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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.

In de workshop Planeet zwengelen we het debat aan over duurzame voeding, 
tijdens Gent2050 Expeditie Stad zoeken we in de stad naar gevolgen van 
klimaatverandering en tijdens Gent2050Game is de stad het spelbord van 
een bikkelharde strijd tussen Angel (de ontkenners) en Daryl (de ecologisten). 
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. 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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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
- 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

Educatief aanbod 
rEsErvErEn

schooljaar 2015 › 2016 
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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

Boek je bezoek op www.nmegent.be



Inhoud

KLIMAAT

 S 5-6 Workshop PlanEet 07
 S 5-6 Gent 2050 Game 08
 S 5-6 Gent 2050 Expeditie stad 09
 S 1-6 Klimaatschool 10
 S 1-6 MOS 11

GROEN

 S 1-2 Postentocht 13
 S 1 Biotoopwandeling  13
 S 3-4 Meer dan gras 13
 S 4-5 Water Leeft 1 & 2 14
 S 1-6 Fauna-Flora-Beheer 15
 S 1-6 Gentbrugse Meersen 16
 S 1-2 Herder voor één dag 17

05



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 S 5-6

PlanEet

Workshop PlanEet 
Deze workshop gaat over meer dan Donderdag Veggiedag. 
EVA vzw zwengelt een brede discussie over duurzame voeding aan met korte 
filmpjes, links naar interessante websites waar leerlingen testjes kunnen uit-
voeren, stellingen die discussies aanwakkeren, quizvragen en opdrachten. Er zijn 
ook tips en tricks voor Donderdag Veggiedag en een schat aan achtergrondinfo.

Je boekt bovenstaande activiteit rechtstreeks:
 educatief@evavzw.be -  09 329 68 51
Op de site van EVA vzw vind je verschillende lespakketten en een 
brochure met 20 suggesties voor lekker vegetarisch broodbeleg.
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begeleid S 5-6

Gent 2050 Game

Activiteit op wisselende locaties in Gent.

(oktober, februari, mei)
Dit serious urban game over klimaatverandering, waarbij de stad het speelbord 
is, bevat alle elementen van een computergame. Met dit spel willen we 
jongeren uit het 4de, 5de en 6de jaar engageren voor een klimaatneutraal Gent.

‘Gent2050Game’ is echter meer dan een spel. Het is het resultaat van co-creatie. 
Meer dan 400 jongeren uit verschillende schoolnetten, onderwijsrichtingen en 
jeugdorganisaties hielpen bij de voorbereiding, ontwikkeling en het uittesten 
ervan. En met eigen woorden: ‘het is wreed wijs’.
Bekijk het online filmpje op  www.gentsklimaatverbond.be/onderwijs.
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begeleid S 5-6

Gent 2050 Expeditie stad

Wandeling langs de waterkant van Gent.

(maart-april-mei-juni)
De leerlingen krijgen een verhaal van het verrassend stedelijk groen en het 
belang daarvan voor het ecologisch evenwicht en de strijd tegen de klimaat-
verandering. Geveltuintjes, oude bomen, zeldzame varens, de biodiversiteit van 
braakliggend terrein en de herkomst van enkele middeleeuwse kruiden komen 
aan bod. 
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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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begeleid S 1-6



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 MOSwijzer.
 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 S 1-6

Gentse MOS-scholen 
dagen we met de 

subsidie ‘Klimaatschool’ 
uit om mee te werken 
aan Klimaatstad Gent___________



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 Milieudienst focust dan ook op: 
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begeleid

begeleid

Biotoopstudies

Activiteit in het Stedelijk Natuurreservaat Bourgoyen-Ossemeersen.

Postentocht (september-oktober, april-mei)
Opdrachten dagen de leerlingen uit om een biotoop en haar biotische, 
abiotische en menselijke factoren te bestuderen. 

Biotoopwandeling (september-oktober, april-mei)
De leerlingen werken als jonge 
onderzoekers en verwerken termen 
zoals biotoopstudie, biotische, 
abiotische en menselijke factoren.

S 3-4

S 1-2

Meer dan gras 
(september-oktober, april-mei)
Liever zelf ontdekken? 
Geen probleem! Met dit veldwerk 
kunnen leerlingen in kleine groepjes 
aan de slag en is zelfwerkzaamheid 
verzekerd. Observeren, inventariseren, transect leggen, profiel schetsen, ... 
verrassende resultaten. Ook alles wat rondvliegt of kruipt, ontsnapt niet aan het 
onderzoek.
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begeleid

Water leeft

S 4-6

Activiteit in het Stedelijk Natuurreservaat Bourgoyen-Ossemeersen.

Water leeft 1 (september-oktober, april-mei-juni)
Een natuurwandeling en wateronderzoek naar biotische factoren onder begelei-
ding van een natuurgids.

Water leeft 2 (september-oktober, april-mei-juni) 
Een natuurwandeling en wateronderzoek naar biotische factoren onder begelei-
ding van een natuurgids. De leerkracht onderzoekt zelf de abiotische factoren. 
Wij bieden alle materiaal en een lokaal aan.
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begeleid

Fauna-Flora-Beheer

Activiteit in het Stedelijk Natuurreservaat Bourgoyen-Ossemeersen.

Natuurwandeling (september t.e.m. juni)
We gaan op stap in het reservaat. We staan stil bij de ontstaansgeschiedenis, 
het landschap, de fauna & flora en het beheer. De wandelingen zijn aangepast 
aan de seizoenen en op maat van de doelgroep.

S 1-6
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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

Avontuurlijk park
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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 S 1-2
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Materiaal lenen in het NMC
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Leerkrachten kunnen gratis educatief materiaal lenen. 
Met dit materiaal kan een project aanschouwelijker en aangenamer worden.

Koffers 

S 1-2 De Gentse Bostas S 2-3 De Gentse Bermtas

S 4-5 De Gentse Watertas S 1-2 Zeescheldekoffer 

Afhaalpost Provinciekoffers
Reservatie PNEC De Kaaikhoeve - Oude Scheldestraat 16 - 9630 Zwalm
 kkaaihoeve@oost-vlaanderen.be -  055 23 71 51
• Nat, natter natst • De levende bodem
• Het bos door de bomen • Land in zicht

Los materiaal

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



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

begeleid  K L S 
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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...

Kli
maatstad 

Gent

__
_________

____

❤


