
ONZE KUST IS ALS EEN MAXI-CARWASH. 
JE SPETTERT ER DOORHEEN 
EN BELEER DR GEKSTE DINGEN!

deelgenomen. De zee zit vol leven.
Het leren houden van en het goed leren 
omgaan met de zee mag niet het sluitstuk 
van opvoeding zijn, maar veeleer een 
fundamentele basis, die we hen proberen 
mee te geven. Kinderen hebben er 
plezier in om intensief en al doende 
bezig te zijn met de werkelijkheid in hun 
omgeving. Hierbij gebruiken ze niet 
alleen hun zintuigen, hun hele lichaam is 
in de activiteit betrokken. NME aan zee, 
wil bij deze natuurlijke behoefte van 
kinderen nauw aansluiten. Het komt dan 
ook tegemoet aan hun spontane belang
stelling voor alles wat tastbaar is in de 
biotopen van zee, strand en duinen.
Om dit alles waar te maken werd zes 
¡aar geleden gestart met de Week van de 
Zee.

W eek van de Zee

Deze aandachtsperiode wil de kustbio- 
topen onder de aandacht brengen van 
zowel de toerist/recreant ais de plaatse
lijke bevolking, en richt zich naar jong en 
oud. In de afgelopen ¡aren bracht het 
initiatief duizenden kinderen op de been 
om op een eigentijdse wijze aan veld
werk te doen. Veldwerk staat voor experi
menteren, onderzoeken, gissen en 
missen, meten en vergelijken, graven en 
zeven ...
Kortom, het beleven en het doen zijn de 
belangrijkste elementen van de Week 
van de Zee.

Jong zeegeweld

(JNM) of de plaatselijke natuureducatieve 
werkgroepen Zeevonk (De Panne) of 
Dolfijn (Oudenburg). Tenslotte mag de 
heel intense werking rond natuurstudie, 
beheer en beleid van de kustafdelingen 
van Natuurpunt zeker niet worden verge
ten in dit overzicht. Het lijkt erop dat 
natuur- en milieueducatie binnen onze 
streek stilaan de aandacht krijgt die het 
verdient.

Jong zeegeweld

Natuur- en milieueducatie (afgekort ais 
NME) richtte zich in de kuststreek de 
afgelopen ¡aren heel sterk op het basis
onderwijs. Dit gebeurde door het organi
seren van doegerichte vorming voor lera
ren, het ondersteunen van projecten en 
gidsen, en door de aanmaak van veld- 
werkmaterialen. Nagenoeg alle 
scholen aan de kust heb
ben met veel enthousias
me

Van enthousiasme gesproken. De Week 
van de Zee is intussen uitgegroeid tot een 
periode van twee weken boordevol acti
viteiten, en dit rond een jaarlijks wisse
lend thema. Voor de editie 2002 
(26 april -  12 mei 2002) kozen de part
ners voor de sprekende titel: 'W at zegt je 
de zee?'. De aandacht wordt hierbij 
gevestigd op de geluiden 
van de zee. De zwijgen

de natuur komt op 
verhaal en nodigt 

ons uit tot nadenken, ont
dekken en stil luisteren.

Een rijke buit aan  
lesmaterialen

W il je met je kinderen de zee 
het strand of de duinen eens 
van naderbij bekijken 
dan is de Zeekoffer 
een absolute aanrader.
Hij bevat tai van edu
catieve materialen (loe
pen, zoekkaarten, 
schepnetje,

De Jeugdbond voor Natuurstudie en Milieubescherming (JNM): een organisatie met pit, 
die bijdraagt aan een betere kennis en bescherming van het milieu

W aar land en zee elkaar ontmoeten, 
ontstaat een fascinerend spei van eb en 
vloed met speelkansen voor strand, duin 
en polder. Kinderen, jongeren en volwas
senen worden er uitgedaagd om de kust- 
biotopen op een actieve wijze te ontdek
ken. Duurzaam omspringen met het 
kustmilieu is er de heersende uitdaging. 
Om dit alles waar te maken ontpopte 
zich in de kuststreek een schat aan 
natuur- en milieueducatieve initiatieven 
die we graag even kort aan u voorstel
len:

Onze kust is meer dan zon en strand tij
dens de vakantiemaanden. Zee, strand, 
duin en polder vormen een boeiend 
geheel vol natuur en cultuur. En daar w il
len talrijke partners de nodige aandacht 
aan schenken. Je vindt vast wel meerdere 
initiatieven waarop we je straks mis
schien mogen verwelkomen. Veel bezoe
kerscentra, werkingen en initiatieven zijn 
in het verleden ontstaan in de schoot van 
vrijwilligersorganisaties. De bezoekers
centra het Zwin (Knokke-Heist) en het 
Marien Ecologisch Centrum (Oostende) 
zijn zowat de pioniers aan onze kust. Ze 
stellen sinds ¡aar en dag de zee en haar 
omgeving centraal. Daarnaast staat het 
Centrum Voor Natuur- en milieueducatie 
(CVN) ondermeer in voor de vorming 
van natuurgidsen. Deze enthousiaste 
groep van mensen spoort de kustgasten 
aan om de natuur te beleven. De zee 
inspireerde ook de educatieve werking 
van de vzw. Horizon Educatief of bracht 
jongeren bij de Jeugdbond voor 
Natuurstudie en Milieubescherming



verrekijker,...) waarmee je deze biotopen 
op een speelse en leuke manier kunt 
leren ontdekken. De uitgebreide handlei
ding bespaart de leerkracht al te veel 
voorbereidend werk en bevat mogelijkhe
den tot eenvoudige naverwerking.
De Zeekoffer vind je samen met andere 
veldwerkkoffers in iedere kustgemeente 
en is bedoeld voor kinderen van de twee
de en derde graad van het basisonder
wijs. Inhoudelijk sluiten de activiteiten uit 
de Zeekoffer aan bij bestaande leerplan
nen en eindtermen.

Koers houden

Recent werd in Oostende ook gestart met 
de uitbouw van een steunpunt NME voor 
de Middenkust.
Met het steunpunt wensen de provincie 
West-Vlaanderen en de stad Oostende 
de talrijke initiatieven op een gestructu
reerde en professionele wijze verder te 
ondersteunen. Zij zijn ervan overtuigd 
dat NME best zo dicht mogelijk bij de 
leefwereld van de betrokkenen wordt 
opgezet. Door het stimuleren van samen
werkingsverbanden met gemeenten en 
NME-partners binnen de kuststreek groeit 
stilaan een hecht netwerk. In de toekomst 
worden andere kustgemeenten aange
sproken om naar het voorbeeld van de 
stad Oostende te participeren in de ver
dere uitbouw van het steunpunt.
Op die manier kan het ook verder uit
groeien tot een belangrijk instrument voor 
onze kuststreek.

De zee in een huis

Het Zeehuis is het kloppend hart voor 
educatie aan de middenkust. Om zoveel 
mogelijk kinderen, jongeren en volwasse
nen te laten meegenieten van de wereld 
van de zee namen de stad Oostende, 
Horizon Educatief vzw, de provincie 
West-Vlaanderen en de Vlaamse 
Gemeenschap het initiatief om in 
Oostende het Zeehuis uit te bouwen.
In het huis woont Horizon Educatief 
samen met het steunpunt voor Natuur- en 
milieueducatie Middenkust. Je vindt er ais 
bezoeker alles wat je kan helpen bij het 
verkennen van onze unieke kust.
In de bi jeen gejutte activiteiten van 
Horizon Educatief vzw wordt de zee 
muze, symbool, natuur, werkterrein, land- 
schap en tegelijkertijd blijft de zee, de 
zee. De kracht van de werking van 
Horizon Educatief schuilt in de speelse, 
creatieve en eenvoudige aanpak en die 
werkt aanstekelijk. Duizenden kinderen 
en jongeren worden aan de kust bege
leid door een team uit de wereld van het 
onderwijs en de educatie. Gebeten door 
de zee zijn ze de ideale gidsen om het 
bruisende leven langs de kust tot een roes 
te verheffen.

Geplande zeereizen

De zee blijft uitnodigen. Zo vormt de 
kwetsbaarheid van de duinen bijvoor
beeld een thema dat vraagt om verder te 
worden 'uitgespit'. De duinen zijn nu veel 
beter beschermd dan pakweg tien jaar 
geleden. Daardoor is het vrij spelen in de 
duinen niet meer overal vanzelfsprekend. 
Toch is dit dé manier om kinderen een 
band te laten scheppen met het biotoop. 
Vraag blijft of de activiteiten en de 
groepsgrootte voldoende afgestemd zijn 
op de draagkracht van de duinen.
Visie, overleg en dialoog dringen zich 
hier op. De NME-partners willen deze 
confrontatie aangaan en samen met des
kundigen het concept 'speelduinen' laten 
rijpen.

Het is één van de vele praktijkvoorbeel
den die aantonen dat wanneer partners 
samenwerken er veel mogelijk wordt! 
Stilaan groeien verspreid over de kust 
een aantal voorzieningen en centra waar 
de bevolking in het algemeen en het 
onderwijs in het bijzonder terechtkunnen 
voor ondersteuning en projectmatige 
samenwerking. Voor de verschillende 
bezoekerscentra ligt een belangrijke 
taakstelling weggelegd om samen met 
het steunpunt Natuur- en milieueducatie 
Middenkust verder te behartigen.

Veldwerk aan zee staat voor experi
menteren, onderzoeken, gissen en 
missen, meten en vergelijken, graven 
en zeven...

VL
Kinderen hebben er plezier in om 
intensief en al doende bezig te zijn 
met de werkelijkheid om hen heen

Zoekkaarten zijn een belangrijk 
onderdeel in de rijke buit aan lesma
terialen

NME WEGWIJZER

Aan de kust is een zee aan inventieve en 
ondernemende initiatieven.
De bezoekerscentra zullen u graag verder 
op weg helpen:

Vlaams Bezoekerscentrum 
De Nachtegaal
Olmendreef 2, B-8660 De Panne 
Tel.: 058 42 21 51 
Bezoekerscentrum De Doornpanne 
(IWVA)
Doornpanne 1, B-8670 Koksijde 
Tel.: 058 52 15 55 
Marien Ecologisch Centrum 
Langestraat 99, B-8400 Oostende 
Tel.: 059 80 67 66 
Bezoekerscentrum 't Zeehuis 
Horizon Educatief vzw 
Fortstraat 128, B-8400 Oostende 
Tel.: 059 32 21 83 
Bezoekerscentrum Groenwaecke 
Kuiperscheeweg 6B, B-8370 Blankenberge 
Tel.: 050 42 90 40 
Bezoekerscentrum 't Zwin 
Graaf Leon Lippensdreef 1 0,
B-8300 Knokke-Heist 
Tel.: 050 60 70 86

In de brochure 'G ids Bezoekerscentra 
Euregio Scheldemond' worden de 
verschillende bezoekerscentra van de 
Euregio Scheldemond voorgesteld.
Tevens is een beknopt overzicht opgenomen 
van hun ligging, aanbod, voorzieningen en 
contactadressen.
In de NM E-wegw ijzer M iddenkust worden 
de verschillende natuur- en milieuverenigin
gen, educatieve centra, m iiieu-initiotieven en 
vele andere op d it veld met hun referenties 
en bijzonderheden voorgesteld.

Beide brochures z ijn  gratis verkrijgbaar b ij: 
Steunpunt NME Middenkust
Fortstraat 128, B-8400 Oostende 
Tel.: 059 32 67 69

Wim Haghebaert 
Tel./Fax: 059 32 67  69


