FunLab met wandeling aan zee
Actief

CONCEPT EIGENSCHAPPEN
COMPLEXITEIT
INVESTERING
RENDEMENT

CONCEPT

Een boeiende, experimentele “zee-lab” ervaring bieden met knutselwerk en educatieve wandeling aan zee.
Kinderen krijgen de mogelijkheid om meer te leren over het zeeleven op een aangename en actieve manier.
Experimenteren met zeewater, zand en andere natuurlijke elementen.

DOELGROEPEN
Het initiatief richt zich op kinderen van verschillende leeftijden. Jonge kinderen kunnen eventueel samen
met hun ouders deelnemen.

VERNIEUWENDE ELEMENTEN
FunLab is een experimentele activiteit gericht op wetenschappelijke kennis. Het leidt tot een
actieve betrokkenheid met de regio via een focus op de zee-omgeving en het leefmilieu.

Noden waarop wordt ingespeeld
FunLab biedt een interactieve manier om kennis op te doen, de mogelijkheid voor kinderen om zelf op een
speels-wetenschappelijke manier dingen te testen en te doen. Er is nood aan actieve en
wetenschappelijke activiteiten aan de kust – op dit moment zijn er te weinig activiteiten met een
wetenschappelijke focus die gericht zijn op kinderen.

Specificaties voor mogelijke uitwerking
•
•
•

“Technopolis aan Zee” met focus op buitenactiviteiten. Er is wel een mogelijkheid om een
centrum voor binnen-activiteiten te hebben voor gebruik buiten het seizoen of bij slecht weer.
De kinderen leren in eenvoudige stappen observeren, analyseren, interpreteren, determineren, …
Een informatief-educatief luik wordt gekoppeld aan doe-activiteiten (een kijkbuis knutselen, een
exploratieve wandeling langs de waterlijn of rond de golfbreker).
Kinderen krijgen uitleg over het zeeleven, maken een paar experimenten met natuurlijke elementen of maken zelf
een ‘zee-kijkbuis’ om het onderwaterleven te observeren (met een stuk afvoerbuis en plexiglas). Daarna gaan zij
samen met de activiteitsleider op stap om het zeeleven in zijn natuurlijke omgeving te ontdekken. Kinderen
dragen rubberen laarzen om door het ondiepe water van plassen of zwinnen te kunnen wandelen.

Mogelijke aanbieders / partners
FunLab kan ontwikkeld worden door lokale aanbieders van buitenactiviteiten in samenwerking met
wetenschaps-of innovatiecentra zoals VLIZ (Vlaamse Instituut voor de Zee), LivingTomorrow, Koninklijk
Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, SEA LIFE Blankenberge of Boudewijn Seapark.
Wat is de toegevoegde waarde voor de partners-ondernemers?
Deelname aan de activiteiten is niet kostenloos; er kan dus een inkomen worden gegenereerd door
de aanbieder(s). FunLab is een activiteit met focus op kinderen en promoot het kindvriendelijke
imago van de ondernemer of het centrum.

Hefbomen
Inkomsten van de activiteit kunnen gebruikt worden om het leefmilieu van het strand te verbeteren.
Deze activiteit draagt bij tot de vorming van eco-vriendelijk gedrag van kinderen, de kinderen
beïnvloeden ook hun ouders.

