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COLOFON

Deze brochure 'NME in Gent' is gerealiseerd door de Dienst Milieu & Klimaat - Stad Gent. 
Het aanbod wordt jaarlijks aangepast en uitgebreid. In het Natuur- en Milieucentrum De 
Bourgoyen worden regelmatig tijdelijke expo's opgezet. U bent steeds welkom.

 www.nmegent.be -  www.gent.be/
Driepikkelstraat 32 - 9030 Mariakerke -  09 226 15 01 -  bourgoyen.educatie@gent.
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KLIMAAT GROEN

Beste Leerkracht
 
Onderwijs gaat over meer dan louter kennis. Het betekent ook ‘denken over’ en 
‘werken aan’ een leefbare wereld, nu en in de toekomst, hier en elders op de 
planeet. De Dienst Milieu & Klimaat wil met haar educatief programma alvast de 
Gentse scholieren warm maken voor een groene en klimaatneutrale stad.

Je kunt samen met de leerlingen actief meewerken aan Klimaatstad Gent. 
Daarvoor bieden we je een interactief traject aan waarbij de Klimaatkids hun 
voorstellen presenteren tijdens de Kinderklimaatraad in het stadhuis. 
Werk je met de ganse school aan een klimaatproject? Dan kan je een Klimaat-
schoolsubsidie aanvragen. 

Liever een doe-activiteit in de natuur? Dan kan je terecht in het Stedelijk 
Natuurreservaat Bourgoyen-Ossemeersen voor begeleide natuurwandelingen 
en workshops rond de rijke fauna en flora van dit natuurgebied. Of nodig een 
Grasshopper uit in een groengebied dichtbij je school. In het aanbod staat 
telkens de relatie tussen natuur, milieu en maatschappij centraal.

Als leerkracht kan je ook gewoon zelf aan de slag. In het Natuur- en Milieu-
centrum De Bourgoyen kan je educatief materiaal lenen, informatie krijgen over 
natuur en milieu en tips vinden voor boeiende locaties. 

Om jullie dit alles aan te bieden, werkt de Dienst Milieu & Klimaat samen met 
het Departement Onderwijs en Opvoeding, de Educatieve Diensten en de 
Pedagogische Begeleidingsdienst.
Samen bouwen we aan een kindvriendelijke Klimaatstad Gent.

Elke Decruynaere
schepen van Onderwijs 
en Jeugd

Tine Heyse
schepen van Milieu, 
Klimaat, Energie en Noord-Zuid
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Educatief aanbod 
rEsErvErEn

schooljaar 2015 › 2016 

Begeleide activiteiten
- seizoensactiviteiten met gids
- maximum 30 leerlingen per groep 
- gratis voor Gentse scholen 
- aangepast aanbod voor buitengewoon onderwijs
- werkbladen downloaden op  www.nmegent.be

Niet begeleide activiteiten
- locatie naar keuze
- de leerkracht gaat zelf aan de slag
- educatief uitleenmateriaal reserveren in het NMC De Bourgoyen
- werkbladen downloaden op  www.nmegent.be

Educatief uitleenmateriaal (meer op pagina 22)
- lenen is gratis, waarborg 50 euro
- termijn maximum 2 weken
- afhalen en terugbrengen op werkdagen van 9 tot 12 uur 
 en van 14 tot 16 uur, niet op vrijdag
- aanbod en ontlenen op  www.nmegent.be

Stad Gent - Dienst Milieu & Klimaat
Driepikkelstraat 32 - 9030 Mariakerke
 09 226 15 01 -  09  236 35 67
 bourgoyen.educatie@gent.be -  www.nmegent.be
Open elke weekdag van 9 tot 12 uur - 13 tot 17 uur
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KLIMAAT
In Klimaatstad Gent genieten we van het groen in de stad, we verplaatsen 
ons zonder uitstoot én zonder stil te staan, we wekken zelf propere ener-
gie op, eten minder vlees en smullen van zelfgekweekte groentjes en fruit. 
Klimaatstad Gent is een verhaal waar we allemaal aan meeschrijven. Volg 
de transitie in Gent op  www.klimaatstadgent.be.
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 Klimaatstad Gent

Word verliefd op een 
energieke stad

Alles over Gent Klimaatstad op

www.gentklimaatstad.be
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begeleid L 3-4

Activiteit op de school.

(januari-februari)
Professor Watt trekt aan de alarmbel; we verbruiken te veel energie. 
Een assistent komt langs en neemt samen met jullie de school onder de loep! 
Waar zitten de energievreters en hoe kunnen we het energieprobleem oplos-
sen?

Energie is Watt?
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begeleid L 5-6

Klimaatkids

Activiteit op school.

In 2050 is Gent klimaatneutraal. 
Wat betekent klimaatneutraal? Hoe leven we in een klimaatneutrale stad? 
Klimaatkids is een digitaal begeleid traject waarbij de leerkracht en leerlingen 
beroep kunnen doen op een klimaatcoach. Jullie onderzoeken hoe jullie met 
de school kunnen meewerken aan Klimaatstad Gent. Begin mei worden jullie 
uitgenodigd op de Kinderklimaatraad in het Stadhuis van Gent.
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begeleid L 5-6

Activiteit in het Natuur- en Milieucentrum De Bourgoyen.

(december-januari-februari)
Als bouwbedrijf gaan de leerlingen op ontdekkingstocht in het gebouw
en ontdekken waaraan een passiefhuis moet voldoen. Door het bouwen
van hun eigen passief droomhuis komen ze meer te weten over de uitstoot 
van broeikasgassen en hoe ze de klimaatverandering kunnen tegengaan. 

Bouw je eigen passief droomhuis
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Activiteit op de school.

Een projectsubsidie voor Gentse scholen
Bouwen jullie mee aan Klimaatstad Gent? Dien een projectaanvraag Klimaat-
school in bij de Stad Gent en ontvang tot 500 euro aan subsidies. Het project 
Klimaatschool informeert en sensibiliseert over klimaatvriendelijk gedrag én 
levert concrete milieuwinst op. Het doel is de CO2- uitstoot van de school te 
verminderen. 

     Alle info en formulieren vind je op 
      www.gentklimaatstad.be/
     onderwijs

Klimaatschool
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Milieuzorg op school

Zijn jullie (al) een MOS-school? Om basis- en secundaire scholen te stimuleren, 
biedt MOS een milieuzorgsysteem op school aan. Dit is een geheel van maat-
regelen en acties waaraan iedereen meewerkt om de school milieuvriendelijker 
te maken met educatieve en praktische ondersteuning. De concrete invulling 
bepaalt de school zelf. De coördinatie gebeurt door de Vlaamse Gemeenschap 
en de provinciale overheid. Alle info vind je op de MOS-wijzer.
 www.lne.be/doelgroepen/onderwijs/mos
Of bij het Provinciaal Natuureducatief Centrum De Kaaihoeve
Oude Scheldestraat 16 - 9630 Meilegem (Zwalm)
 055 496 796 -  dekaaihoeve@oost-vlaanderen.be
 www.dekaaihoeve.be/projecten-en-ondersteuning/mos

 

MOS
duurzame
scholen
straffe
scholen

MOS
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begeleid
K 1-3 
L 1-6

Gentse MOS-scholen dagen we 
met de subsidie ‘Klimaatschool’

uit om mee te werken aan 
Klimaatstad Gent. 



begeleid L 5-6

Activiteit op de school.

Gent kiest voor Donderdag Veggiedag. Minder vlees is gezonder én goed voor 
het klimaat. Om leerlingen, leerkrachten en ouders te informeren over Donder-
dag Veggiedag biedt de Milieudienst ism EVA vzw verschillende activiteiten 
aan. Meer info en boeken via educatief@evavzw.be of 09 329 68 51.

Donderdag Veggiedag

Een boontje voor (september t.e.m. juni)
Tijdens deze workshop maken de leerlingen op een speelse manier kennis met 
de veggie keuken aan de hand van smakelijke receptjes. De titel doet het al 
vermoeden: peulvruchten spelen de hoofdrol in deze kookworkshop. Het zijn 
namelijk lekkere en gezonde eiwitbommetjes waarmee je alle kanten uit kunt.
Wat dacht je van apenrotsen, pindavulkanen, dophertjes en couscouskaravanen? 
Laat de leerlingen kennis maken met lekkere broodbelegjes, maak gekke ge-
zonde boterhammen, fruitige hapjes en drankjes,… en maak hen zo warm voor 
veggie en gezonde voeding! Tussendoor is er ook tijd voor bonenspelletjes.

Demo + Workshop Veggielunchbox (september t.e.m. juni)
Een smakelijke activiteit voor kinderen samen met (groot)ouders. Een chefkok 
demonstreert hoe je vegetarisch broodbeleg bereidt. Terwijl de volwassenen 
luisteren en kijken, spelen de kinderen spelletjes rond duurzame voeding onder 
begeleiding van een EVA-medewerker. Een leuke tip voor je schoolfeest of 
grootouderdag.
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GROEN
De stad van de toekomst is groen. Elke mens heeft nood aan groen: om te spelen, 
om te ontspannen, te sporten… Groen zorgt voor rustpunten in de stad, oefent 
een positieve invloed uit op het klimaat en draagt bij aan de biodiversiteit. De 
inwoners van de stad moeten dit groen kennen, ervan houden en ervoor zorgen. 
Het NME aanbod van de Gentse Dienst Milieu & Klimaat focust dan ook op: 
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Grasshopper

De Grasshopper komt naar je toe in een groengebied dichtbij de school.

Wriemels in het groen  (september-oktober, mei-juni)
Met loeppotjes, netjes en schopjes gaan we op zoek naar wriemelbeestjes. In 
Wriemelstad delen we de diertjes in volgens lichaamsbouw en komen we te 
weten wat ze eten. Met een estafettespel leven we ons in de voortbeweging van 
enkele diertjes.

Herfstgeritsel (september-oktober-november)
De herfst heeft veel verborgen schatten. We versieren onszelf met een herfst-
juweel, voelen en ruiken aan de bladeren en de bomen. Maken we een Trollen-
dorp of een kunstwerk? 

Lentekriebels (maart-april)
Vreemde voorwerpen zitten verstopt in de natuur. Wat hoort bij de lente en wat 
niet? In het poelspel ontwaken de kikkers en padden uit hun winterslaap. De zoek-
tocht naar hun geboortepoel is niet zonder gevaar, maar onthult de geheimen van 
de lente.

begeleid L 3-4
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Bijen

Activiteit in het Stedelijk Natuurreservaat Bourgoyen-Ossemeersen of in een 
ander groengebied dicht bij je school.
 
Wilde bijenwandeling (september, april-mei) 
Welke soorten bijen bestaan er? We bekijken de bijenmuur, onderzoeken 
bloemrijke bermen en sluiten af met de Stuifmeelrace. 

De Stuifmeelrace (september, april-mei) 
Reserveren en lenen in het NMC De Bourgoyen. 
Dit natuurspel is een estafette waarbij 2 groepen tegen elkaar racen. De spelers 
proberen zoveel en zo snel mogelijk stuifmeel te verzamelen in hun nestplaats. 
Leerlingen leren zo het belang van bijen in de natuur inzien. 

begeleid L 4-6
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Bourgoyen-Ossemeersen

Op stap met een natuurgids in het Stedelijk Natuurreservaat Bourgoyen-
Ossemeersen. In dit unieke leerlandschap kronkelt elk seizoen een boeiend 
natuurpad speciaal voor jullie! Er zijn drie wandelroutes en twee kijkhutten in 
dit indrukwekkend Gents natuurgebied. Trakteer jezelf en je leerlingen op een 
geweldige ervaring. Eén ding staat vast: het zal deugd doen. 

Winterflow (januari-februari-maart)
In de Winterflow voeren we tijdens een wandeling opdrachten uit. Daarna 
maken jullie zelf een natuurflyer op school. Verschillende winterthema’s worden 
aangereikt en natuurlijk hebben we ook aandacht voor vogels.

Herfst in de Bourgoyen (september-oktober-november) 
Ontdek de wondere wereld van de vogeltrek, de spinnen, de paddenstoelen en 
de gallen. Verzamel vruchten en zaden en vergelijk verschillende bladeren.

Winter in de Bourgoyen (januari-februari-maart)
Observeer met de neus in de wind en met een verrekijker talrijke vogels in de 
overstroomde meersen. Wie zijn ze, waar komen ze vandaan en wat eten ze?

Lente in de Bourgoyen (maart-april-mei-juni)
In de lente zijn er twee activiteiten mogelijk.

• Bermen en Graslanden wandel langs wegen en weiden en verken de 
verschillende graslanden met hun bewoners.

• sloten en Plassen met schepnetten en zoekkaarten opent een heldere 
waterwereld zijn deuren. De sloten van het natuurreservaat herbergen een 
rijke fauna en flora.

begeleid L 4
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begeleid L 5-6
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Zorg ervoor dat leerlingen 
tijdens hun lagere schoolcarrière 

niet tweemaal dezelfde 
wandeling doen. 



Avontuurlijke parken

De drie meest avontuurlijke parken van Gent.
 www.nmegent.be.

Speurneuzen in de Groene Velden 
De Groene Velden is een gezellig landschapspark in Mariakerke, vlakbij de 
Planetenwijk. Speurneuzen doen een natuurwandeling met opdrachten. 
Vinden jullie de oplossingen? Kan je vlechten met tenen? Waar zou jij een nestje 
bouwen? Achteraf kan je naar hartenlust ravotten in het speelbos.

Een handvol natuur in de Prettige Wildernis 
Midden tussen de woningen van Sint-Amandsberg ligt Sint-Baafskouter, een 
stukje ongerepte natuur. Een wild park waar je op stap gaat en opdrachten uit-
voert. Kets keitjes op het water, brand geluiden op een cd. Schat eens de grootte 
van een boom. Ga op ontdekking, zorg dat je het noorden niet kwijt raakt!

niet begeleid L 5-6
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Voor elk wat wilds in de Gentbrugse Meersen
Deze wilde brok natuur ligt tussen Gentbrugge en de brede bocht van de 
Schelde. Je kan er wandelen, spelen, sporten en tuinieren.
Dicht bij de bebouwing ligt de klemtoon op recreatie, dichter bij de Schelde 
voeren moerassen, bloemrijke graslanden en veel nieuw bos de boventoon. 
Met het educatief materiaal dat je in het NMC De Bourgoyen leent, steek je zelf 
een leuke natuuractiviteit in elkaar.
Blotevoetenpad 
Regelmatig blootvoets wandelen op verschillende grondstructuren kan deugd-
zaam zijn voor lichaam en geest. Met je voeten op dit avontuurlijk pad voel je 
wat de bijzonderheden van hout, aarde, water en steen met je doen. Trek je 
schoenen uit, wandel en laat je voeten genieten.

Wil je op de hoogte blijven van deze groenpool?  
 https://stad.gent/
gentbrugse-meersen

niet begeleid alle leeftijden
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Herder voor een dag

De Stad Gent zet schapen in als ‘levende grasmachines’.  

(september-oktober, mei-juni) 
Jaarlijks trekt een kudde schapen samen met een schaapherder door Gent om 
brede bermen ecologisch te beheren. Geen lawaaierige maaimachines maar 
mekkerende schapen houden de bermen kort. De plaatselijke fauna en flora 
krijgt zo meer kansen in een stedelijke omgeving. 
Stel als leerkracht zelf je uitstap van 120 minuten samen, op maat van je klas. 
     Hiervoor krijg je keuze uit 
     verschillende workshops die je 
     kunt combineren.
     Info en reservatie: 
      jens@vzwdegrazer.be.

begeleid K 3
L 1-6
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Moestuinen

Activiteit op de school.

(september-oktober, april-juni)
Hulp nodig voor de schoolmoestuin? 
Neem deel aan een workshop moestuinieren of maak gebruik van gratis begelei-
ding. Creëer zo een onderhoudsarme, duurzame schoolmoestuin die aangepast 
is aan de schoolpraktijk. De enige voorwaarde is dat jullie nog geen begeleiding 
hebben van een andere dienst van de Stad Gent.

Interesse? 
 bourgoyen.educatie@gent.be. begeleid
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Materiaal lenen in het NMC

Leerkrachten kunnen gratis educatief materiaal lenen. 
Met dit materiaal kan een project aanschouwelijker en aangenamer worden.

Koffers 

L 6 De Gentse Watertas L 4-6 Energie-is-Wattkoffer

L 4-6 Zeescheldekoffer L 3-6 Boshopperkoffer 

L 3-4 Vogels in de winterkoffer L 3-4 Wriemelbeestjeskoffer

K 1-3 L 1-6 Stuifmeelrace L 1-2 Doe-de-Gloobkoffer

K 3 L 1-6 Nuonkoffer 

Los materiaal

• veldkijker • microscoop 
• waterthermometer • windkrachtmeter
• vergrootglas • boomhoogtemeter
• opnamevierkant • zitkussen
• voelzakje • educatieve zoekkaart
• kompas • loeppotje
• blinddoek • witte bak voor wateronderzoek
• schepnetten • bijenbanner
• secchischijf • energiemeter
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Nog meer NME in Gent

De Wereld van Kina  www.dewereldvankina.be

het Huis  Sint-Pietersplein 14 - 9000 Gent
 09 244 73 73 -  09 244 73 74 -  kinahuis@gent.be
de Tuin  Berouw 55 - 9000 Gent
 09 225 05 42 -  09 234 30 56 -  kinatuin@gent.be

Pandora In het Huis vertelt Pandora de leerlingen over de mysteries in de natuur. Ze 
leert hen hoe soorten ontstaan en verdwijnen. Ze legt uit hoe dieren en planten zich aan-
passen aan de opwarming en vervuiling, maar ook hoe ze eraan ten onder kunnen gaan. 
De leerlingen duiken in zes thema’s: zee, energie, zoogdieren, microben, mimicry en nes-
telen. Een gids leidt de klas daarna rond in het museum. Als afsluiter geven de leerlingen 
hun visie op de toekomst op ‘de wand van de hoop’. Tweede graad lager onderwijs. 
 
Tinkeltuin In de Tuin gaan jonge kinderen op verkenning in een zintuigentuin. De 
Tinkeltuin is opgebouwd uit vijf verschillende subtuintjes met een pergola als centraal 
vertrekpunt. Elke tuin heeft een aparte stijl, zet één zintuig centraal en wordt verzorgd 
door een ander elfje. Maar de Tinkeltuin is  helaas betoverd. Helpen jouw Kleuters de 
elfjes om de betovering te verbreken?

De Honingbij In de Tuin ontdekken de leerlingen de fascinerende wereld van de ho-
ningbij. Ze komen te weten wat haar plaats is in het dierenrijk, hoe ze bloemen bestuift 
en hoe ze praat met haar zussen. Maar ze leren ook hoe een imker lekkere honing oogst. 
De leerlingen bespieden in een glazen observatiekast levende bijen. Vinden ze de konin-
gin?  Lager onderwijs.

Schoolhoeve De Campagne 
  www.schoolhoeve.gent.be
Gijzelstraat 14 - 9031 Drongen
 09 227 60 24 -  campagne@gent.be

Moestuinproject In de warme serre van De wereld van Kina zaaien de kinderen 
groenten. Deze zaailingen verhuizen nadien naar De Campagne. Als echte groenteboeren 
verzorgen de leerlingen hun groentjes. Tot slot mixen ze hun oogst in een lekkere soep.

Kinderen leren de volledige cyclus van zaadje tot plant en ontdekken hoe planten leven 
en welke factoren hun groei beïnvloeden. Dit project  is een samenwerking tussen De 
wereld van Kina: de Tuin en Schoolhoeve De Campagne. 3de en 4de leerjaar.
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v.u. Stadssecretaris Paul Teerlinck - Stadhuis, Botermarkt 1 - 9000 Gent - 2015

voor een mooie, gezonde stad
nu, straks, later en voor altijd...

 1 In een boom klimmen 
 2 Van een heuvel rollen 
 3 Wildkamperen 
 4 Een hutje bouwen in het bos 
 5 Een steen over het water ketsen 
 6 Onder een boom een appel rapen en opeten
 7 Vliegeren 
 8 Vissen met een net 
 9 Rennen in de regen 
 10 Spelen met kastanjes 
 11 ... 
  

tIpS Om kIndEREn dIchtER bIj dE natuuR 
        tE bREngEn En Om SamEn mEt hEn tE dOEn


