
1. DE ESTAFETTE VAN DE STRANDVLO

Praktisch
Duur: 30 - 40 min

Nodig: Loeppotje(s)

Voor wie: tweede en derde graad basisonderwijs

Strandvlo-estafette

Trek met je voet een startlijn en een aankomstlijn op het strand, ongeveer 10m van elkaar  

als je 10 jaar bent. Ben je een jaartje ouder tel dan een 1 m bij, enz. 

Iemand roept start en je beweegt je voor als een zeedier:

1 Spring als een strandvlo: met je twee voeten samen

2 Kom terug als een vliegende meeuw door te klapwieken met je armen 

3 Loop dan terug over zijwaarts op handen en voeten, net zoals een strandkrab

4 Eindig als een slak: kruip op je knieën en ellenbogen naar de overkant.

Waarom zo leuk:

De kinderen mogen snuisteren tussen het zeewier naar springende beestjes. De vloedlijn is 

meer dan wat ‘natuurlijk afval’ uit zee. Het vormt voedsel voor heel wat dieren en is belangrijk 

voor duinvorming. De estafette is natuurlijk leuk om te doen en je krijgt er warm van. Tenzij het 

al warm is die dag.

Claude Willaert, educator bezoekerscentrum Duinpanne

Wie zoekt, die vindt

Til hout of wier op in de vloedlijn: zie je de strandvlooien in alle richtingen wegspringen? 

Probeer er eentje te vangen en in een loeppotje te stoppen. Hoeveel pootjes heeft ie? Zie 

je de beharing op zijn lijfje? Zie je het verschil tussen de kleine en de grote antennes?

© lenteprikkel De Haan



2. WELKE MEEUW BEN IK?
Praktisch: 
Duur: 20 min
Nodig:
■ Haarbanden
■ Meeuwentekeningen (bijlage 1)
■ Meeuwenfoto’s (bijlage 2)
■ Meeuwendeterminatiekaart (bijlage 3)
Voor wie: derde graad basisonderwijs

Weetje van de Zee:
Kokmeeuw en drieteenmeeuw lusten wormen, schelpdieren, krabben en in ondiep water jagen ze op visjes en garnalen. De zilvermeeuw lust  die ook wel, maar jaagt net als de kleine mantelmeeuw ook wat verder in de Noordzee op vis.

Zilvermeeuwen zoeken ook naar makkelijke oplossingen: ze pikken vuilniszakken open op zoek naar weggegooid voedsel of ze volgen vissersboten, en lusten het visafval dat overboord wordt gegooid. 

Wist je dat het verboden is om meeuwen te voederen? Je kunt er zelfs een boete voor krijgen. Als jij brood geeft aan deze hongerige vogels, dan denken ze dat ze van iedereen eten kunnen krijgen. Sommige mensen vinden dan dat ze aangevallen worden door de meeuwen wat natuurlijk niet waar is. Ze komen gewoon bedelen om voedsel.

© Johan De Meester



Wie ben ik?

Om de verschillende meeuwen te leren kennen spelen we een spel.

De kinderen werken per twee. Eén kind doet een haarband aan. Achter de haarband 

wordt de tekening van een meeuw gestoken. Het kind met de haarband stelt de vragen 

van de meeuwendeterminatiekaart. Het kind zonder haarband beantwoordt de vragen 

door te kijken naar de tekening. Komen ze bij de juiste meeuw terecht? De begeleider 

controleert. 

Als iedereen klaar is, worden de meeuwenfoto’s weer opgehaald. De duo’s geven de 

haarband door en opnieuw krijgt elk kind met haarband een meeuwenfoto. Nu gaat het 

andere kind de vragen beantwoorden.

Waarom zo leuk?

De kinderen vinden dit spel enorm leuk om te spelen! Ze vliegen er onmiddellijk in en 

komen meerdere keren naar de begeleider een nieuw meeuwenkaartje vragen. Aan de 

hand van dit spel leren de leerlingen letten op verschillende kenmerken die belangrijk 

zijn om vogels te determineren én ontdekken ze dat er verschillende soorten meeuwen 

bestaan.
 
Shana Duwein, educator Zwin Natuurpark

BIJLAGE 1 BIJLAGE 2 BIJLAGE 3

https://www.west-vlaanderen.be/sites/default/files/2018-04/BIJLAGE1_meeuwentekeningen.pdf
https://www.west-vlaanderen.be/sites/default/files/2018-04/BIJLAGE2_meeuwendeterminatie_kaartjes_controleblad.pdf
https://www.west-vlaanderen.be/sites/default/files/2018-04/BIJLAGE3_meeuwendeterminatiekaart.pdf


3. BOELABARAK

Praktisch
Duur: 30min – 90 min
Nodig: Een set knikkers
 Eventueel kinderspades voor de berg

Voor wie: eerste, tweede en derde graad basisonderwijs

Weetje van de Zee:
Wat hebben knikkers, computers, huizen en duinen met elkaar gemeen? Zand! Met zand kan 

je strooien, bouwen, schoonmaken, schilderen en kunstwerken maken. Zand is zacht, hard, 

los en korrelig materiaal en één van de meest voorkomende natuurlijke stoffen op aarde 

en bestaat uit zeer kleine stukjes steen gemengd met schelpen, koraal en ander organisch 

materiaal.

Zand vind je over de hele wereld, maar Boelabarak is authentiek Oostends erfgoed.  Het is 

het Oostendse woord voor een knikkertoren op het strand. In het verleden riepen de kinderen 

dit woord om hun activiteit aan te kondigen.

© horizon educatief



Boelabarak
Stap 1: ‘Knikkeren’ De kinderen tekenen een vierkant van 1 meter op 1 meter op het halfharde zand.
Binnen het vierkant trekken ze de diagonalen.
Op de vier hoeken en in het midden leggen de spelers een knikker.
Dan proberen alle spelers om beurten om de knikkers één voor één te raken. Je eindigt het spel met de knikker in het midden.
Als niet alle vijf de knikkers worden geraakt leg je ze terug en mag de volgende speler het proberen.

Stap 2: ‘Knikkertoren’ Bouw per groepje van 5-6 een hoge berg. Van boven naar beneden creëer je een zandweg voor knikkers. Je kan ook hindernissen maken.
Een hobbel, een scherpe bocht of zelfs een plankje die fungeert als brug. 
Als je dan bovenin je knikker los laat dan rolt hij het hele eind naar beneden. Wie komt als eerste aan de finish?

Waarom zo leuk?
“Strandbloemen verkopen op het strand? Dat vraagt materiaal en wat kunde en is daarom niet altijd voor iedereen weggelegd. Boelabarak daarentegen kan iedereen, altijd. Al heb je dan wel best een knikker op zak…Uren creatief plezier gegarandeerd met deze zandknikkertoren. Ook met de klas”

Els Degryse, begeleider Horizon Educatief



4. SCHELPENGOLF

Praktisch
Duur: 30 minuten
Nodig: 
■ Tennisbal
■ Schelpenzoekkaart (bijlage 4)
■ Stok (vloedlijn, liefst tak van een boom)
Voor wie: 3e graad basisonderwijs

Weetje van de Zee:
Op het strand liggen heel wat lege schelpen en andere aanspoelsels uit de zee. De  schelpen 

zijn de huisjes van dode weekdieren. Een echte speurneus ontdekt vast verschillende soorten. 

Kijk goed naar de vorm van de schelp, de kleur kan soms helemaal anders zijn, maar je hebt 

toch dezelfde soort in je handen. Denk bijvoorbeeld aan het nonnetje: het kan geel, roze, 

grijs… zijn. Allemaal dezelfde soort, maar toch anders van kleur. 

Weekdieren hebben geen skelet en maken een schelp aan om hun ‘teer’ en ‘week’(=zacht) 

lichaam te beschermen tegen roofdieren, de kracht van de golven of tegen uitdroging.

De schelp bestaat uit 2 afzonderlijke delen of kleppen, die aan elkaar verbonden zijn door 

middel van een slotband zoals bij de mossel en de oester.

Schelpengolf
De kinderen verzamelen schelpen en aanspoelsels die op de zoekkaart staan.

De begeleider maakt een aantal putjes in het zand en zet er verschillende soorten afval (uit 

de vloedlijn) bij, dit zijn de holes. 

De kinderen sorteren hun aanspoelsels in de putjes : bijv alle Amerikaanse zwaardschedes 

in hetzelfde putje, enz. Vervolgens starten de kinderen in groepjes (per 2-4) om de tennisbal 

in de hole te mikken. Dit kan met een tak die ze vinden in de vloedlijn. Als ze in de hole 

mikken, dan nemen ze het schelpje en de zoekkaart en brengen het op naam. Pas wanneer 

ze het schelpje op de correcte naam brengen (met de zoekkaart), dan mogen ze het 

bijhouden. 

Slaan ze de bal mis, dan doen ze verder tot ze in een putje raken.

Wie wint? De groep met de meeste schelpen bij zich, lijkt logisch. Maar ze moeten wel voor 

de hele groep alle schelpennamen kunnen opnoemen. Kunnen ze dat niet, dan wordt er een 

punt afgetrokken. Is er een andere groep met hetzelfde aantal schelpen en kunnen zij ze 

ook benoemen? Dan winnen zij alsnog! 

BIJLAGE 4

https://www.west-vlaanderen.be/sites/default/files/2018-04/BIJLAGE4_strandzoekkaart_2010_LR.pdf


5. VOELMEMORY
Praktisch
Duur: 30 minuten
Nodig: 
■ Washandjes als voelzakjes
■ Afbeeldingen van 6 verschillende schelpjes, echte exemplaren te zoeken op het strandEventueel: 
■ Zoet water en handdoek om schelpjes wat af te spoelen
■ blinddoeken
Voor wie: 
■ eerste en tweede graad: enkel de vorm beschrijven 
■ derde graad: naam vernoemen en/of vorm beschrijven.

Weetje van de Zee:
Nonnetjes zijn gemakkelijk te vinden op het noordzeestrand. Samen met de kokkels zijn ze zowat het voetvolk onder de schelpen.. Nonnetjes kun je vinden in roze, oranje, geel en wit en hun fraaie kleuren zijn al een kleine verzameling op zich waard. Omdat het huis meegroeit met zijn bewoner, heeft de schelp groeiringen. 

De  messchede, zwaardschede en tafelmesheft zijn andere populaire vondsten aan het Noordzeestrand. Na een stevige storm gebeurt het dat de kleine en grote mesheften in een dik en breekbaar tapijt het zand bedekken. Wist je trouwens dat een levende Amerikaanse zwaardschede slechts 15 seconden nodig heeft om zich loodrecht in het zand in te graven?
Hier sommen we een aantal soorten op die je kan zoeken op het strand en in je voelzakje steken. Kan je ze daarna door te voelen ‘herkennen’?

Schelpenmemory
Stap 1: Toon de kinderen de afbeeldingen van de 6 schelpjes die ze moeten zoeken. Ga samen met de kinderen zoeken naar volgende 6 schelpjes. Het zijn schelpjes die algemeen voorkomen en die je makkelijk kan onderscheiden. Vind je er eentje niet, geen nood! Maar zorg dan wel dat de andere kinderen dit schelpje dan ook niet in hun voelzakje zullen steken.

1 Nonnetje: gewoon, klein, rond schelpje met een scherpe kant en een ronde kant2 Gevlochten fuikhoren: slakkenhuisje, door de horizontale en verticale ribben die over de schelp voelt aan alsof er een netje op de schelp ligt.
3 Oester: ruwe schelp aan de bovenkant en zacht van binnen.  De binnenkant van een schelp is bekleed met parelmoer wat zacht aanvoelt.  
4 Amerikaanse zwaardschede: langwerpige schelp in de vorm van een mes.5 Zaagje: dit schelpje heeft een rand dat aanvoelt als een zaag6 Kokkel: dit schelpje heeft aan de bovenkant ribbels.



Stap 2: Vraag in groep of elk kind 6 verschillende schelpjes heeft. Controleer of elk kind de 6 juiste schelpjes heeft. Indien ja, dan mogen ze deze in het voelzakje/washandje stoppen. Heeft er een kind een schelpje niet, dan steekt geen enkel kind het schelpje dat te kort is in het washandje. Je kan er natuurlijk ook een aantal op voorhand verzamelen zodat je enkele tekorten kunt opvangen.

Stap 3: Beschrijf een schelpje aan de hand van bovenstaande informatie.

Waarom zo leuk?:
Neuzen naar schelpen in de vloedlijn is altijd leuk. Het voelspelletje met washandjes is spannend.
 
Claude Willaert, educator  bezoekerscentrum Duinpanne 
 



6. JEU EXOTIC

Praktisch
Duur: 30 minuten
Nodig: verhaal (bijlage 5 of zelf verzinnen)

Voor wie: derde graad

Weetje van de Zee:

De grote open vlakte van het strand bij laag tij nodigt uit tot lopen en spelen. Bij guur 

strandweer zorgt een bewegingsspel voor opwarming. 

Exoten zijn planten en dieren die niet van nature bij ons voorkomen, maar ‘aanspoelden’. de 

Bij schelpdieren zijn ze meestal met ballastwater in de schepen verhuisd van continent. Zij 

dragen meestal ook de naam van het land of werelddeel van waaruit ze afkomstig zijn. Aan de 

hand van de aanduiding van die landsdelen, kunnen de kinderen de exoten onderscheiden van 

de inlandse. Ook al kennen ze de dieren niet vooraf. 

De Amerikaanse zwaardschede komt sinds de jaren 80 in onze contreien voor en waagde de 

overstap per schip. De Japanse oester werd ingevoerd om te kweken. Verder heb je nog de 

Nieuw-Zeelandse zeepok of Japans bessenwier, de Amerikaanse boormossel… 

Jeu exotic
Opstelling
Verdeel de klas in twee groepen.
Groep 1: inheemse soorten, die al heel lang voorkomen in de Noordzee 

Groep 2: exoten die zijn ingeweken. 

Speelveld: Trek 2 evenwijdige lijnen (lijn 1 en lijn 2) in het zand met 3 m afstand tussen de 

2 lijnen. Trek vervolgens nog 2 evenwijdige lijnen, laat 5 m afstand. Zo krijg je 2 speelvelden 

die in het midden dus 3 m van elkaar liggen. De groepen stellen zich in een rechte lijn op aan 

lijn 1 en lijn 2.

Uitleg spel
De leerkracht vertelt een verhaal waar soorten uit beide groepen genoemd worden. Wordt 

de naam van een inheems organisme genoemd, dan trachten de kinderen uit groep 1 

iemand van de andere groep, die moet uiteraard weglopen, te tikken. Bij het vernoemen 

van een exoot gebeurt hetzelfde, maar net andersom. ‘Getikte’ soorten sluiten zich aan 

bij de andere groep. Het verhaal kan gaan over een zeehond die op zoek is naar voedsel, 

een rustplek op een zandbank of verdwaald is in de haven, allerlei zeebewoners ontmoet 

zoals Amerikaanse zwaardschede, Japanse oester, Nieuw-Zeelandse zeepok, Amerikaanse 

boormossel, Japans bessenwier,... wisselend met inheemse soorten. Je kan het moeilijker 

maken door soorten te noemen die hun afkomst niet met hun naam verraden zoals het 

muiltje. Welke groep houdt het langste stand? 

BIJLAGE 5

https://www.west-vlaanderen.be/sites/default/files/2018-04/180610_exotenverhaal_WVDZ.pdf
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7. ZANDKASTELEN

Praktisch
Duur: 30 minuten
Nodig:
■ Kinderspades (eventueel)
■ Natuurlijke aanspoelsels en schelpen 
■ Plastieken vormpjes of emmers (eventueel)

Voor wie: eerste, tweede en derde graad

Weetje van de Zee:

■ Het is vloed
 Als het vloed is, wil dit zeggen dat het hoogwater wordt.

 Bouw je kasteel op de grens tussen laagwater en hoogwater: zo kan de zee binnenstromen 

in de grachten, maar spoelt de zee je kasteel die dag niet weg. Kijk goed naar de vloedlijn 

met schelpjes om te weten hoe ver de zee die dag of de dag ervoor kwam. Dat is jouw 

mikpunt tot succes!

■ Het is eb
 Bouw je een zandkasteel als het laagwater wordt, dan kan je dit op het natte strand doen, 

nat zand kleeft beter aan elkaar en zo is je zandkasteel sterker. Bouw het dicht bij een zwin 

(ondiepe geul waar water in staat), dan komt er misschien vanzelf water in je gracht of 

moet je minder ver stappen om water te gaan halen. 

Zandkasteel bouwen

Geef verschillende klasgroepjes de opdracht om een zandkasteel te bouwen. Je zandkasteel 

moet wel voldoen aan volgende voorwaarden:

■ Minimum 1 m hoog
■ Een gracht erom heen
■ Een brug over de gracht
■ Een vlaggenstok en een vlaggenmast met enkel en alleen natuurlijk materiaal, dat je niet 

geplukt hebt van een levende plant! 
■ Versier je zandkasteel met schelpen en wieren.

Waarom zo leuk?

Sowieso is een zandkasteel bouwen een topactiviteit voor kinderen. Wie bouwde nog nooit 

een zandkasteel op het strand? Zeker als de kans bestaat dat het opkomende zeewater je 

zandkasteel kan verzwelgen. Als je dit kan doen met je klasgenoten en er een wedstrijdje aan 

vasthangt is het des te plezanter!

Klaas Bogaert, Natuur en milieueducatie Kust



8. SCHELPENAMULET

Praktisch
Duur: 45 min
Nodig: 
■ Rijgtouw
■ Schelpen - kokkels
Voor wie: eerste graad

Weetje van de Woestijn

In de woestijn dragen mannen en vrouwen sieraden. De meeste ervan zijn amuletten. Die 

beschermen mensen tegen allerlei onheil. Maar vooral tegen de djins: geesten kunnen geluk 

brengen maar ook ongeluk. Meisjes krijgen van hun moeder een bijzonder hangertje. Een 

khomeisa. Deze bestaan uit vijf schelpen. Zoveel als er vingers zijn aan een hand. 

Zo’n schelpenamulet beschermt je tegen het kwade.

Schelpenamulet maken

Je kunt zelf kiezen hoeveel schelpjes je wenst te hangen aan je ketting. 

Zoek elk 1, 2, 3, 4, 5 kokkels op het strand. Het hangt er ook van af hoeveel tijd je hebt.

Wrijf met het topje van een kokkel over de blauwe hardsteen op de dijk.

Na herhaaldelijke bewegingen verschijnt een klein gaatje.

Rijg je 1, 2, 3, 4, 5  uitverkoren schelpen aan een stuk touw.

Je persoonlijke amulet is klaar.



9. BRIEF AAN DE ZEE
Praktisch: 
Duur: 30 min – 1u
Nodig: Met de handen, tenen of een stok snijden de kinderen in het zand een boodschap.Voor wie: eerste (zandalfabet en naam), tweede en derde graad basisonderwijs (brief aan de zee)

Weetje van de Zee
Kan zeewater bloeien?
Soms is de zee rijk aan de verkeerde dingen. Aan mest of lozingen van de industrie, die via de rivieren in de zee belanden, of aan de witter-dan–wit-was… Nu is zeeschuim, de beige vlokken die op tijd en stond het strand een vreemde aanblik geven, niet afkomstige van waspoeder of detergent. Het schuim dat in de volksmond bekend staat als ‘de zee staat in bloei’ is zeker niet vies en helemaal niet giftig. Het is gewoon het antwoord van de zee op een overdaad aan voedsel. Die natuurlijke chemische reactie wordt door de branding tot schuim opgeklopt. 

Wie loopt daar op en af? 
De drieteenstrandlopertjes  - kortweg drieteentjes-  proberen de wegrollende branding te snel af te zijn. Op de grens van land en water, daar waar de zee een streepje schuim maakt, trippelen ze op de smalle strook nat zand. Na elke golf vers zeewater lopen ze rusteloos op het strand op zoek naar kleine gaatjes die belletjes blazen. Met hun oogjes zoeken ze naar een hapje die zich daar verbergt, een kreeftje of een paar strandvlooien. Het kleine witte vogeltje met de zwarte snavel lijkt bijna op wieltjes te lopen.

Uit Zeetintels, een uitgave van de provincie West-Vlaanderen naar aanleiding  van de Week van de Zee 2015

Brief aan de Zee
■ Eerste graad:
 Ga met de kinderen naar het harde, natter zand. De kinderen krijgen elk een letter van het alfabet. Hiermee maken ze een groot zeealfabet op het strand. De leerlingen maken daarna ook hun naam in het zand met een mooie tekening erbij. ■ Tweede en derde graad:
 De kinderen schrijven een mooie boodschap in het natte zand die ze de Noordzee toewensen en tekenen er een kader rond zoals een postkaart. Je kan ook op de linker kant je boodschap schrijven en op je rechterkant een tekening maken. Om het helemaal af te maken versier je je tekening met schelpen en aanspoelsels.  Bij vloed overspoelt de zee de kaart en wordt de boodschap gepost aan de zee. 



10. KINDEREN IN HET WILD – aan Zee
Praktisch
Duur: 1u
Nodig:  
■ Goede weersomstandigheden (veel wind is niet ideaal)■ Een afgebakende speelzone 
■ Doorzettingsvermogen van de leerkracht om de kinderen te laten spelen, enkel te observeren en niet te onderbreken.
Voor wie: Eerste, tweede en derde graad

Weetje over Buitenspelen:
Buitenspelen is belangrijk voor kinderen. Dat weten leerkrachten wel, maar toch... Kinderen zitten gemiddeld 90 procent van de lestijd binnen. Vrij spel in de natuur stimuleert hun hersenen om beter te ontwikkelen, helpt om de aandacht te verbeteren, maakt hun behendiger, verbetert hun zicht en conditie, bevordert hun sociaal spel, bezorgt een beter ruimtelijk inzicht... Veel leerkrachten onderschatten ook hoe goed kinderen in een minder gestructureerde omgeving kunnen ‘leren’. Buitentijd is dus ook wel leertijd.*  

Wat is een betere omgeving dan aan zee om eens bewust een uur vrij spel in te lassen als ‘buitenles’? Zee, strand en duinen zorgen voor eindeloos en gevarieerd speel- en leerprezier.
*Uit de literatuurstudie ‘Buitentijd= Leertijd’ van wetenschapsjournalist Mark Mieras naar aanleiding van de nationale buitenlesdag (2018) in opdracht van het Nederlandse Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid. 

KINDEREN IN HET WILD
■ Baken met de kinderen een speelgebied af waarin ze vrij kunnen spelen met elkaar. Je kunt dit effectief afbakenen met stokken of andere markeringen, maar je kunt evengoed bepaalde aanwezige bakens aan zee afspreken: een gebouw, strandhoofd, paal, duin, geul waar ze niet voorbij mogen. Dit kan zowel op het strand of in de duinen.■ Maak duidelijke afspraken voor het speeluur start. Respecteer hierbij de speelkansen van de leerlingen.
■ Observeer hoe het spel van de kinderen evolueert. Verplaats je hierbij geregeld. Probeer zo weinig mogelijk als spelleider te fungeren. Als een leerling heel duidelijk een gemaakte afspraak of grens overschrijdt wordt de leerling even uit het spel gehaald of apart gezet.
■ Bespreek met de kinderen achteraf wat ze gedaan en geleerd hebben. Voor de derde graad kun je de nabespreking iets uitvoeriger doen. Kunnen de kinderen zelf hun spelgedrag analyseren en het lerend vermogen hiervan inzien?■ Je zal verbaast zijn hoe ‘leerrijk’ deze activiteit is voor leerlingen en leerkracht.
 


