
Speuren naar strandvondsten. 
Maar wat met het zwerfvuil?

De Zwingeuljutter

OMSCHRIJVING
Op het strand spoelen allerhande vondsten aan zoals schelpen, 
kwallen, krabben, wieren, … Ook in de Zwingeul vinden we deze 
vondsten terug. Na een woordje uitleg gaan we samen met de be-
geleider op jutterstocht en brengen we onze vondsten op naam 
met een determinatiekaart.

Spijtig genoeg vinden we tussen deze vondsten soms ook zwerf-
vuil… We staan onder andere stil bij de volgende vragen: Wat zijn 
de gevolgen van dat zwerfvuil op het strand? Wat vinden de dieren van 
dat afval in hun leefruimte? Hoe maken we onze stranden terug proper? 
Hoeveel tijd heeft afval nodig om te verteren? Samen zoeken we naar 
antwoorden en oplossingen voor dit probleem.

DOELGROEP 2de graad lager onderwijs   

DUUR 2 - 2,5 uur

BEGELEIDING door bezoekerscentrum en minstens 
1 leerkracht en 1 extra begeleider

PERIODE april - oktober

GROEP maximum 25 kinderen  

PRIJS €60/gids + € 4/kind

EXTRA aangepaste kledij en schoeisel voorzien

LOCATIE EN RESERVATIE

Bezoekerscentrum Bulskampveld
Bulskampveld 9, 8730 Beernem
T 050 55 91 00 - E bulskampveld@west-vlaanderen.be
www.west-vlaanderen.be/bulskampveld 

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

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

Bezoekerscentrum Duinpanne
Olmendreef 2, 8660 De Panne
T 058 42 21 51 - E 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
T 056 23 40 10 - E gavers@west-vlaanderen.be
www.west-vlaanderen.be/gavers

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

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



De Zwingeuljutter
Strandvondsten
De kinderen leren de betekenis van de woorden ‘Zwingeul’ en ‘jutter’ kennen. Daarna volgt een inleidend gesprek over strandvondsten 

en zwerfvuil.

Zwerfvuil
De kinderen denken in groep na over de problematiek van zwerfvuil: Wat kunnen we doen om dat afval te vermijden? Hoe kunnen 

we het afval op het strand opruimen? De leerlingen staan stil bij het verschil tussen afval ruimen met een machine of met de hand: wat 

zouden de voordelen of de nadelen zijn?

Natuurlijke aanspoelsels 
De kinderen krijgen de kans om te snuisteren in onze grote collectie strandvondsten. Bij de bespreking ervan komen termen als 

‘tweekleppige’ en ‘spierindruksels’ aan bod.

De Zwinvlakte 
De kinderen wandelen met de begeleider in de Zwinvlakte en verzamelen aanspoelsels en strandvondsten. Na een half uurtje worden 

de vondsten besproken. 

Determineren
De kinderen werken per twee met een determinatiekaart om de verschillende strandvondsten op naam te brengen.

Zwerfvuil 
Op de zwerfvuiltabel ontdekken de kinderen dat afval veel tijd nodig heeft om te verteren of soms zelfs nooit zal verteren… 

De kinderen krijgen elk een stuk afval en ordenen het samen volgens afbraakduur. Nadien sorteren de kinderen hun afval zoals het hoort.

Evaluatiegesprek
De activiteit wordt afgesloten met een evaluatiegesprek.


