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Op 1 juni 1989 werd, in het kader van de natuureducat ieve werking
 
van het Stedelijk Onderwijs te Gent, de beslissing genom en een
 
ecologisch natuurcentrum op te richten. .
 

Waarom een ecoJogisch centrum?
 
De aanleg van zo'n centrum biedt tal van mogelijkheden, zowel kin

deren als volwassenen rechtstreeks met de natuur in aanraking te
 
brengen. Eerst en vooral is er de mogelijkheid om de complexiteit
 
van de natuur te beleven en deze te leren begrijpen aan de hand
 
van eenvoudige observaties onder deskundige begeleiding .
 
Bovendien kan het natuuronderzoek in een aangelegde ecologische
 
tuin de druk van het vele publiek in de natuurgebieden verminderen.
 
De eerste vereiste tot het ontwikkelen van het zo belangrijke milieu

beset is het opwekken van belangstelling en lietde voor de natuur:
 
dit leidt tot zorgzaamheid en medeleven.
 
Door ervaring met en net observeren van verschijnselen in de na

tuur verwerven kinderen (en volwassenen) inzicht in de rol en de in

vloed van de mens op de natuur en de gevolgen voor de eigen leef

omgeving.
 

Wij streven naar een zo gevarieerd mogeJijk geheel van (halt- )
 
natuurlijke biotopen, waardoor het geheel een levende demon

stratie wordt van de wetmatigheden in de natuur.
 
Aan de hand van verscheidene aktiviteiten wordt aan de kinderen
 
(en volwassenen) duidelijk gemaakt waarvoor bepaalde ecosyste

men gevrijwaard dienen te worden.
 

Om deze doelstellingen te kunnen realiseren is de tuin van het na

tuurcentrum in twee atgescheiden gedeelten verdeeld:
 
- de instructietuin rond het gebouw, 2000 m 2
 

- de natuurtuin, 8000 m2
.
 

Tutto dipende di tutto 

De samenhang in de natuur kan on

derzocht worden aan de hand van
 
verschillende thema's:
 
- het water (poel, vijver, sloot)
 
- het bas
 
- de natte weide, de ruigte
 
- enz.
 

We observeren er de diertjes, waarbij
 
we vooral hun bewegingen, hun aan

passingen aan het milieu bestuderen.
 
Welke planten groeien er en hoe zijn
 
deze aangepast aan hun omgeving?
 

Wat zijn de invloeden van de mens?
 

Bij de exploratie worden specitieke
 
veldbiologische technieken en vaar

digheden aangeleerd o.a. het gebruik
 
van de grondboor, de atstandsrne

ting, niveauverschillen meten, llcht

meting enz.
 
Kijken, tekenen en opzoeken zijn be

langrijke aktiviteiten om tot inzichten
 
te komen (bino-aktiviteiten, werken
 
met de microscoop, totograferen...)
 
Verwerken van de gegevens in gra

t ieken , in computerprogramma's , il

lustraties.
 

uit : folder 'De 8osrand' 

Ecologisch natuurcentrum 
'De Bosrand" 
Op de voorgrond de instructievijver. 
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Deze tuin onderscheidt zich van de 
natuurtuin doordat in dit gedeelte 
de bezoeker zelf de verschijnselen 
kan observeren, onderzoeken. 
In dit tuingedeelte vinden we: 

* de grote instructievijver 
De specifieke aanleg hiervan biedt 
de mogeJijkheid om aile pJanten en 
dieren in en rond het water van 
dichtbij te bekijken en te onderzoe
ken. Via een platform kan water ge
schept worden om waamemingen 
te doen en om er proeven mee te 
verrichten. 

* de kruidentuin (9) 
bestaat uit twee gedeelten: 
1. gedeefte met keukenkruiden 
2. gedeefte met giftige en medicina
Ie kruiden . 
De kruidentuin bied! de gelegen
heid om kennis te maken met een 
grote verscheidenheid aan planten 
met genezende kracht en andere 
nuttige eigenschappen. De tum 

biedt een spannende zoektocht 
naar planten die at van oudsher ge
bruikt worden in de keuken , om al
lerlei kwalen en kwaaltjes te gene
zen, wol mee te verven enz. 
Bij de indeling van de planten is ook 
rekening gehouden met de planten
systematiek. 

* de vlindertuin (8)
 
Door de bewuste aanleg van een
 
aantaJ waardplanten voor rupsen en
 
een aantal nectarplanten voor vlin

ders vormt dit plekje, naast de krui

dentuin, een bijzonder aantrekkelijk
 
oord voor vlinders en andere insek

ten.
 
Ofschoon er zoveel magelijk naar
 
gestreefd is om inheemse planten
 
te gebruiken werden er in de vlin

dertuin ook enkele cultivars aange

plant.
 

* het akkertje (6)
 
Akkerbloemen kunnen welig tieren
 
in de graanakker, die dichtbij het
 
gebouw aangelegd is. De bezoe

kers kunnen kennismaken met ou

dere graansoorten, de voorlopers
 

van de huidige rassen , zoals spelt . 

* de plukweide
 
Ingezaaide wilde planten vindt men
 
vlak voor de openluchtklas (5), zo

dat van daaruit gemakkelijk een
 
studie kan worden gemaakt van
 
bloemdelen, plantenfamilies enz.
 
Het determineren word! er een stuk
 
door vergemakkelijkt.
 

* het veen (7)
 
Het uitgangspunt is land dat, ten
 
gevolge van een gebrekkige ontwa

tering 'vermorst', d.w .z. moerassig
 
wordt. Niet volledig verteerde plan

tenresten vormen de veenbodem.
 
Hierdoor is bosveen ontstaan .
 
Het bosveen in onze instruetietuin
 
is aangevoerd uit een nabijgelegen
 
streek. Het biedt de kans te demon

streren hoe afhankelijk de flora (en
 
ook de fauna) van de bodem wei is.
 

* de oude muur
 
Muurvegetaties zijn er vanwege al
 
te rigoreuze restauratiewerkzaam

heden in onze rnoderne samenle

ving nag maar weinig te vinden.
 

1. lngang 
2. Bezoekerscentrum 
3. Bibliotheek 
4. Toiletten 
5. Openluchtklos 

6. Akker 11.Rulgte B. Wegberm 
7. Veen 12.Hooiweide V. Vogelkooien N 
8. Vlindertuin 13. Zuidhelllng W. Woterportijen 
9. Kruidentuin 14. Stenige muur S. Serre 

10.0bservotlehut 15.ElZenbosJe R. Reptielen 
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Veel muurplanten (van oorsprong 
meestal rotsplantjes) dreigen dan 
oak te verdwijnen. Deze oude, naar 
het oosten gerichte muur laat toe te 
ontdekken hoe boeiend de muurve
getatie is. 

• de serre (5)
 
Hierin overwinteren waterplanten
 
en worden (eenjarige) planten ge

zaaid en gestekt. Ais ze groat ge

noeg zijn worden ze op een ge

schikte plaats in de tuin uitgeplant.
 

• de bosrand
 
Teneinde de naam 'De Bosrand'
 
waardig te blijven is een groat deel
 
van de tuin opnieuw als bas aange

legd.
 
Heel wat inheemse bomen, strui

ken en kruiden bieden een rijke va

riatie aan vegetatie.
 
Over het terrein verspreid bevinden
 
zich oak beschutte plekjes voor vo

gels en andere dieren.
 

D~::fi~tourtuirt : :: · : ::: . ": : : : : : :~~··:·:· : : · : : ;::l:: : : : ,.. : : : : : : : : 

In de natuurtuin bevinden zich een 
aantal waterpartijen: poelen, een 
yen en een grate vijver. 
Vogelobservatie in en rand de vij
ver gebeurt vanuit de vogelobser
vatiehut, die zich aan de rand van 
de vijver bevindt. 
Onder andere door wijzigingen in 
het bodernrellet zijn een aantal bio
topen ontstaan: de natte weide, de 
ruigte, de houtwallen, de zuidhel
ling en de holle weg met de stenige 
muur. 
Het milieu en de natuur zeit bepa
len uiteindelijk wat er kan groeien 
en wat niet: "De grand van de zaal< 
is immers de grand" (Londo, 1978). 
De natuurbeschermingswaarde uit 
zich niet aileen via de aanwezig
heid van zeldzame plante- en dier
soorten, maar manitesteert zlch 
vooral in een verantwoord omgaan 
met de natuur. 

Daarom is het belangrijk dat het pu
bliek (kinderen en volwassenen) op 
een passende wijze van de natuur
tuin gebruik maken, door op wan
delpaden te blijven en niets te ver
storen at te vern ielen, 

:l~~~ : :~ii~~g1~mg~!~~lm. · . · · · i :
 
Het centrum werkt nauw samen 
met o.a. het vogelasiel van Merel
beke. Vooral grate vogels, zeals 
b.v. roofvogels worden naar 'De 
Bosrand' gebracht am verder te re
valideren. 
Het gaat hier enkel am vogels die 
na herstel van een kwetsuur at 
ziekte, de nodige ruimte ter be
schikking krijgen am hun vliegspie
ren opnieuw te leren gebruiken en 
te leren jagen. Na volledig herstel 
worden ze, in bijzijn van graepen, 
vrijgelaten. 

Waarom een vogelopvangcen
trum in 'De Bosrand'? 

Door het werken met kinderen en 
groepen volwassenen kregen we 
de ervaring cat velen zeker begaan 
zijn met het lot van een in nood ver
kerend levend wezen , maar dat ze 
er meestaI geen blijf mee weten . 
Voorlichting is hieromtrent zeker 
nodig. 
Door hen lnzicht te doen krijgen in 
de wetmatigheden van de natuur 
en alles wat met de natuur sam en
hangt, laten we hen zich bewust 
worden van het leed en de rampza
lige verstoringen die door mense
lijke aktiviteiten veroorzaakt kunnen 
worden. 
De betrokkenheid bij de verzorging 

vogelopvangstation 

en de opvang van dieren in nood 
zal er toe bijdragen dat de motivatie 
en de inzet voor het natuurbehoud 
groeien. 

Kinderen zijn de volwassenen van 
de toekomst. De drang tot het be
schermen van de natuur en de be
zorgdheid voor alles wat daarin 
leeft is bij hen zeer graot. Het is 
dan oak uitermate belangrijk ze nu 
reeds aktiet te laten deelnemen 
aan de strijd tegen de illegale Yo
gelvangst, hen te motiveren be
paalde broedgebieden niet te betre
den, zich at te zetten tegen nestto
togratie, inzicht te verwerven in de 
reglementeringen voor de jacht en 
voor de visvangst enz. 
Didactisch is de inplanting van het 
vogelopvangcentrum in het geheel 
van het ecologisch centrum zeker 
gerechtvaardigd. Zowel het cogni
tieve aspect als de attltudebeln
vloeding komen aan bod . 'De 80s
rand' stet zich een bijzondere taak 
op het gebied van de morele vor
ming, met andere woorden de leer
lingen moeten antwoord kunnen 
geven op het waarom en waartoe 
van keuzes die zij oak (zullen) gaan 
doen in hun omgaan met de omge
ving. 
Het betekent oak dat leerlingen al
ternatieven leren kennen voor hun 
handelen en met criteria leren om
gaan am deze alternatieven tegen 
elkaar at te wegen . 
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Accomodaties div
 
natLiureducatie
 

De Boshof beschikt over ver

schillende gebouwen en andere
 
accomodaties waar de bezoeker,
 
at dan niet in groepsverband, ge

bruik van kan maken.
 

Het bezoekerscentrum
 
In een zeer aangename sfeer kan
 
kennis gemaakt worden met het le

yen in onze beken, voorgesteld in
 
een zestal aquaria. Ook in Vlaan

deren voorkomende spinnen en
 
roofdieren, reptielen en amtibieen
 
worden op eenvoudige, begrijpe

lijke wijze aan de bezoeker voorge

steld . Tijdens een bezoekje aan het
 
centrum kan men tevens genieten
 
van een lekker biertje, een glaasje
 
wijn, een frisdrank of een smake

lijke snak. Dit alles onder een stem

mig muziekje of bij he! bekijken
 
van videofilms over het bos, vogels,
 
spinnen e.d.
 

De bibliotheek
 
Hier kan een rijke varieteit aan we

tenschappelijke en semi-weten

schappelijke boeken geraadpleegd
 
worden.
 

Het veldbiologisch lokaal
 

In dit tokaal staan niet aileen rni
croscopen en binoculairs ter be
schikking van de leerlingen, er kun
nen ook allerlei proefjes worden 
verricht. Bij regenachtig weer kun
nen ook creatieve opdrachten aan 
bod komen. 
In een aanpalende ruimte staan di
daetische panelen opgesteld met 
werkopdrachten voor de leerlingen. 
Binnenkort zal er ook steeds een 
tentoonstelling over een of ander 
onderwerp uit de natuur te bewon
deren zijn . 

Slaap- en eetgelegenheid 
In het kader van meerdaagse ver
blijven staan ongeveer 30 bedden 
ter beschikking, verdeeld over drie 
slaapzaaltjes. Begeleiders van 
groepen kunnen ondergebracht 
worden in aparte kamers. 
Een ruime eetzaal (de refter) biedt 
naast eetgelegenheid aan 50 perso
nen ook de mogelijkheid tot het 
houden van vergaderingen en dia
voorstellingen. 

De openluchtklas 
Regen of koude beletten niet dat er 
op een degelijke manier aan veld
studie gedaan kan worden. De 
overdekte en goed beschutte ruimte 
Iigt vlakbij de instruetievijver en is 
voorzien van het nodige veldbiologi
sche materiaal. 

Zowel voor het basisonderwijs als
 
voor het voortgezet onderwijs zijn
 
thema's uitgewerkt.
 
Hier kunnen leerlingen samen met
 
hun leerkrachten een of meerdere
 
dagen werken aan onderwerpen
 
ais:
 
- paddestoelen,
 
- vlinders: juweeltjes van de zon,
 
- dieren in en om het water,
 
- planten in het gras,
 
- alles over 'hout'
 
- vogels leren observeren, breed

zorg, 
- wormen en slakken, 
- vleermuizen. 

Alles onder het motto : 

De zon achterna 

"De Bosrand" verzorgt pedagogi
sche begeleiding 'op rnaat' . 
Leerkrachten die belangstelling 
hebben kunnen het best eerst tele
fonisch contact opnemen : 091
52.32.95 (vanuit Nederland: 09-32
91.52.32.95). 

Ook andere bezoekers kunnen 
het best van te voren telefonisch 
of schriftelijk een afspraak maken. 

DE BOSRAND
 

Enige praktische gegevens: 

Adres: De Bosrand, Potaarde
straat 20, 9090 Gontrode-Melle 

Ligging: 

Gontrode is per trein te bereiken 
vanaf Gent - 81. Pieters . 

Openingstijden: 

Van maandag tim vrijdag 9-12 uur 
en van 13-17 uur (aileen op at
spraak) . 

Toegang: gratis 

Prijzen voor slapen, eten, drinken 
en begeleiding op aanvraag. 

····:Ci~~dff~~v,~r:a~=~hj:· .:a~
 
fUl/iCeritrum\ ~De :Bo'srand···. in 
dFerisf iian<degemeenteGent. : 
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