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Een les op locatie is altijd een belevenis.
In de NME bedrijvenlijst hebben we de Walcherse
bedrijven verzameld die iets extra’s te bieden
hebben als aanvulling op lessen in de klas:

van een bezoek aan de molen en leren over
windenergie tot een vaartocht over de
Oosterschelde en van excursies naar duurzaam
gebouwde kantoren tot een gastles van Zeeuwind

Je kunt rechtstreeks met de organisatie of het
bedrijf contact opnemen voor het maken van een
afspraak.
In enkele gevallen kunnen scholen uit de
gemeente Veere voor het vervoer gebruik maken
van de Techniekbus.
Kijk voor de voorwaarden van dit vervoer op:
http://www.bedrijfplusschool.eu/techniekbus/zeeland

Onderbouw

naam organisatie Staatsbosbeheer
wat ga je doen Met de boswachter mee, koekeloeren
in je eigen dorpsbos of mee met een
gids de Walcherse natuur verkennen
in de terreinen van Staatsbosbeheer.

Voor het volledige aanbod, neem
contact op met boswachter Karel.

contact boswachter Karel Leeftink
telefoon: 06-10943647
www.staatsbosbeheer.nl
groep 1/2 3/4
categorie groen
kosten € 50,- per dagdeel

Middenbouw

wat gebeurt er Opruimen schoolomgeving

door wie Scholen uit de Gemeente Veere

Wil je de schoolomgeving eens
flink opruimen? Organiseer dan
samen met de gemeente Veere
een opschoondag. De gemeente
ondersteund dit initiatief, want:
Een schone gemeente Veere ligt
voor het oprapen!
contact Sam de Visser
telefoon: 0118 - 555242
adres Traverse
1
s.de.visser@veere.nl
4357 ET Domburg
groep 5/6
categorie afval

naam bedrijf Korenmolen Brasser

wat ga je doen Ontdek windenergie;
rondleiding op de molen.

adres Oostweg 2-4
4373 RA Biggekerke

contact telefoon: 0118 – 551323
info@brasserskorenmolen.nl
groep 5/6
categorie energie

de organisatie Veiligheidsregio Zeeland

wat steek je er van op Uitleg brandveiligheid

adres Stromenweg 7
4335 JR Middelburg

contact Veiligheidsregio
Telefoon: 0118 - 421100
d.vanwassenberg@vrzeeland.nl
groep 5/6
categorie water

naam organisatie Staatsbosbeheer

wat ga je doen Met de boswachter of een gids
de Walcherse natuur verkennen
in de terreinen van
Staatsbosbeheer.

Voor het volledige aanbod,
neem contact op met
boswachter Karel.
contact boswachter Karel Leeftink
telefoon: 06-10943647
www.staatsbosbeheer.nl
groep 5/6
categorie groen
kosten € 50,- per dagdeel

naam bedrijf Camping Ons Buiten

wat gebeurt daar Ons Buiten is in het bezit van het
internationale keurmerk Green Key.
Er wordt duurzame energie opgewekt en
er is milieuzorg op de camping.

adres Aagtekerkseweg 2A
4356 RJ Oostkapelle

contact Telefoon: 0118 – 581813
onsbuiten@ardoer.com
groep 5/6
categorie energie en groen

naam bedrijf Biologisch groenteteelt bedrijf
‘Zeeuws Hof”

wat steek je op Je krijgt voorlichting over het telen
van groente zonder het gebruik van
bestrijdingsmiddelen. Rondleiding
over het bedrijf. Voorlichting over
natuurlijk bronwater.

adres Zoutelandseweg 9
4373 AM Biggekerke
contact Telefoon: 0118 – 643431/ 0651685170
zeeuwshof@zeelandnet.nl
groep 5/6
categorie groen
bijzonderheden Bezoek eind mei en juni

naam bedrijf Bouwbedrijf Kambier

wat is er te zien In het bedrijfspand van bouwbedrijf
Kambier zijn de nieuwste technieken
op het gebied van energiebesparing te
zien. Tijdens een bezoek krijg je o.a.
informatie over de aardwarmtepomp,
de verlichting en andere gebruikte
materialen

adres Karreveld 37
4371 GA Koudekerke
contact 0118 - 553128
info@kambier.nl
groep 5/6
categorie energie

naam organisatie Nationaal Park Oosterschelde
wat ga je doen 2,5 uur durende educatieve vaartocht
over de Oosterschelde.
Hoogtepunt is natuurlijk zeehonden en
bruinvissen spotten. Aan boord zijn
verrekijkers en telescopen aanwezig.
adres Vertrek vanuit de haven van Burghsluis
(Schouwen-Duiveland)

kosten De school betaalt voor deze vaartocht
€ 135,-* (max. 30 llng.). Voor elke
leerling meer € 4,- extra en begeleiders
zijn gratis.
(zonder subsidie kost deze vaartocht
485 euro).
contact MS De Onrust, fam. Van Mill,
06-53535297 / 0111-414309
én aanmelden bij NME Walcheren.
groep 5/6
categorie natuur

Bovenbouw

naam bedrijf ZRD Zeeuwse Reiniging Dienst
wat gebeurt daar Afval inzameling en scheiden.
adres Milieustraat Vlissingen
Poortersweg 30
4382 NR Vlissingen

Milieustraat Veere
De Zompe 5
4353 RT, Serooskerke

Milieustraat Middelburg
Waldammeweg 9
4338 PM, Middelburg

contact Johny Janssen
telefoon: 0113- 74 43 32
groep 7/8
jljansen@zrd.nl
categorie afval

wat gebeurt er Opruimen schoolomgeving

door wie Scholen uit de Gemeente Veere

Wilt u de schoolomgeving is flink
opruimen? Organiseer dan een
opschoondag. De gemeente
ondersteund dit initiatief, want:
Een schone gemeente Veere ligt voor
het oprapen!

contact Sam de Visser
telefoon: 0118 - 555242
adres Traverse 1
s.de.visser@veere.nl
4357 ET Domburg
groep 7/8
categorie afval

naam bedrijf Korenmolen Brasser

wat ga je doen Ontdek windenergie, rondleiding op
de molen.

adres Oostweg 2-4
4373 RA Biggekerke

contact telefoon: 0118 – 551323
info@brasserskorenmolen.nl
groep 7/8
categorie energie

naam bedrijf Camping Ons Buiten

wat gebeurt daar Ons Buiten is in het bezit van het
internationale keurmerk Green Key.
Er wordt duurzame energie opgewekt en
er is milieuzorg op de camping.

adres Aagtekerkseweg 2A
4356 RJ Oostkapelle

contact Telefoon: 0118 – 581813
onsbuiten@ardoer.com
groep 5/6 7/8
categorie energie en groen

naam bedrijf Indaver Nederland B.V.

wat gebeurt daar GFT Compostering

adres Polenweg 1,
4455 SX Nieuwdorp
contact Remke McKenzie
telefoon: 078 6306715
receptie@indaver.nl

groep 7/8
categorie afval

naam bedrijf Bouwbedrijf Kambier

wat is er te zien In het bedrijfspand van bouwbedrijf
Kambier zijn de nieuwste technieken
op het gebied van energiebesparing te
zien. Tijdens een bezoek krijg je o.a.
informatie over de aardwarmtepomp,
de verlichting en andere gebruikte
materialen

adres Karreveld 37
4371 GA Koudekerke
contact 0118 - 553128
info@kambier.nl
groep 5/6 7/8
categorie energie

de locatie Gemeentehuis in Domburg
wat ga je doen Op bedrijfsbezoek bij een duurzame
gemeente.
info Wat gebeurt er nu eigenlijk in het
gemeentehuis van de gemeente Veere?
En vooral: welke maatregelen zijn er
genomen in het gemeentehuis op het
gebied van duurzaamheid en/of
energiebesparing? Wat doet de
gemeente om natuur en milieu zo veel
mogelijk te sparen?
Om dit te weten te komen is het mogelijk
om met de school een bezoek brengen
aan het gemeentehuis in Domburg.
adres Traverse 1
4357 ET Domburg
contact Geert Ridderbos
0118 – 555375
groep 7/8
categorie energie
g.ridderbos@veere.nl

naam bedrijf Biologisch groenteteelt bedrijf ‘Zeeuws
Hof”

wat steek je op Hier krijgt je voorlichting over het telen
van groente zonder het gebruik van
bestrijdingsmiddelen. Een rondleiding
over het bedrijf. En voorlichting over
natuurlijk bronwater.

adres Zoutelandseweg 9
4373 AM Biggekerke

contact Telefoon: 0118 – 643431
zeeuwshof@zeelandnet.nl
groep 7/8
categorie groen
bijzonderheden Bezoek eind mei en juni

de organisatie Waterschap Scheldestromen
wat ga je doen Bezoek aan en uitleg over de
waterzuivering.
info Zie en ruik hoe het rioolwater
stukje bij beetje wordt
schoongemaakt en leer wat er niet
door het afvoerputje of het toilet
mag.
Een rondleiding of gastles vraag je
aan via de website van Waterschap
Scheldestromen.

adres Fort de Ruiterweg 4,
4389 VM Ritthem
contact Susan de Visser
waterschaps-les@zeelandnet.nl
telefoon: 06-57341597
groep 7/8
categorie water

de organisatie Veiligheidsregio Zeeland

wat steek je er van op Uitleg brandveiligheid

adres Stromenweg 7,
4335 JR Middelburg

contact Veiligheidsregio
Telefoon: 0118 - 421100
d.vanwassenberg@vrzeeland.nl
groep 7/8
categorie water

het bedrijf Mini-camping Boogaard
wat steek je op Green Key is een keurmerk voor
duurzame bedrijven Om een Gouden
Green Key te verdienen moet een
bedrijf o.a. energie besparen, afval
verminderen en milieubewuste
schoonmaakmiddelen gebruiken.
Je krijgt een rondleiding op deze
Gouden Green Key camping. Een
fotopuzzeltocht of een bezoekje aan
de dieren wei kan ook.
contact Simone Boogaard
Minicamping Boogaard
Paulusweg 16
4374 NE Zoutelande
telefoon: 0118 561483
info@minicamping-boogaard.nl
groep 5/6 7/8
categorie groen en duurzaam

de organisatie

Staatsbosbeheer

wat ga je doen

Met de boswachter of een gids de
Walcherse natuur verkennen in de
terreinen van Staatsbosbeheer.
Voor het volledige aanbod, neem
contact op met boswachter Karel.

contact

boswachter Karel Leeftink
telefoon: 06-10943647

groep
categorie
kosten

www.staatsbosbeheer.nl
7/8
groen
€ 50,- per dagdeel

naam bedrijf Zorg- en Kaasboerderij Pitteperk

wat steek je er op Hoe wordt het natuurgebied
onderhouden en hoe gaat het er aan
toe op een melkveehouderij. En dan
mag je ook nog zelf kaas maken!

contact Peter & Marjan Dreessen
Breeweg 21
4371 SB Koudekerke
Tel: 0118-596031
infozorgboerderij@pitteperk.nl
groep 7/8
categorie groen
kosten € 1,50 per leerling, begeleiders gratis

naam bedrijf Delta

wedstrijd Sjaak Scholentour

contact https://www.delta.nl/sjaakssch
olentour

groep 7/8
categorie energie

naam bedrijf Zeeuwind

gastles op school Hoe worden elektriciteit en warmte
opgewekt en welke grondstoffen
worden gebruikt.
Je krijgt uitleg over CO2 en
klimaatverandering om zo uit te komen
bij duurzame energie en windenergie.

contact Niek Tramper
telefoon: 0118 474187
Edisonweg 53F
4382 NV Vlissingen
email: info@zeeuwind.nl

groep 7/8
categorie energie

naam bedrijf ‘t Hof Eindelienge

rondleiding Rondleiding op een
biologisch-dynamisch
gemengd tuinbouwbedrijf met
trekpaarden, runderen, kippen,
grove groenten en weiland.

contact Mieke de Visser
0118 - 47 88 14
Zandweg 54a
4389 TH Ritthem
email:
eindelienge@zeelandnet.nl
groep 7/8
categorie groen
kosten In onderling overleg

