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Drie dagen lang was De Wijnpers gastschool voor tuinbouwscholen 

uit Tongeren, Kortrijk, Stabroek, Coulogne en Hoymille. 

Leerkrachten tuinbouw en 6 BTG A en B hielpen mee om van deze 

driedaagse een succes te maken..  
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Verslag IMPACT LEUVEN (8-10 november 2022) – 6 BTG A 

Dag 1: DINSDAG 8 NOVEMBER 2022 
 
Mega insectenhotel (Britt) 

Dinsdagochtend zijn we begonnen met het bouwen van een groot insectenhotel. Iedereen 
heeft de opdracht gekregen om een stuk van het hotel te bouwen. Eerst werden de planken 
gezaagd en werden ze in elkaar geklopt tot een bak die vervolgens gevuld werd met 
materialen zoals stro, bamboe, hout, enz. Hier kunnen de insecten zich in nestelen. Dan 
werden ze netjes geknipt en bevestigd vooraan op de kast zodat alle materialen op zijn plaats 
blijven zitten. De andere groep is de kader waar al de stukken in moesten komen gaan 
plaatsen op het kareelveld. Als al de negen kasten af waren zijn ze in het kader van het 
insectenhotel geplaatst. 

 

Praktijkpunt landbouw (Lotte)  

Dinsdagmiddag zijn wij op bezoek geweest bij het Praktijkpunt landbouw in Herent. Hier 
hebben wij een rondleiding en info gekregen over wat ze daar precies doen en hoe ze daar te 
werk gaan. Als eerste hebben we een inleiding gehad en daarna zijn we doorgegaan naar de 
loods. Daar werd er veel uitleg gegeven over waar ze op dat moment mee bezig waren, 
namelijk witloof intafelen en ook over de proeven die ze daar uitvoeren op het witloof en de 
wortels ervan. Ook hebben ze ons verschillende koelcellen getoond. We kregen ook uitleg 
over het onderzoek naar mineervliegen die de witloofteelt aantasten. 
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Downtown Jack (Robbe) 

De eerste avond gingen we als avondactiviteit naar de Downtown Jack in Leuven. Dit is een 
poolbar waar we per klas een tafel hadden. Om de sfeer wat beter te maken hebben we 
enkele topschijfjes aangevraagd (Goldband). Het poolen zelf ging niet bij iedereen even 
soepel. Tijdens het poolen was er natuurlijk ook tijd om te praten met leerlingen van andere 
scholen. Natuurlijk kon er ook iets gedronken worden. Het is zeker een toffe avond geworden. 

  

Dag2: WOENSDAG 9 NOVEMBER 2022 
 
Museum voor natuurwetenschappen - Biodiversiteit (Jahwma) 

We zijn ‘s morgens vroeg naar het Museum voor natuurwetenschappen - Biodiversiteit 
gegaan met de bus (door de treinstaking). We hebben uitleg gekregen over de biodiversiteit 
van dieren op onze planeet. De uitleg was heel duidelijk, zo werd ons verteld hoe soorten 
elkaar nodig hebben op deze planeet. Ook de impact van verstoring van de aarde 
(klimaatopwarming, ontbossing, vulkaanuitbarstingen, overstromingen, …) werd duidelijk 
aangetoond. Toen de rondleiding gedaan wat hebben we nog naar de dino's gekeken.  
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Huis van de Europese geschiedenis (Siebe) 

Om binnen te geraken moesten we eerst door een strenge controle. We kregen een iPad en 
een hoofdtelefoon om de tour te volgen. Zo was er een zaal over de Eerste en de Tweede 
Wereldoorlog en over de evolutie van Europa.  Zowel de gloriejaren als de rampjaren werden 
ons toegelicht. Ook de komst van de € kon niet ontbreken in dit huis van de Europese 
geschiedenis. 

  

ECLO champignonkwekerij (Ashley) 

We zijn naar een champignonkwekerij geweest in Anderlecht. Het was een ondergrondse 
champignonkwekerij. Het bedrijf gaat een extra vestiging openen in Luik. Maar eerst hebben 
we een filmpje bekeken van de champignonnen (hoe de champignons zijn ontstaan,...). 
Daarna werden we verdeeld in groepen. Je had 1 Franse groep, 1 Engelse groep en dan 1 
Nederlandse groep. In je groepje kreeg je uitleg van de kwekerij. We gingen kijken hoe ze 
gemaakt werden en ook gekweekt werden. We zagen ook waar ze de champignons lagen. Ten 
slotte zijn we naar een urban farming geweest en hebben we daarna wat plantjes van kunnen 
proeven. 
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Dag 3: DONDERDAG 10 NOVEMBER 
Boeren Compagnie (Neo) 

Bij de boeren compagnie hebben we geen rondleiding gekregen maar daar mochten we zelf 
een kijkje gaan nemen hoe ze daar werkten. Daar hebben ze ook een paar dieren, onder 
andere varkens, ezels, schapen… Vervolgens stapten we naar het tweede deel van het bedrijf 
gelegen in de Abdij van het Park.  

  

Natuurlijk Fruit (Jari) 

We hebben een rondleiding gekregen in Natuurlijk Fruit gelegen in Bertem. We zijn verdeeld 
in 3 verschillende groepen 1 Franse groep en 2 Nederlandse groepen. Daar hebben we uitleg 
gekregen over hoe de groenten worden onderhouden door biologische gebruik, hoe er wordt 
geoogst …. We hebben verschillende vergeten gewassen gezien en er is ook een winkeltje 
waar ze hun producten verkopen, zoals broccoli en allerlei andere geoogste groenten. De 
mensen kunnen ook hun eigen gewassen komen oogsten. Vervolgens zijn we naar de schapen 
gegaan en hebben we daar ook beetje uitleg over gekregen (zwartbles). Tussendoor hebben 
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we ook is mogen proeven van mizuna (De Japanse mosterdsla) waar er zowel een rode als 
een groene variant van bestaat. 
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Verslag IMPACT LEUVEN (8-10 november 2022) – 6 BTG B 

Dag 1: DINSDAG 9 NOVEMBER 22022 

Op dinsdagochtend mochten we de scholen van Stabroek, Hoymille, Coulogne en Tongeren 

ontvangen in onze school. Mevrouw Annerel heette ons allen warm welkom. Zij stelde onze 

school voor en we bekeken een filmpje dat we drie jaar eerder maakten bij de start van dit 

project.  

 

In de voormiddag gaven we een rondleiding op onze school.  

 

Nadien gingen we naar het Praktijkpunt 
De Blauwe Stap in Herent. We mochten 
er een kijkje nemen in hun loods waar 
ze allerlei proeven deden op en met 
witloof. 

In de namiddag hebben we met z’n allen een reuze-insectenhotel gebouwd. 

  

 

‘s Avonds zijn we naar de Downtown 
Jack gegaan. In de Downtown Jack 
hebben we biljart gespeeld en hebben 
we 2 drankjes gekregen.  Sommigen 
onder ons hebben elkaar wat beter 
leren kennen bij een pintje op de 
Oude Markt. 
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Dag 2: WOENSDAG 9 NOVEMBER 

 

Na een korte nacht reden we met de bus naar Brussel. Het was algemene staking in België. In 

de ochtend bezochten we het natuurhistorisch museum, daar leerden we over biodiversiteit 

  

Nadien wandelden we naar het huis van de geschiedenis. Het ging vooral over het verleden 

van België en het ontstaan van Europa.  

  

Als laatste, op naar de paddenstoelenkwekerij! 
Daar toonde ze midden in de stad toch aan 
‘farming’ kunnen doen. 
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Dag 3: DONDERDAG 10 NOVEMBER 

Als afsluiter mochten we op deze zonnige ochtend een bezoek brengen aan de magnifique 

zelfplukboerderij de Boerencompagnie. We hebben hun prachtige velden bezocht en de 

kaasmakerij. 

  

Dan zijn we naar een zelfplukboerderij gegaan van een van onze leerkrachten. Hier kregen 

we een fijne rondleiding over CSA.  

  

Op het einde van de dag hadden we een moment in de feestzaal van de school waar elke 

klas een presentatie gaf van hun proef met ‘companion planting’.  
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