
zoektocht naar silhouetten van zee- en stranddieren 
in de duinentuin

Schaduwtocht

OMSCHRIJVING
In de duinentuin van Duinpanne zijn er verschillende 
silhouetten van kustdieren verstopt. Aan de hand van een 
prentenkaart kunnen de kinderen de schaduwen proberen 
te herkennen. Als alle silhouetten gevonden zijn, blijft er op 
hun kaart 1 dier over. Benieuwd of ze het vinden? 
De leerkracht krijgt infofiches mee over de gevonden 
dieren. Zo wordt het een actieve en leerrijke 
groepsactiviteit.

DOELGROEP 1ste graad lager onderwijs  

DUUR 1 uur

BEGELEIDING enkel eigen begeleiding – 
reservatie noodzakelijk!

PERIODE januari - december

GROEP maximum 25 kinderen  

PRIJS €0,5/leerling

EXTRA dit is een buitenactiviteit, zorg voor 
aangepaste kledij

LOCATIE EN RESERVATIE
Bezoekerscentrum Bulskampveld 
Bulskampveld 9, 8730 Beernem
050 55 91 00 - bulskampveld@west-vlaanderen.be 
www.west-vlaanderen.be/bulskampveld

Bezoekerscentrum De Blankaart
Iepersteenweg 56, 8600 Diksmuide
051 54 59 48 - blankaart@west-vlaanderen.be
www.blankaart.be

Bezoekerscentrum De Palingbeek
Vaartstraat 7, 8902 Ieper-Zillebeke
057 23 08 40 - bc.palingbeek@west-vlaanderen.be
www.west-vlaanderen.be/palingbeek

Bezoekerscentrum Duinpanne
Olmendreef 2, 8660 De Panne
058 42 21 51 - duinpanne@west-vlaanderen
www.duinpanne.be

De Voelsprieterij - ’t West-Vlaamse hart
Spanjestraat 141, 8800 Roeselare
050 40 32 82 - wim.devarrewaere@west-vlaanderen.be
www.voelsprieterij.be

Provinciaal Recreatie- en Natuurcentrum De Gavers
Eikenstraat 131, 8530 Harelbeke
056 23 40 10 - gavers@west-vlaanderen.be
www.west-vlaanderen.be/gavers

Zwin Natuur Park
Graaf Léon Lippensdreef 8, 8300 Knokke-Heist
050 60 70 86 - info@zwin.be
www.zwin.be

Ontdek het overzicht van alle educatieve modules op
www.klasbakken.be



Schaduwtocht
Elk kind krijgt een blad waarop verschillende dieren 
zijn afgebeeld die aan onze kust leven. Met dit blad 
gaan de kinderen samen met hun begeleider op zoek 
naar de silhouetten van deze dieren in de tuin van het 
bezoekerscentrum.

Bij elk gevonden dier leest de begeleider een korte 
infofiche voor. Daarop staat een wist-je-datje, het menu 
en de woonplaats van het dier. Daarna wordt de zoektocht 
verder gezet. Kijk goed rond, naar boven en naar beneden, 
kijk misschien ook nog eens achter je, in de bomen of op de 
vijver... Herken je het silhouet? Komen de vormen overeen 
met de afbeelding op je blad? 

We maken kennis met de volgende dieren: 
- De insecten: de libel en de sint-jacobsvlinder
- De schelpen: de kokkel, de wijde mantel, de 

zwaardschede, het zaagje, de mossel en de wulk
- De zeedieren: de zeehond, de bruinvis, de schol, de 

noordzeekrab en de garnaal
- De vogels: de zilvermeeuw, de steenloper, de 

scholekster, de wulp, de zeekoet en het visdiefje

Van één van de bovengenoemde dieren is er geen silhouet 
vinden. Weet jij welke?

Dit educatief project werd ontwikkeld door het 
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de 
Vlaamse overheid en afgestemd op de eigen locatie door 
de dienst Natuur- en Milieueducatie van de provincie 
West-Vlaanderen.


