v.z.w. -  059 32 21 83

’ Inhoud
Composteren m et kinderen is uitdagend!
Een educatieve koffer re ikt ta l van m ogelijkheden aan: omgaan 
m et afval, bodemdieren, afbraakorganism en, thu iscom poste- 
ren en com post aanwenden.
Jerom  com postworm , Jozefien regenworm  en Flor Duizend
poot verte llen je honderduit hoeje de na tuu ren  het m ilieu een 
handje kan helpen.
’ Doel
Kinderen vertrouwd maken m et het thuiscom posteren.
’ In de klas
Voorbereid ingsm ogelijkheden, inhoud van de sessie en m oge
lijke verw erking werden opgenomen in een uitgebreide les- 
brochure.
Koffer te r beschikking
Tijdens het ja a r doorlopend op weekbasis.
’ P laats
Afhalen en terugbrengen in de ankerp laats van uw gemeente. 
’ Doelgroep
Tweede -»  derde graad basisonderwijs 
’ Kostprijs
Gratis - waarborg €  25
’ U itw erking
OVAM
’ Info
Horizon Educatief v.z.w. -  059 32 21 83

’ Inhoud
Een landschap verte lt een verhaal. Het is als een boek dat moet 
gelezen worden w il je  dit verhaal kennen. Vanzelfsprekend 
moet je eerst kunnen lezen voor je  het boek neemt. En jawel. 
Het landschap kan je leren lezen, de inhouden en achtergron
den van dit boek kan je ontdekken en beoordelen. De land- 
schapskoffer helpt je hierbij. Een boeiend ins trum ent om met 
de klas in het landschap te werken. Tal van ve ldw erkm ateria- 
len zitten verpakt in een stevige caddie.
’ Doel
Het landschap exploreren en verkennen.
’ In de klas
Voorbereid ingsm ogelijkheden, inhoud van de sessie en m oge
lijke verw erking werden opgenomen in een uitgebreide les- 
brochure.
Koffer te r  beschikking
Tijdens het ja a r doorlopend op weekbasis



«/.6 Veldwerk Brevette

D o  Z o o f c j f t o r  ,  F W  o n  F i o r d  o n  B o r o a S

‘ Duur
± 2 uur 
‘ Data
Doorlopend tijdens het ja a r op afspraak.
Aantal deelnem ers
Maxim um  25 kinderen /  jongeren /  an im ato r 
‘ Plaats
Zee en strand te r hoogte van Duin en Zee of op een andere 
locatie in afspraak m et de educatieve dienst.
Vergeet alvast je  rubberen laarzen niet!
Koffer te r beschikking
Tijdens het ja a r doorlopend op dagbasis.
Gratis - €  25 waarborg
'K o s tp rijs
€ 5 0
‘ U itw erking
Horizon Educatief v.z.w. - Provinciedienst NME 
‘ Info
Horizon Educatief v.z.w. -  059 32 21 83 
info0horizoneducatief.be



«/.7 Veldwerk De Haa«

Zoofcoffor, Flar oh Fiona ort ßo^odS 

'W anneer

Doorlopend tijdens het jaa r 
'D u u r 
± 2 uur 
'In fo
m ilieudienstOdehaan.be
'E x tra
m eebrengen van laarzen en w indjas 
'R eservatie
Gelieve een paar dagen op voorhand te reserveren bij de 
m ilieud ienst van De Haan - Afhalen en terugbrengen M ilieu
dienst De Haan, Leopoldlaan 24, 8420 De Haan (KL),
059 24 21 28 
'P rijzen
Gratis m its €  25 waarborg

îï)ol cio kftctaokdpsfcoffor’ op VoriCortrtirtg

'D oe lgroep 
basisonderwijs 
'A a n ta l deelnem ers 
klasgroep 
*lnhoud

Een landschap verte lt een verhaal. Het is als een boek dat moet 
gelezen worden, w il je  dit verhaal kennen. Vanzelfsprekend 
moet je eerst kunnen lezen voor je het boek neemt. En jawel. 
Het landschap kan je  leren lezen, de inhouden en de ach ter
gronden van dit boek kan je ontdekken en beoordelen. De land- 
schapskoffer he lpt je h ierbij. Een boeiend ins trum en t om met 
de klas in het landschap te werken. Tal van ve ldw erkm ateria- 
len zitten verpakt in een stevige caddie.
'D o e l
Het landschap exploreren en verkennen 
'W anneer
Doorlopend tijdens het ja a r 
'In fo
m ilieudienstOdehaan.be
'E x tra
m eebrengen van laarzen 
'R eservatie
Gelieve een paar dagen op voorhand te reserveren bij de 
m ilieudienst van De Haan - Afhalen bij de m ilieudienst van De 
Haan, Leopoldlaan 24, 8420 De Haan T. 059 24 21 28 
'P rijzen
Gratis m its €  25 waarborg



*/.# \/cI<iuerk Blaükettberge

Eóh oh w oo: ooh rdlVo did ddh 2oo 
F ldr oh Flora

’ Inhoud
De leerlingen van het eerste en tweede leerjaar worden u itge
nodigd om mee te doen aan een leuke wandeling langs een 
speeLs natuurleerpad. F lar en Flora, de zeekabouters en 
hoofdrolspelers, nemen de kinderen van de eerste graad mee 
op een strand- en duinenwandeling. Deze dag zet de focus op 
de eerste graad basisonderw ijs!
’ Doelgroep 
Eerste graad 
’ Aantal deelnem ers 
Klasgroep 
’ Data
Het educatief m ateriaa l 'F la r en F lora ’ kan elke dag ontleend 
worden. Er zijn 2 pakketten per halve dag te r beschikking (dit 
is twee klassen per halve dag],
’ Duur
De activ ite it duurt ongeveer twee uur.
’ Plaats
A pril -  septem ber: de koffers staan k laar aan de S trandred- 
dingsdienst op het strand van Blanken berge (onderaan de King 
Beach, te r hoogte van de Kerkstraat], Andere periode: volgens 
afspraak.
’ O pm erking
Alle m ateriaa l voor de activ ite it is te r plaatse aanwezig. Ver
geet niet een em m ertje  en laarsjes mee te brengen.
’ Info en reservatie 
M ilieudienst 050 42 99 4-2

ëofod,r

’ Inhoud
Het verkennen van de na tuur en het m ilieu aan de kust is geen 
zaak voor grote jongens en m eisjes alleen. Ook voor de a lle r
kleinsten zijn er m ogelijkheden. De provincie heeft een pakket 
k laarvoorde  k leuters: Boreas. H etisgenoem d naarde Griekse 
god van de noordenwind en omvat een speels doe-pakket met 
een w indscherm . A chter dit w indscherm  kunnen de kinderen 
de natuur waarnem en, observeren, beleven,... en leren ze hun 
belevingen u itdrukken. Boreas is hét pakket om de ontw ikke
lingsdoelen van w ere ldoriënta tie  concreet invulling te geven. 
’ Doelgroep
Jongste en oudste k leuters 
’ Aantal deelnem ers 
Klasgroep 
’ Data
Het Boreas-pakket kan elke dag ontleend worden (na afspraak 
m et dienst Leefm ilieu (050 42 99 42) en m its beschikbaar). 
’ Plaats
A pril -  septem ber: de pakketten staan k laar aan de Strand- 
reddifigsdienst op het strand van Blankenberge (onderaan de 
King Beach, te r hoogte van de Kerkstraat). Andere periode : 
volgens afspraak.

’ Opm erking
Alle m ateriaa l voor de activ ite it is te r plaatse aanwezig.

Kjclitlo o p  s U p  root do 2oofe}ffon

’ Inhoud
De oudsten van het basisonderw ijs kunnen gebru ik maken van 
de Zeekoffer. Het is dé doe-koffer voor de tweede en de derde 
graad. Hij bevat een pak m ateria len en w erkm iddelen om de 
na tuur en het m ilieu aan de zee te verkennen en te beleven. 
Borste ltjes, zeefjes, loepjes, zeekijkers,... het zit er allem aal 
in. Faldido, de zeerover, neem t de kinderen mee op een boei
ende tocht langs de duinen en de zee, op het strand en voor
bij golfbrekers.
’ Doelgroep
Tweede en derde graad basisonderw ijs
’ Aantal deelnem ers
Klasgroep
’ Data
De zeekoffers kunnen elke dag ontleend worden na afspraak 
met de dienst Leefm ilieu (050 42 99 42).
’ Duur
Eén halve dag 
’ Plaats
A pril -  septem ber: de koffers staan k laar aan de S trandred- 
d ingsdienst op het strand van Blankenberge [onderaan de King 
Beach, te r hoogte van de Kerkstraat). Andere periode: volgens 
afspraak.
’ Opm erking
Alle m ateriaa l voor de activ ite it is te r plaatse aanwezig.



v.? Veldwerk Brugge

Z o o & ffo r, F W  0(1 Flora oh BoroaS

Boreas, F la ren  Flora en de Zeekoffervan Faldido kunnen ont
leend worden bij de afdeling natuureducatie. Na reservatie kan 
het voor één of m eerdere dagen voor een klasuitstap afgehaald 
worden op de Stedelijke Groendienst, Buiten de Sm edenpoort 
2, 8000 Brugge. Het gebru ik is gratis, m its het betalen van een 
waarborg van €  50. Het m ateriaa l en de bijbehorende lesbrie
ven kunnen daar te r kennism aking ook worden ingezien.
Voor m eer in lichtingen, afspraken, ontlening, ...
050 32 90 11.



v.io \/el4tuerk fctt<>kke-Heisf

ZooSCoftor

‘ A antal deelnem ers
Min. 20 en max. 30 per groep
‘ W anneer
Hele jaa r
‘ Duur
2 uur
‘ Plaats
Strand of zwin
‘ Info

Ontlenen bij Museum Sincfala: Rita Peckelbeen - Pannen-
straat 140 - 8301 Knokke-Heist - www.sincfala.be
Begeleiding
Natuurg ids of zwingids
‘ Reservatie
Minstens 3 weken op voorhand: C u ltuurcentrum , Meerlaan 32, 
8300 Knokke-Heist, T. 050 63 04. 30, 
e -m a il: cu ltuurO knokke-heist.be 
‘ P rijs
zonder gids

Je kan als leerkrach t zelf aan de slag m et je klasje. Het gebruik 
van de koffer is gratis. Je betaalt w e l een waarborg van €  25 
en krijg t die terug als je  het m a te riaa lte rug  aflevert. M ateriaal 
dat stuk is gemaakt, moet worden vergoed (de kostprijs  staat 
verm eld op de inventaris die in elke m ateriaa lko ffe r zit), 
m et gids
W il je liever begeleiding, dan reserveer je  bij voorkeur 3 weken 
op voorhand. Je betaalt €  40 aan de gids te r  plaatse.

Fldf oh Flora

‘ Aantal deelnem ers
Min. 20 en max. 25 per groep
‘ Wanneer
Hele jaa r
‘ Duur
2 uur
‘ Plaats
Op het strand of in het Zwin 
‘ Info

Ontlenen bij Museum Sincfala: Rita Peckelbeen - Pannen-
straat 140 - 8301 Knokke-H eist - www.sincfala.be
‘ Begeleiding
F lar en F loragids
‘ Reservatie

M instens3 weken opvoorhand: C u ltuurcentrum , M eerlaan32, 
8300 Knokke-Heist, T. 050 63 04 30, e -m a il: cu ltuurO knokke- 
heist.be 
‘ Prijs
zonder gids
Je kan als leerkrach t zelf aan de slag m et je klasje. Het gebruik 
van de koffer is gratis. Je betaalt w e l een waarborg van €  25 
en k rijg t die terug als je het m ateriaa l terug aflevert. M ateriaal 
dat stuk is gemaakt, moet worden vergoed (de kostprijs  staat

verm eld op de inventaris die in elke m ate riaa lko ffe r zit), 
m et gids
W ilje  liever begeleiding, dan reserveer je bij voorkeur 3 weken 
op voorhand. Je betaalt 40,00 euro aan de gids te r plaatse.

BofodS

‘ Aantal deelnem ers
Min. 20 en max. 25 per groep
‘ Wanneer
Hele jaar
‘ Duur
2 uur
‘ Plaats
Op het strand of in het Zwin 
‘ Info

Ontlenen bij Museum Sincfala: Rita Peckelbeen - Pannen- 
straat 140 - 8301 Knokke-Heist - www.sincfala.be 
‘ Begeleiding
Begeleiding door een natuurgids, zeeanim ator of zwingids is
m ogelijk  m its tijd ige reservatie
‘ Reservatie
C ultuurcentrum , M eerlaan 32, 8300 Knokke-Heist,
T. 050 63 04 30, e -m a il: cu ltuur0knokke -he is t.be  
‘ Prijs
zonder gids

Je kan als leerkrach t zelf aan de slag m et je klasje. Het gebruik 
van de koffer is gratis. Je betaalt w e l een waarborg van €  25 
en k rijg t die terug a ls je  het m a te riaa lte rug  aflevert. M ateriaal 
dat stuk is gemaakt, moet worden vergoed (de kostprijs  staat 
verm eld op de inventaris die in elke m ate riaa lko ffe r zit), 
met gids

W ilje  liever begeleiding, dan reserveer je bij voorkeur 3 weken 
op voorhand. Je betaalt te r plaatse aan de gids €  40.

VJooslo "Willorc

‘ Inhoud
Met verhalen kun je iets beleven, daar is iedereen het w el over 
eens. Maar kun je  m et verhalen ook de natuurbeleving oproe
pen, m et andere woorden: kun je de re latie tussen de kinde
ren en de biotopen van strand, duin en zee versterken? Woes
te W illem  kan zijn eigen beleving zo overdragen op de kinde
ren, dat die het zelf 'm eem aken'. De gevoelens die bij de bele
vingen horen zijn voor jong en oud herkenbaar.
‘ Doel
K leuters maken op een speelse wijze kennis met de biotopen 
strand, duin en zee.
‘ Doelgroep
Oudste k leuters en eerste graad lagere school
‘ Aantal deelnem ers
Min. 20 en max. 25 per groep
‘ W anneer
Hele jaa r
‘ Duur
2 uur
‘ Plaats
Op het strand

http://www.sincfala.be
http://www.sincfala.be
http://www.sincfala.be


'In fo
Ontlenen bij Museum Sincfala: Rita Peckelbeen - Pannen-
straat 140 - 8301 Knokke-Heist - www.sincfala.be
'B ege le id ing
Woeste W illem gids
'R eservatie
C u ltuurcentrum , Meerlaan 32, 8300 Knokke-Heist,
T. 050 63 04 30, e -m a il: cultuurldknokke-heist.be 
'P r ijs
zonder gids
Je kan a ls leerkrach t zelf aan de slag m et je klasje. Het gebruik 
van de koffer is gratis. Je betaalt w el een waarborg van €  25 
en k rijg t die terug als je het m ateriaa l terug aflevert. M ateriaal 
dat stuk is gem aakt, moet worden vergoed (de kostprijs  staat 
verm eld op de inventaris die in elke m ate riaa lko ffe r zit), 
m et gids
W il je  liever begeleiding, dan reserveer je bij voorkeur 3 weken 
op voorhand. Je betaalt €  40 euro aan de gids te r plaatse.

Zcxni, 20«

'Inhoud
Een workshop vol leuke en zinvolle activite iten voor het jonge 
kind. Centraal in deze activ ite it staat de bo lderkar, vol met 
speelgoed en ander m ateriaa l. Spelen in de duinen, spelen aan 
het strand, spelen in de zee: spee lje  m et ons mee?
'D o e l
De peuter of jonge k leuter zal ontdekken hoe actie to t reactie 
leidt. Ze worden nieuwsgierig naar wat ze a llem aal kunnen 
doen m et de z-m ateria len: zand, zon en zeewater.

'D oe lg roep
Jongste kleuters
'A a n ta l deelnem ers
Min. 20 en max. 25 per groep
'W anneer
Hele ja a r
'D u u r
2 uur
'P la a ts
Op het strand
'In fo
Ontlenen bij Museum Sincfala: Rita Peckelbeen - Pannen-
straat 140 - 8301 Knokke-Heist - www.sincfala.be
'B ege le id ing
Zand zee zongids
'R eservatie
C u ltuurcentrum , Meerlaan 32, 8300 Knokke-Heist,
T. 050 63 04 30, e -m a il: cu ltuurldknokke-heist.be 
'P r ijs
zonder gids
Je kan a ls leerkrach t zelf aan de slag m et je klasje. Het gebru ik 
van de koffer is gratis. Je betaalt w el een waarborg van €  25 
en k rijg t die terug als je het m ateriaa l terug aflevert. M ateri
aal dat stuk is gemaakt, moet worden vergoed (de kostprijs  
staat verm eld op de inventaris die in elke m ate riaa lko ffe r zit), 

m et gids
W il je  liever begeleiding, dan reserveer je bij voorkeur 3 weken 
op voorhand. Je betaalt €  40 aan de gids te r plaatse.

http://www.sincfala.be
http://www.sincfala.be


W U

’ Inhoud
De kinderen krijgen een m asker van een bergeend, een kluut, 
of een andere typische zwinvogel. Zo kruipen ze in de huid van 
een vogel. Ze nestelen zich knus bij e lkaa r in een reusachtig 
groot nest, w aar ze kunnen lu isteren naar het leuke verhaal 
van Wiet, een vogel die een beetje op zoek is naar zichzelf. Zo 
geraken ze he lem aal in de ban van het vogelwereldje. Dan v lie 
gen ze het nest uit en maken ze een hele tocht doorheen het 
vogelpark. Ze maken er kennis m et de bonte verzam eling 
vogels, m et vreemde snavels, en proberen zich m et handen en 
voeten in te teven in hun vogelrol. 'W iet' kwam tot stand in 
sam enwerking m et Horizon Educatief in Oostende.
’ Doel
De leerlingen zich laten inleven in een vogel. Hen laten erva
ren hoe anders vogels zijn dan w ij; hoe het moet zijn om te v lie 
gen, te eten met een snavel, te rusten op één poot,... Door te 
kijken naar vogels en zich in hun leven in te leven, leren de 
leerlingen op een leuke m anier m eer van de natuur. 
’ Doelgroep
Oudste k leuters en eerste graad
’ Aantal deelnem ers
Min. 20 en max. 25
’ Wanneer
Hele ja a r
’ Duur
2 uur
’ Plaats
N atuurcentrum  het Zwin - Graaf Leon Lippensdreef 8 - 8300
Knokke-Heist
’ Info
www.zwin.be
’ Begeleiding
Wietgids
’ Reservatie
Cultuurcentrum , Meerlaan 32, 8300 Knokke-Heist,
T. 050 63 04 30, e -m a il: cu ltuurO knokke-heist.be 
’ Prijs
Ingang: €  2,60/leerling
M ateriaal: €  1,60/leerling
Ter plaatse te betalen aan de kassa.
Per gids: €  40. Rechtstreeks te betalen aan gids

i îi^Ciulofpad

’ Inhoud
Centraa l staat de kabouterland. H ierm ee kan je m et je k leu
ters het park of bos gaan verkennen.
’ Doel
Kennis maken m et bos, park en bomen.
’ Doelgroep
Alle kleuters
’ Aantal deelnem ers
Min. 20 en max. 25 per groep
’ W anneer
Hele jaa r
’ Plaats
In het bos of in het park

’ Info
Ontlenen bij Museum Sincfala: Rita Peckelbeen - Pannen- 
straat 140 - 8301 Knokke-Heist - www.sincfala.be 
’ Begeleiding
Leerkracht zelf of kaboutergids 
’ Reservatie
M instens 3 weken op voorhand: C u ltuurcentrum , Meerlaan 32, 
8300 Knokke-Heist, T. 050 63 04 30, e -m a il: cu ltuurldknokke- 

heist.be 
’ P rijs
zonder gids
Je kan als leerkrach t zelf aan de slag m et je klasje. Het gebruik 
van de koffer is gratis. Je betaalt w e l een waarborg van €  25 
en k rijg t die terug a ls je  het m a te riaa lte rug  aflevert. M ateriaal 
dat stuk is gemaakt, moet worden vergoed (de kostprijs  staat 
verm eld op de inventaris die in elke m ate riaa lko ffe r zit], 
m et gids
W ilje  liever begeleiding, dan reserveerje  bij voorkeur 3 weken 
op voorhand. Je betaalt €  40 aan de gids te r plaatse.

Bosfejff&r

’ Inhoud
Je trek t m et de boskoffer naar buiten, het 'veld' in. In het w e rk 
boek vind je een aantal lesbrieven en 'bu iten ' is de leerbron. 
’ Doel
Kennis maken m et het leven in en rond het bos.
’ Doelgroep
1e, 2e en 3e graad van de lagere school
’ Aantal deelnem ers
Min. 20 en max. 25 per groep
’ Wanneer
Hele jaa r
’ Duur
2 uur
’ Plaats
Overal in het bos

http://www.zwin.be
http://www.sincfala.be


’ Info

Ontlenen bij Museum Sincfala: Rita Peckelbeen - Pannen-
straat 140 - 8301 Knokke-Heist - www.sincfala.be
’ Begeleiding
Natuurgids
’ Reservatie

M instens 3 weken op voorhand: C u ltuurcentrum , M eerlaan32, 
8300 Knokke-Heist, T. 050 63 04 30, e -m a il: cu ltuurß knokke- 
heist.be 
’ P rijs
zonder gids
Je kan als leerkrach t zelf aan de slag m et je klasje. Het gebruik 
van de koffer is gratis. Je betaalt w e l een waarborg van €  25 
en k rijg t die terug a ls je  het m ate riaa lte rug  aflevert. M ateriaal 
dat stuk is gemaakt, moet worden vergoed (de kostprijs  staat 
verm eld op de inventaris die in elke m ateriaa lko ffe r zit), 
met gids
W il je liever begeleiding, dan reserveer je bij voorkeur 3 weken 
op voorhand. Je betaalt €  40 aan de gids te r plaatse.

’ Inhoud
Dit pakket bestaat uit een werkm ap 'venster op het landschap' 
en een veldwerkkoffer. De koffer is sam engesteld m et m ate
riaa l en docum entatie over onze eigen streek [kaarm ateriaal, 
algem ene gegevens, foto's,...)
’ Doel
Een landschap waarnem en, fotograferen, karteren, beschrij
ven, typeren, waarderen.
’ Doelgroep
1 e, 2e en 3e graad van de lagere school,
’ Aantal deelnem ers
Min. 20 en max. 25 per groep
’ W anneer
Hele ja a r
’ Duur
2 uur 
’ Plaats 
Overal buiten 
’ Info
Ontlenen bij Museum Sincfala: Rita Peckelbeen - Pannen-
straat 140 - 8301 Knokke-Heist - www.sincfala.be
’ Begeleiding
Natuurg ids
’ Reservatie
M instensS weken op voorhand: C u ltuurcentrum , Meerlaan 32, 
8300 Knokke-Heist, T. 050 63 04 30, e -m a il: cultuurtdknokke- 
heist.be 
’ P rijs
zonder gids
Je kan als leerkrach t zelf aan de slag m et je klasje. Het gebruik 
van de koffer is gratis. Je betaalt w e l een waarborg van €  25 
en k rijg t die terug als je het m ateriaa l terug aflevert. M ateriaal 
dat stuk is gemaakt, moet worden vergoed (de kostprijs  staat 
verm eld op de inventaris die in elke m ateriaa lko ffe r zit), 
m et gids
W il je liever begeleiding, dan reserveer je bij voo rkeu r3  weken 
op voorhand. Je betaalt €  40 aan de gids te r plaatse.

fïlei. biokelloUx rofdsHuffelort ih r-ti Zwin

’ Inhoud
Tijdens een wandeling in het reservaat ontdekken de leerlingen 
a llerle i resten en andere sporen van planten- en dierenleven. 
Ze verzamelen schelpen, braakballen en andere materialen en 
vergelijken ze m et de inhoud van de 'Biobelletax', Dat is een 
gocart waarvan de achterbank is vervangen door een grote 
koffer met laden en kastjes. Daarin zitten a llerle i vondsten uit 
het park, het reservaat en het strand: veren, schelpen, u it
werpselen, skeletten, braakballen, krabbenpootjes, v ruch ten ,... 
’ Doel
Kennis maken m et de rijkdom  aan dieren en planten die in het 
Zwin leven. Alle zintuigen leren gebruiken [ruiken, voelen, 
zien,... ) om op die m anier een avontuurlijke ontdekkingstocht 
te kunnen maken in het gebied. Vondsten in de na tuur leren 
in terpreteren.
’ Doelgroep
1e, 2e en 3e graad basisonderw ijs
’ Aantal deelnem ers
Min 20 en max. 25 per groep
’ W anneer
Hele jaa r
’ Duur
2 uur
’ Plaats
N atuurcentrum  het zwin - Graaf Leon Lippensdreef 8 - 8300
Knokke-Heist
’ Info
www.zwin.be
’ Begeleiding
Zwingids
’ Reservatie
M instens 3 weken op voorhand: C u ltuurcentrum , M eerlaan 32, 
8300 Knokke-Heist, T. 050 63 04 30, e -m a il: cu ltuurfàknokke- 
heist.be 
’ P rijs
Ingang: €  2,60/leerling
M ateriaal: €  1,60/leerling
Ter plaatse te betalen aan de kassa.
Per gids: €  40. Rechtstreeks te betalen aan gids

"Le>ron fojfĉ n n<lar Vodols: Omilr-olotjon in spe,

’ Inhoud
Verrekijkers, te lescopen,... leerlingen kennen ze wel, m aar hoe 
kunnen ze daar nu mee kijken? Hoe krijgen ze een scherp beeld 
en waarop moeten ze letten om gem akke lijk  een vogel voor de 
lens te krijgen? Hoe kunnen ze in een oogwenk vogelsoorten 
herkennen? Tijdens deze wandeling k rijg t elke leerling een 
verrek ijke r mee. Een zwingids trek t m et de groep het reser
vaat in om al doende een antwoord te geven op al die vragen. 
Zo kunnen de leerlingen praktische ervaring opdoen en tege
lijk  kennis opdoen over de vogels in het Zwin.
’ Doel
Ontw ikkeling van de vaardigheid om een verrek ijke r af te s te l
len en om er zittende, stappende en vliegende vogels mee te 
kunnen bekijken. Enkele typische vogelsoorten van het Zwin 
kunnen herkennen.

http://www.sincfala.be
http://www.sincfala.be
http://www.zwin.be


‘ Doelgroep
1e, 2e en 3e graad
‘ A antal deelnem ers
Min. 20 en max. 25 per groep
‘ W anneer
Hele jaa r
‘ Duur
2 uur
‘ Plaats
N atuurcentrum  het Zwin - Graaf Leon Lippensdreef 8 - 8300
Knokke-Heist
‘ Info
www.zwin.be
‘ Begeleiding
Zwingids
‘ Reservatie
Minstens 3 weken op voorhand: C u ltuurcentrum , Meerlaan 32, 
8300 Knokke-Heist, T. 050 63 04 30, e -m a il: cu ltuurldknokke- 
heist.be 
‘ P rijs
Ingang: €  2,60/leerling
Materiaal: €  1,60/leerling
Ter plaatse te betalen aan de kassa.
Per gids: €  4-0. Rechtstreeks te betalen aan gids

http://www.zwin.be
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Meeuwen, insecten, paddestoelen voor a lles is er een cursus. 
Je kan ook een algem ene cursus 'natuurg ids' volgen, een c u r
sus 'na tuu r in de stad' of hou je het liever bij je eigen tu in dat 
kan ook. W il je met kinderen op stap, dan is er een cursus hoe 
je m et kinderen de na tuuraanpakt of je wordt gewoon natuur- 
ouder.

Na het volgen van de aangepaste cursus kan je 
de verschillende soorten schelpen op naam 
brengen of kleuters laten zoeken naar hun mooi-



5.( cursussen en 
fc?ksij<te

5.2 cursussen en Vsrttjing 
ossfeW e

BdJ&SlO&k,n Je-Ufmtlfc.i’&tl

’ Inhoud
Het op naam brengen van paddestoelen is niet a ltijd  eenvou
dig. Wie de knepen w il leren kan h ier aan de slag onder des
kundige begeleiding.
’ Wanneer
Zaterdag 27 m aart om 9u 
’ Plaats
Bezoekerscentrum  'De Doornpanne’, Doornpannestraat 2,
Oostduinkerke
’ Prijs
Gratis
’ Info
Pol Debaenst, 050 31 39 69 -  pol_debaenst0m sn.com  
’ Organisatie
Paddestoelenwerkgroep Westhoek

RvSiSoUrSVS S&kooUrtirodW
E E tl ERVaRTtlGSGERICHTE Z E E

’ Inhoud
Deze vorm ingsreeks is vooral gerich t naar mensen die, vanuit 
de aanpak en visie van w ere ldoriënta tie  w illen  meestappen in 
de begeleiding van kinderen en jongeren aan onze kust. 
Boeiend voor wie professioneel w erkzaam  is binnen een m u
seum, k inderboerderij, m ilieudienst, zeeklassencentrum , 
jeugddienst of andere diensten die zich richten naar kinderen 
en jongeren.
Een uitdaging voor natuurgidsen, zeeanim atoren en v r ijw il li
gers binnen een educatieve organisatie om zich verder te 
bekwamen. Een héél w erk jaa r go lft doorheen de versch illen 
de ate lie rs van Horizon Educatief vzw.
Ervaringsgericht werken staat voorop!
’ W anneer
Maandagmorgen van 9 .1 5 -1 1 .3 0  uur 
Data beschikbaar op fo lder 
’ Plaats
Duin & Zee -  Oostende 
’ Kostprijs  
€ 10
’ U itw erking
Horizon Educatief v.z.w 
’ Info
Horizon Educatief v.z.w -  059 32 21 83 
infoldhorizoneducatief.be

/io f 2oohoh
ZELF V E U J W m  TH DE n d T D U R

’ Inhoud
Elk seizoen heeft zijn geheimen. V ierzoenen biedt je een leer- 
m iddelenkast vol praktische veldwerktips om 'ge tijd ig ' de 
na tuur m et de klas doorheen het schooljaar te ontdekken. Zie 
je het voor ogen? De na tuur waarnem en m et alle zintuigen. 
Met een koffer vol ve ldw erktips zelf aan de slag gaan m et je 
klas. Leerkrachten basisonderw ijs zijn van harte welkom ! 
’ W anneer
Elke eerste woensdagnam iddag van een nieuw seizoen . 
’ Duur 
± 2 uur 
’ Plaats
K inderboerderij 'De Lange Schuur' -  S tu iverstraat 599
’ U itw erking
Horizon Educatief v.z.w
’ Info
Horizon Educatief v.z.w -  059 32 21 83 
info(dhorizoneducatief.be



5 .5  cu rsu sse n  en Verwieg  
Blankenberge

SM cu rsu ssen  en Vsrming 
Brugge

Offlcjddift root do cjoVdrofi Van do Zoo.

‘ Inhoud
Tijdens de zom erm aanden wagen som m igen zich in het diepe 
van de zee. Niet zonder gevaar. De verandering van de s tro 
m ing of de geniepige onderstroom  verrassen som m ige over
moedige zwem m ers. Gelukkig is de strandreddingsdienst 
nooit veraf. De Blankenbergse strandredders hebben vele 
jaren ervaring. Zij geven de kinderen dan ook graag een w oord
je uitleg over de veiligheid in en om de zee.
"P laats
Strandreddingsdienst Blanken berge
"Doelgroep
Lager onderw ijs
‘ Aantal deelnem ers
Klas
‘ Wanneer
Enkel op afspraak.
‘ Duur
Ongeveer 1,5 uur.
‘ A fspraakplaats
Strandreddingsdienst op het strand van Blankenberge (onder
aan de King Beach, te r hoogte van de Kerkstraat).
‘ Info
M ilieudienst B lankenberge [050 42 99 42)
‘ Reservatie
M ilieudienst Blankenberge (050 42 99 42)
‘ Prijzen
gratis

C ursus iflSoolotl 

‘ Inhoud
Algem ene verkenning van de insectenwereld met op vrijdag
avond speciaal aandacht voor de nachtvlinders. Vrijdagavond 
is e r een dem onstratie van hoe je nachtvlinders vangt en je 
probeert samen de verschillende soorten op naam te brengen. 
Op zaterdag eerst een stuk theorie  en daarna het veld in om 
te zien welke fascinerende beestjes bij ons voorkomen. De laat
ste dag krijgen de deelnem ers een overzicht van de be langrij
ke vertegenwoordigers van de insectenfauna in onze streek. 
‘ Plaats
Groenwaecke, Kuiperscheeweg 6B -  8370 Blankenberge -
050 42 90 40 -  rdekem peShotm ail.com
‘ Doelgroep
Geen voorkennis vereist 
‘ Wanneer
20-21-22 augustus, s tart vrijdag 20.08 om 19.30 
‘ Info
Rosa Dekempe, Kuiperscheeweg 6B -  8730 Blankenberge -  
050 41 78 77 -  rdekem pe0hotm ail.com  
www.uitkerkse-polder.be 
‘ Organisatie
Vzw Natuurpunt, B lankenberge

fOooUU'otóUrS'US

‘ Inhoud
Leren herkennen en determ ineren van de algem ene en m in 
der algem ene meeuwen in hun versch illende kleden en leef
tijden in onze kuststreek door Geert Spanoghe (in sam enw er
king met VWG-Mergus).
‘ Theorie
Op vrijdagen 12 en 19 m aart om 20u in het CM Lokaal t.o.v. 
Kerk van S t.-M ich ie ls  (dicht bij Retorica dus)
‘ P raktijk
Zondag 28 m aart in de Zeebrugse Havenzone: uur en s ta rt
plaats worden afgesproken tijdens de theorielessen. 
‘ Inschrijven
Verp licht door overschrijving van het volledige cursusgeld €  5 
op rekeningnum m er 380-0084815-11 t.a.v. Vogelwerkgroep 
N atuurpunt Mergus, p.a. Pastoriestraat 174, 8200 Brugge. 
‘ Info
Frank De Scheem aeker 050 33 96 09 of op de website
www.m ergus.be
‘ Organisatie
N atuurpunt Brugge

http://www.uitkerkse-polder.be
http://www.mergus.be


5.5 cu rsu ssen  ett Vorming 
K*ï<>kke-Hersf

PruöijfciVohde.h Voor de, Vrie,nde,n Vin fiel Zwin

‘ Inhoud
Er zullen regelm atig infoavonden georganiseerd worden voor 
a l w ie geïnteresseerd is in de werking van het Zwin. Je kan dit 
zien als een soort vervolg op de cursussen 'Zw in -in -z ich t' en 
'Z in - in - 't  Zwin'. Iedere avond zal een ander thema toegelicht 
worden: denken we m aar aan nesten en nestkastjes, broed
gedrag, lichaam sgebouw, vo o rtp la n tin g ,... van onze geveder
de gasten in het Zwin. Het ju iste  program m a kan opgevraagd 
worden in het Zwin of via www.zwin.be 
‘ Plaats
C ultuurcentrum  Knokke-Heist - Meerlaan 32 - 8300 Knokke- 
Heist - 050 63 04 30 - cu ltuur0knokke -he is t.be  
Doelgroep
Alle NM E-m edew erkers en sym pathisanten 
‘ Wanneer
Elke 3e donderdag van de maand; we starten inde maand ja nu 
ari
‘ Duur
Van 20 tot 22 uur 
‘ A fspraakplaats
C u ltuurcentrum  Knokke-Heist - Meerlaan 32 - 8300 Knokke-
Heist - 050 63 04 30 - cu ltuur0knokke -he is t.be
‘ Reservatie
Geen reservatie nodig
‘ Prijzen
Gratis

CurSUS Ü dK lU r in de, sLd 

‘ Inhoud
De gemeente Knokke-Heist heeft hee lw a t m ee rte  bieden aan 
na tuur dan zee, strand en duinen, m aar dit is weinig gekend. 
Tot zelfs in de kle inste hoekjes van de gemeente valt er nog 
na tuur te beleven! Tussen straatstenen, op oude muren vin
den we mossen, k leurrijke  korstm ossen en andere plantjes. 
Ook dieren zoals gierzwaluwen en vleerm uizen genieten van 
de kerktorens en openbare gebouwen, m aar ook meeuwen en 
zelfs de vos voelen zich m eer en m eer thu is  in onze gem een
te. In deze korte cursus beogen komen ta l van boeiende aspec
ten van de na tuur in Knokke-Heist aan bod. De na tuur die spon
taan haar weg gevonden heeft naar de stad staat centraal. We 
maken kennis m et het gem eentelijk m ilieubele id en kijken hoe 
wij als burger, zelf kle inschalig, de na tuur een handje kunnen 
helpen. En na tuu rlijk  gaan we de na tuur ook daadwerkelijk 
ontdekken op het terre in!
‘ Plaats
C u ltuurcentrum  Scharpoord - Meerlaan 32 - 8300 Knokke- 
Heist
‘ Doelgroep
Alle lie fhebbers van de natuur 
‘ Aantal deelnem ers
Max. 25 personen

‘ Wanneer
B innenles:11 mei en 18 mei, excursie 25 mei, binnenles 1 juni, 
excursie 8 juni, binnenles 15 juni 2004 te lkens van 9 u u r to t 12 
uur.
‘ Doel
Inwoners van onze gemeente w arm  maken voor de na tuur in 
hun eigen leefm ilieu.
‘ Duur
3 uur per sessie 
A fspraakplaats
C u ltuurcentrum  Scharpoord - M eerlaan 32 - 8300 Knokke- 
Heist
‘ Begeleiding
CVN W est-Vlaanderen - VELT - Zwin - gem eentebestuur -
Secundo
‘ Reservatie
C ultuurcentrum , Meerlaan 32, 8300 Knokke-Heist,
T. 050 63 04 30, e -m a il: cu ltuur0knokke -he is t.be  
‘ Prijzen
€  18 (kan nog iets w ijzigen, wordt bevestigd bij te lefonische 
inschrijving)

OurSAJS Hdluurcjids

‘ Inhoud
Voor wie inzicht w il verwerven in de na tuur en dit inzicht w il 
door geven aan anderen. De cursus omvat een de rtig ta l b ij
eenkomsten, waarvan zowat de he lft excursies, gespreid over
1 jaar. Wie deelneem t en een opdracht volbrengt kan boven
dien het a ttest natuurg ids behalen. De opleiding bestaat uit 
een cursustra ject, m et een voorbereidende cursus 'n a tu u r-in - 
zicht'. de centra le m odule 'natuurg ids' en diverse vervo lgm o
dules i.f.v. de versch illende opdrachten van de hedendaagse 

natuurgids.
‘ Plaats
N atuurcentrum  't Zwin - Graaf Leon Lippensdreef 8 - 8300
Knokke-Heist
‘ Doelgroep
Alle na tuurlie fhebbers die zich in de toekom st w illen  engage

ren als natuurg ids en of zwingids 
‘ Aantal deelnem ers 
max. 25 personen 
‘ Doel
Een v rijw illige rskader voor de natuurbehoudbeweging op rich 

ten
‘ W anneer
Vanaf eind januari 2004 elke donderdagvoorm iddag 

‘ Duur
Van 9 uur to t 12 uur 
‘ A fspraakplaats
N atuurcentrum  't Zwin - Graaf Leon Lippensdreef 8 - 8300
Knokke-Heist
‘ Info
M inim ale voorkennis verwacht van de deelnem ers 
‘ Begeleiding
Centrum  voor N a tuur -en M ilieueducatie CVN 
‘ Reservatie
C u ltuurcentrum , M eerlaan 32, 8300 Knokke-Heist,
T. 050 63 04 30, e -m a il: cu ltuur0knokke -he is t.be

http://www.zwin.be


‘ Prijzen
€  161

Daluur in ie, luin 

‘ Inhoud
Welke planten trekken bepaalde insecten, vogels en zoogdie
ren aan, hoe help je de na tuur in je tuin.
‘ Plaats
C u ltuurcentrum  Scharpoord Knokke-Heist
‘ Doelgroep
Volwassenen
‘ Wanneer
4-sessies vanaf donderdag 5 feb rua ri 2004 van 14u30tot 17u30 
‘ Duur
3 uur per sessie 
‘ A fspraakplaats 
C u ltuurcentrum  Scharpoord 
‘ Info
Vzw Roer 050 63 04 20 
‘ Begeleiding 
Natuurpunt Educatie 
'R eservatie
C ultuurcentrum , M eerlaan 32, 8300 Knokke-Heist,
T. 050 63 04 30, e -m a il: cu ltuurß knokke-he is t.be  
‘ Prijzen

€  27,50 ADD, €  25 VVK/+3pas

HosUl̂ jis, Op kord, V&rS tje,pl\lÖ op fve»t Ldilfcon

‘ Inhoud
Kruiden en groenten leren kweken en verwerken. Kennism a
king met groenten en granen van weleer: wie kent nog pasti
naak, ramenas, kam utgraan, speltbrood,...
‘ Plaats
C u ltuurcentrum  Scharpoord Knokke-Heist
‘ Doelgroep
Volwassenen
‘ Wanneer

4 sessies vanaf woensdag 5 mei 2004 van 14u to t 17u 
‘ Duur
3 uur per sessie 
’ A fspraakplaats 
C u ltuurcentrum  Scharpoord 
‘ Info
Vzw Roer, 050 63 04 20 - roerldknokke-heist.be
‘ Begeleiding
Nancy Popieul
‘ Reservatie
C ultuurcentrum , Meerlaan 32, 8300 Knokke-Heist,
T. 050 63 04 30, e -m a il: cultuurfdknokke-heist.be 
‘ Prijzen
€  38 (producten inbegrepen)

Ze,e,Wie,f’on, cje>Zond[ie,id \Jil de, l\Jin Van de, Ze,e,

‘ Inhoud
Ontdek zeewieren als bron van m ineralen, weldaad voor je 
huid.

‘ Plaats
C ultuurcentrum  Scharpoord Knokke-Heist
‘ Doelgroep
Volwassenen
‘ W anneer
Woensdag 19 november 2003 van 19u30 to t 21u30 
‘ Duur
2 uur
‘ A fspraakplaats
C ultuurcentrum  Scharpoord 
‘ Info
Vzw Roer 050/630.420 roer@ knokke-heist.be
‘ Begeleiding
Nancy Popieul
‘ Reservatie
C ultuurcentrum , M eerlaan 32, 8300 Knokke-Heist, 
T. 050 63 04 30, e -m a il: cu ltuurfdknokke-heist.be 
‘ Prijzen 
€  7

mailto:roer@knokke-heist.be
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HaiVUr-'Wal? Dditwjrçwj&rs!

ledere school besteedt aandacht aan natuur- en m ilieu -edu- 
catie (NME]. Het na tuur- en m ilieuonderw ijs in de basisschool 
betekent niet lange r'kenn is  van de na tuur' overbrengen, m aar 
w e l kinderen leren om hun na tuurlijke  omgeving te 'ervaren' 
en te 'onderzoeken' en hen zorg en waardering voor de na tuur 
bijbrengen.

Dit kan n ie tzon de rd ire c t contact m et de na tuuren  hun om ge
ving. Meer en m eer trekken scholen 'e r op uit'. Ze voeren 
na tuur- en m ilieupro jecten uit. Binnen de directe schoolom - 
geving zijn daar m ogelijkheden genoeg voor.

Met een groep op stap gaan valt in de praktijk  niet a ltijd  mee 
(veiligheid, organisatie). De leerkracht heeft niet a ltijd  de nodi
ge tijd en ru im te  om alle kinderen in contact te brengen met 
de natuur, om hen te laten ruiken, voelen, proeven, lu isteren 
en kijken, om hen m et andere woorden, de na tuur actie f te 
laten ontdekken en ervaren.

Natuurouders bieden een oplossing. Zij staan de leerkrachten 
bij in de organisatie en de uitvoering van het veldwerk. Dit kan 
zowel in de klas als in de omgeving van de school.

"W IE r a  tlGlTUURcGROOT} OUDER "WORDED?

Iedereen m eteen beetje vrije tijd kan natuurouder worden (ook 
grootouders). A l wie het leuk en zinvol v indt om met kinderen 
op onderzoek in de omgeving te trekken, moet beslist na tuur
ouder worden. Een natuurouder is in regel gebonden aan één 
school. Je moet als natuurouder geen kennis hebben over 
soorten plantjes en diertjes, w el moet je je thu is voelen in de 
natuur.

Ondertussen gingen reeds een tw in tig ta l cursussen door, zijn 
e r m eer dan 150 natuurouders in W est-Vlaanderen en nu ook 
in Oost-Vlaanderen en Antwerpen.

PlU SPU H T VOOR DE SCHOOI

Natuurouders betekenen voor de school een meerwaarde. De 
partic ipatie  en de betrokkenheid van de ouders bij de school 
vergroot. Zij worden ingeschakeld in de schoolpraktijk . Bij het 
begin van het schooljaar of van een trim es te r bespreken de 
leerkrachten w aar en w anneer ze op 'hun ' natuurouders een 
beroep wensen te doen.

Leerkrachten én directies spelen dus een belangrijke ro l om 
(groot)ouders w arm  te maken en een cursus te laten volgen.

KOE "WORD T E  fIGITUUROUDER?

Door het volgen van een cursus natuurouder! Tijdens zeven 
vorm ingsm om enten die doorgaan tijdens de schooltijd, krijgen

de natuurouders oefeningen om samen m et de kinderen m eer 
over de na tuur en het m ilieu te ontdekken. Het a lgem ene deel 
van deze cursus besteedt ru im  aandacht aan het omgaan m et 
kinderen. Daarnaast worden bepaalde them a's aangepakt aan 
de hand van eenvoudige werkvorm en. M isschien w e rk t de 
school reeds rond afvalpreventie of is e r een educatieve tu in 
op school, of gaat men m et de boskoffer op stap of op zee
klas.

Vaste onderdelen van de cursus zijn: kennism aking, wat is 
NME, hoe leren kinderen, werken m et leskoffers, omgaan met 
ve ldwerkactiv ite iten buiten de klas, overleg m et de leerkracht, 
natuurbeelden bij kinderen, ontw ikke lingsstad ia, afspraken...

IH T E R E S S E ?
oRGanisEER sau ra  üoet ons e e ï i  c u r s u s
HGtTUUROUDER !

De provinciedienst na tuur- en m ilieueducatie organiseert, op 
vraag van scholen en gemeenten, cursussen voor mensen die 
als natuurouder w illen aan de slag gaan.
Op vraag worden e r m et voldoende kandidaten (m instens 10) 
cursussen georganiseerd.
De cursussen zijn gra tis! Neem contact op m et de provincie
dienst na tuur- en m ilieueducatie of m et de m ilieud ienst van je 
gemeente. Of als je echt niet m eer kunt wachten bezoek dan 
de website www.natuurouders.be

Provinciedienst NME 
Natuurouders
geert.verbeureiawest-vlaanderen.be 
050 40 32 82

http://www.natuurouders.be


\Z«rni mge«' leerk raciîfen  W eek  
Vg»i <te 2 e e  2 o o v

VJoort&kcj 11 feirUciri
Twee sessies, m axim um  25 deelnem ers elk
NEC De Nachtegaal, O lm endreef 2, De Panne
Voor wie m eer kennis w il verwerven over onze natuur: een
plantenkenner en een strandkenner
Duinvegetaties LO
Schelpen en aanspoelsels LO

\\Joe»hScU<j 18 fe^rUari 
Zien aan Zee, onbeperkt aantal deelnem ers 
De Lenspolder, E lf-Ju li w ijk  , N ieuwpoort 
Het them a voor de Week van de Zee 2004 is 'zien'. Voorstelling 
van het begeleidend boeken een hele reeks ideeën om het the 
ma aan te brengen.
Zien aan Zee BO

"Wooftskcj 3 t im r l
Vloed, onbeperkt aantal deelnem ers 
Calidris, Strandlaan 1, W estende-M iddelkerke 
Een eerste kennism aking m et veldwerk aan zee 
Voor k leu te r- en lager onderw ijs 
Boreas KO
F lar en Flora K0/1GRL0
Zeekoffer van Faldido 2GRLO/3GRLO 
Duinpoëziepad 2GRLO/3GRLO

"Woe»ftS(kd 1 7  « m rl
Zeespiegel*, onbeperkt aantal deelnem ers -  
3 w orkshops0, m axim um  25 deelnem ers 
Duin en Zee, Fortstraat 128, Oostende 
Zeespiegel: veldwerk aan zee verdiepend werken op vloed van 
3 m aart en zes specifieke sessies
Buiten Westen * 
W indpainting 
Speelduinen * 
Jam es en Co 
't Zeehuis 
N a tuur op je bord °

3GRLO
LO
2GRLO
BO
LO
K0/1GRL0

"Wootl&idicj roddfl
5 werkw inkels, m axim um  25 deelnem ers elk 
Een namiddag waarbij de k leuters cen traa l staan 
Het Zwin, Gr. L. Lippensdreef 8, Knokke-Heist:
Woeste W illem  KO/1GRLO
Wiet KO/1GRLO
Heksenzeeklas K0/1GRL0
Zand, zee en zon KO
Heemkundig m useum  Sincfala, Pannestraat 14-0,
Knokke-H eist:ln  de zee woont de maan KO

"Woott&Ug j l  r tm rl
1 excursie Bezoekerscentrum  NEC De Nachtegaal, m axim um
25 deelnem ers

Het op naam brengen van aanspoelsels, als vervolg op 11 
februari
1 w erkw inkel, Domein Raversijde, Nieuwpoortsesteenweg 
636, Oostende, m axim um  25 deelnem ers 
T ijd rijders 2GRLO/3GRLO

"Woon&Ucj I X  april
1 excursie, NEC De Nachtegaal, O lm endreef 2, De Panne, 
m axim um  25 deelnem ers
Het op naam brengen van planten in de Oosthoekduinen, een 
vervolg op 11 februari
1 werkw inkel, Duin en Zee, Fortstraat 128, Oostende, max. 25 

deelnem ers
Simon de S trand ju tte r 2GRLO/3GRLO

t  r Into
KO = k leuteronderw ijs 
LO = lager onderw ijs 
BO = basisonderw ijs 
1GRLO = eerste graad 
2GRLO = tweede graad 
3GRLO = derde graad

Alle vorm ingen gaan door in een sam enw erking van de pro- 
vinciedienst NME en Horizon Educatief vzw.
Werken verder mee: Het Zwin -  Sincfala -  domein W alraver- 
sijde -  De Lenspolder -  De Nachtegaal -  het Ensorhuis 
Alle vorm ingen gaan door tussen 14.00 en 16.30 uur

Aangezien het om actieve vorm ingen gaat op het te rre in  is aan
gepaste kledij een noodzaak.

De vorm ingen worden gra tis aangeboden aan de leerkrachten 
van het gewoon en buitengewoon basisonderw ijs en het bui
tengewoon secundair onderw ijs. Vooraf inschrijven is verp lich t 
en dit kan tot ten laatste woensdag 4 februari 2004. Dit kan 
door het inschrijv ingsfo rm u lie r als bijlage te faxen op het num 
m er 050 40 34 03 of op te sturen naar Provinciehuis Boever- 
bos Dienst NME NME,Week van de zee, Koning Leopold III- 
laan 41, 8200 Sint -  Andries.
Verdere in form atie  T:050 40 33 11
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Verschillende organisaties en gemeenten organiseren in itia 
tieven met een grote u its tra ling . Het kan gaan van tentoon
stellingen, themadagen, beurzen to t paddenoverzetacties. Ook 
de provincie organiseert of steunt in ru im e mate een aantal 
projecten. Je vindt ze na die van de gemeenten.



6.1 Prpjecfett De Pa Me "We-ofc. Vdih Exei Bo-S

Tkhtte»fum

‘ Inhoud
Pannerama is de opendeurdag van de natuurgebieden in en 
rond De Panne. Dit project heeft als doel de inwoners van De 
Panne beter bekend te maken met hun eigen omgeving. Op die 
dag worden a lle rle i wandelingen (bessen-, k ru iden-, duinen- 
wandeling] georganiseerd zowel voor jong en oud, validen en 
m inder validen, voor wandelaars m et honden en voor ru iters. 
Vogelkijken kan op het strand alsook kennis opdoen over de 
bewoners van de Noordzee. 'De Nachtegaal' is het centraal 
punt en van daaru it word je gratis vervoerd m et koets, tre in tje  
of m et de ezeltjes.
‘ Doelgroep
Mensen uit de onm iddellijke omgeving
‘ Aantal deelnem ers
Onbeperkt
‘ Data
Derde weekend van septem ber 
‘ Duur
2 dagen
‘ Plaats van afspraak
Zie fo lder die in deze periode wordt uitgegeven door het 
gem eentebestuur De Panne.
‘ Info
M ilieudienst gemeente De Panne - Zeeland 21 - 8660 De Pan
ne - T. 058 42 97 69 -F . 058 42 16 17 
‘ Begeleiding
Verschillende natuurgidsen en verenigingen
‘ Reservatie
Geen reservatie
‘ Prijs
Gratis

‘ Inhoud
Tijdens de Week van het Bos wordt zoveel m ogelijk  gewerkt 
m et de boskoffer, waarm ee kinderen leren hoe ze een boom 
kunnen meten, welke giftige en niet giftige planten en padde
stoelen e r zijn, hoe je de sapstroom  in een boom kan w aarne
men, de versch illende bladeren van de bomen enz.... 

‘ Doelgroep
Scholen en volwassenen 
Aantal deelnem ers 
15 personen of 1 klas per koffer 
‘ Doel
Door m idde l van doe-activiteiten de kinderen het leven in het 
bos leren bewonderen en waar te nemen.
‘ W anneer 
Op aanvraag 
‘ Duur 
2u
‘ A fspraakplaats
Na afspraak m et de gids 
‘ Info
M ilieudienst De Panne, Zeelaan 21, 8660 De Panne,
T. 058 42 97 69
‘ Begeleiding
Natuurgids
‘ Reservatie
Gewenst
‘ Prijs
€  40 per g idsbeurt 

5cie> JeAJdci—TcitStLslooWl-

‘ Inhoud
Voor de vijfde m aal organiseert de PaddestoelenW ergroep 
W esthoek een paddestoelen 'k ijkdag '. Op deze dag kan ieder
een kennis maken m et de fascinerende wereld van de padde
stoelen. Gidsen verte llen je alles over soorten, eetbaarheid, 
medische toepassingen, ...
‘ Doelgroep
Iedereen
‘ Aantal deelnem ers
Onbeperkt
‘ W anneer
Zaterdag 25 septem ber om 9u 
‘ Plaats
Vlaams Bezoekerscentrum  'De Nachtegaal', O lm endreef 2,
De Panne
‘ Info
Pol Debaenst, 058 31 39 69, pol_debaenst0m sn.com



6.2 Prpjccf cm Ksksijde

{ D o o k t o r s  V a n  k o l  X I o f v t r A J i p o
DdcjrooEvoejol? on \ii o n

Roofvogels en uilen fascineren ons door hun indrukwekkende 
vliegkunsten en jachttechnieken. Vele cu ltu ren bewonderen 
ze, m aar andere vervolgen ze genadeloos. Hoe leven en jagen 
ze en hoe zijn ze hiervoor u itgerust ? Welke ro l spelen ze in de 
natuur ? Kom en ontdek deze uitbundig gevederde 'M eesters 
van het luch tru im '.
De tentoonste lling vliegt van 22/12/03 to t 17/04-/04 door het 
bezoekerscentrum  De Doornpanne

Bezoekerscentrum  'De Doornpanne'
Doornpannestraat 2 
8670 Koksijde 
T. 058 53 38 33 
www.iwva.be 
rika.driessensBiwva.be

D i o f ’ ionsporon

Van 27 oktober 2004 tot 13 februari 2005 kan je komen speu
ren in deze boeiende tentoonste lling.

Meer info
Bezoekerscentrum  'De Doornpanne'
Doornpannestraat 2 
8670 Koksijde 
T. 058 53 38 33 
www.iwva.be 
rika.driessens0iwva.be

http://www.iwva.be
http://www.iwva.be


6.5 PrpjecfcM Middelkerke l^ippe.fipn^&ot

!T]e>t Bolcje/’ittfed rtdcir’ do Witî ol 

’ Inhoud

Dit ja a r w illen  we onze inwoners opnieuw aanmoedigen om 
m et hun fie ts  inkopen te doen. Vele w inkels nemen deel aan 
de actie. De w inkelbezoekers verzamelen k ilom eters via een 
stem pelkaart. De m ilieudienst berekent het aantal bespaarde 
C02, het aantal lite rs  benzine die bespaard wordt,... De w in 
naar k rijg t een fie ts  als prijs.
’ Doelgroep
Iedereen
’ Aantal deelnem ers
Onbeperkt
’ Doel

De auto niet te gebruiken voor korte afstanden. Het is gezond 
wat beweging, je bent m eesta l sne lle r en het is zeker goedko
per.
’ Wanneer
Mei en jun i 
Folder
A ffiche bij deelnem ende zaken 
’ Plaats
A lle centra van de gemeente M iddelkerke 
’ B ijkom ende info
M ilieudienst M iddelkerke, 059 30 30 16 
’ Extra
6 weken to t 2 maand

’ Inhoud
Om de v ier ja a r krijgen de inwoners van de gemeente de kans 
om kippen aan te kopen. De kippen zijn bedoeld om het res
tafval te verm inderen. De he lft van ons restafval is com pos
teerbaar of kan dienen als voedsel voor de kippen. 
’ Doelgroep
Voor de inwoners van M iddelkerke en deelgemeenten
Aantal deelnem ers
Onbeperkt
’ Doel
Het restafval van de gemeente terugdringen door de inwoners 
kippen aan de te bieden.
’ Wanneer
M aart van ieder ja a r
Wordt bekend gem aakt in de Sirene
’ A fspraakplaats
Op het containerpark
’ B ijkom ende info
M ilieudienst M iddelkerke, 059 30 30 16 
’ Prijzen
€  1,24/kip m et een m axim um  van drie per adres

Met belgerinkel naar de w in k e l... en wie wint de fiets?



6.V Projecf e*i' ossfcWe

“ Jo\kjd [ior[jorcj “ D o  F lod to ”  pt’o^rarorfld. mot ^idsoh V in  ko l 
ÎTU rïo tt K oo lod i& K  Conir\Jrc V.Z.W

Vrijdagavond: verwelkom ing. Voorstelling program m a.

Zaterdag:
‘ Inhoud
Strandwandeling m et een overzicht van het biotoop en een 
onderzoek van alle elem enten op het strand: de vloedlijn, de 
getijdenzone en de golfbreker.
We proeven, horen en voelen alles wat m et zon, zand en zee te 
maken heeft. We proberen re laties te leggen tussen de ge tij
den, fauna en flora en de "sporen” van de mens. 
Havenwandeling: een rondleid ing in de haven van Oostende 
m et uitleg over de haveninsta llaties, de dokken, de kaaien, de 
werking van de sluizen, het v ism arktje , ...
Volpension dag. Activiteiten aangepast aan getijden, aantal 
deelnemende fam ilies en de leeftijden van de kinderen. 
Activiteiten vinden zowel binnen als (liefst) buiten plaats, in de 
voor- en in de namiddag:

Zondag: ontbijten, voorm iddag activite it 
‘ Inhoud
Coastwatch: de zee is een onderdeel van een veel gro te r 
[wereldrond] systeem. Het afval dat niet aanspoelt op onze kus
ten zou m et de zeestrom en mee een wereldreis kunnen 
maken. Maar de w e l aangespoelde "troep" m aakt Coastwatch 
to t een in te rna tionaal studieproject.
We gaan dus naar het strand om enthousiast ons "steentje" bij 
te dragen aan dit grensoverschrijdend project en onze erva
ringen m et anderen te delen.
Om 12.00 uu r eten we een pasta lunch en daarna vertrekken 
vanuit de jeugdherberg.
‘ Reserveren is steeds noodzakelijk.
De prijs van het prom otieweekend b lijft €  37 per deelnemer. 
Kinderen to t en m et 5 jaar: gratis, vanaf 6 jaar: prom otieprijs. 
Voorde buitenactivite iten zijn w arm e kledij, regenspulle tjes en 
laarzen gewenst.
‘ Inschrijv ing en reservatie: Jeugdherberg "De Ploate” -  Lan-
gestraat 82 -  Oostende
T. 059 80 52 97, F. 059 80 92 74
e-m a il: deploateBtravel.to
‘ Data
06-08 februari 2004
13-15 februari 2004
05-07 m aart 2004 
12-14 m aart 2004 
19-21 m aart 2004
02-04 a p ril 2004 -  Pasen: tijde lijke  ten toonste lling : "Van ei tot 
krab"

10-11 a p r il20 04 - Pasen: "Rare eieren" -  een weekend geziens 
-quiz voor jong en m inder jong.

12-18 ap ril 2004 -  “ Duinen, wereld je van het Paskonijn" -  ten 
toonste lling van kinderwerk, een duinenwandeling voorzien 
(op aanvraag].

23-25 ap ril 2004 “ Dag van de Aarde"
30 a p ril—02 mei 2004
07-09 mei 2004
14-16 mei 2004
21-23 mei 2004

Zoo in ZioÜ -  Kon tontoonstollind oVor on Voor do 
tloOf’aZoo

Een in itia tie f van de m in is tervan Noordzeezaken, de Stad Oos
tende, het Kon inklijk  Belgisch Instituu t voor N a tuurw eten
schappen en Horizon Educatief vzw
Zet je schrap voor een stevige ontdekkingsre is in het Be lg i
sche deel van de Noordzee.
Van het strand to t in volle zee. Duik onder in een wereld die 
barst van leven en van m enselijke activite iten. Bekijk de zee op 
een andere m anier: als speelplein, als autosnelweg, als voed
selbron of als onderzoeksdom ein.
De zee, alleen m aar water? Niets daarvan!
In deze tentoonste lling test de hele fam ilie  haar kennis van de 
Noordzee.

Duin en Zee -  Horizon Educatief vzw 
Fortstraat 128 -  8400 Oostende 
In fo -  059 32 21 83 
infoldhorizoneducatief.be 
www.horizoneducatief.be

‘ Open
26 ap ril -  26 jun i 2004
Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van 10.00 to t 17.00 uur. 
Zaterdag en zondag van 10.00 to t 17.00 uur.
Gesloten op woensdag 
‘ Toegangsprijzen 
Individuele bezoekers:
Volwassenen €  3 -  jongeren 6-25 ja a r €  2 -  kinderen to t zes 
gratis

Groepsbegeleidingen €  50 (reserveren noodzakelijk)

Duin en Zee bevindt zich vlakbij de haven, op de Oosteroever 
in Oostende. Gelegen langs de baan Oostende -  B lankenber
ge, naast het oud m ilita ir  hospitaal en het Fort Napoleon.
Vlot bereikbaar m et de tre in  en de kusttram .
Horizon Educatief w il e r iedereen die de kust bezoekt laten 
kennism aken m et de boeiende biotopen van zee, strand en du i
nen en met het vissersleven

O o s l o n d o  Voor C t a ^ o r

‘ Inhoud
In Oostende voor Anker zit de vaart er in, hoe contradictorisch 
de fo rm u le ring  ook k link t. Aan boord van ta lrijke  schepen 
reserveerden we voor je  een stek op het dek. Je beleeft er 
samen met een paar honderd andere scheepsjongens een 
beroerd zeeverhaal.
Maar dit is nog lang niet alles. Je klas wordt door stoere zee
bonken op sleeptouw genomen, laverend over de ta lrijke  kot
ters, barkentijnen, fregatten of platbodems. Tal van persona
ges, ludieke opdrachten en bijzonder veel sfeer maken het net

http://www.horizoneducatief.be


echt. Ook de Vikingen dagen. Deze zeevaarders van het eerste 
uur zetten lang vóór Colum bus voet aanwal op de eilanden en 
het continent aan de andere kant van de A tlan tische Oceaan. 
Ze zullen, zoals ze 1200 ja a r geleden ook deden, het strand van 
Oostende bestorm en m et enkele snekken of drakars. De sfeer 
zit e r meteen in. Een spannend kapersverhaal, m uzikaal in de 
St.-P e trus- en Pauluskerk m aakt de avontuurlijke dag com 
pleet. Met dit 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
Dagprogram m a van 09.30 to t 15.30 uur
Een praktisch logboek m et vaarroutes en m ogelijkheden
m eert, na inschrijven, aan op school.
‘ Datum
27 mei to t 31 mei 2004 
‘ Aantal deelnem ers 
Klas /  an im ato r 
‘ Plaats
Stationsplein van Oostende
‘ Kostprijs
€ 5 0
‘ U itw erking
Horizon Educatief v.z.w -  Oostende voor Anker 
‘ Info
Horizon Educatief v.z.w -  059 32 21 83 

O oVofott — D o ViSSorii iS forto!

‘ Inhoud
Ben je een vroege vogel, dan pik je het lossen en laden van de 
vis mee en de veiling. Van op de oever observeren we 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 
w erkuren en de taken van de visser. Het zeeleven kan je volop 
proeven op de ta lrijke  visserssloepen en in de bedrijvigheid van 
de vism ijn, de visverwerkende bedrijven 
en de toeleveringsbedrijven. De leerkrachten en studenten van 
het Provinciaal M aritiem  Instituu t leren je bovendien alle kne
pen van het vak.
De beste s tuu rlu i staan voor één keer aan wal.
‘ Doel
De beroepsactivite iten van vissers zelf ervaren.
Het ritm e van de specifieke wereld van de visserij ontdekken. 
‘ In de klas
Boeiende en praktische suggesties beschikbaar 
‘ Doelgroep
Derde graad basisonderwijs
‘ Duur
Hele dag
‘ A antal deelnem ers
Klas /  an im ato r

‘ Plaats
V ism ijn Oostende -  te r hoogte van de Eurohall 
‘ Datum
Op vrijdag 14 mei 2004 van 7.00 uur to t 15.00 uur 
'K o s tp r ijs  
€  50
‘ U itw erk ing
Horizon Educatief v.z.w -  Provinciaal M aritiem  Instituu t 
‘ Info
Horizon Educatief v.z.w -  059 32 21 83

■Woolc V itt Hot i?oS

‘ Inhoud
Gelieve alles aan te raken, gelieve te kijken, te horen, te ru i
ken, te proeven.' Kabouters tonen m inuscule dingen in het 
stadsbos van Oostende. Het bos is de plaats bij u itstek om de 
verbeelding de vrije loop te laten.Bom en, stru iken, k ru idach
tige planten en dan nog al die dieren! Wat is een duinbos rijk  
aan leven! Maar hoe leer je a l die boeiende levens kennen?Dat 
kan alleen m et een gids van vlees en bloed. Op stap dus m et 
een natuurg ids in de beboste dom einduinen van de Haan, of 
e rvaringsgericht werken m et de boskoffer.
‘ Doel
Het bos benaderen via onze vijf z intu igen.Het bos ervaren als 
een ecosysteem dat functioneert.Observatie van het ecosys
teem.
‘ In de klas
Boeiende en praktische suggesties beschikbaar.
‘ Doelgroep 
Basisonderw ijs 
‘ Duur 
Halve dag
‘ Aantal deelnem ers
Klas /  an im ator 
‘ Plaats
Maria Hendrikapark Oostende voor k leuters en 1e graad 
Staatsbossen De Haan -  W enduine voor 2e & 3e graad 
‘ W anneer
Twee weken in oktober
‘ Kostprijs
€ 5 0
‘ U itw erking
Horizon Educatief v.z.w 
‘ Info
Horizon Educatief v.z.w -  059 32 21 83



(,.5 ProjeCf en' Dc Haan'

’ Inhoud
VaLje voor het moois van vroeger en nu, dan prijzen we u graag 
onze themadagen aan. De Belle Epoque deed De Haan zwie
rig groeien 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 tijd en een natuurontdekkingstocht binnen een sfeervol 
kader.
’ Doelgroep
Tweede en derde graad basisonderw ijs 
Aantal deelnem ers 
Verschillende klassen 
’ Doel
De evolutie van onze kuststreek in tijd en ru im te  beleven.
’ In de klas
Voorbereid ingm ogelijkheden, inhoud van de sessies en m oge
lijke naverwerking werden opgenomen in een uitgebreide les- 
brochure.
’ Wanneer
3 en 4 mei 2004 
’ Duur
Een volledige dag van 09.30 to t 12.00 uu r in de voorm iddag én 
van 13.30 to t 15.30 uur in de namiddag.
’ A fspraakplaats 
Tram halte De Haan 
’ Info
Horizon Educatief v.z.w -  059 32 21 83
infoldhorizoneducatief.be
’ Begeleiding
an im ators
’ Extra
U itwerking door: Horizon Educatief v.z.w -  m ilieu en toe ris ti
sche dienst De Haan

‘Soro-S s lo tito rt Juttofend in do [\dVoft r o n l  

0 p  haan Vf’oorodo Loton.

Botoh die, Vdti Von fcoroê n.

Botott root Vr-oorodo rodrthott dio ooh Vf’oorodo td d l -Spfo^otl.

U i t  'VJdt 2ocjt j o  do Z o o ?  (Zio putiliodtioS')



6.6 Prpjecf ett Blaftkettberge Cornpostw&eiknd

Dag Van <3o Haluur

‘ Inhoud

Je kunt kiezen tussen 2 activite iten : beheerswerken voorjong 
en oud in de U itkerkse Polder en de aanleg van een geboorte- 
dreef in de Zeebruggelaan.
‘ Plaats

Bezoekerscentrum  Groenwaecke, Kuiperscheeweg 6B te 8370 
Blankenberge.
‘ Doelgroep
iedereen
‘ Wanneer

Zaterdag 20/11/2004 om 13.30 uur: beheerswerken U itkerkse 
Polder.

Zaterdag 20/11/2004 om 14.30 uur: aanleg geboortedreef. 
‘ A fspraakplaats

Beheerswerken: Bezoekerscentrum  Groenwaecke, Kuiper
scheeweg 6B te 8370 Blankenberge om 13.30 uur. 
Geboortedreef: hoek Zeebruggelaan m et Polderlaan om 14.15 
uur.
‘ Info
Beheerswerken: D irk Content [050 41 62 39)
Geboortedreef: M ilieudienst B lankenberge (050 42 99 42) 
‘ Organisatie

Beheerswerken: vzw Natuurpunt, afdeling Blankenberge 

‘ Inhoud

Tijdens die dagen wordt over de hele wereld extra aandacht 
besteed aan het observeren van vogels.
‘ Plaats
Bezoekerscentrum  Groenwaecke, Kuiperscheeweg 6B te 8370 
Blankenberge.
‘ Doelgroep
Iedereen
‘ Aantal deelnem ers
Onbeperkt
‘ Wanneer
Zondag 03/10/2004 om 9 uur.
‘ A fspraakplaats
Bezoekerscentrum  Groenwaecke, Kuiperscheeweg 6B te 8370 
Blankenberge.
‘ Info
Dirk Content 1050 41 62 39)
‘ Begeleiding 
Gids N atuurpunt 
‘ Extra
w w w.uitkerkse-polder.be of www.natuurpunt.be 
‘ Reservatie
Dirk Content (050 41 62 39)
‘ Organisatie 
vzw N atuurpunt

‘ Inhoud

Alles rond composteren 
‘ Plaats
Bezoekerscentrum  Groenwaecke, Kuiperscheeweg 6B te 8370
Blankenberge
‘ Doelgroep
Iedereen
‘ W anneer
Zaterdag 05/06/2004 en zondag 06/06/2004 om 14 uur. 
‘ A fspraakplaats

Bezoekerscentrum  Groenwaecke, Kuiperscheeweg 6B te 8370 
Blankenberge om 14 uur.
I ‘ I nfo
Dirk Content 050 41 62 39 
•Extra
ww w.uitkerkse-polder.be of w ww.natuurpunt.be 
‘ Reservatie
D irk Content 050 41 62 39 
‘ Organisatie
vzw N atuurpunt en Stad Blankenberge

PldtllofTAJilkoUr-c

‘ Inhoud
Ruilen van plantjes en aanverwante creatieve activite iten 
‘ Plaats
Bezoekerscentrum  Groenwaecke, Kuiperscheeweg 6B te 8370
Blankenberge
‘ Doelgroep
Iedereen
‘ W anneer
Zondag 25/04/2004 om 14 uur 
‘ A fspraakplaats
Bezoekerscentrum  Groenwaecke, Kuiperscheeweg 6B te 8370
Blankenberge om 14 uur
‘ Info
Dirk Content 050 41 62 39 
‘ Extra
www.uitkerkse-polder.be of ww w.natuurpunt.be 
‘ Reservatie
Dirk Content 050 41 62 39 
‘ Organisatie
vzw N atuurpunt en Gezinsbond Uitkerke 

‘ Inhoud
A lenke le ja ren  organiseert het S tadsbestuurin  nauwe sam en
werking m et de vzw N atuurpunt een paddenoverzetactie in 
Blankenberge. Deze vindt plaats op een gedeelte van de Kui
perscheeweg. Jaa rlijks  worden op dit stuk weg heel w at dode 
padden aangetroffen. In de wegberm  w ordt een onover- 
schrijdbare h indernis aangebracht. A ls de padden langs deze 
versperring een uitweg zoeken, tu im elen ze onverhoeds in 
ingegraven em m ers. De gevangen dieren worden dan door v r ij
w illige rs  naar de overzijde gebracht. T ijdens de maanden 
februari en m aart is er elke dag m ogelijkheid om padden over

http://www.uitkerkse-polder.be
http://www.natuurpunt.be
http://www.uitkerkse-polder.be
http://www.natuurpunt.be
http://www.uitkerkse-polder.be
http://www.natuurpunt.be


te zetten in klasverband (afhankelijk van de w eersom standig
heden], Tijdens de weekends in m aart kan iedereen een hand
je helpen.
’ Plaats
U itkerkse Polder : B lankenbergse Dijk 
’ Doelgroep
Klassen, jeugd, volwassenen 
’ Wanneer
Periode februari - m aart : voor de klassen elke weekdag m oge
lijk  m aar w el a fhanke lijk  van de weersom standigheden. Zon
dagen 07/03/2004, 14/03/2004, 21/03/2004 en 28/03/2004. Tel
kens om 9 uur.
’ A fspraakplaats
Op zondag: bezoekerscentrum  Groenwaecke, Kuiperschee- 
weg 6B te 8370 Blankenberge om 9 uur.
Op schooldagen: na afspraak 
’ Info
Dirk Content (050 41 62 39]
’ Extra
ww w.uitkerkse-polder.be of www.natuurpunt.be 
’ Reservatie
Dirk Content (050 41 62 39]
’ Organisatie
vzw N atuurpunt en Stad Blankenberge

Hoe  kan je de b e w aak te  
zones  h e rke n nen?

Ho u  reken ing  met de 
s i g n a a l v l a g g e n .

1. Officiële borden

Bewaakte zone. 
H ier mag je  baden en zwemmen van 

10u30 tot 18u30. Let wel! Rode vlag in een 
bewaakte zone betekent niet zwemmen. 

Luister altijd naar dc aanwijzingen 
o f waarschuwingen van de redders.

Surfen verboden.
Surfen mag alleen in de spe
ciale surfzones en niet in de 
bewaakte zwemzones.

http://www.uitkerkse-polder.be
http://www.natuurpunt.be
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ih [îe! Zaviti

■‘'Inhoud
Het Zwin presenteert in sam enwerking m et het KBIN (Konink
lijk  Belgisch Ins tituu t voor Natuurwetenschappen) een ken
nism aking m et het ringen van zangvogels. Een 'live' publieks- 
presentatie van dit gebeuren is uniek voor België. In ons land 
worden ja a rlijks  m eer dan 500.000 vogels geringd. Het werk, 
dat grotendeels door v rijw illig e rs  wordt uitgevoerd, w ordt door 
het Belgisch ringw erk van het KBIN gecoördineerd. Ook in het 
zwin hebben vele duizenden vogels in de voorbije tien ta llen 
jaren een ring om de poot gekregen. Uit alle gegevens van 
terugm eld ingen van geringde vogels hebben wetenschappers 
trekrou tes en -strateg ieën kunnen afleiden. Een boeiend ver
haal! Het najaar is een heel be langrijke trekperiode waarin 
m iljoenen zangvogels over ons land reizen op weg naar het 
zuiden. Sommige soorten overwinteren in de kuststreken rond 
de M iddellandse Zee, andere trekken verder to t diep in A frika. 
Veel zangvogels die vanuit Noord-Europa langs de kustlijn  
zuidwaarts trekken, komen in het Zwin even uitrusten. Een per
centage daarvan wordt gevangen, gewogen, en geringd, w aar
na ze onm idde llijk  worden losgelaten zodat ze hun reis kun
nen verder zetten.
’ Doel
Bezoekers laten kennis maken m et wetenschappelijk w erk in 
het algem een en het ringw erk in het bijzonder.lnzicht laten 
verwerven in het waarom  van het ringwerk, de methoden, de 
resultaten. Pure natuurbeleving : bezoekers komen im m ers 
in contact m et vogels die ze anders zelden tot nooit zouden te 
zien krijgen.
’ Doelgroep
Iedereen
’ Aantal deelnem ers
Deze activ ite it staat open voor iedere Zwinbezoeker 
’ W anneer
Van 15 tot 31 augustus en verder alle weekends van septem 
ber, elke ochtend van 9 tot 12 uur.
’ Duur
3 u, doorlopend 
’ Plaats
Ringstation in het N atuurcentrum  het Zwin - Graaf Leon Lip- 
pensdreef 8 - 8300 Knokke-Heist, bij de koninklijke villa.
’ Info
www.zwin.be
’ Begeleiding
Gediplomeerd vogelringer
’ Reservatie
Niet nodig
’ P rijs
Inbegrepen in de toegangsprijs (zie bezoekercentra, Het Zwin)

’ Inhoud
Tijdens die dagen wordt over de hele wereld extra aandacht 
besteed aan het observeren van vogels. Vele natuurverenig in- 
gen organiseren extra wandelingen in natuurgebieden en 
bemannen her en der waarnem ingsposten. In het Zwin w e r
ken we aan deze organisatie mee m et workshops rond het 
leren kijken naar vogels m.b.v verrek ijkers en telescopen. 
’ Doel
Bezoekers leren kijken m et ve rrek ijke r en telescoop. Hen ken
nis laten maken m et typische vogelsoorten van het Zwin; leren 
oog hebben voor details.
’ Doelgroep
Iedereen
’ Aantal deelnem ers
Deze activ ite it staat open voor iedere Zwinbezoeker 
’ W anneer
2 en 3 oktober 2004, van 11 u tot 16u 
’ Duur
5u, doorlopend 
’ Plaats
Op de dijk van het N a tuurcentrum  het Zwin - Graaf Leon Lip-
pensdreef 8 - 8300 Knokke-Heist
’ Info
www.zwin.be
’ Begeleiding
De vogelk ijkpost wordt bemand door een zwingids
’ Reservatie
Niet nodig
’ P rijs
Inbegrepen in de toegangsprijs (zie bezoekercentra, Het Zwin)

Vogels kijken kan zeer boeiend zijn, als je de vogel in je  
beeld krijgt. Even oefenen kan geen kwaad.

http://www.zwin.be
http://www.zwin.be


'Inhoud
Het thema voor volgend ja a r is 'de ecologische benadering van
de tu in '. De periode ha lf mei to t ha lf jun i wordt een aan-
dachtsm aand voor het thu is  com posteren. In die periode zal
de gemeente een aantal in itiatieven opzetten voor het com -
posterende publiek
'D oe lg roep
Iedereen
'A an ta l deelnem ers
Onbeperkt
'W anneer
In de periode ha lf mei tot ha lf juni 
'D u u r
Diverse dagen 
'P laa ts
Dem onstratieplaats Noordhinder te Heist 
'In fo
www.vlaco.be
'Bege le id ing
De com postm eesters
'R eservatie
Niet nodig
'P r ijs
Gratis

T o h U sU lit^  TRICOLOR

'Inhoud
Na de succesvolle ten toonste lling '5 0 jaa rZ w in ', rich t het Zwin 
een tentoonste lling in over de vervuiling op zee en de gevol
gen daarvan voor het m ariene m ilieu in het algemeen, en de 
kust en het Zwin in het bijzonder. Dit a lles naar aanleiding van 
het incident m et de Tricolor. De tentoonste lling brengt het ver
haal van de Tricolor, de stookolievervuiling op zee, de gevol
gen ervan voor en de opvang van zeevogels, de dreiging én de 
u ite indelijke vervuiling van het Zwin, m ét de gevolgen voo rfau- 
na en flora. Wat ook aan bod kom t is de bestaande en ver
nieuwde w et- en regelgeving, de contro le op de toepassing 
ervan en de inspanningen van a lle rle i organisaties en instan
ties m.b.t. de bescherm ing van het m ariene m ilieu. Zo in fo r
m eert de ten toonste lling de bezoekers ook over hoopvolle en 
positieve initiatieven en evoluties m .b.t. een duurzaam  beheer 
van het m arien m ilieu en het geïntegreerd kustzonebeheer. 
'D o e l
Het is de bedoeling om op een orig inele en eenvoudige m anier 
antwoorden te geven op vele vragen waarm ee mensen nog 
rondlopen.Bijvoorbeeld : Waarom zijn vogels zo 'stom ' om in 
een olievlek neer te strijken? De stookolievervuiling door het 
T rico lor-inc ident vorm de wekenlang een bedreiging voor de 
stranden en de natuurgebieden langsheen onze kust, en dus 
ook voor het ZWIN. De dreiging, de preventieve maatregelen,
de versch illen in visie en aan pak in B en NI__ kregen heel wat
aandacht van pers en media. Enerzijds speelt de ten toonste l
ling in op de interesse voor al wat in en rond het Zwin gebeurt, 
en anderzijds biedt ze de kans om dit te kaderen in de brede
re context van duurzaam  beheer van het m ariene m ilieu en van 
geïntegreerd kustzonebeheer.

'D oe lg roep
Iedereen
'A an ta l deelnem ers
Het Zwin is toegankelijk  voor iedereen. Voor een geleid bezoek 
m et gids moet je m instens 3 weken op voorhand reserveren. 
'W anneer
Open vanaf het begin van de Paasvakantie to ten  m et 31 decem 
ber 2004. van 9.00 to t 17.00 uur 
van novem ber to t eind m aart: gesloten op woensdag 
'D u u r 
1 u
'P laa ts
N atuurcentrum  het Zwin - Graaf Leon Lippensdreef 8 - 8300
Knokke-Heist
Info www.zwin.be
'Bege le id ing
Er is g ra tis begeleidende in fo rm atie  te r beschikking 
'P r ijs
Toegangsprijs zoals die van het na tuurcentrum  Het Zwin

http://www.vlaco.be
http://www.zwin.be
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Do Dag Van do HaKrur
Zaiordag Î.0 on zondag 1\ noVon^or uOO'l

Een b loem rijk  hooiland, een brede rie tkraag, een forse rij kno t
w ilgen, een idyllisch orchideeënveldje,... unieke stukjes b ru i
sende na tuur in West-Vlaanderen. Je kan er uren van genie
ten. A ls je  een natuurgebied bezoekt, denk je m isschien d a tje  
naar een prachtig plaatje spontane na tuur kijkt. N iets is m in 
der waar.
Die mooie na tuur is e r niet zom aar gekomen. Ze is m eestal 
het resu ltaa t van m enselijke ingrepen: "natuurbeheer" noe
men we dat. Een knotw ilg moet regelm atig geknot worden, 
rie tland gemaaid, een orchideeënveldje moet voldoende voch
tig blijven, een kikkerpoel moet regelm atig worden uitgediept, 
een haag af en toe bijgewerkt.
A lhoewel gem eentebesturen en natuurverenigingen heel wat 
professionele natuurarbe iders in dienst hebben, gebeurt het 
grote deelvan de natuurbeheerwerken nog steeds doorgem o- 
tiveerde v rijw illige rs . Jaa rlijks  staan duizenden vrijw illige rs  
k laar om op deze m anier mee te helpen bij het beheer van 
natuurgebieden. T ijdens werkweekends, werkkam pen en op 
speciale actiedagen steken ze le tte rlijk  de handen uit de m ou
wen om de na tuur een extra duwtje te geven. N atuurbeheer is 
op veel plaatsen puur handwerk, grote machines kunnen niet 
overal ingezet worden: het natuurgebied is som s te kwetsbaar 
of niet toegankelijk  voor machines.

Bij het grote publiek is natuurbeheer nog te weinig gekend en 
onbekend m aakt onbemind. A lle natuurbeheerw erken hebben 
nochtans to t doel de na tuur r ijke r en m ooier te maken. A l is 
dat niet a ltijd  onm idde llijk  even duidelijk. Vele mensen fron 
sen de wenkbrauwen als ze groene jongens en m eisjes in een 
natuurgebied zien kappen, maaien, plaggen of zagen.

Om na tuur bij het grote publiek te betrekken organiseert de 
Provincie W est-Vlaanderen samen met de Gezinsbond en de 
natuurverengingen terug de 'Dag van de Natuur'. Deze w e rk 
dag voor na tuur en landschap duurt dit ja a r opnieuw twee 
dagen en vindt plaats op zaterdag 20 en zondag 21 november 
2004. De bedoeling van de Dag van de N atuur is om het gro
te publiek in contact te brengen m et natuurbeheer, na tuurbe
houd en landschapszorg in de eigen streek.

Met de Dag van de N atuur w illen de organisatoren de drem 
pel voor natuurbeheer verlagen. Iedereen die van het bu iten
leven houdt, kan tijdens de Dag van de N atuur zijn of haar 
steentje bijdragen door mee te werken in één van de tie n ta l
len natuurgebieden in W est-Vlaanderen of jonge ouders kun
nen meehelpen bij de aanleg van een geboortedreef of het aan- 
planten van een geboortebos.

M aar niet alleen het w erk  is be langrijk. Je m aakt op die dag 
ook kennis m et een mooi en m isschien onbekend natuurge
bied en m et de vele v rijw illig e rs  die verantwoordelijk  zijn voor

het natuurbeheer. Er is tijd  voor een babbel en een glas of - 
als het koud is - voor een kom heerlijke w arm e soep. 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.

P rovinciebestuur W est-Vlaanderen 
D ienst na tuur en landschap 
Bart Van Eygen 
Koning Leopold lll- laan  41 
B-8200 Brugge 
050 40 32 23
natuurbele idOwest-vlaanderen.be 

Fiol F, d\J\lrZaarfl on Voilig

Verkeerseducatieve projecten Provincie W est-Vlaanderen 
schooljaar 2003-2004

Provincie W est-Vlaanderen w e rk t ook in het komende school
ja a r 2003-2004 enkele verkeerseducatieve projecten uit. Het 
streven naar duurzam e m ob ilite it en het bevorderen van de 
verkeersveiligheid zijn de twee uitgangspunten.

Opnieuw ontvangen een tw in tig ta l basisscholen de nodige 
inhoudelijke begeleiding en m aterië le steun voor het organ i
seren van een fietspool. Kleine groepjes kinderen fietsen onder 
begeleiding van een volwassene samen naar school. Zij vallen 
goed op doordat ze in groep fietsen, m aar vooral door hun f lu o 
rescerende ve ilighe idsu itrusting. Zowel de kinderen als de 
begeleiders krijgen een gra tis jasje en fie tshe lm  te r beschik
king van de Provincie. Scholen die op eigen in itia tie f een fie ts 
pool starten kunnen net zoals het vorige schooljaar een aan
vraag indienen bij het P rovinciebestuur voor het g ra tis v e rk r ij
gen van het ve iligheidsm ateriaal.

Ook het dode hoekproject w ordt voortgezet in het nieuwe 
schooljaar. Dit ja a r nemen kinderen uit 15 basisscholen deel 
aan een preventiecampagne rond de gevaren van de dode hoek 
bij vrachtwagens. Deze leerlingen van de derde graad krijgen 
naast een theorie les de m ogelijkheid om zelf eens op de 
chauffeurszetel plaats te nemen. Via een aanta l praktijkoefe- 
ningen leren de kinderen welke zones rond de vrachtwagen ze 
moeten verm ijden. In navolging van dit project organiseert de 
Provincie in sam enwerking m et de F ietsersbond drie nascho- 
lingsnam iddagen voor leerkrachten van de derde graad van 
het lager onderwijs. Op deze Studiem om enten wordt het accent 
verlegd van het onderrichten van de leerlingen naar het p rin 
cipe “ teach the teacher". Het is de bedoeling dat deze leer
krachten door deze nascholing in staat zijn om zelf een pre
ventiecam pagne over de gevaren van de dode hoek in te r ich 
ten. Zo kunnen op te rm ijn  nog m eer leerlingen bereikt w o r
den.

Het Provinciebestuur van W est-Vlaanderen w erk t vanaf het 
nieuwe schooljaar ook een project uit naar de scholieren van 
het secundair onderw ijs. Via een sensib iliseringscam pagne w il 
de Provincie de jongeren aanmoedigen gebru ik te maken van 
hun fie tsverlich ting. De Provincie w il h ierm ee het signaal 
geven naar de scholieren dat een degelijke fie tsverlich ting



noodzakelijk is. Deze campagne is gelanceerd in oktober 2003, 
op het m om ent dat de dagen verkorten en de kans op een onge
val waarin zachte weggebru ikers betrokken zijn om w ille  van 
de verm inderde zichtbaarheid, sterk toeneem t. De campagne 
bestaat uit een affiche die in de scholen en andere publieke 
gebouwen wordt uitgehangen. Ook de streekbussen in West- 
Vlaanderen krijgen het campagnebeeid opgekleefd. Daarnaast 
krijgen alle leerlingen van het secundair onderw ijs een pre- 
ventiefo lder aangereikt waarin ze zelf, aan de hand van een 
test, kunnen nagaan in hoeverre ze een veilige fie tse r zijn. In 
diezelfde periode voeren politie en preventiewerkers preven
tieve contro les uit in en rond de scholen. Vanaf ha lf november 
volgt een actie f toezicht van de politiediensten op de openba
re weg. Wie in orde is m aakt daarbij kans op een cadeaubon.

Voor m eer in form atie : An Paepe, Provincie W est-Vlaanderen, 
Provinciale P lanologische Dienst, 050 40 34 37, 
an.paepe0west-vlaanderen.be
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N atuur- 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 - landschapse- 
ducatie in de Zw instreek’ is een van de educatieve projecten 
voor het secundair onderwijs.

Een landschap omvat a lles wat je  m et je zintuigen kunt w aar
nemen. Het is een dynamisch versch ijnsel dat onder invloed 
van de na tuur en m enselijk  ingrijpen snelle of m inder snelle 
w ijzig ingen ondergaat.

Door het landschap vanuit versch illende invalshoeken te bena
deren kunnen leerlingen zich een mening vormen over het ver
antwoord omgaan m et landschappen. Het landschap moet 
im m ers plaats bieden aan na tuurlijke en esthetische waarden 
en m enselijke activite iten zoals wonen, werken, spelen, ont
spannen, produceren, ...
Het project 'Kust en Polder' bestaat uit een werkboek, een cd- 
rom en de vorm ing van leerkrachten.

Met het educatieve werkboek kunnen de landschappen in het 
noordoostelijke deel van de provincie W est-Vlaanderen (de 
Zwinstreek) ontdekt worden. Gebruik makend van diverse 
ervaringsgerichte activ ite iten (oriënteren, observeren, verge
lijken, (onder)zoeken, tekenen, kaartlezen, enz.) kunnen land
schappen 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, bio
logisch, economisch, h istorisch, recreatief, toeristisch) 
belicht. De opdrachten zijn gegroepeerd in v ie r modules: Pol
derlandschappen (Dudzele, Oostkerke, Lapscheure en het 
Hazegras), Zwinm onding (Knokke, Retranchem ent, Cadzand), 
Kust en haven (Zeebrugge en Heist) en Damme (historische 
stad en haar omgeving).

Om leerkrachten de m ogelijkheid te bieden alles visueel te i l lu 
streren werd een cd-rom  gemaakt. Daarop staan het w e rk 
boek en de kleurenafdrukken van dia's en kaarten m et onder
steunende uitleg. A lle m ateriaa l kan door de leerkrach t 
bewerkt worden zodat het op maat kan gem aakt worden voor 
de lessen. Verder staat e r een presentatie op over het land
schap in de Zwinstreek, een aantal verduidelijkende foto's en 
een selectie van kunstwerken die door de leerlingen van kun- 
stafdelingen van een aantal scholen gem aakt werden over dit 
landschap.

W erkboek en cd-rom  werden bij de leerkrachten ge ïntrodu
ceerd via vorm ingsm om enten op het terre in . Het project rich t 
zich vooral naarde tweede graad secundair onderw ijs m et u it
breidingen naar de eerste en derde graad. Maar a l w ie in te
resse heeft voor landschap in het algemeen en de Zwinstreek 
in het b ijzonder kan van deze m aterialen iets opsteken.

Dienst na tuur- en m ilieueducatie 
T. 050 40 32 51 - F. 050 40 34 03

Van in het p rille  begin van het s trand toerism e in de 19e eeuw 
organiseerden de verschillende gem eenten autonoom  hun 
reddingsdienst. De enorm e verscheidenheid in m ethodiek en 
het gebrek aan coördinatie en sam enwerking, gekoppeld aan 
de vastste lling dat er in de periode 1960 -  1979 146 mensen 
verdronken in de onbewaakte zones bleken niet bevorderlijk 
voor de veiligheid van het toenem end aantal baders. In ok to
ber 1979 werd in de provincieraad van W est-Vlaanderen een 
voorste l 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 bre i
den op voorwaarde dat een overkoepelend orgaan een ra tio 
ne ler aanwending van personeel en m ateriee l op zich zou 
nemen.

De gemeenten De Panne, Koksijde, N ieuwpoort, M iddelkerke, 
Oostende, Bredene en Knokke-Heist zagen onm idde llijk  de 
voordelen in van een dergelijke sam enw erking en besloten in 
1982 om samen m et het provinciebestuur W est-Vlaanderen de 
Intercom m unale Kustreddingsdienst W est-Vlaanderen in de 
vorm  van een coöperatieve vennootschap op te richten. De 
doelste lling was en is zeer du ide lijk : de vereniging heeft tot 
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 toe
rism e aan de kust te bevorderen. Zij s treeft d it doel na m et alle 
m iddelen, waaronder het organiseren, coördineren en bege
leiden van de kustreddingsdiensten. De vereniging mag alle 
verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks met 
het m aatschappelijk doel verband houden. De voordelen van 
deze sam enw erking werden snel duidelijk, m aar toch duurde 
het nog to t in 1995, respectievelijk 1996 en 2000 vooraleer B lan
kenberge, Brugge en De Haan beslisten om toe te treden. Van
daag is de IKWV het overkoepelend orgaan voor alle kustge- 
m eenten wat de organisatie van de kustreddingsdienst betreft.

De kustreddingsdiensten worden op het strand vertegen
woordigd door de vele strandredders. Deze redders zijn vlug 
en gem akke lijk  te herkennen aan hun uniform e kledij, hun 
m isthoorn, de rode handvlag en de zwemvest. De m isthoorn 
en de rode handvlag zijn de be langrijkste w erk ins trum enten 
van een strandredder en worden gebru ik t om de nodige r ic h t
lijnen te geven aan baders die zich op een zekere afstand in 
het w a te r bevinden. Andere herkenningspunten zijn de red- 
derscabine, de IKWV-vlag en de mirador. A ls redder word je in 
dienst genomen door een van de betrokken gem eentebestu
ren en dit conform  de voorwaarden omschreven door de raad 
van bestuur van de IKWV. Eenmaal in dienst genomen, word je 
te r beschikking gesteld van de IKWV. Je m oet m instens 17 ja a r 
oud zijn u ite rlijk  op de datum  van de ind iensttreding en in het 
bezit zijn van een reddersbrevet u itgere ik t door WOBRA (West- 
Vlaams ople id ingscentrum  voor brandweer, redders en am bu
lanciers). T ijdens de maanden ju li en augustus zijn e r zo per
m anent bijna 350 redders van dienst. Samen staan ze elke dag 
in voor de bewaking van 80 strandzones van 10u30 to t 18u30. 
Ondertussen s te lt de IKWV alles in het w erk om het aantal



bewaakte zones nog uit te breiden enerzijds en anderzijds de 
bewakingsperiode uit te breiden. Via a llerhande sensib ilise- 
ringscampagnes s te lt de IKWV a lles in het w erk om het baden 
in de onbewaakte zones te ontraden.

s a i i

SAU ('Schéma d'Am énagem ent Intégré du L itto ra l’] is een 
grensoverschrijdend sam enwerkingsverband van overheden 
en instanties betrokken bij de kust. Dit project wordt m ogelijk 
gem aakt door het Europees program m a INTERREG II IB 
Noord-W est Europa en veertien partners gesitueerd in de 
graafschappen Essex en Kent, de Région Nord-Pas de Calais 
en de provincies W est-Vlaanderen en Zeeland

Opgericht in 1999, ijvert het partnerschap voor het herste l van 
de lokale economieën, het behoud en de uitbreiding van het 
kust- en m aritiem e m ilieu en de creatie van het eerste Euro
pees Regionaal Park rond de Zuidelijke Noordzee.

N atuur- en m ilieueducatie is één van de vele SAIL actiepun
ten. De provincie W est-Vlaanderen neem t h ier het voortouw. 
Dit behelst onderm eer het in kaart brengen van alle NME 
(natuur- en m ilieueducatie ] activite iten aan de kust, het s ti
m uleren van sam enwerkingsverbanden tussen besturen en 
streekverenigingen, ondersteuning van het v rijw illige rsw e rk  
door de organisatie van vorm ing en bijscholing van gidsen en

natuurouders, en het uitw erken van een transnationaa l net
w erk van NM E-actoren en -cen tra  samen m et de andere SAIL 
partners.
Info transnationa le SAIL activite iten
Françoise Lantsoght, SAIL coörinator
Provinciehuis W est-Vlaanderen, Leopold Hl-laan 4-1, 8200 S int-
Andries
T. 050 40 34 10 -  F. 050 40 31 06 -  francoise.lantsoghtldwest-
vlaanderen.be
www.sailcoast.org

Info NME aan de kust SAIL
Leo Declercq, NME Steunpunt kust
Provinciehuis W est-Vlaanderen, Leopold 111-laan 41, 8200 Sint- 
Andries
T. 050 40 33 11 -  F. 050 40 34 03 -  leo.declercqldwest-vlaan- 
deren.be
www.weekvandezee.be
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De T jiftja f is een klein zangvogeltje die zijn eigen naam regel
m atig en onverm oeibaar flu it. Zijn levendigheid typeert het 
Europees project van de Provincie W est-Vlaanderen (dienst 
N a tuur en M ilieueducatie) en het Franse "Centre Perm anen
te d 'in itia tives pour l'Environnem ent Flandre M aritim e” (beter 
bekend als Adeeli u it Zuydcoote).

Lisa Browning IThe W ild life Trusts, Engelandl geeft een workshop te Brugge. Een mooi resultaat van grensoverschrijdende sam enwerking, alleen 
jam m er van de spaghetti.

http://www.sailcoast.org
http://www.weekvandezee.be


WiL je m et je klas "overde Schreve'' gaan? Geen probleem! Met 
een Vlaamse natuurg ids kan je de Noord-Franse duinen on t
dekken.
Zin om te verbroederen met een Franse klas laanbod enkel 
voor het secundair onderw ijs uit de Westhoek)? Pas de pro
blèmes! Tijdens een NME activite it kan je je Franse kennis tes 
ten [wijnen niet inbegrepen).
Of w il je  volgende zom er gewoon m et je gezin de Franse du i
nen intrekken? Dat kan. Je bent welkom  op één van de voL- 
gende gratis, geleide wandelingen [kaartje op aanvraag):

Zom er in de Franse duinen: Nederlandstalige wandelingen in 
Franse duinen:
1) Zaterdag 3 ju li 2004 om 9u30: G rensoverschrijdende dag

wandeling De Panne-Ghyvelde ism Zeevonk, de Vlaamse 
Gemeenschap Afd. N atuur en het Conseil Général du Nord 
Sam enkom st: De Nachtegaal De Panne

2) Zondag 18 ju li 2004. om 10uOO: Dune Fossile de Ghyvelde. 
Sam enkom st: Kerk van Ghyvelde

3) Zaterdag 24 ju li 2004 om 14u30: Dune Marchand. 
Sam enkom st: centra le parking Zuydcoote-Bad

4) Woensdag 4 augustus om 14u30: Dune du Perroquet 
Sam enkom st: Oostdijk Bray-Dunes

5) Maandag 9 augustus 2004 om 14u30: Dune Dewulf 
Sam enkom st: Parking Ferme du Nord Zuydcoote

Meer in form atie :
Claude W illaert 
S teunpunt NME Kust 
Esenkasteel 
Woumenweg 100 
8600 Diksm uide 
T. 051 51 93 46 
F. 051 51 93 51
c laude.w illaert0w est-v laanderen.be

06H

V&n de, Z oe,

Sinds 1998 organiseren alle kustgem eenten in sam enwerking 
m et de provincie en ta l van organisaties de 'Week van de Zee'. 
Dat de zee veel aandacht krijg t, getuige daarvan de stroom  toe
risten. Of ze de ju is te  aandacht k rijg t is een ander verhaal. Een 
enkel voorbeeld: ga op een zonnige zomerdag naar het strand 
en kijk eens hoeveel afval de mensen achterla ten. Je weet 
onm idde llijk  genoeg; er is h ier nog heel wat 'm ilie u -w e rk ' aan 
de w inkel.
Meer kennis, m eer waardering en m eer zorg voor het kustge
bied creëren bleek, b lijk t heel erg nodig. Vandaar dat onder 
im puls van de provincie [de dienst na tuur- en m ilieueducatie) 
d it pro ject werd opgestart.
Via educatie w il men komen to t een gedragsverandering en 
dat is precies wat de 'Week van de Zee' beoogt: de kinderen 
ervaringsgericht leren na tuu ren  m ilieu aan de kust te respec
teren en de volwassenen de m ogelijkheid bieden om zee, 
strand en duin op een andere m anier te leren kennen. 
Daarom werden verschillende m aterialen ontw ikke ld [zie 
publicaties) om op een leuke m an ie r zee, strand en duin te 
exploreren. Om dit alles in goede banen te leiden worden c u r
sussen zeenan im a to ringerich t en krijgen de leerkrachten van 
het basisonderw ijs de kans om vorm ing te volgen [zie 'veld
w e rk ' en 'cursussen en vorm ing').
Elk ja a r komen enkele tienduizenden kinderen in schoolver
band naarde 'Week van de Zee' en in het weekend nemen enke
le duizenden volwassenen en gezinnen deel aan één of m eer 
activite iten. Wie e r dit ja a r w il bij zijn, kan dat van 23 a p ril to t 

9 mei.
Voor m eer info kan je terecht bij de 10 kustgem eenten (toe
ristische diensten voor weekendactiviteiten, m ilieudiensten 
voor weekactiviteiten, adreslijs t zie 'wegwijzer') of bij de dienst 
NME (natuur- en m ilieueducatie lvan de provincie op het num 
m er 050 40 33 11 of 051 51 93 46 of ga naar de WEBSITE 
www.weekvandezee.be !

Nederlandstalige wande
lingen in de noord Franse 
duinen dankzij het project 
'Tjiftjaf.

http://www.weekvandezee.be


Via diverse werkvorm en leren de kinderen over de zee.

Elk jaa r komen enkele tienduizenden kinderen naar 
de 'Week van de Zee’ ...

Bi



Wij zetten ons in voor het m ilieu in en om onze school. 
Met toffe acties pakken wij m ilieuproblemen aan.
Door te leren over m ilieu en natuur gaan we spaarzamer 
om met water en energie.
Wij zorgen voor m inder afval en helpen de natuur.
Ook in het verkeer zetten wij ons beste beentje voor.
In onze school helpt iedereen mee aan MOS: de leerlin 
gen, de ouders, de leerkrachten, het overige personeel en 
de directie.

Het MOS-project biedt een m ilieuzorgsysteem  op maat van het onderw ijs. 
Voor elk MOS-thema w ordt een overzicht van m ilieuvriende lijke schoolac
ties, bestaande leerm iddelen en bovengemeentelijke MOS-schakels u itge
w erk t in een them abundel. Een MOS-school kan die gratis verkrijgen.
Zin om ook te gaan MOSSEN? Inschrijven kan via de m ilieube le idsverk la
ring (z iewww.m ilieuzorgopschool.be onder 'Hoe word ik een MOS-school?')

S E C U N D A I R  EN 
HOGER O N D E R W I J S

Secundaire scholen en hogescho
len kunnen streven naar een logo 
'Groene School’.
Er zijn 3 logo's te verdienen, te l
kens na een schooljaar in tensief 
werken rond m ilieu.
De leerlingen worden aangemoe- 
digd om zelf mee te denken, te 
plannen, ideeën uit te werken en te 
evalueren.
VoorTSO en BSO zijn speciale pak
ketten uitgewerkt.

Alle info bij Provincie W est-Vlaanderen -  Dienst N atu ur- en Milieueducatie:
Bart Decrop: T. 050 40 32 66 - bart.decrop0west-vlaanderen.be - basisonderwijs 
Kristin Kino: T. 050 40 33 80 - kristin.kino0west-vlaanderen.be - basisonderwijs 
Lieve Maes: T. 050 40 32 83 - lieve.maes0west-vlaanderen.be - sec. en hoger onderwijs 
F. 050 40 34 03 -  Website: www.milieuzorgoDSchool.be

Ministerie van de West-Vlaanderen ̂
Vlaamse Gemeenschap Door mensen gedreven

http://www.milieuzorgopschool.be
http://www.milieuzorgoDSchool.be
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Ontdek de natuurgebieden aan de kust en bezoek het Vlaams 
Bezoekerscentrum  'De Nachtegaal'.

Je kan in de natuurgebieden aan onze kust versteld staan van 
een heel speciale dieren- en plantenwereld. Want het strand 
en de duinen zijn m eer dan zand alleen en de wereld tussen 
eb en vloed is een wereld apart. De zee, de wind, de regen, de 
zon, de planten en de tijd maken het a ltijd anders. Een natuur- 
gids kan je op weg helpen om nieuwe ontdekkingen te doen of 
je  kan e r ook alleen op uit trekken.
Heb je a l eens vanaf de hoogste duintoppen het landschap ver
kend in het natuurreservaat De Westhoek? Je kan e r wande
lende duinen zien!
Heb je a l eens m et je voeten in de  m odder gestaan in de  IJzer- 
monding? W ist je dat waadvogels h ier elke dag een gedekte 
ta fe l vinden m et w el 20.000 zeevruchten per m ?
Ben je a l grote harige oerrunderen en andere grote grazers 
tegen gekomen in onze natuurgebieden?
Voor m eer in fo rm atie  over geleide wandelingen kan je  best 
contact opnemen m et de toeristische diensten van de ver
schillende kustgem eenten.
Voor m eer in fo rm atie  over natuurgebieden tussen Duinkerke 
en N ieuwpoort kan je ook terecht in het Vlaams Bezoekers
cen trum  'De Nachtegaal'.
Het centrum  lig t op de grens van het Calmeynbos en de Oost- 
hoekduinen, naast waardevolle duincomplexen. Op een boog
scheut bevinden zich de Vlaamse natuurreservaten De W est
hoek, Houtsaegerduinen en Kerkepannebos en Duinzoom 
Oosthoek.
M om enteel zijn e r een heleboel plannen in uitvoering. De 
bedoeling is d a tje  tegen jun i 2004 hier een boeiende ten toon
s te lling  en een educatieve na tuurtu in  kan bezoeken. Het cen
trum  w il ook een educatief pakket aanbieden rond het thema 
water. Dit past het educatief project M ilieuzorg Op School 
(MOS]. Gezinnen kunnen h ier rugzakjes uitlenen m et doe- 
opdrachten en m ateriaa l om de duinen te verkennen.
Het bezoekerscentrum  is te bereiken via de E 40 a fr it Adin- 
kerke - rich ting  De Panne - 250 m voor de St. P ieterskerk, 
rechtsaf. Er is een halte van de kusttram  aan de S t.-P ie ters- 
kerk, op een v ijfta l m inuten wandelen van het centrum .

M in isterie van de Vlaamse Gemeenschap 
AMINAL a fde ling -N atuu r (cel kustzone)
Bezoekerscentum  De Nachtegaal 
O lm endreef 2 
8660 De Panne 
T. 058 42 21 51 
F. 058 42 21 52
e -m a il: na tuur.nachtegaal0lin.vlaanderen.be
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BoZoofcof’Sc.otttr'llro 'do D''oorApahho'

Het bezoekerscentrum  'De Doornpanne' is een poort to t het 
natuurgebied 'De Doornpanne'.
Het centrum  biedt aan de bezoeker via een perm anente ten 
toonste lling in form atie  over de waterw inning in de duinen en 
de fauna en flora van het natuurgebied 'De Doornpanne'. 
Daarnaast vind je in form atie  over de recreatieve m oge lijkhe
den : van uit het centrum  vertrekken bewegwijzerde w ande l
paden en is er een natuurleerpad w aar je  als individuele bezoe
ker heel w at kunt ontdekken over de waarden van de duinen. 
Tijdens de vakanties worden ergelegenheidstentoonste llingen 
rond natuurthem a's georganiseerd.
Erworden versch illende begeleide bezoeken en excursies aan
geboden (zie Wandelingen).
Deze activite iten richten zich tot het onderwijs, groepen vo l
wassenen en/of kinderen of to t de individuele bezoeker.

‘ Data
data overeen te komen m et het V isserijm useum
T. 058 51 24 68
‘ Duur
De activ ite it duurt ongeveer anderha lf uur.
‘ Plaats
Nationaal V isserijm useum  P. Schm itzstraat 4 te Oostduinkerke 
‘ W anneer
ju li - augustus: dagelijks open van 10 - 12 u en van 14 - 18 u. 
buiten seizoen: maandag gesloten, open van 10 - 12 u en van 
14 - 18 u.
‘ Voorbereiding en naverwerking
Blanco en ingevuld takenblad te r voorbereiding of naverwer
king in de klas kan eveneens besteld worden bij het V isserij
m useum

B

‘ Open
Januari t.e.m  mei -  ok tobe rt.e .m  december: vrijdag en zate r
dag: 10-12u /  14-16u
Krokus-, paas-, herfs t-, en kerstvakantie, jun i en septem ber: 
dagelijks (behalve op zon- en feestdag) 10-12u /  14-16u 
Ju li en augustus dagelijks (behalve op zon -en  feestdag) 10- 

12u /  14-17u
Gesloten op zon en feestdagen, op 2 januari, 2 novem beren 26
decem ber
‘ Toegang
Bezoekerscentrum : gratis
Excursies: gra tis w anneer de gids vrij is
‘ Info
Bezoekerscentrum  'De Doornpanne' van de In tercom m unale 
W aterle id ingsm aatschapp ij Veurne Am bacht' IIWVA)
Rika Driessens
Doorpannestraat 2, 8860 Koksijde, 058 53 38 33, info0iwva.be 
www.iwva.be

Kol tU iO t ia d ]  V iSStIdliOfUciL yi-SSoH'irflUSoVJra

Wie het vissersleven aan onze kust door de eeuwen heen w il 
leren kennen, moet naar het Nationaal V isserijm useum . Van 
het leven van vissers op woelige zeeën en in barre om standig
heden kan je je h ier een voorste lling maken. Een voorste lling, 
want de rea lite it overtre ft h ier de verbeelding.
Voor kinderen is e r een speciaal program m a. Aan de hand van 
een video kan je vanuit je com fortabele stoe l het harde en noes
te leven van de vissers meemaken. Een verhaal over het re i
len en zeilen van de visserij. Maar eerst gen ie tje  van een rond
leiding in het V isserijm useum .

‘ Doelgroep
derde graad 
‘ Aantal deelnem ers
tot 35 leerlingen

http://www.iwva.be
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Do Lort^pcldof

De kinderboerderij heeft een accom m odatie m et veel m oge
lijkheden: een erf waarop kippen,ganzen en andere geveder
de vrienden rondscharrelen, een vijver m et versch illende een
densoorten en schildpadden die de oevers bevolken, kon ij
nenhokken m et hun bewoners, een weide m et geiten, scha
pen, varkens, pony's en ezel, twee bio-lokalen en een bak
oven. Voor wie even w il pauzeren is er een cafetaria m et u it
zicht op een klein speelplein.
De k inderboerderij w il kinderen opnieuw in aanraking laten 
komen m et het boerderijleven in a l haar facetten.
De w erk ing op de kinderboerderij sp itst zicht toe op klassen, 
jeugdgroepen, gezinnen en andere organisaties. Ook voor 
mensen m et een handicap zijn activiteiten m ogelijk.
De boerderij is voor groepen en gezinnen gratis te bezoeken. 
Activiteiten voor groepen dienen tijd ig te worden gereserveerd 
en ze gaan door van maandag tot vrijdag.
Je kan versch illende workshops aanvragen:van graan tot 
brood, van schaap to t draad, kaarsen gieten, boerderijwerk, 
rondleiding op de boerderij, van ei tot kip (zie ook Workshops). 
Een workshop duurt 1u30 à 2u, voor broodbakken 2u30. Er 
wordt gezorgd voor een deskundige begeleiding.
Reserveren 058 23 69 86

Prijs €  0,70 per leerling m et een min van €  12,50 voor brood
bakken + €  0,50 per broodje/kind
Er is een fo ld e rte  verkrijgen, en De Lenspolder' geeft alle info 
over na tuur- en m ilieueducatie, natuurwandelingen, week van 
de zee , uitlen ing veldwerkkoffers enz.
Plaats De Lenspolder: Elf Ju li-w ijk  8620 Nieuwpoort,
T. 058 23 69 86 F. 058 23 69 86

Kinderboerderij 'De Lenspolder': watzie je dooi



7.«/ B e z ü e k e rsce n fra  en »ju sea  
M iddelkerke

!ï]ïddelv/ifid oVtd _ "Wifidrookh

Enkele enthousiaste kustbewoners hebben samen m et de 
WVEM de cvba M iddelwind opgericht. Deze groep van mensen 
w il de bevolking sensib iliseren voor w indenergie.
M iddelwind organiseert voordrachten over w indenergie 
gekoppeld aan een bezoek aan de w indtu rb ine in M iddelkerke 
voor verenigingen, scholen of andere groepen geïnteresseer
den. Op tijd  aanvragen is echter de boodschap. H iervoor kun 
je terecht bij Joost Cuvelier of Luc Meire bij M iddelw ind. Wij 
hopen alvast u eens te kunnen begroeten in M iddelkerke 
’ Info
Boterdijk -Westende, 050 67 11 03 
M iddelwindl3wvem.be
Contactpersoon Joost Cuvelier of Luc Meire 
T. 050 44 77 11 - F. 050 33 07 05 
h ttp ://su rf.to /m idde lw ind

SporrpaliokooVo Hlidckferfc

De Spermaliehoeve is een gemengd landbouwbedrijf. De w e r
king van de hoeve w il kinderen en jongeren d ich te r bij de natuur 
en het landbouwleven brengen. De activite iten tijdens het ve r
b lijf op de boerderij staan voornam elijk  in functie van ze lf
voorziening: dieren voederen en verzorgen, brood bakken, 
planten wieden, koken en het po lder- en kustlandschap explo
reren.
’ Info

Dienst toerism e 059 30 03 68 of 059 30 20 85, toerism eO m id- 
delkerke.be

Het hoevepad vertrekt aan het huisYseland, op de hoek van de 
Hoveniersstraat en de Lom bardsijdelaan (de weg tussen Wes- 
tende Dorp en Lom bardsijde Dorp). Dit w itte  huis m et punt- 
gevel, dat gebouwd werd in 1905, kun je  bewonderen als aan
denken aan de IJslandvaart in deze streek. Het wandelpad laat 
je verder kennis maken m et de ijs landvaarders die hier vroe
ger woonden en m et de na tuur in de omgeving van Westende 
en Lom bardsijde.
’ Info

Dienst toerism e 059 30 03 68 of 059 30 20 85, toerism eO m id- 
delkerke.be

http://surf.to/middelwind
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Aanm onsteren in 't Zeehuis is zeeman worden!
Een vind ingrijke verkenningstocht door het m aritiem e Leven. 
Kennismaken met het vissersleven en de recentste vaa rtu i
gen, als lich tm atroos of schipper.
Een ervaringsgericht speuren op de boot, in de zee, op het 
strand. B lik op de duinen, op de horizon.
De vuurtoren seint je alvast welkom !
‘ W anneer
Doorlopend tijdens het ja a r op afspraak.
Plaats Educatief centrum  't Zeehuis -  Fortstraat 128 
[Duin & Zee]
‘ U itw erking
Horizon Educatief v.z.w -  Scenografisch huis Sien 
‘ Info
Horizon Educatief vzw -  059 32 21 83
info@horizoneducatief.be
Prijzen 1 euro per persoon

îï]d rie ,n  E&olo^iS&k C otilru rfl V.2.V/

COASTWATCH -  GIDSENWERKING.Langestraat 99 
EERSTE HULPOPVANGCENTRUM VOOR VOGELS

JEUGDHERBERG "DE PLOATE", Langestraat 82

B. 8400 Oostende
T.enF. MEC vzw 059 43 07 02
e -m a il: marien.ecologisch.centrum@ pandora.be
Webstek (in opbouw]: www.marienecocenter.be

T ''De Ploate" 059 80 52 97 F. 059 80 92 74 
e -m a il: deploate@travel.to 
Webstek: www.deploate.com 
Coordinator: A rthu r Craey

‘ Wat doet het MEC vzw?
Via educatieve, aanpasbare, korte en lange te rm ijn  program 
ma's en activite iten u itd rukking geven aan onze m issie: ''Juist 
gedrag laat geen sporen na''. Dit gebeurt binnen een grens
overschrijdend, eco-toeristisch gestructureerd Jeugdher- 
bergnetwerk, waar NME steeds ' in—zich t” b lijft.

‘ Hoe doet het MEC vzw dat?
Door mee zorg te dragen voor het behoud, herste l en waarde
besef van de na tuur in het algemeen en voor de kust in het b ij
zonder, via "fo rm e le" en "in form ele" leerprocessen/activ ite i
ten.
Deze procesvormen worden uitgevoerd door na tuur- en 
m ilieueducatie (NME) te brengen m et hoofd (beschermen van 
ontdekte kennis door s truc ture ring ], hart (voeding geven aan 
gevoelens op een harm onieuze manier) en handen [door leren 
leven, dagelijks bezieling geven aan hoe duurzam e relaties te 
leggen).

‘ Concreet?
• begeleide wandelingen [strand, duinen, polders en havens]
• avontuurlijke zoektochten (o.a. garnalen kruien en krabben 
vissen]
• them agerichte activite iten in onderlinge sam enw erking m et 
scholen en verenigingen
• evaluatiegesprekken waarin na tuur,toerism e en recreatie 

druk e.a them a's centraal staan
• Coastwatch voor allen in de vierseizoenen (omvat het w e ten
schappelijk "archiveren" van "aanspoelse ls"]; "A fva l"-on tle- 
den en m et aangepaste m aatregelen trachten deze (en ande
re] vorm en van vervuiling tegen te gaan en te verm inderen. Om 
uite inde lijk  vanuit g lobaal denken en lokaal handelen m et een 
eigen visie to t een gedragsverandering te kunnen komen
• sam enw erken/acties voeren m et andere gouvernem entele 
organisaties (G.O's) en niet-gouvernem entele organisaties 
(N.G.O's) op zowel lokale als op grensoverschrijdende m anie

ren

‘ Waar
In Oostende en de kustgem eenten [in sam enw erking m et Dun
kerque (F), Retranchem ent (NL) en Domburg (NL).
‘ W anneer
Het hele ja a r door kunnen seizoengebonden activite iten geor
ganiseerd worden op aanvraag/afspraak.
‘ Door wie
Door een team  van ervaren MEC-gidsen.

‘ Voor wie
Wie interesse heeft kan deelnemen. M eertalige, twee uren 
durende, begeleide wandelingen (schoolklassen, jongeren- en 
volwassenenverenigingen, fam ilies en anders validen) worden 
georganiseerd voor m axim um  20 deelnem ers per gids.
‘ Open
Tijdens de zom er (dinsdag to t zaterdag) en schoolvakanties 
vanaf 13.00 to t 18.00. Andere dagen -  op aanvraag en op 
afspraak.

forl tldpoLoh

Het begint a llem aal twee eeuwen geleden, in de tijd van Napo
leon. Hij besliste, m et zijn voeten in het zand en zijn hoofd in 
de wolken, géén strandkasteel, m aar een écht fo rt te bouwen, 

boven op het duin!
In dat fo rt huizen zijn gedachten, zijn verlangens naar een héél 
groot rijk. Een fortg ids begeleidt de ontdekkingsre is doorheen 
het fo rt en s tim u lee rt de kinderen en jongeren om het fo rt u it 

te pluizen.
Het Fort Napoleon op de Oosteroever is het be langrijkste 
krijgsbouw kundige m onum ent dat in Vlaanderen herinnert 
aan de Napoleontische tijd.

‘ W anneer
Van 1 a p ril tot 31 oktober: 11.00-13.00 uur en van 14.00-18.00 
uur. Gesloten op maandag.
Van 1 ju li tot 31 augustus: 11.00-13.00 uur en van 14.00-18.00 

uur.
Van 1 november to t 31 m aart tijdens de weekends op feestda
gen en tijdens de schoolvakanties: van 14.00-18.00 uur.

mailto:info@horizoneducatief.be
mailto:marien.ecologisch.centrum@pandora.be
http://www.marienecocenter.be
mailto:deploate@travel.to
http://www.deploate.com


'P laa ts
Vuurtorenweg Oostende
Info Fort Napoleon -  059 32 00 48
'P rijzen
Individuele bezoeker: €  4 per persoon.
Kinderen -12 jaar: gratis.
Groepen vanaf 20 personen: €  3 per persoon 
Groepsbezoek met gids: het hele ja a r door na reservatie.

Opohluof-lrpUSeAIw a tU iU ll

In het duinengebied van het Provinciaal Domein Raversijde 
bevindt zich een unieke h istorische site van de m oderne ves
tingbouw: 60 constructies uit de twee wereldoorlogen, ver
bonden door twee k ilom ete r open of onderaardse gangen. 
Sommige constructies werden in hun oorspronkelijke staat 
hersteld en met authentieke voorwerpen heringericht.
A lles ademt e r de sfeer van 'De Langste Dag'.

'W anneer
Open van 1 a p ril to t en m et 11 november 
Plaats Domein Raversijde -  N ieuwpoortsesteenweg 636 - Oos
tende 
'In fo
Domein Raversijde -  059 70 22 85 
'P rijzen
Audiogids inbegrepen: €  5 per persoon.
Kinderen -12 jaar: gratis 
Speciale prijzen voor groepen.
Com biticket (3 musea + audiogids]: €  8,70

'WdlruVe^Siiik

Een bewogen verhaal over onze kust insp ireert ons om te f l i t 
sen naar het verleden.
Na 500 ja a r herleeft een verdwenen m iddeleeuws vissersdorp. 
Jan van Varsenare onthaalt en brengt het vissersbestaan in 
v ier gereconstrueerde huizen to t leven. Actie f verleden?
Een verbazingwekkend bezoek aan een unieke site!

'P laa ts
Domein Raversijde -  N ieuwpoortsesteenweg 656 Oostende 
W anneer Van 1 ap ril to t 11 november: van 14.00-17.00 uur 
'In fo
Domein Raversijde -  059 70 22 85 
'P rijzen
Audiogids inbegrepen: €  5 per persoon.
Kinderen -12 jaar: gratis 
Speciale prijzen voor groepen.
Com biticket (3 musea + audiogids).: €  8,70

ffloreorucs] PrifiS

Ontdek de bijzondere leefwereld van Prins Karei (1903-1983), 
broer van Koning Leopold III en regent van België van 1944 tot 
1950: een koningskind en kunstenaar.

'P laa ts
Provinciaal Domein Raversijde -  N ieuwpoortsesteenweg 636
Oostende
'W anneer
Van 1 ap ril t.e.m  11 november: van 14.00-17.00 uur.
'In fo
Domein Raversijde -  059 70 22 85 
'P rijzen
Audiogids inbegrepen: €  5 per persoon.
Kinderen -12 jaar: gratis 
Speciale prijzen voor groepen.
Com biticket (3 musea + audiogids): €  8,70

tloofa2oe,—GlQAJdriDro
I

De Noordzee, een wonderbare onderwaterw ere ld vlak bij de 
v istrap wordt ons van nabij geserveerd. Een k leurrijke  on t
dekkingstocht naar leven in zee, de aanpassing van de dieren 
aan hun omgeving, elk op zijn eigenzinnige manier.
Het Noordzee-Aquarium  laat je niet alleen kennis maken met 
het leven in de Noordzee. De vereniging organiseert ook voor
drachten, excursies en tentoonste llingen.
De ’V riendekring Noordzee-Aquarium  Oostende vzw pub li
ceert d riem aandelijks haar t ijd sch rift en w erk t educatieve pro
gram m a's uit voor haar leden.

'P laa ts
Visserskaai Oostende 
'W anneer
Van 1 jun i to t 30 septem ber en zon- en feestdagen van 10.00-
12.00 uur en van 14.00-18.00 uur.
Weekdagen van 1 a p ril to t 31 mei van 10.00-12.00 uur en van 
14.00-17.00 uur.
'In fo
Noordzee-Aquarium  -  059 50 08 76
Folder 'De wonderbare onderwaterw ere ld van de Noordzee' 
'P rijze n
Individuele bezoeker: €  2.
Kinderen -  14 ja a r €  0,65.
Schoolgroep: €  0,65 per kind.
Groep volwassenen vanaf 10 personen: €  1,24 per persoon. 

Q.ro<Atl(W

Op 3 ap ril 1995 loopt de 'Am andine' voor de laatste keer de 
Oostendse haven binnen. Zijn v isserscarriè re is afgelopen. 
H iermee valt de fin itie f het doek over de Oostendse IJslandvis- 
serij.
Na de oprich ting van de vzw M aritiem e Site Oostende door 
enkele enthousiaste lingen m et een hart vol nostalgie voor 
oude vissersvaartuigen, werd in m aart 1998 gestart m et de 
renovatie van de laatste IJslandvaarder, de 0.129. Het schip 
werd daarna als m useum  ingericht.
U kan zich laten fascineren door 'd' Ostensjhe leslandvisjhe- 
rie'.

'P la a ts
Vindictivelaan 35-Z Oostende



•W anneer
Ma. 14.00-18.00 uur 
Andere dagen 10.00-18.00 uur 
Zon- en feestdagen open 
*ln fo
M aritiem e Site Oostende Amandine m useum  -  059 23 43 01 -  
F. 059 23 77 29
m so-ano lfßp lanetin te rne t.be
"P rijzen
Volwassenen: €  3.
Kinderen -  14 ja a r €  1,50.
Schoolgroep: €  1,50 per kind.
Groep volwassenen vanaf 10 personen: €  2,50 per persoon. 
Gids (max. 15 p.): €1 5  (op aanvraag)

fDe.t’od lor

Droom jij er ook van om m atroos te worden en de zeven w ere ld
zeeën te bevaren?
Dan kun je m et ons mee!
Tenminste als je niet te snel zeeziek wordt. Maar niet iedereen 
kan zom aar m atroos worden. Eerst m oe tje  de boot heel goed 
leren kennen. We nemen een kijk je aan boord van de M erca
tor. De jonge leerling -o ffic ie ren krijgen leuke opdrachten en 
maken zo kennis m et de eigen wereld van de zee.
De beste s tuu rlu i staan niet a ltijd  aan wal!

•P laats
M ercatordok te r hoogte van het stadhuis te Oostende 
‘ Prijzen
VoLwassenen: €  3,50 audiogids inbegrepen.
+ 60: €  2,75 audiogids inbegrepen.
Kinderen -  14 jaar: €  1,75.
Groep volwassenen vanaf 20 personen: €  2,75 per persoon. 
Scholen: €  1,75 per kind.
Info M ercator -  02 72 00 139 (059 70 56 54)
•Begele id ing
Educatief pakket voor scholen 'M ercator: de zee in de wereld ': 
zie workshops of ate lie rs

Oosbhds H is to r i é  fï)u&AJro De, Plate,

’De Ploate' herbergt een unieke verzam eling m aguettes van 
vissersschepen. Je raakt vlug in de ban van dit rijk  stukje ver
leden.
Hier leer je het harde bestaan van onze Noodzeevissers ju is t 
inschatten.
Tevens maak je kennis m et de problem atiek van de visserij hier 
en elders in de wereld.

*W anneer
Van 15 septem ber to t 15 jun i op zaterdag.
T ijdens alle schoolvakanties.
•Openingsuren
van 10.00 -  12.00 uur en van 14.00 -  17.00 uur.
Gesloten op dinsdag.
•P laa ts
Oostends H istorisch Museum De Plate -  Langestraat 69

•P rijzen
Volwassenen: €  2.
+ 60: €  1.
Kinderen -  14 jaar: gratis.
*ln fo
Heemkundige kring De Plate -  059 51 67 21 
•Begele id ing
Educatief pakket voor scholen 'De geheimen van de zee': zie 
workshops of ate lie rs

Tdroe,S ErtSorkliS

Een schildershoed, een verfkwast en een palet ... m et deze 
a ttribu ten zwerf je door Ensors inspiratiebron.
De souvenirw inkel, het 'B lauwe Salon' en de maskerade bren
gen je in de wondere leefwereld van een eigenzinnig Oostends 
kunstenaar.

‘ W anneer
Tijdens de maanden ju li, augustus en septem ber open vab
10.00 -  12.00 uur en van 14.00 -  17.00 uur.
•P laats
Vlaanderenstraat 27 -  Oostende 
•In fo
Museum voor Schone Kunsten - 059 80 53 35 
•Begele id ing
Educatief pakket voor scholen 'Jam es inv iteert': zie workshops
of ate lie rs
•P rijzen
Volwassenen: €  2.
+ 60: €  1.
Jongeren -1 8 ja a r: gratis 

T a p d n S e ,  t\Jin S f i i n  t a i  T o i

Shin is diep, diepzinnig, geleerd. Shin verw ijst naar de rijke 
geschiedenis van Japan en België en staat voor trad itie . Shin 
als sym bool staat ook voor de rijke geschiedenis van deze 
plaats als tu in van de koninklijke chalet.
Kai is zee, oceaan. Japan is een eilandengroep en Oostende 
een stad aan zee. In de zee de zon zien ondergaan of daaru it 
de zon zien opkomen, brengt mens en na tuur d icht bij etkaar. 
De kusten en de zee zijn voor Japan en Oostende levensaders. 
Tei is tuin, heiligdom . Een tu in om tot rust te komen, om één 
te worden m et de natuur. Een heilige plaats die de bezoeker 
innig om arm t.

•W anneer
Van 10.00 -  18.00 u u ro p  zaterdag en zondag en alle dagen t i j 
dens de schoolvakanties.
Gesloten van 15 novem ber tot de krokusvakantie.
•P laats
Koningspark -  Koningsstraat Oostende 
“ Info
Groendienst Oostende -  059 70 30 14 
•Begele id ing
Gidsenkring Lange Nelle -  059 80 73 81



‘ Extra
Toegankelijk voor ro lstoelpatiënten. 
Honden niet toegelaten.
Prijzen €  1 per persoon



7 .6  B e z ü ck e rsccn f r a  en » jo sea  
Blankenberge

S lo o ^  j o  lio U  op, in ood VUAJrli,01’on

Het Zeegenootschap is een groep van enthousiaste v r ijw illi
gers gehuisvest in de Vuurtoren van Blanken berge. Deze Vuur
toren (die bezocht kan worden] herbergt een D idactisch Nau
tisch In form atiecen trum  m et bibliotheek, het m useum  over 
zee, haven, visserij, zeilen, navigatie, schiem answerk, boot- 
bouw, m aritiem e geschiedenis en een grote verzam eling zee
kaarten. Verder worden e r ook theoretische Navigatielessen 
gegeven (in de w interperiode].
A l deze activite iten worden in goede banen geleid door Henri 
De Meere (vader en s tich te r van Het Zeegenootschap en 
beheerder van het Museum).

’ Wanneer?
Woensdag, zaterdag en zondag van 15 to t 18 uur en op 
afspraak.
’ Info
Adelin LAMBERT (0475 29 88 65) 
e -m a il: adelin .lam bert0pandora.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 
T. 050 41 20 00

Groenwaecke is ook bereikbaar m et de belbus vanaf iedere 
centrum  bushalte. Geïnteresseerden moeten twee uu r op voor
hand bellen naar 078 15 11 15 - h ttp ://w w w .u itke rkse-po l- 
der.be/

S o d  L ifo  Cotttir o

Ontdek een spectaculaire onderwaterwere ld. Speciale a ttrac 
ties zijn: het zeehonden rescue-centrum , de collectie zee
paardjes, het otterland en de onderw atertunne l w aar de haai
en en andere bewoners van de Noordzee over je zwem m en!

’ W anneer
A lle dagen vanaf 10 uur, behalve op kerstdag.
’ Plaats
Koning A lbert l-laan 116 te 8370 Blankenberge
T. 050 42 42 00
www.sealife.be
’ Prijzen
Zie website

BoZoo^orS&oftirDro, Groorvwdo&^o

Het bezoekerscentrum  in het natuurreservaat "U itkerkse Pol
der" is vrij toegankelijk. Er is een tentoonste lling m et m u lti
media te bezichtigen. Inform atie en docum entatie over het 
gebied is eveneens verkrijgbaar. Er is m ogelijkheid to t het ver
bruiken van w arm e en koude dranken. Het is hét ideale ver
trekpunt voor wandelen fietstochten door het gebied. Binnen 
korte wandelafstand 
bevinden zich 4 vogelkijkhutten.

’ W anneer
Open op zon- en feestdagen van 14u.00 to t 18u.00. T ijdens aan- 
gekondigde natuurwandelingen van N atuurpunt B lankenber
ge is het bezoekerscentrum  de hele dag open van 09u.00 tot 
18u.00 zodat de wandelaars e r hun lunch kunnen verbruiken. 
Tijdens de "ganzenm aanden", 15 november to t 15 februari, is 
het centrum  de hele dag open van 10u.00 to t 17u.00.
Groepen en scholen kunnen ook op andere dagen reserveren 
via Rosa Dekempe: 050 41 78 77.
’ Plaats
Kuiperscheeweg 6b te 8370 Blankenberge - T. 050 42 90 40 
Het cen trum  bevindt zich in het oostelijk  deel van het weide- 
vogelgebied en is gem akke lijk  te bereiken door de bewegwij
zering te volgen vanaf de kerk van U itkerke (1 km]. D ich tstb ij
zijnde bushalte aan de kerk van Uitkerke.

http://users.pandora.be/zeegenootschap
http://www.uitkerkse-pol-
http://www.sealife.be


7.7 Bezoekersceüfra en wjusea 
Brugge

de narrnjR in!

Deafdeling natuureducatie van destad Brugge b ied taanscho- 
len een grote verscheidenheid van ondersteuning om m et k in 
deren de na tuur te verkennen. Centraal daarin staat het erva
ringsgerich t
leren: de leerlingen laten waarnem en, zoeken, meten, verge
lijken, verwoorden. Zo verwerven ze niet alleen kennis over hun 
leefomgeving, m aar verrijken ze ook hun vaardigheden en hun 
kennis in zichzelf en in hun relatie m et hun leefomgeving. 
Vooreen aantal gebieden en them a's kunnen leerkrachten een 
beroep doen op een natuurgids. Daarnaast kunnen leer
krachten bij de afdeling natuureducatie van de stedelijke 
groendienst
terecht voor het ontlenen van diverse w erksets om zelf hun 
klas te begeleiden bij natuurexploraties (zie ook W orkshops en 
Veldwerk). Bij e lk van deze u itleensets hoort een praktische 
handleiding, die bij reservatie aan de leerkrach t toegestuurd 
wordt.

‘ DE NATUUR IN?
Aanbod natuureducatie basisonderw ijs
N atuurcentrum  Beisbroek
Them a-excursies
K ru iden- en bijententoonstelling
Ontlening educatief m ateriaa l
Natuureducatieve afdeling -  Stad Brugge
• in lichtingen
• afspraken begeleide excursies
• ontlening excursiem ateriaal
• toezending docum entatie 
Bel het num m er 050 32 90 11 
Groendienst Brugge - Afdeling Natuureducatie 
Buiten de Sm edenpoort 2, 8000 Brugge

Kot ttdluDroohlrlJtY, Boistf’oofc

‘ Een In teractie f N a tuurm useum
In het N atuurcentrum  kunnen de leerlingen op een actieve en 
speelse wijze hun kennis en inzicht over de na tuur scherpen 
en testen: vragen- en com binatiespellen, com puterkw is, ru i
ken, 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. Aan
slu itend volgt het biotoop heide, dat in de Brugse regio ooit r i j
kelijk  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 aan
dacht voor de zogenaamde 'K leine Landschapselem enten’. 
Een bezoek aan het N a tuurcentrum  verloopt onder toezicht en 
achtergrondbegeleid ing van de leerkracht. Een fo lder m et een 
overzicht en korte toe lich ting over de verschillende them a's 
kan je daarbij helpen.

‘ Veldlabo
A lle rle i vondsten die je tijdens een uitstap met je klas in het 
bos doet, kunnen in het labo naderw orden onderzocht. Diver
se stereom icroscopen en loepen staan e r te r beschikking. 
Voorzie daarvoor de nodige tijd in uw bezoekschema. Door
gaans is in het labo ook een opstelling rond een actueel sei- 
zoensthema uitgew erkt met na tuurm ateriaa l, didactische pla
ten, m icroscopen, ... Deze opste lling kan aansluitend op een 
excursie nuttig gebru ikt worden.
‘ Leeshoek en D ocum entatiecentrum  
De leeshoek bevat een groot aantal na tuur- en m ilieuboeken, 
gaande van kleuterboeken to t gespecialiseerde werken. Er is 
een tijdschriftenstand m et een 15-ta l na tuur- en m ilieu tijd - 
schriften . Tevens is er a llerhande kaa rtm a te riaa l te consu lte 
ren: topografische kaarten, gewestplan, biologische waarde- 
ringskaart, luchtfoto's. Leerkrachten vinden e r ook een rijk  
bestand aan boeken, brochures, lesthem a's rond natuur- en 
m ilieueducatie.
‘ Openingstijden
• maandag t/m  vrijdag: van 14 tot 17 uur 
[van ap ril t/m  november)
• op zon- en feestdagen: van 14 to t 18 uur 
[van m aart tot november)
• op zaterdag gesloten
Na afspraak kun je m et je klas het N a tuurcentrum  ook in de 
voorm iddag bezoeken. We raden dit bezoekm om ent aan ver
m its het klasbezoek dan zonder h inder voor en vanwege vrije 
bezoekers kan plaats hebben.
‘ Ligging
Zeeweg 96 S int-Andries 
Parkings: Doornstraat en D iksm uidse Heirweg 
T. 050 39 09 75 [enkel voor in lichtingen), voorafspraken Groen
dienst
T. 050 32 90 11 
‘ Toegang natuurcentrum :
gratis
Groepen kunnen in het cafetaria 't Koetsenhuis picknicken 
m its  bestelling van een drankje.
Reserveren op voorhand op T. 050 67 87 50



7.2 Bezsekerscenf ra cm 
müsca Kn?kke-Heisf

tldiuur&ottlrure [iel ZvViti

Het Zwin is het grootste s likke- en schorrengebied in België. 
Bij sp ring - en/of storm vloed loopt een groot deel van het reser
vaat onderwater. Aan die rechtstreekse zeewaterinvloed dankt 
het reservaat zijn grote natuurwaarde. Ook h istorisch is het 
Zwin een be langrijk  gebied. In de Middeleeuwen vaarden zee
schepen via het toen nog veel grotere Zwin naar Brugge. Ver
zanding en inpolderingen zorgden ervoor dat het Zwin u ite in 
de lijk  veel k le iner werd. Maar toch is het een van de grootste 
natuurgebieden in ons land. Voor heel wat vogelsoorten is het 
Zwin een broedplaats bij uitstek. Aan tre k - en w intervogels 
biedt het Zwin een welkom e kans om uit te rusten en te over
w interen. Door de invloed van het zoute zeewater is ook de flo 
ra heel bijzonder. Een typisch voorbeeld is het lam soor of 
"zw inneblom m e", een schorrenplant die som m ige delen van 
het natuurgebied 's zom ers m et een paars kleedje tooit. In het 
vogelpark van het Zwin kan je een groot aantal inheemse vogels 
van dichtb ij leren kennen, waaronder de opvallende ooievaars. 
Jaa rlijks  broeden er een 20-ta l koppeltjes in de boomtoppen 
en op het dak van de koninklijke villa, het voorm alig zom er
huis van koning LeopoLd en koningin Astrid.
Kennis maken m et het Zwin : het vogelpark en het natuurge
bied dat u it kreken, slikken, schorren en m eertjes bestaat. Tot 
rust komen tijdens een wandeling in de haast eindeloze v lak
te van het reservaat, waar je nog echt 'ru im te ' kan ervaren, 
360° in het rond.
Kom je m et een groep en w ilje  graag een gids als begeleider, 
dan m oe tje  daarvoor m instens 3 weken op voorhand reserve
ren. Naast geleide wandelingen bieden we ook m eer in te rac
tieve them awandelingen en a lle rle i workshops aan. Kijk h ie r
voor verder in deze brochure of op www.zwin.be.

‘ W anneer
Open van Pasen to t septem ber van 9.00 to t 19.00 uur 
van oktober to t Pasen: open van 9.00 to t 17.00 uur 
van novem ber to t eind m aart: gesloten op woensdag 
‘ Duur
Vogelpark 1 u, natuurreservaat 2 u 
‘ Plaats
N atuurcentrum  het Zwin - Graaf Leon Lippensdreef 8 - 8300
Knokke-Heist
‘ Info
www.zwin.be
‘ Begeleiding
Een geleid bezoek m et zwingids kan aangevraagd worden, 
‘ Reservatie
Enkel nodig voor een geleide wandeling. Moet m instens 3 
weken op voorhand worden gereserveerd. C u ltuurcentrum , 
Meerlaan 32, 8300 Knokke-Heist, te l.: 050 630430, e -m a il: cu l- 
tuu rS knokke-he ist.be  
‘ P rijs
ZWIN volwassenen: 12 -  60j. individueel €  5, groep €  4 
60 + individueel €  4,20, groep €  3,30

ZWIN + VLINDERTUIN
Com bikaart: kinderen 6 - 1 1  individueel €  5, groep €  4,20 
volwassenen 1 2 - 6 0  individueel €  8, groep €  6,50 
60 + individueel €  7, groep €  5,70

:erende wandeling 
r je  kan er nog veel 
ten.

http://www.zwin.be
http://www.zwin.be


De, '/littckrtuin

Honderden kleurige exotische v linders fladderen van bloem tot 
bloem in een tropische p lantentuin. Je kan zien hoe deze insec
ten hun lange tong u itro llen om er nectar mee op te zuigen. 
Andere soorten laten zich liever wat zacht fru it voorschotelen. 
Met een beetje geluk zie je in de 'poppen-kast' hoe v linders uit 
hun pop kruipen en hoe ze hun prachtig gekleurde vleugels 
ontvouwen.
De V lindertu in laat mensen kennis maken met de wondere 
wereld van insecten, m eer bepaald m et vlinders. De rijke varia 
tie in vormen, kleuren en levenswijzen laten ontdekken. Inzicht 
geven in de boeiende levenscyclus, w aar vlinders zeer u iteen
lopende gedaanten aannemen: van eitjes, rupsen, poppen tot 
vlinders. In de v lindertu in  kan je alle stadia van de gedaante
w isseling zien gebeuren in levende lijve. Inzicht bijbrengen in 
de biologische bestrijd ing van plantenparasieten in de serre 
van de vlindertu in , een praktische illu s tra tie  van ecologisch 
evenwicht in de natuur.
De v lindertu in  is vrij toegankelijk. Voor een geleid bezoek met 
gids moet je m instens 3 weken op voorhand reserveren.

’ Wanneer
Open vanaf het paasvakantie to t en m et het eerste weekend 
van oktober, en dit elke dag van 10.00 uur to t 17.30 uur.
‘ Duur 
1 u
’ Waar

De V lindertu in , Bronlaan 14, 8300 Knokke-Heist 
"■Info
www.zw in.be;
'B ege le id ing
Een geleid bezoek m et gids kan aangevraagd worden 
’ Reservatie
Enkel nodig voor een geleide wandeling. Moet m instens 3 
weken op voorhand worden gereserveerd. C u ltuurcentrum , 
Meerlaan 32, 8300 Knokke-Heist, T. 050 63 04 30, e -m a il: cu l- 
tuu r0knokke-he is t.be  
’ P rijs
VLINDERTUIN
kinderen 6 -11j. individueel €  2,80, groep €  2,30 
volwassenen 12-60j. individueel €  4,40, groep €  3,50 
60 + individueel €  3,50, groep €  3

ZWIN + VLINDERTUIN
Zie onder N atuurcentrum  het Zwin

ÏïluSeAJrfl SitiofdU

Het Museum Sincfala biedt een unieke kans, aan wie een fr is 
se kijk  op de Zwinstreek w il, vanuit een nieuwe invalshoek. De 
naam 'S incfa la ' is de oudere naam voor het 'Zw in' waarvan de 
monding enkele k ilom eters breed was (van Knokke to t Heist],

’ Wanneer

Het Museum Sincfala is dagelijks open van 10.00 to t 12.00 uur 
en van 14.00 tot 17.30 uu r (behalve op 25 en 26 decem ber en 
1 en 2 januari].

’ Plaats
Heem kundig m useum  Sincfala - Pannenstraat 140 - 8300
Knokke-Heist - T./F. 050 63 08 72
’ Info
Rondleidingen: speciale g idsbeurten na afspraak (kan worden 
gecombineerd m et bezoek aan typisch café). Afzonderlijke 
arrangem enten voorschoolre izen en zeeklassen kunnen w o r
den afgesproken.
M useumshop: In de m useum w inke l vindt u typische souvenirs, 
postkaarten en affiches i.v.m de zee, het vissersleven en de 
Zwinstreek.
Hebt u iets voor het Museum? Laat het ons weten. 
’ Reservatie
Enkel nodig voor een geleide wandeling. Moet m instens 3 
weken op voorhand worden gereserveerd. Cu ltuurcentrum , 
Meerlaan 32, 8300 Knokke-Heist, T. 050 63 04 30, e -m a il: c u l
tuur®  knokke-heist.be 
’ P rijs
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

http://www.zwin.be
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De rangschikking is a lfabetisch en w e l in die zin dat lidw oor
den m eetellen (bijvoorbeeld: 'De Strandwerkgroep vind je 
onder de 'd').
Een aantal diensten werden gegroepeerd: alle toeristische 
onder 'D ienst voor Toerism e' , alle gem eente lijk  m ilieud ien
sten onder 'D ienst Leefm ilieu ', alle provinciediensten onder 
'provincie'.



aroinoi
Adm in is tra tie  voor M ilieu, Natuur, Land en W aterbeheer
Cel Kustzone afdeling N atuur
Zandstraat 255
8200 Brugge
T. 050 45 41 76
F. 050 45 51 75
www.natuur.be
e -m a il jean lou is .herrie r0 lin .v laanderen .be
leidend am btenaar Ir. Jean-Louis H errie r
Cel N a tuur- en M ilieueducatie
Graaf de Ferrarisgebouw
Koning A lbert ll-laan  20 bus 8
T. 02 553 80 71
F. 02 553 80 25

e -m a il eddy.loosveldt0lin-vlaanderen.be 
www.m ilieueducatie.be

BofioofSoonkoic! Vdtt fiel Îï]dlf\orodli-So[i. Ïïjodol 
Vdh do tloorcfeoo
M arinekazerne - 3de en 23ste Lin iereg im entsple in 
8400 Oostende 
T. 059 24 20 50 
F. 059 70 49 35
e -m a il bm m ost0m um m .ac.be 
contactpersoon: Jan Haelters en Francis Kerckhof

BoZoo^or’-SoonlfAJrfl 
'Do Doompdnno’
Doornpannestraat 2 
8670 Koksijde 
T. 058 53 38 33 
F. 058 53 38 39

e -m a il rika.driessens0iwva.be 
contactpersoon: Rika Driessens 
www.iwva.be

BloSOoonlfUrc ‘SpUifejro’
Vicognedijk 31 
8400 Oostende

Bond Bolot' LooFroilioV Ooslondo
Elisabethlaan 233
8400 Oostende
T. 059 80 32 90
e -m a il hostm aster0bblv.be
contactpersoon: LandiVan Renterghem
www.bondbeterleefm ilieu.be

CdtjöUrdUinon ~ CdtcUrdorooin 
Moeresteenweg 139 
8660 Adinkerke 
T. 058 53 83 33 
F. 058 53 38 39
e -m a il: rika.driessens0iwva.be 
contactpersoon: Rika Driessens

C o n t f l l r d  V o o ^  t l d l u D l —  o t t  r m l i o U o c k l o d l i o  cvn
O m m eganckstraat 2 
2018 Antwerpen 
T. 03 226 02 91 
F. 03 233 59 97 
c.v.n0pi.be
www.natuureducatie-cvn.be

dinorpdP'C Bredono 
Noord-Edestraat 158 
8450 Bredene 
T./F. 059 33 27 36
contactpersoon: Daniël Eyland of technische adm in istra tie  
gesloten op maandag

C o n l d i n o r p d r ^  D o  P d h h o  
Loskaai 12 
8660 De Panne

CoorindliopUhl Voor oon cjoi'htocjroof’c! tofioor Van kot fojsl— 
ôbio<3 in DolCjio

P/a VLIZ, V ism ijn, Pakhuizen 45-52 
8400 Oostende 
T. 059 34 21 41 
F. 059 34 21 31
e -m a il kathy.belpaem e0west-vlaanderen.be 
contactpersoon: Kathy Belpaeme 
www.kustbeheer.be

<3’ Oslon^Eio TosldndViSjtior’io
Vindictivelaan 35 
8400 Oostende 
T. 059 23 43 01 
F. 059 23 77 29
contactpersoon: Mieke Van Daele

D o  L d n c j o  S o t ü J U r  
S tu iverstraat 599 
8400 Oostende 
T. 059 70 00 05 
F. 059 70 00 05
e -m a il k inderboerderij.oostende0skynet.be 
contactpersoon: Ivan Reynaert

http://www.natuur.be
http://www.milieueducatie.be
http://www.iwva.be
http://www.bondbeterleefmilieu.be
http://www.natuureducatie-cvn.be
http://www.kustbeheer.be


Do rUofxlocj-id]
Olmendreef 2 
8660 De Panne 
T. 058 42 21 51 
F. 058 42 21 52
e -m a il natuur.nachtegaal0 lin.vlaanderen.be 
contactpersoon: Lieven Lanszweert

Dopdflowonl Voor do Z-ooViSSor ĵ
A nkerstraat 1
8400 Oostende
T. 059 34 22 50
F. 059 33 06 29
e-m a il dvz0yucom.be
contactpersoon: Ruddy Declercq

Do Slrntvkvof’fcejf’Oop 
M uscarstraat 14 
8400 Oostende 
T. 059 50 72 94 
F. 059 70 49 35
e-m a il in fo0strandwerkgroep.org 
contactpersoon: Francis Kerckhof

Do /lindorluiti 
Bronlaan 14 
8300 Knokke-Heist 
T. 050 61 04 72 
F. 050 62 41 51
e -m a il in fovlindertu in0zw in.be 
contactpersoon: Benno Dufour 
www.zwin.be

Dioh-sl LoofreilioU BUh^ott^of’cjo 
J.F. Kennedyplein 1 
8370 Blankenberge 
T. 050 42 99 42 
F. 050 42 90 29
e -m a il m ilieu0b lankenberge.be 
contactpersoon: Alain Mengé

Dioftsl "LoofWlioU Brodoho 
Centrum plein 1 
8450 Bredene 
T. 059 33 91 98 
F. 059 33 00 15
e -m a il m ilieudienst0bredene.be 
Technische Adm in is tra tie  
contactpersonen:
Jean Pierre Declercq /  Els Vander Schaeghe

Di&ftSt LoofrmlioU BriJejcjo 
W alweinstraat 20 
8000 Brugge 
T. 050 44 83 01 
F. 050 44 83 48
e-m a il karine .de.batse lie r0brugge.be 
contactpersoon: Karine De Batse lie r

Groortdioftsl sl&d BrUdcjo 
CXEdoliftd tldit'U'Ur’od'VJ&dïio 
Buiten de Sm edenpoort 2 
8000 Brugge 
T. 050 31 98 03 
F. 050 31 64 92
e-m a il yan.verschueren0brugge.be 
contactpersoon: M artine Somers

Diofvsl LoofmilioVJ Do Haan 
Leopoldlaan 24 
8420 De Haan 
T. 059 24 21 28 
F. 059 24 21 23
contactpersoon: Dave Hendrickx

Dionsl "loofroilioVJ Do B iiif io  
Zeelaan 21 
8660 De Panne 
T. 058 42 97 69 
F. 058 42 16 17
e -m a il caroline.defraeye0depanne.be 
contactpersoon: Caroline Defraeye

Diottsl LoofmilioU 
A.Verweeplein 1 
8300 Knokke-Heist 
T. 050 63 01 98 
F. 050 63 02 19
e-m a il m arleen.vandew alle0knokke-he ist.be 
contactpersoon: Siska W illem s

Dioftsl Loofr(iilio\J tofesijdo

Zeelaan 44
8670 Koksijde
T. 058 53 30 04
F. 058 53 30 83
e-m a il m ilieu0koksijde .be
contactpersoon: Nathalie Haentjens

http://www.zwin.be


Dionsl LoofrmlioU îïliddofcon^o 
S perm aliestraat 1 
8430 M iddelkerke 
T. 059 31 30 16 
F. 059 31 91 32
e -m a il he in .lapauw 0m iddelkerke.be 
contactpersoon: Hein Lapauw

Dionsl LoofmilioU tlioUvVpoort 
M arktple in 7 
8620 N ieuwpoort 
contactpersoon: Luc Leye

DiottSl "loofmilioVJ OoSlohdo 
Vindictivelaan 1 
8400 Oostende 
T. 059 56 20 02 
F. 059 80 37 45
e -m a il jacky.dereu0oostende.be 
contactpersoon: Jacky Dereu

Dioh-sl Voor "ToofiSroo Bnllcjcjo-Zootr'lJcjcjo
Burg 11
8000 Brugge
T. 050 44 86 86
F. 050 44 86 00
toerism e0brugge.be
www.brugge.be/zeebrugge

Dion,“it Voor TooMSroo BUnfc.oh[>or<jo
Leopold III plein
8370 Blankenberge
T. 050 41 22 27
F. 050 41 61 39
toerism e0blankenberge.be
www.blankenberge.be

Diott-Sl Voor XoriSmo Brodono 
Dienst voor Toerisme 
Kapellestraat, 70 
B-8450 Bredene 
T. 059 32 09 98 
F. 059 33 19 80 
toerism e0bredene.be 
www.bredene.be 
contactpersoon: Hubert Schm itt

D iotiS t Voor "lôoriSroo D o Hdcin 
Leopoldlaan 24 
8420 De Haan 
T. 059 24 21 34 
F. 059 24 21 36

toerism e0dehaan.be
www.dehaan.be

Infokantoor De Haan
Tram station - K on inklijk  Plein 
8420 De Haan 
T. 059 24 21 35 
F. 059 24 21 36

Infokantoor Vosseslag
Driftweg 137 
8420 Klem skerke 
T. 059 23 44 38 
F. 059 24 21 36

Infokantoor W enduine
Tram station - Leopold II Laan 
8420 Wenduine

D ion«  Vocr "löoH'Smo Do Panno
Zeelaan 21
8660 De Panne
T. 058 42 18 18
F. 058 42 16 17
toerism e0depanne.be
www.depanne.be

Onthaalpaviljoen z/n
Koning A lbertp le in  z/n 
8660 De Panne 
T. 058 42 18 19

Dionsl V o o f  T o o f i S r c o  t n o ^ o - H o i S l

Knokkestraat 22
8300 Heist
T. 050 63 03 80
F. 050 63 03 90
toerism e0knokke-he ist.be
www.knokke-heist.be

Zeedijk Knokke 660
8300 Knokke-Heist 
T. 050 63 03 80 
F. 050 63 03 90 
toe rism e0knokke-he ist.be  
www.knokke-heist.be

Dionsl Voor TooriSroo tofesiicio\l
Leopold ll-laan 2
8670 Koksijde-O ostduinkerke
T. 058 53 21 21
F. 058 53 21 22
toerism e0koksijde .be
www.koksijde.be

http://www.brugge.be/zeebrugge
http://www.blankenberge.be
http://www.bredene.be
http://www.dehaan.be
http://www.depanne.be
http://www.knokke-heist.be
http://www.knokke-heist.be
http://www.koksijde.be


Info Koksijde-Dorp K oo lifo  V2W

Zeelaan 24 Valkerijgang 26

8670 Koksijde 3000 Leuven

T. 058 53 30 56 T. 016 22 21 03

F. 058 52 25 77 F. 016 22 21 31
info0ecolife.be

Info Koksijde-Bad www.ecolife.be

Oud-Casino
8670 Koksijde-Bad
T. 058 51 29 10 FioUorsEjotld

F. 058 51 29 10 Boom gaardstraat 22 -  bus 57
2600 Berchem

Info S int-ldesbald T. 03 231 92 95
Koninklijke Baan 330 F.03 231 45 79
8670 S int-ldesbald in fo0fie tsersbond.be
T. 058 51 39 99 www.fietsersbond.be

D ïotisl Voor X oriSm o fDiddolfcorfco
Joseph Casselaan 4
84-30 M iddelkerke
T. 059 30 03 68
F. 059 31 11 95
toerism eßm  iddelkerke.be
www.m iddelkerke.be

Dienst voor Toerisme M iddelkerke iWestende)
Distellaan 44
8430 Westende
T. 059 30 20 85
F. 059 31 47 57
toerism e0m idde lkerke.be
www.m iddelkerke.be

DiotW Voor Toori-Srao flieAJvvpoorl
M arktple in 7
8620 N ieuwpoort
T. 058 22 44 44
F. 058 22 44 28
in fo0nieuwpoort.be
www.nieuwpoort.be

Infokantoor N ieuw poort
Hendrikaplein 11 
8620 Nieuwpoort 
T. 058 23 39 23 
F. 058 23 84 04

Dioh.sl Voor lo&riSrco Ooslohdo
Monacoplein 2
8400 Oostende
T. 059 70 11 99
F. 059 70 34 77
info0toerism e-oostende.be
www.oostende.be

GarrtddlfoAJiorS 
Voorhavenlaan 120 
8400 Oostende 
T. 059 32 24 54
contactpersoon: Mevrouw Vanacker

Grootldionsl sUc! BrUdcjo 
Afdeling Natuureducatie 
Buiten de Sm edenpoort 2 
8000 Brugge 
T. 050 31 98 03 
F. 050 31 64 92
e -m a il yan.verschueren0brugge.be 
contactpersoon: M artine Somers

GrootrWdo&fce,
Kuiperscheeweg 6B 
8370 Blankenberge 
T. 050 42 90 40
e-m a il rdekem pe0hotm ail.be 
contactpersoon: Rosa Dekempe 
www.uitkerkse-polder.be

Hol Zoocjodool'fcfuip “  /uurloron  Bic
Vertinge 29
8420 Wenduine
T. 050 42 44 91
GSM 0475 29 88 65
e -m a il ade lin .lam bert0pandora.be
contactpersoon: Adelin Lam bert
http://users.pandora.be/zeegenootschap

http://www.ecolife.be
http://www.fietsersbond.be
http://www.middelkerke.be
http://www.middelkerke.be
http://www.nieuwpoort.be
http://www.oostende.be
http://www.uitkerkse-polder.be
http://users.pandora.be/zeegenootschap


Henzon Öu&ali&f V2W

Fortstraat 128 
8400 Oostende 
T. 059 32 21 83 
F. 059 32 19 50
e -m a il horizon.educatief.vzw0skynet.be 
contactpersonen: Flans Flaghebaert -  Wim Flaghebaert 
www.horizoneducatief.be

TeAJfjtLohc! Voof tl'il'VJ'Urst'uio e,h ÏTlilieAjEjoS&fiof’rflincj (THf!))
K ortrijksepoorts traa t 192
9000 Gent
T. 09 223 47 81
F. 09 223 28 05
e -m a il in fo0 jnm .be

JNM Brugge
Sparrestraat 72 
8310 Brugge

THÎÏ]
T. 050 37 05 50
in itia tie0 jnm .be  of brecht0 jnm .be 
contactpersoon: Brecht Verhelst 
www.jnm.be

JTIÏÏ) !ï)ic!c!<Mlhjsl
Contactadres 
M ichiel Vandegehuchte 
Mariakerkelaan 265 
B-8400 Oostende 
T. 059 50 05 26 
m iddenkust0 jnm .be

lokaal:
North laan 14 
B-8400 Oostende 
(Ontvangt geen post]

K lijtenstraat 104 
8700 Tielt 
T. 051 40 60 75
aurel.vandewalle0kerkuilenw erkgroep.be

^indeAoorikrri Do LonSpolkr 
Elf Ju li-w ijk  
8620 Nieuwpoort 
T. 058 23 69 86 
F. 058 23 69 86
contactpersoon: Marie-Ange Loonens

- Koepel
Junostraat 30
2600 Berchem
T. 03 281 03 30
F. 03 281 73 30
kvk.adm 0kring loop .net
www.kring loop.net

- Brugge
't Rad
Langestraat 169-171 
8000 Brugge 
T. 050 34 94 00

- Kust
Torhoutsesteenweg 21-23 & 36 
8400 Oostende 
T. 059 50 90 97

HW ion E&olo îS&k CofilrUrp
Langestraat 99 
8400 Oostende 
T. 059 43 07 02 
F. 059 43 07 02
e -m a il m arien.ecologisch.centrum 0pandora.be 
contactpersoon: A rth u r Craey 
Jeugdherberg "De Floate"
T. 059 80 52 97 
F. 059 80 92 74 
e -m a il deploate0travel.to

rOiddelwirtc! &vEm
Dorpstraat 14
8432 Leffinge
T. 050 44 77 11
F. 050 33 07 05
em ail: m iddelw ind0wvem .be
contactpersoon: Joost Cuvelier of Luc Meire

!ï]ilieAJZorg op Softool (HlOS)
Provinciehuis Boeverbos 
Koning Leopold lll- laan  41 
8200 S in t-Andries Brugge 
F. 050 40 34 03 
Contactpersonen:
Bart Decrop MOS basisonderw ijs 050 40 32 66,
bart.decrop0w est-vlaanderen.be
Kristien Kino MOS basisonderw ijs 050 40 33 80,
kristin .k ino0w est-v laanderen .be
Lieve Maes MOS secundair onderw ijs en hoge scholen
050 40 32 83, lieve.m aes0west-vlaanderen.be
w w w.m ilieueducatie .be/m os/

http://www.horizoneducatief.be
http://www.jnm.be
http://www.kringloop.net
http://www.milieueducatie.be/mos/


f ï ] u — Z o o - 'U r o
Wapenplein
8400 Oostende
T. 059 26 90 64
F. 059 51 75 59
e -m a il in fo0m u-zee-um .be
contactpersoon: Ewout Vanhoecke

rUlittvwI fesorijKiUSoUtxi 
P.Schmitzstraat 4 
8670 Oostduinkerke 
T. 058 51 24 68 
F. 058 51 08 17
e -m a il in fo0visserijm useum .be 
contactpersoon: W illem  Lanszweert 
www.visserijm useum .be
wegens verbouwingswerken gesloten van eind augustus 2004 
tot eind 2006

Ddtuviroontfuro Boisbro&fc.
Zeeweg 96
8200 S in t-Andries Brugge 
T. 050 39 09 75 
F. 050 31 64 92
e -m a il yan.verschueren0brugge.be 
contactpersoon: Yan Verschueren

n a t u u r o o h t r u r o  K o t  Z w i n
Graaf Léon Lippensdreef 8
8300 Knokke-Fleist
T. 050 60 70 86
F. 050 62 20 00
e -m a il kris.s truyf0zw in .be
Conservator: Kris Struyf
www.zwin.be

HdtuUf’öUckr.S 
Provincie W est-Vlaanderen 
Koning Leopold lll- laan  41 
8200 S in t-Andries Brugge 
T. 050 40 32 82 
F. 050 40 34 03

e-m a il: geert.verbeure@ west-vlaanderen.be 
contactpersoon : Geert Verbeure 
www.natuurouders.be

r U v u r p u n t  " W o s t - T l a a h d o r o h  
De B lankaart 
lepersesteenweg 56 
8600 Woumen 
T. 051 54 52 44 
F. 051 54 57 85
westvlaanderen0natuurpunt.be
ww w.natuurpunt-wv.be.tf

natuurpunt Blan^onkorejo
Karei de Swertlaan 98 
8730 Blankenberge 
T. 050 41 53 17

e -m a il franky.beidts0advalvas.be 
contactpersoon: Franky Beidts 
ww w.natuurpunt.be/b lankenberge

natuuf-puht BrUcjcjo
Bessendreef 7
8210 Loppem
T. 050 82 64 79
e -m a il rolandv0pandora.be
contactpersoon: Roland Vannieuwenhuyze
ww w.natuurpunt.be/brugge

n a t u u r p u n t  D o  H a a n
Dorpsstraat 72 
De Haan - K lem skerke 
T. 059 23 50 52 
F. 059 32 19 50 
e -m a il
contactpersoon: Johnny Nica

n a t u u r p u n t  t a o i c t a - H o i s t
Graaf d 'U rse llaan 14/verd. 3
8301 Knokke-Heist 
T. 050 51 91 01
e -m a il patrick.dem aecker0wanadoo.be 
contactpersoon: Patrick Demaecker 
w w w .natuurpunt.be/knokke-heist

n a t u u r p u n t  Ï D i d i k n b s t
D irk Vanhoecke 
Paaphoek 20 
8450 Bredene 
T. 059 32 29 29 
F. 059 32 29 29
ww w .natuurpunt.be/m iddenkust

n a tu u rp u n t "W &slfojst
Sportlaan 7 
8660 De Panne 
T. 058 41 48 08
e -m a il koen.verschoore0skynet.be 
contactpersoon: Koen Verschoore 
ww w .natuurpunt.be/w estkust

natuurroSorVaton natuurpunt aan do fojst
Zie N atuurpunt W est-Vlaanderen

http://www.visserijmuseum.be
http://www.zwin.be
mailto:geert.verbeure@west-vlaanderen.be
http://www.natuurouders.be
http://www.natuurpunt-wv.be.tf
http://www.natuurpunt.be/blankenberge
http://www.natuurpunt.be/brugge
http://www.natuurpunt.be/knokke-heist
http://www.natuurpunt.be/middenkust
http://www.natuurpunt.be/westkust


tldllTUf’f’O.Soî’Vdlofl /IddMl-S cjoWo-sl ddh do fcvjst
Zandstraat 255
8200 S in t-Andries Brugge
T. 050 45 41 76
F. 050 45 41 75

tloo rciZoo-  cJtûTVJcv.r*i\lpo i
Visserskaai 
8400 Oostende 
T. 059 50 08 76
contactpersoon: Eddy Eneman

ovaro
Stationstraat 110 
2800 Mechelen 
T. 015 28 42 84 
F. 015 20 32 75 
info0ovam .be 
www.ovam.be

Pi&kd V2\v 
Edith Cavellstraat 54 
8400 Oostende 
T. 059 70 33 74 
F. 059 80 13 48
e -m a il pachateam 0hotm ail.com  
www.pacham am a.be.tf

PddosloolohV/or’fccjroop "Woslfioo^
Burgweg 19 
8630 Veurne 
T. 058 31 39 69
e -m a il pol_debaenst0m sn.com  
contactpersoon: Pol Debaenst

ProVittc-iodoraoih RdVofSiido 
Nieuwpoortsesteenweg 656 
8400 Oostende 
T. 059 70 22 85 
F. 059 51 45 03
e -m a il dom ein.raversijde0w est-vlaanderen.be 
contactpersoon: Alex Deseyne

ProVin&io "Wosl~ /Iddtldoroh
- Provinciedienst N a tuur- en M ilieueducatie
Koning Leopold lll- laan  41 - 8200 S int-Andries 
e -m a il nme 0w est-vlaanderen.be 
Wim Mestdagh (Coördinator NME)
T. 050 40 32 81 - F. 050 40 34 03
e -m a il w im .m estdagh0w est-v laanderen.be
Geert Verbeure (coördinator vorm ing, natuurouders)
T. 050 40 32 82 - F. 050 40 34 03
e -m a il geert.verbeure0west-vlaanderen.be

Christine Van Rie
T. 050 40 32 51 -  F. 050 40 34 03
e -m a il christine.van_rie0west-v laanderen.be

- S teunpunt NME Westhoek
Katrien Hindryckx
Woumenweg 100 - 8600 Diksmuide
T. 051 51 93 50 - F. 051 51 93 51
e -m a il katrien.h indryckx0west-v laanderen.be

- S teunpunt NME kust
W estkust-ln te rregpro ject T jiftja f 
Claude W illaert
Woumenweg 100 - 8600 Diksmuide
T. 051 51 93 50 - F. 051 51 93 51
e -m a il c laude.w illaert0w est-v laanderen.be

Week van de Zee -  In terregpro ject SAIL
Leo Declercq
Koning Leopold lll- laan  41 - 8200 S int-Andries 
T. 050 40 33 11 - F. 050 40 34 03 
leo.declercq0west-vlaanderen.be

- Gebiedswerking Brugge-Oostende
Tom Vermeersch
Koning Leopold lll- laan  41 - 8200 S int-Andries
. 050 40 35 42 - F. 050 40 31 41
e -m a il tom .verm eersch0west-v laanderen.be

Sod Lifo Hldriho Pif’̂ .
Koning A lbert l-laan 116 
8370 Blankenberge 
T. 050 42 43 00 
F. 050 42 44 24 
www.sealife.be

Sihofdld
Pannenstraat 140 
8300 Knokke-Heist 
T. 050 63 08 72 
F. 050 63 08 72
e -m a il s incfa la0knokke-heist.be 
contactpersoon: Rita Peckelbeen 
www.knokke-heist.be

Sijof’trdliofiOoVo fTjiddolfcorfco 
Brugsesteenweg 41
8433 St.-P ieterskapelle

Tdndorc
Tweekerkenstraat 47 
1000 Brussel 
T. 02 282 19 40 
in fo0tandem .be 
www.tandemweb.be

http://www.ovam.be
http://www.pachamama.be.tf
http://www.sealife.be
http://www.knokke-heist.be
http://www.tandemweb.be


'/orofii^ihcj Voor i^oolog 
Uitbreid ingsstraat 392C 
2600 Berchem 
T. 03 281 74 75 
F. 03 281 74 76 
in fo0velt.be 
www.velt.be

Voorstool do Crafvtofï
H. Baelskaai 12 
8400 Oostende 
T. 0476 75 63 57 
contactpersoon: W illy Versluys

/UdroS InslittM  Voor do Zoo 
Vism ijn pakhuizen 45-52 
8400 Oostende 
T. 059 34 21 30 
F. 059 34 21 31 
e -m a il info0vliz.be 
contactpersoon: Jan Seys

EcrclodiSc-tio Loof- oti Tooltv/ii2o /oll

% Lcirtdmddta&kabpii /LfT]IddroSo LdtldmiWoKdppti 
Gulden-Vlieslaan 72 
1060 Brussel 
T. 02 543 72 00 
F. 02 543 73 99 
e -m a il in fo0vlm .be 
www.vlm.be

/lidrciSo fTjiji oUmcsl S&fidppv 
Zandvoordestraat 375 
8400 Oostende 
T. 059 56 26 11 
F. 059 56 26 00 
m ail 0vm m .be 
www.vmm.be

Vfnm

/ocjolopVdttc^otilriJro 
Langestraat 99 
8400 Oostende 
T. 059 80 67 66 
F. 059 80 92 74
contactpersoon: Claude Velter

WJooic Van do Z<oo
Leopold lll- laan  41 
8200 S in t-andries Brügge 
T. 059 51 93 46 
F. 050 40 34 03
e -m a il leo.Declercg0west-vlaanderen.be 
claude.w illaert0west.v laanderen.be 
contactpersoon: Leo Declercg 

Claude W illaert 
www.weekvandezee.be

"Wosltoor
Koning A lbert I laan 120 
8200 Brugge 
T. 050 30 55 00 
F. 050 30 55 90 
e -m a il in fo0westtoer.be 
www.westtoer.be

tloord "W osl- /W n d o r o nZoocjdiorofYvVorflcjroop 
Stationsstraat 81 
8020 oostkam p 
T. 050 82 60 88 
GSM 0477 75 74 91 
e -m a il bobvdd0hotm ail.be 
contactpersoon: Bob Vandendriessche 
www.natuurpunt.be

'/ lo o r r r tJ ß o n w o r^ ro o p  V Jo s l-  /U a h d o ro h  
T inhoutstraat 18 
8730 Oedelem 
T. 050 79 01 76 
contactpersoon: Paul Voet 
w w w.natuurpunt.be/vleerm uizenwerkgroep

^oodsolloaros 
Spoorwegwegel 41 
9190 Stekene 
T. 0498 10 80 11
e -m a il v t-oostenwestvlaanderen0skynet.be 
contactpersoon: Pat De Buck 
www.voedselteams.be

http://www.velt.be
http://www.vlm.be
http://www.vmm.be
http://www.weekvandezee.be
http://www.westtoer.be
http://www.natuurpunt.be
http://www.natuurpunt.be/vleermuizenwerkgroep
http://www.voedselteams.be


p u b  I î e  a f  f e s



PrpV i hCf c4 f e ttsf ttafuur- en 
itjilieuetfucafre

DidioliScli rfldie.riidl

tlioUvV: "VJcit Zie, ie> ia t i  Ze.e.f €  5
Een k ijk - en doeboekje m et prachtige fo to ’s van M isjel Decleer. 
Wat zien kinderen nu echt aan zee?
(uitgave Provincie W est-Vlaanderen 
n.a.v 'Week van de Zee' 2004)

THHHOBOEICW J 2^  je. de. Ze.e>? €  3
Geert De Kockere en Johan Devrome
Een verhaal m et veldwerkopdrachten en ideeën
Voor het basisonderwijs

CD: "VJdl 2e.cjt ie> de. 2e>ó? €  5
Nieuwe liedjes per graad en een klankenpad, m et leidraad. 
Voor het basisonderw ijs

'Jiroe>^2!oo €  2
Met schildershoed, verfkwast en p a le t... 
muze aan zee (basisonderwijs)

H d lim r  op je , berd €  2

Speuren naar de geheime wereld van de planten en de duinen. 
Sm akelijk! Basisonderw ijs

U W l ó  VJille.ro €  2
Jonge kinderen en natuurbeleving 
(kleuter eerste graad)

Spe>e.ld\Ii(ie.(i €  2
De duinen speels en verantwoord ontdekken (lager)

Th de. 2e.e. V/00rtl de. roddfi €  2
Poëzie en zeekunst voor jonge snaken (eerste graad)

"WifidpAitibhcj €  2
Schilderen m et de w ind (tweede en derde graad)

BuiLti vVe.5le.t1 €  2
Kaart- en kom pasin itia tie aan zee [derde graad)

De, 2e.e,&fte,f Vd(i Fjdido €  2
Veldwerk rond de biotopen zee, strand en duin 
(tweede en derde graad]

B W iS  € 2
Creatief en speelspakket m et gerichte doe-opdrachten 
(kleuters]

F W ’ e.h r  lot’d  €  2
Een natuurleerpad rond zee, strand en duin 
(eerste graad)

D\Iitipoo2ie.pdid €  2
Gezellig kuieren m et poëzie in de duinen 
(tweede en derde graad)

Tjdhjde.rv'i €  2
historiek van het kustgebied
(derde graad basisonderw ijs]

t.P llk k c ilie .S

0 (ltf\d d l i(i de. "We^st~Vl<i(iro5e> (idKlUr’ gratis 
(onthaalcentra, uitgave Provincie West-Vlaanderen, 
C hristine Van Rie T. 050 40 32 51

Ofllde.^ de. ( id lu i lr  in de. pr’oVifioie.doroe.ifie.tl 10Q1] gratis 
(wandelingen, uitgave Provincie W est-Vlaanderen, 
Christine Van Rie T. 050 40 32 51

P r o w i o f i c w i a f c r i a a l

Swe.dle.r’ '"We>e>  ̂ Vcv.fi de. Ze.e. 
'M -L-XL-XXL €  14 
(blauw, rugzijde logo in geel)

Re>ge>t ĵdi,9 VJe.e.^ Vati de. Ze.e, 
M -L-XL-XXL € 3 4  
(geel, rugzijde logo in blauw)

P e k  "We-e.^. Vci.fi de. Ze.e.
€ 1
(wit, geel, rood, groen met logo in blauw]

/l&cj "We.e.^ Vd(i de. Ze.e>
€ 8
(wit, logo in blauw]

Provinciedienst na tuur- en m ilieu-educatie  
Koning Leopold lll- laan  41 
8200 S int-Andries 
T. 050 40 33 11 
F. 050 40 34 03
e -m a il nme(9west-vlaanderen.be

w eek
uw oe

zee



C o l o Ç o t f



Uitgegeven in opdracht van de bestendige deputatie van de 

provincieraad van W est-Vlaanderen 
Paul Breyne (gouverneur)
Jan Durnez, Patrick Van Gheluwe, Gabriël Kindt, D irk De fauw, 
Gunter Pertry, Marleen T iteca-Decraene (gedeputeerden) 
H ilaire Ost (provinciegriffier)

RodliSdlio
Provinciedienst na tuur en m ilieueducatie in sam enwerking 
met Horizon Educatief vzw en de m ilieudiensten van de kust- 
gemeenten

Tofconingort on Polo’s
Johan Devrome, C hristine Denorme pg 28, M isje l Decleer 
pg 17, 23,38-39,43, 77, 80-81, 93 ,113,129,131, 158-159, C lau
de W illaert, Danny de Kievith pg 41, provinciedienst NME, 
m ilieudiensten kustgem eenten

GmfiSoko Vo r̂o^oVirt^
Provincie W est-Vlaanderen -  Grafische dienst

Provincie W est-vlaanderen 
Dienst N a tuur- en M ilieueducatie 
T. 050 40 32 81 
F. 050 40 34 03
E-m ail nm e0w est-vlaanderen.be

Op dit adres kunnen aanvullingen en suggesties voor de vo l
gende editie bezorgd worden.
De grootste zorg werd besteed aan de nauwkeurigheid en de 
actua lite it van de gepubliceerde gegevens.
De uitgevers kunnen geen verantwoordelijkhe id aanvaarden 
voor eventuele onnauwkeurigheden of tussentijdse verande
ringen.

D rukkerij Lowyck, Bredene

/oi’drtlvVoof’dolrjfco UilgoVof 
Hugo Van Severen, MiRoNa 
Koning Leopold lll- laan  41, 8200 S in t-Andries

DopolrtUrfiroor
D/2004/0248/02

Gedrukt op Salaplexx mat, gerecycleerde maco.
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