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Verslag Impact+ Erasmus 
Kortrijk 23-26 januari 2023 

 

 

Op maandag 23 januari 2023 trokken we er met 6BTGa voor de laatste keer op uit 

in het kader van het Europees project Impact+. Bestemming deze keer was de 

Westhoek: drie nachten in het gezellige Kortrijk. Het PTI in Kortrijk was aan de 

beurt als gastschool en heeft ons drie dagen weten te boeien. 

Omdat we toch al in de Westhoek waren, zijn we de eerste avond doorgereden 

naar Ieper waar we om klokslag 20u de dagelijkse Last Post, ter nagedachtenis 

van de slachtoffers van WOI, konden meepikken onder de Menenpoort. 

Indrukwekkend! 

 

Thema van deze week: WATER. Iedere school stelde zijn presentatie over “water” 

op school voor. Onze leerlingen deden dat fantastisch, in het Engels! 
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We werden in het PTI ondergedompeld in een bad van ‘aquaponics’, een techniek 

van landbouw waarbij op twee verschillende kweken/teelten wordt gedoeld (vis of 

kreeft + tomatenteelt). In het PTI werken zo de verschillende afdelingen heel nauw 

samen: biotechnologische wetenschappen om de zuurtegraad van het water te 

regelen en al de wetenschappelijke achtergrond, de afdeling dier om de vissen en 

kreeften op te kweken, de afdeling wetenschap om verder onderzoek op deze 

teelttechniek te doen. 
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We werden vervolgens rondgeleid door een gids in het historische centrum van 

Kortrijk: prachtig begijnhof, leuke klim in de toren van de Sint-Maartenskerk, een 

digitale beleving van de Guldensporenslag in de Onze-Lieve-Vrouwkerk. De dag 

eindigde op het stadhuis waar we samen met de vijf andere scholen werden 

ontvangen door de schepen van landbouw en onderwijs. Zo gastvrij dat die 

Kortrijkzanen zijn! 
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Woensdag namiddag kwam een professor van de UGent een lezing geven over 

aquateelten. Niet al te gemakkelijk, maar heel boeiend om zo’n gepassioneerde 

persoon te zien opgaan in zijn materie. ’s Avonds gingen we met de ganse groep 

eten en bowlen. 

 

De laatste dag stond een bezoek aan het landbouwonderzoekscentrum Inagro op 

de planning.  
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De driedaagse sloten we af met een fantastische 
rondleiding in de brouwerij van Omer Vanderginste, 
een echt streekproduct waar de Kortrijkzanen terecht 

trots op zijn. 
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In maart is het aan 6BTGb voor de allerlaatste bijeenkomst van IMPACT+ aan de 

beurt in Tongeren. Het thema voor hen is: innovatieve teelten. 

We zijn de school met haar Erasmus+ projecten heel dankbaar voor de kansen 

die we kregen om deel te nemen aan dit project. 

#erasmusplus#eposvzw#levenslangleren 

#dewijnpers#duurzaamheid#impact 

 


