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Beste leerkracht

De open ruimte en de natuur in de Vlaamse Rand rond Brussel staan onder druk door 
de verder oprukkende verstedelijking. Toch is het noordwesten van Vlaams-Brabant 
nog rijk aan tal van natuurgebieden, vaak op een boogscheut van de school. Ze doen 
dienst als oases, plekken om tot rust te komen in het groen. En je kan er op een 
laagdrempelige manier de natuur ontdekken.

In deze folder vind je een waaier aan milieu- en natuureducatieve activiteiten van de 
provincie en Regionaal Landschap Brabantse Kouters. Ideaal om met je klas kennis te 
maken met de natuur en te beleven wat de streek te bieden heeft. Al spelend komt 
de natuur zo dichter bij kinderen en jongeren. 

Daarnaast ontdek je in deze brochure het aanbod Educatief Natuurbeheer van 
Natuurpunt en de subsidie Natuur op School. Gebruik de subsidie om van je grijze 
speelplaats een groene oase te maken. Laat de natuur binnen langs je schoolpoort  
en integreer het thema in je pedagogisch project!
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BASISONDERWIJS 
Kleuters

4 5

Praktisch
  natuur 

  1.30 uur

  vanaf de 1e kleuterklas (vanaf 3 jaar)

  in de omgeving van de school

   september-oktober / april-juni

  3 euro/leerling

  Inhoud, methode en  
doelstellingen
Loes het Lieve (heers) Beest neemt de 
kleine speurders mee op tocht. Ze heeft 
buiten verstoppertje gespeeld, maar vindt 
haar vriendjes niet meer terug.  
Wie kan er helpen zoeken? 

- diertjes zoeken
- diertjes herkennen en benoemen
- een avontuurlijke kieteltocht lopen

 

  KIETELTOCHT
De kieteltocht is één en al avontuur. 
De allerkleinsten zetten voor even 
hun speurneus op: wat leeft er zoal 
op de speelplaats, tussen de struiken 
en in de grond? 

Ze gaan op zoek naar kleine, kiete-
lende beestjes en kunnen de vangst 
bewonderen in een loepenpotje.  
Daarna is het de beurt aan de 
kleuters zelf om de acrobatische 
bewegingen van de kietelbeestjes na 
te bootsen. Kunnen ze zich door de 
tunnel van een regenworm wurmen, 
onder een spinnenweb kruipen 
zonder erin verstrikt te raken of het 
lieveheersbeestje wakker schudden? 
Pret verzekerd!
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BASISONDERWIJS 
Kleuters

6

Praktisch
  natuur 

  1.30 uur

  vanaf de 2e kleuterklas

  in de omgeving van de school

   september-oktober / april-juni

  3 euro/leerling

  Inhoud, methode en  
doelstellingen
Zoek de houten kabouters en piep  
voorzichtig in de rugzakjes die ze mee-
dragen. Elke rugzak bevat een opdracht. 

- kennis maken met dieren en planten
- leren met alle zintuigen
-  de natuur beleven vanuit de leefwereld 

van een kabouter

 KABOUTERPAD
Tuur, de boskabouter, heeft een 
schat verstopt. De kleuters kunnen 
de schat enkel vinden met behulp  
van een schatkaart na het uitvoeren 
van opdrachten rond het thema 
natuur. 

Ze maken o.a. kennis met de seizoe-
nen, brengen een bloembezoekje, 
leren luisteren naar geluiden in het 
bos of gaan op zoek naar eten voor 
de eekhoorn. Nog tal van andere 
opdrachten liggen voor hen klaar. 
Het gebruik van de verschillende 
zintuigen staat centraal.
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 KRIEBELFLADDERPAD 
Roodborst en Specht zijn trotse vogels.  
Ze doen hun uiterste best om indruk te 
maken met hun vogelkunstjes. Deze vogels 
dagen je uit om als een vogel langs een 
kriebelfladderpad te vliegen. Kan jij kijken 
door een vogeloog, vogelgeluiden herkennen 
of een nestje bouwen? Het wordt een heuse 
ontdekkingstocht, met als hoogtepunt het 
zoeken naar bodemdiertjes!

Praktisch
  natuur 

  1.30 uur

  in de omgeving van de school

  september-oktober / april-juni

  3 euro/leerling

  BIJZONDERE BIJEN 
Honingbijen hebben een veelzijdig leven:  
ze bewaken het nest, voeden de larven of gaan 
op zoek naar stuifmeel. 

De leerlingen kruipen in een bijenpak en krijgen 
bijpassende rugzakjes. Pas dan zijn ze helemaal 
klaar om de bijenwereld binnen te stappen en 
de opdrachten uit te voeren. 

Praktisch
  natuur 

  2 uur

  in de omgeving van de school

  september-oktober / april-juni

  3 euro/leerling

  Inhoud, methode en  
doelstellingen
Verkleed als bijen gaan de leerlingen op zoek 
naar geschikte plekjes om:

- een bloemendans uit te voeren
- een levenspuzzel te maken
- de beste bloemengeuren te maken

Tot slot maken de leerlingen nog een  
bijenkunstwerkje.

BASISONDERWIJS 
1e graad
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  Inhoud, methode en doelstellingen
De vogels hebben een afspraak met de  
leerlingen. Ze willen een dagje pret en gaan 
op zoek naar een leuke plek. Wat gaan ze  
er doen? 

- een geluidenspel spelen
- een nest bouwen
- zoeken naar kriebelbeestjes
- speuren en neuzen 



Praktisch
  natuur 

  2 uur

  in de omgeving van de school 

  september-oktober / april-juni

  3 euro/leerling

  Inhoud, methode en  
doelstellingen
De kinderen kunnen aan de slag met  
rugzakjes vol onderzoeksmateriaal. 

- herken een naald- en een loofboom
- herken bladeren en vruchten
- wat leeft er op een boom of struik?
- speel het eiken- en het vlierspel
- waarom zijn bomen nuttig voor mensen?

  DE SCHATKIST VAN 
BORIS DE BOSTROL
Een bos is een plek van onschatbare 
waarde. Boris de bostrol woont in 
het bos en heeft iets leuks bedacht. 
Om het bos te leren waarderen, 
mogen kinderen op zoek gaan naar 
een echte bosschat. Opdrachten over 
bosplanten en -dieren maken de 
speurtocht extra spannend. Per op-
dracht kunnen ze een sleutel winnen 
en één van die sleutels past op de 
schatkist. Aan hen om de opdrachten 
tot een goed einde te brengen!

BASISONDERWIJS 
2e graad

111010
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BASISONDERWIJS 
2e graad

  WAAR IS DE BOSWACHTER?
De boswachter heeft een klachtenbrief gekregen 
van een boze wandelaar die vindt dat de bos-
wachter zijn werk niet goed doet. De boswachter 
roept hulp in van de kinderen om te bewijzen dat 
een boswachter heel wat doet voor het bos.

Praktisch
  natuur 

  2 uur

  in een bos in de buurt van de school 

   september-oktober / april-juni

  3 euro/leerling

  Inhoud, methode en doelstellingen
De leerlingen gaan samen op stap en  
ontdekken:

- van wie het bos is
- waarom dood hout belangrijk is
- de planten en de dieren van het bos

  TOVERWILG EN HEKSENKRUID
Planten zijn belangrijk voor mensen: we gebruiken 
ze voor de meest uiteenlopende dingen. Jaarlijks 
toveren ze de mooiste bloemen tevoorschijn.  
Ben je benieuwd hoe planten dat doen? 
Een heks staat klaar voor de leerlingen om de 
geheimen van planten te onthullen. Met behulp 
van een toverboek maken ze een tocht door het 
landschap en onderzoeken ze de groei, de eigen-
schappen en het gebruik van de planten. De heks 
van dienst zorgt voor deskundige begeleiding en 
voorkomt misbruik van toverspreuken!

Praktisch
  natuur 

  2 uur

  in de omgeving van de school 

   september / mei-juni

  3 euro/leerling

  Inhoud, methode en doelstellingen
Met behulp van een toverhandboek gaan de  
leerlingen aan de slag. Ze maken een plantenpasje 
en meten groeifactoren zoals licht en vocht.

- biotopen herkennen
- hoe groeien planten?
- wat eten planten?
- waarvoor gebruiken wij planten?

13
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 INSPECTEUR PIPISTRELLUS 
Inspecteur Pipistrellus is een natuurdetective met een 
missie. De burgemeester heeft een aantal verzwakte 
dieren gevonden en maakt zich ernstig zorgen. Daarom 
heeft hij de detective om hulp gevraagd en een aantal 
geheime codes meegegeven. Kan inspecteur Pipistrellus 
samen met de leerlingen de codes kraken en de dieren 
helpen? De leerlingen gaan met een gps-toestel op 
onderzoek, voeren opdrachten uit en onderzoeken het 
landschap. Beetje bij beetje verzamelen de leerlingen zo 
alle puzzelstukjes om het mysterie te ontrafelen. Tot slot  
zoeken ze in groepjes naar geschikte oplossingen. 

Praktisch
  natuur 

  2 uur

  in de omgeving van de school 

   september-oktober /april-juni

  3 euro/leerling

  Inhoud, methode en doelstellingen
Word hulpdetective en help de burgemeester!

-  gps-speurtocht
-  geografisch inzicht - maak een 3D-landschapskaart  

met natuurlijke materialen. Welke landschapselementen 
zou je nog toevoegen voor de vleermuis?

- vleermuizen en hun leefomgeving 
- interactie tussen mens en natuur 
-  belang cultuurhistorisch erfgoed voor natuur 
-  verbindingselementen in het landschap

BASISONDERWIJS 
2e graad
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  IK WORD WEERMAN!
Het weer is iets bijzonder indrukwekkend. 
Kolossale wolken of een stralend blauwe 
hemel, zachte motregen of hagelbuien zijn je 
niet onbekend. Hoe slaagt een weerman er 
eigenlijk in om het weer te voorspellen? En 
is donder het geluid van twee botsende wol-
ken, terwijl regen uit de hemelkraan komt?

De leerlingen pluizen het uit door weerme-
tingen, proefjes en een blik achter de  
schermen van een echt weerstation.

Praktisch
  natuur 

  2.30 uur

  4e leerjaar

  Volkssterrenwacht MIRA 

  Abdijstraat 22, 1850 Grimbergen 

   november-februari

  6 euro/leerling

  Inhoud, methode en doelstellingen
In groepjes voeren de leerlingen verschillende 
proefjes rond weersvormen uit. Buiten meten 
ze het weer met en zonder weerinstrumenten. 
Ze bekijken:

- de elementen van een weerbericht
-  het ontstaan van verschillende  

weersvormen
- de relatie tussen weer en natuur



BASISONDERWIJS 
3e graad

 MOORD IN DE POEL 
Een verdacht overlijden in de poel veroor-
zaakt opschudding. Hoe is het slachtoffer 
overleden? Was het een moord? Zijn er 
verdachten? Was het de reiger of mis-
schien de libellenlarve? Aan de hand van 
een reconstructie en een onderzoek van 
de poel zoeken leerlingen het slachtoffer, 
de doodsoorzaak én de moordenaar.  
De leerlingen gaan als echte speurders 
aan de slag en leren het leven in en rond 
de poel kennen.

Praktisch
  water en natuur 

  2 uur

  in de omgeving van de school

  september-half oktober / mei-juni

  3 euro/leerling

  Inhoud, methode en doelstellingen
Onder leiding van een commissaris  
ontpoppen de deelnemers zich tot echte 
speurders. Per groepje voeren ze een stuk 
van het moordonderzoek uit.

- waterkwaliteit en omgevingsfactoren
- wat leeft er in een poel?
- watervoedselketen

  ‘BOER-EN-ZWALUW’
Volgens bijgeloof brengen zwaluwen geluk. Daar waar een zwaluw zijn nest 
bouwt, zal voorspoed heersen en de bliksem niet inslaan. Onder leiding van 
een ‘zwaluwfluisteraar’ brengen de leerlingen een bezoek aan een boerderij 
waar zwaluwen wonen. Na een rondleiding op het landbouwbedrijf en een 
eerste kennismaking met de boer en de boerenzwaluwen die er wonen, 
spelen de leerlingen ‘boer-en-zwaluw’, een vrolijk spel. Tijdens de knotsgekke 
opdrachten snuffelen ze rond op de boerderij en leren ze meer over het leven 
van de boer en de boerenzwaluwen. Het ultieme doel van het spel? Groot-
meester worden in de Orde van de Zwaluw.
Na afloop krijgt de klas het verdiende kaartspel mee zodat het educatieve 
spel ook in de klas of op de speelplaats door kan gaan.

Praktisch
  natuur 

  2 uur

   een landbouwbedrijf met boerenzwaluwen in de buurt van de school

   begin september / van mei tot juni

  3 euro/leerling (incl. educatief kaartspel voor de klas)

  Inhoud, methode en doelstellingen
Tijdens deze activiteit maken de leerlingen kennis met het leven van de 
Boerenzwaluw en het landbouwbedrijf dat hij uitkiest om zijn jongen 
groot te brengen.

-   educatief spel rond het thema zwaluw en landbouw
-   kennismaking met de landbouwer en het landbouwbedrijf 
- inzicht in milieuvraagstukken, en de levenscyclus en uitdagingen van
  trekvogels
-   hoe maken de leerlingen van hun buurt een zwaluwvriendelijke omgeving?
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  FASCINERENDE  
AARDE 
De aarde warmt op en koelt af. De hemel 
kleurt van roze tot staalblauw of dansend 
groen. Bovendien is de aarde voor zover 
we weten de enige planeet waarop leven 
voorkomt. Fascinerend toch? 

Om dit te begrijpen, kruipen de leerlingen 
in de huid van ruimtewetenschappers. Bui-
ten gaan ze op zoek naar de verschillende 
elementen die leven op aarde mogelijk 
maken. Met behulp van proefjes en een 
rondleiding in volkssterrenwacht MIRA 
krijgen de leerlingen begrippen als zonne-
energie, seizoenen en magnetisme uitge-
legd. Tot slot zoeken de leerlingen met 
een microscoop naar verborgen leven. Wie 
weet vinden ze wel een heus mosbeertje!

Praktisch
  natuur en energie

  2.30 uur

  Volkssterrenwacht MIRA 

   Abdijstraat 22, 1850 Grimbergen

   november-februari

  6 euro/leerling

  Inhoud, methode en doelstellingen
Tijdens deze activiteit leren de leerlingen de aarde  
kennen zoals nooit tevoren!  
Met behulp van filmmateriaal, proefjes en  
waarnemingen bekijken ze:

-   de relatie tussen zon, aarde en maan
-   het klimaat
-   de relatie tussen klimaat en natuur
-  fysische begrippen als magnetisme  

en zwaartekracht
- leven op aarde (en elders?)

18

BASISONDERWIJS 
3e graad

  SOLY BEE
Chef Soly heeft een bekende Vlaming in haar restaurant 
te gast. Maar wat moet je koken als plots alle groenten 
en fruit verdwenen zijn? Ze schakelt de hulp van de 
leerlingen in en gaat met hen op onderzoek. Met een 
gps-toestel starten de leerlingen hun speurtocht en via 
opdrachtjes komen ze te weten waarom bezige bijtjes 
belangrijk zijn voor ons en voor de natuur!

Praktisch
  natuur 

  2 uur

   in de omgeving van de school

   september-oktober / april-juni

  3 euro/leerling

  Inhoud, methode en doelstellingen
Tijdens deze activiteit ontdekken de leerlingen het be-
lang van solitaire bijen voor mens en natuur.
Ze speuren mee en voeren verschillende opdrachtjes uit:

- gps-toestel
- stuifmeelrace
-   nut van solitaire bijen
-   belang van verschillende biotopen

19

  ‘DRUP’ DE WATERDRUPPEL
We volgen ‘Drup’ de waterdruppel in de vol-
ledige waterkringloop. De leerlingen ontdekken 
op een speelse manier enkele grote water-
thema’s. Tijdens een wandeling in de omgeving 
van de school gaan de leerlingen op zoek naar 
de hindernissen die Drup tegenkomt tijdens zijn 
verschillende reizen.Droogte of net overvloe-
dige regenval, we zien het vaker in Vlaanderen 
de laatste jaren. Maar ook watervervuiling of 
vismigratie zijn problemen in onze regio. Drup 
helpt de leerlingen om deze thema’s beter te 
begrijpen.

Praktisch
  water en klimaat 

  2 uur

   in de omgeving van de school

   september-oktober / april-juni

  3 euro/leerling

  Inhoud, methode en doelstellingen
Tijdens deze activiteit leren de leerlingen over 
de waterproblematiek en de waterkringloop. 
Met behulp van proefjes en opdrachten gaan 
ze in groepjes aan de slag rond grote thema’s 
zoals droogte, groen-blauwe netwerken, over-
vloedige regenval, watervervuiling en vismigra-
tie. Elk groepje leerlingen deelt op het einde 
zijn resultaten met de klas. 
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  BBB - BIJZONDER BIOTOOP BOS
Wanneer is een groep bomen een bos? En welke wezens 
vinden er hun thuis? Of geloven de leerlingen nog steeds  
in boze wolven en boskabouters? Een bos is veel meer dan 
een verzameling bomen. Een bos heeft immers een speci-
fiek microklimaat. En ook de bodem speelt een grote rol. 
Daardoor vinden veel planten en dieren net daar hun plek. 
Leerlingen onderzoeken, meten en vergelijken alle facetten 
van het bos. Wat is bepalend? En wat is de invloed van de 
mens op dit alles? Stap mee in dit onderzoek en zie door de 
bomen weer het bos! 

Praktisch
  natuur 

  2 uur

  in de omgeving van de school

   september-oktober / april-juni

  3 euro/leerling

21

  Inhoud, methode en doelstellingen
-   het bos leren kennen in al zijn facetten
-   inzicht verwerven in de invloed van mensen op het bos

20

SECUNDAIR  
ONDERWIJS 
1e graad



SECUNDAIR  
ONDERWIJS 
1e en 2e graad

  KLIMAATPERIKELEN  
Elke dag horen we erover in het nieuws! 
Extreme droogte in Afrika, overstromin-
gen hier in België of stormen in Amerika. 
Het klimaat lijkt wel op hol geslagen.  
Wat is er aan de hand? 
Via proefjes komen leerlingen meer te 
weten over de klimaatverandering.  
Ze onderzoeken zelf welke impact zij  
hebben op de klimaatverandering.  
Ze gaan ook over tot actie, om zo  
de verandering een halt toe te roepen.

Praktisch
  afval, energie en mobiliteit

  2 uur

  op school

   van november tot maart

   3 euro/leerling
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  BUITENBEENTJES
Bijzondere leerlingen verdienen een bijzondere aanpak.  
Voor leerlingen met een beperking (fysiek en/of mentaal) 
passen de NME-medewerkers met plezier een bestaande 
activiteit aan. Samen met de begeleiders stellen ze een  
leuke activiteit ‘op maat’ samen. 

Praktisch
  natuur 

  leerlingen uit het buitengewoon onderwijs

  1,5 à 2,5 uur

  in de omgeving van de school

   het hele jaar door afhankelijk van de weersomstandigheden

  3 euro/leerling

BUITENGEWOON  
ONDERWIJS

23

  Inhoud, methode en  
doelstellingen
Met behulp van filmmateriaal en  
proefjes komen leerlingen meer te  
weten over klimaatbegrippen.

-   klimaatverandering, wat is dat?
-   heb ik ook een invloed op het klimaat?  

Wat is mijn ecologische voetafdruk?
-   de gevolgen van de klimaatverandering
-   wat kan ik zelf doen? Kan klimaatshoppen 

helpen? Of alternatieve energie?
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DIGITAAL AANBOD

Bos
Ga mee op stap met Boris de bostrol en kom alles te weten over het bos.

Bekijk het filmpje en de handleiding, maak zelf hazelnootpasta, determineer 
bladeren en vruchten of maak zelf muziekinstrumenten.

Scan de QR-code of ga naar onze website.

https://www.brabantsekouters.be/natuureducatie/nme-digitaal-bos/

Bijen
Kom alles te weten over bijen en waarom ze zo belangrijk zijn voor ons en de 
natuur.

Bekijk het filmpje en de handleiding, maak zelf zaadbommetjes, bak honing-
koekjes of knutsel een wolbijtje. 

Scan de QR-code of ga naar onze website.

https://www.brabantsekouters.be/natuureducatie/nme-digitaal-bijen/

RLBK heeft een digitaal aanbod dat bestaat uit een filmpje met bijhorende 

handleiding en leuke doe-opdrachten. Elk pakket kan je gratis downloaden 

op de website of door de QR-code te scannen. 
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Vogels
Ga mee op stap met meneer roodborst en kom alles te weten over vogels.

Bekijk het filmpje en de handleiding, maak zelf een nestkastje, een nestmateriaalhouder 
of een lekkere vetbol voor de vogels.

Scan de QR-code of ga naar onze website.

https://www.brabantsekouters.be/natuureducatie/nme-digitaal-vogels/

DIGITAAL AANBOD
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NATUURUITLEENKOFFERS

Koffers die je gratis kan ontlenen bij 
Regionaal Landschap Brabantse Kouters, 
Vilvoorde.

Ontdekdozen voor  
het kleuteronderwijs

 ontdekdoos: Kikker
inhoud: materiaal om met de allerkleinsten 
te werken rond het thema kikker.

Een levensechte poel is afgebeeld op een 
vloerkleed en kan je als rode draad gebruiken 
voor alle opdrachten uit de koffer: levens-
cyclus van de kikker, voedsel en woonplaats, 
vrienden en vijanden van de kikker. Met hand-
poppen, educatieve puzzel, kikkerspelletjes, 
vriendenboek en ander leuk materiaal kun je 
een hele lesweek rond de kikker uitwerken.

doelgroep: kleuters 

 ontdekdoos: Paddenstoelen
inhoud: materiaal om met de allerkleinsten 
te werken rond het thema paddenstoelen: 
liedjes, knutselideeën, voorleesboeken, 
demonstratie materiaal en spelletjes.

doelgroep: kleuters 

 koffer: Weer
inhoud: instrumenten om het weer te meten zoals thermo-
meter, pluviometer, anemometer… thematische lesbladen.
doelgroep: 2e en 3e graad basisonderwijs

 koffer: WonderWeb
inhoud: welke dieren en planten leven er in de buurt van de 
school, wat is het verband tussen deze dieren en planten en 
hoe belangrijk zijn al hun verschillen?
doelgroep: 2e graad basisonderwijs

 koffer: Biologisch en fysisch wateronderzoek
inhoud: door middel van eenvoudige proeven onderzoeken 
de leerlingen hoe gezond het water is.
doelgroep: 3e graad basisonderwijs 

 koffer: Leren van Buiten
inhoud: vogels beloeren met de verrekijker of bloemen en 
beestjes bewonderen met de loep. Doe-dingen voor  
iedereen!
doelgroep: 3e graad basisonderwijs en 1e graad secundair 
onderwijs

 koffer: Levend ganzenbord
inhoud: het levend ganzenbord is een doe- en renspel 
met vragen en opdrachten over de natuur.
doelgroep: 2e en 3e graad lager onderwijs

 koffer: Biotoop bos
inhoud: door middel van proefjes onderzoeken de  
leerlingen de typische eigenschappen van een bos.
doelgroep: 1e graad secundair onderwijs

 koffer: Biologisch, fysisch en chemisch  
wateronderzoek
inhoud: door middel van eenvoudige proeven  
onderzoeken de leerlingen hoe gezond het water is.

doelgroep: secundair onderwijs

 CD-rom: De zwaluw  een beroemde  
wereldreiziger
inhoud: reeks uitgewerkte lessen over de zwaluw.

basisonderwijs: opdrachten, mogelijkheid tot 
buitenactiviteit, klas- of schooloverschrijdend (taal, 
wiskunde, W.O en L.O). 

secundair onderwijs: presentatie, brochure, 
krantenknipsels, knutselopdracht, educatief spel: 
zwaluwbord, poëzie en inventarisatieformulier:  
zwaluwnesten opvolgen in de buurt van de school.

doelgroep: basisonderwijs alle graden of secundair 
onderwijs 1e graad

 ontdekdoos: Slak
inhoud: materiaal om met de allerkleinsten te werken 
rond het thema slak: kleurplaat, aquariumbak, loeppotten, 
handpop, slakkenspel, zoekkaart, slakkenglas.

doelgroep: kleuters 

 ontdekdoos: Lieveheersbeestje
inhoud: materiaal om met de allerkleinsten te werken rond 
het thema lieveheersbeestje: voorleesverhaal, handpoppen, 
zoekkaart, puzzel, vloer-tel-domino-spel, loeppotten.

doelgroep: kleuters 

 ontdekdoos: Water
inhoud: materiaal om met de allerkleinsten te werken 
rond het thema water. Handpoppen, voorleesboekjes, 
spelletjes, zoekkaart.

doelgroep: peuters en kleuters 

Uitleenkoffers voor het basis-
onderwijs en secundair onderwijs

 koffer: Bodemdieren
inhoud: kleine diertjes vangen met een insectenzuiger of 
lepel, waarnemen met een loeppotje en herkennen op een 
zoekkaart.
doelgroep: 1e graad basisonderwijs 
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Reservatie:  
marleen.wauters@brabantsekouters.be

Tijdstip: hele jaar door, maximum 2 weken,  
af te halen op het secretariaat in Vilvoorde

Koffers: www.brabantsekouters.be > Wat doet RLBK 
> Natuureducatie > Natuuruitleenkoffers

Losse natuureducatieve materialen:  
www.brabantsekouters.be > Wat doet RLBK > Natuur-
educatie > Losse Natuureducatieve materialen



NATUUR ONTDEKKEN TIJDENS DE VAKANTIE
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Op zoek naar een leuke activiteit 
voor kinderen tussen 4 en 14 jaar 
tijdens de vakantie?

Informeer naar de creactiviteit ‘ART d’ECO’. Je kan deze 
activiteit dan reserveren tijdens de vakantieperioden voor 
een halve of een hele dag.

Wat dacht je van een natuuruitleenkoffer? Met deze 
rijk gevulde veldwerkkoffers kan je allerhande onderzoek 
doen in de natuur, gaande van speuren naar bodemdier-
tjes of insecten tot het onderzoeken van de waterkwaliteit 
(meer info onder ‘Natuuruitleenkoffers’, blz. 24)

  ART D’ECO
De natuur is het plezantste speelgoed op 
aarde. En het coolste van al… natuur is er 
altijd en overal! Verzamel spullen uit de 
natuur in de buurt en ga ermee aan de slag. 
Schilder of boetseer de ideale wereld, timmer 
een insectenhotel in elkaar of maak een 
stop-motion film. Hoe creatiever, hoe leuker!

Inhoud, methode en  
doelstellingen
RLBK bedacht een aantal creatieve  
workshops. Afhankelijk van de periode, tijds-
duur van de workshop en de locatie, stelt de 
begeleider een interessant pakket samen:

- stimuleren van creativiteit
- ontdek de natuur met alle zintuigen
- doe-dingen voor iedereen

Praktisch
  een halve of een hele dag

   kinderen van 6 tot 14 jaar

   het hele jaar door

   40 euro voor een halve dag, excl. verbruiks-
materiaal (max. 20 kinderen per sessie), 
70 euro voor een hele dag, excl. verbruiks-
materiaal (max. 20 kinderen per sessie). 
Gemeenten, culturele verenigingen, scholen 
en vzw’s kunnen ART D’ECO reserveren.

   SPEELWEEK NATUURBELEVING
Hou je van waterdiertjes, vogels, kriebelbeestjes,  
paardenbloemen? Wil je mee op ontdekking gaan  
in de natuur? Dan zijn onze educatieve natuur-
belevingsweken echt iets voor jou!

Praktisch
  dagvullend

  vzw The Hedge i.s.m. RLBK

  Vilvoorde en Grimbergen

   kinderen van 3 tot 14 jaar

    juli en augustus 2021

   normaal tarief: 125 euro per week 
gezinstarief: 115 euro per week 
vrijetijdspas: 75 euro per week

Reservatie: Informatie en inschrijven via www.thehedge.be

3131



EDUCATIEF NATUURBEHEER
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In het werkingsgebied van Regionaal Landschap Brabantse 
Kouters komen nog veel natuurpareltjes voor. Natuurpunt, 
partner van RLBK, neemt groepen, die de handen graag 
actief uit de mouwen steken voor de natuur, met plezier mee 
op sleeptouw. Bouw mee aan de natuur in het landschap en 
leer spelenderwijs over de biodiversiteit in de buurt!

  Inhoud, methode en doelstellingen
Educatief Natuurbeheer is een project rond natuurbeleving  
en -beheer. Het doel is om kinderen warm te maken voor  
natuur: hen terug in contact te brengen (letterlijk!) door  
beheerwerk en belevingsgerichte opdrachten.

-   inleiding op school. Je hebt de keuze uit een  
presentatie of het natuurbeheerspel.

-   een actieve dag natuurbeheer in een  
natuurgebied in de buurt van de school

-   afsluitende natuurontdekkingstocht

Meer informatie via  
www.natuurpunt.be/educatief-natuurbeheer

Praktisch
  natuur

  3 halve dagen

    leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar 
In de vorm van een ‘Natuurdag Deluxe’ ook voor  
jeugdverenigingen, kinderopvang en bedrijven. 

   een natuurgebied in de buurt van de school

  Natuurpunt i.s.m. de Provincie Vlaams-Brabant

   inleiding: Herfst - Werkdag: Winter 
Wandeling: Voorjaar

  gratis

Reservatie: Educatief Natuurbeheer Vlaams-Brabant
Lisanne Abts (West-Brabant en Brussel)
lisanne.abts@natuurpunt.be - 0477 82 38 00
Kevin Kerckhofs (Oost-Brabant)
kevin.kerckhofs@natuurpunt.be - 0477 88 08 26
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SUBSIDIES NATUUR OP SCHOOL

Ben jij leerkracht en werk jij graag rond natuur in de 
school? Heb je plannen voor een groenere speelplaats? 
Wil je graag met de leerlingen een moestuin aanleggen 
en genieten van het oogsten? Droom je van waterdier-
tjes scheppen in een eigen poel op school? Of heb je 
nog andere ideeën voor een natuurproject? Vraag dan 
bij de provincie de subsidies ‘Natuur Op School’ aan.

  Doelstellingen
Projecten met meerwaarde voor biodiversiteit én educatie 
op en rond het schooldomein. Alle scholen (basis, secundair 
en hoger) en hun verschillende vestigingsplaatsen in  
Vlaams-Brabant kunnen een project indienen.

Komt in aanmerking voor subsidies:
-   inrichtingswerken: opbreken speelplaats, bouwen  

wilgenhut, aanplanting hagen, bosjes, bessenstruiken, 
fruitbomen, aanleg en herstel poelen, …

-   beheermaterialen: schop, kruiwagen, regenwaterton, …
-   educatieve materialen: informatiebord,  

loupepotjes, kinderboeken, …

Praktisch
   -   80% van de aanvaarde projectbegroting,  

maximaal 10.000 euro per jaar – minimaal voor  
500 euro kosten

-   1e schijf van 50% bij goedkeuring, 2e schijf bij indiening 
van bewijzen: projectverslag en facturen

-   Aanvraag indienen tussen 1 januari en 1 februari  OF tussen 
1 september en 1 oktober

Hulp nodig?
www.vlaamsbrabant.be/natuuropschool
Subsidiereglement, aanvraagformulier en formulier  
eindafrekening, tips en voorbeelden:
Kristin De Ceuster, tel 016 26 74 25,  
kristin.deceuster@vlaamsbrabant.be 
Ondersteuning ontwerp en aanplantingen door RLBK:  
Lies Heirman, tel 02 253 43 04, lies.heirman@brabantsekouters.be  



PRAKTISCHE INFORMATIE
  Reservatiegegevens  
NME-activiteiten

Start activiteiten:  
-  Buitenactiviteiten: september tot oktober  

en april tot juni
- Binnenactiviteiten: november tot februari

Aantal deelnemers: max. 25 personen, 
tenzij anders vermeld 

Nieuwe aanvraagprocedure: 
Je klas aanmelden kan nu online via  
www.brabantsekouters.be. Ga naar  
“Wat doet RLBK?” - “Natuureducatie”  
en meld je aan via het aanvraagformulier.

Prijs: 3 euro per leerling (tenzij anders 
vermeld)

Betaling: via overschrijving na afloop  
van de activiteit
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  Gratis met De Lijn naar een NME-activiteit:  
de MOS-PAS

Om een milieu-educatieve bestemming te bereiken kan 
je via MOS een gratis MOS-bus- en -trampas verkrijgen. 
MOS heeft een speciale overeenkomst met de Vlaamse 
Vervoermaatschappij De Lijn. Via deze overeenkomst 
maakt je klas GRATIS gebruik van bussen en trams van 
De Lijn.

Meer info:
www.lne.be/doelgroepen/onderwijs/mos/mos-
-aanbod/mos-buspas  
of via de MOS-begeleiders: 
mos@vlaamsbrabant.be voor het kleuter en lager 
onderwijs of mos.secundair@vlaamsbrabant.be 
voor het secundair onderwijs.
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Enthousiaste vrijwilligers 
gezocht voor begeleiding

Ben jij geboeid door de natuur en wil je dit 
graag op een leuke speelse manier aan 
kinderen overbrengen? Dat kan door de 
natuur- en milieu activiteiten voor klassen mee 
te begeleiden. 

Wij zorgen voor het nodige materiaal en 
bijhorende opleiding.

In ruil voor je engagement kom je in contact 
met enthousiaste leerlingen, ben je buiten in de 
natuur en krijg je een vrijwilligers- en onkosten-
vergoeding. 

Interesse? 
Dan horen we dit graag! Neem contact op via 
educatie@brabantsekouters.be  
of 02 253 43 04.
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ASSE

OPWIJK

MERCHTEM

LONDERZEEL

MEISE

WEMMEL

GRIMBERGEN

ZEMST

VILVOORDE

STEENOKKERZEEL

ZAVENTEM

WEZEMBEEK-
OPPEM

KAPELLE-
OP-DEN-

BOS

MACHELEN

KRAAINEM

 Een Regionaal Landschap is…

… een regio met een typisch landschap  
en aantrekkelijke natuur. 

… een organisatie die zich  samen met verschillende  
partners inzet voor het behoud  van dit landschap 
met zijn natuurwaarden.

Regionaal Landschap Brabantse Kouters vzw is  
een samenwerkingsverband tussen de provincie 
Vlaams-Brabant, het Vlaamse Gewest, de gemeenten 
Asse, Grimbergen, Kapelle-op-den-Bos, Kraainem, 
Machelen, Meise, Merchtem, Londerzeel, Opwijk, 
Steenokkerzeel, Vilvoorde, Wemmel, Wezembeek- 
Oppem, Zaventem en Zemst, en de verenigingen die 
actief zijn rond natuur, erfgoed, landbouw, toerisme 
en jacht.

 Algemene contactgegevens RLBK

Houtemsesteenweg 23, 1800 Vilvoorde
02 253 43 04
educatie@brabantsekouters.be
www.brabantsekouters.be

 Openingsuren

Maandag tot vrijdag van 9 - 12 uur  
en van 13 - 17 uur



NME-MEDEWERKERS IN  
DE PROVINCIEDOMEINEN:

Provinciedomein Halve Maan
Erik Spiessens, 013 35 86 59
webbekomsbroek@vlaamsbrabant.be
www.provinciedomeinhalvemaan.be

Provinciedomein Huizingen
Lieven Decrick, 02 383 00 28
nmehuizingen@vlaamsbrabant.be
www.provinciedomeinhuizingen.be

Provinciedomein Kessel-Lo
Sven Goethals, 016 25 47 45 
ecocentrum.kessello@vlaamsbrabant.be
www.provinciedomeinkessello.be

Provinciedomein Het Vinne Zoutleeuw
Koen Tuerlinckx, 011 88 89 73  
provinciedomein.zoutleeuw@vlaamsbrabant.be 
www.provinciedomeinhetvinne.be

Regionaal Landschap Brabantse Kouters (RLBK)
Sil Willems, 02 253 43 04  
educatie@brabantsekouters.be 
www.brabantsekouters.be

Paddenbroek
02 306 45 62  
info@paddenbroek.be 
www.paddenbroek.be

Zoniënwoud
Lize Paesen, 0493 11 96 65
natuurateliersgroenendaal@cvn.natuur 

NME IN DE PROVINCIE

WWW.BRABANTSEKOUTERS.BE

Provinciedomein 
Kessel-Lo

Provinciedomein 
Huizingen

Provinciedomein 
Halve Maan

Provinciedomein 
Het Vinne

Regionaal Landschap 
Brabantse Kouters

Paddenbroek
Gooik

Bosmuseum
Groenendaal

WWW.VLAAMSBRABANT.BE/NME


