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De natuurcentra op de Franse kust



VERGELIJKING MET DE VLAAMSE KUST

+/- dezelfde thema’s => dezelfde problemen (klimaatveranderingen, vervuiling van
het water, daling van biodiversiteit…)

MAAR :
* Geen ‘echt’ natuurcentrum met permanente tentoonstelling rond natuur
* Moeilijk om over de zee te praten (en met publiek op zee te gaan)
* Bijna niets in/voor de polders te ontdekken
* Moeilijkheden met landbouwers en waterbeheerders te werken
* Misschien meer belang van de sociale aspecten voor de inwoners : gezondheid,
vermindering van ‘life kosten’ (eten, vervoer…), binnenhuis vervuiling…



TWEE LANDEN, TWEE MANIEREN OM TE WERKEN ?

B : Meer contacten/links tussen educatoren en
natuurgidsen, leraars…

B : De gevormde leerkrachten kunnen ieder jaar
natuuractiviteiten voorstellen (= meer
doelgroepen sensibiliseren)

F : natuureducator = natuuranimator (als job, niet
alleen als vrijwilliger)

F : Meer impact voor de doelgroepen (animatie
niet door de leraar maar door iemand van buiten
de school) ?



De Franse natuureducatie

• VOOR WIE ? → IEDEREEN

• WAAR ? → IN DE NATUUR, OP SCHOOL, IN EEN ZAAL…

• WAT ? → 1 = EMERVEILLER (VERWONDEREN)

→ 2 = PASSAGE  A  L’ ACTION (  ACTIE ONDERNEMEN)

Wij stellen ook deze twee vragen :
1- WAAROM doen wij deze actie ?

om natuur te beschermen ?
om meer geluk in ons leven te brengen ?
Voor meer menselijkheid ?

2 - Voldoen de resultaten ? (=> EVALUATIE)

• HOE ? → zie de volgende slides



Saynètes cochonnes sur la plage
Schetsen met varken op het strand

WIJ PROBEREN TE GAAN WAAR DE MENSEN STAAN
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Saynètes cochonnes sur la plage
Schetsen met varken op het strand

WIJ PROBEREN TE GAAN WAAR DE MENSEN STAAN



Cycle pédagogique
Pedagogische cyclus

WIJ PROBEREN EEN HELE CYCLUS VOOR TE STELLEN
LIEVER DAN 1 ‘ONE SHOT’   ANIMATIE

ANIMATIE 1
- In de natuur
- VERWONDERING animatie
- Alleen beleven (luisteren, zien, ruiken…)
- Elk kind op zijn niveau, maar coöperatie



Cycle pédagogique
Pedagogische cyclus

WIJ PROBEREN EEN HELE CYCLUS VOORSTELLEN
LIEVER DAN 1 ‘ONE SHOT’  ANIMATIE

ANIMATIE 2
- In de klas
- School sfeer = ‘om te leren’
- Links met het educatief jaarprogramma



Cycle pédagogique
Pedagogische cyclus

WIJ PROBEREN EEN HELE CYCLUS VOORSTELLEN
LIEVER DAN 1 ‘ONE SHOT’   ANIMATIE

ANIMATIE 3
- In de natuur bij de school
- Natuur is niet alleen in de reservaten, ook op
school, thuis, op tuin…
- Wat kunnen jullie doen iedere dag voor de natuur ?



Cycle pédagogique
Pedagogische cyclus

WIJ PROBEREN EEN HELE CYCLUS VOORSTELLEN
LIEVER DAN 1 ‘ONE SHOT’   ANIMATIE

ANIMATIE 4
- Uitsluiting dag
- Terug in de natuur en/of in een grote zaal
- Verschillende klassen samen
- Alle kinderen werken samen voor dezelfde

doelstelling



Aires Marines Educatives
Educatieve Mariene Gebieden

DE KINDEREN BESLISSEN ALLES

1 - De kinderen kiezen een stuk van de kust
2 - Ze moeten ‘alleen’ schrijven en een actie voorstellen voor dit stuk



Fabrique d’Initiative Locale
Lokale Initiatief Fabriek

F.I.L. NATURE EN VILLE (STEDELIJKE NATUUR) : INSPRAAK & OVERLEG 

DEEL 1 : DIAGNOSTISCH

=> WAT WILLEN DE INWONERS ?

- Ontmoetingen met de lokale bevolking

- Stand op de markt
- ‘Diagnostic en marchant’ (‘Diagnose door

te wandelen’)

- … (hoe meer, hoe beter)



Fabrique d’Initiative Locale
Lokale Initiatief Fabriek

F.I.L. NATURE EN VILLE (STEDELIJKE NATUUR) : INSPRAAK & OVERLEG

DEEL 2 : SYNTHESE
=> INSPRAAK : ZIJN JULLIE AKKOORD ?

- Samenvatting van de diagnose
- Eerste actie, meer ideëen krijgen

Thema’s :
1- bomen in het stedelijke landschap
2- voedende natuur
3- meer biodiversiteit



Fabrique d’Initiative Locale
Lokale Initiatief Fabriek

F.I.L. NATURE EN VILLE (STEDELIJKE NATUUR) : INSPRAAK & OVERLEG

DEEL 3 : PRESENTATIE VAN DE THEMA ’S
AAN DE BURGEMEESTER

- begeleid en help de lokale bevolking om
hun verlangens te uiten



Fabrique d’Initiative Locale
Lokale Initiatief Fabriek

F.I.L. NATURE EN VILLE (STEDELIJKE NATUUR) : EN NU ?

DEEL 4 : DE ACTIES

Voor de toekomst ?
- voorzien van een specifiek
budget ?

Problemen ?
- niet altijd gemakkelijk om
neutraal te blijven



Bedankt !

VRAGEN / OPMERKINGEN
OPLOSSINGEN / NIEUWE IDEEËN…
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