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Colofon 
Dit educatief pakket werd ontwikkeld door het educatief team van het Zwin Natuur Park in Knokke-Heist. 
Check zeker de website voor meer informatie, om in te schrijven op de nieuwsbrief, voor de nieuwste activiteiten, … : www.zwin.be 
©Zwin Natuur Park – 2020
Alle rechten voorbehouden. Het educatief pakket mag enkel worden gebruikt voor educatieve doeleinden en mits correcte bronvermelding 
(©Zwin Natuur Park). 

Het pakket mag onder geen beding gebruikt worden voor commerciële doeleinden.

VOORWOORD

Beste leerkracht

Dit educatief pakket vormt een goede voorbereiding op een bezoek aan het Zwin Natuur Park. Er zijn 6 
verschillende pakketten die elk een specifiek onderwerp behandelen, gelinkt aan het Zwin Natuur Park. 

Samen met de leerlingen kom je zo meer te weten over de geschiedenis van het park, de huidige situatie, 
de mogelijke invullingen van een bezoek, … Daarnaast worden een aantal thema’s behandeld die ook 
tijdens verschillende begeleide activiteiten in het Zwin Natuur Park aan bod komen, zoals ooievaars, 
natuurlijke strandvondsten en afval in zee en op het strand en vogels herkennen. 

We hebben bewust gekozen voor verschillende pakketten die los van elkaar kunnen worden ingezet. 
Zo kun je zelf bepalen welke en hoeveel pakketten je inzet. 

Door één of meerdere van deze pakketten in te zetten in de klas, wordt gewerkt aan de eindtermen 
wetenschap en techniek en muzische vorming alsook aan de vakoverschrijdende eindtermen. Een overzicht 
van deze eindtermen vind je op de laatste pagina van dit pakket.

Het pakket bestaat uit leerkrachtenfiches en leerlingenbladen. De leerkrachtenfiches zijn aangegeven met 
een groene schelp.

Op de leerlingenbladen staat telkens een blauwe schelp.     Deze pagina’s kunnen worden afgedrukt voor 
de leerlingen. 

Bekijk zeker ook eens onze website voor de meest actuele informatie en nieuwsfeiten: www.zwin.be 

We wensen jullie een fijne voorbereiding en een onvergetelijk bezoek aan het Zwin Natuur Park!

Tot binnenkort!

http://www.zwin.be
http://www.zwin.be
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NATUURLIJKE STRANDVONDSTEN EN AFVAL

Voor de kinderen van de 2e graad biedt het Zwin Natuur Park een speciale begeleide activiteit aan over 
natuurlijke strandvondsten en afval: ‘De Zwingeuljutter’. Meer informatie over deze activiteit vind je terug 
op onze website. www.zwin.be/scholen 

Op de leerlingenfiches wordt de problematiek van zwerfvuil in zee en op het strand belicht en wordt het 
belang van natuurlijke strandvondsten benadrukt.

Om natuurlijke strandvondsten te bewonderen is de Zwinvlakte of het strand dé ideale plek. Misschien 
kunnen de kinderen ook een herbruikbare tas meenemen waarin ze afval dat op het strand of in de 
Zwinvlakte ligt, verzamelen. 

De Zwinvlakte kan enkel bezocht worden vanuit het betalende Zwin Natuur Park. Meer info hierover lees 
je onder het punt ‘De Zwinvlakte’.
Vanuit het park is er geen toegang tot het strand. Wel kan er vanaf de parking gewandeld of gefietst 
worden naar het strand. Meer info hierover lees je onder het punt ‘Naar het strand’. 

http://www.zwin.be/scholen
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DE ZWINVLAKTE

Een wandeling doorheen de vlakte is steeds een belevenis op zich. Er zijn twee verschillende wandellussen 
van elk ongeveer 2 km. Vergeet zeker je laarzen niet!
Meer informatie over de Zwinvlakte is terug te vinden in de brochure ‘Zwin Natuur Park algemeen’ en 
‘Planten van de Zwinvlakte’.

1110

2. INGANG ZWINVLAKTE & ORIËNTATIETAFEL
 ACCÈS À LA PLAINE DU ZWIN & TABLE D’ORIENTATION
 ENTRY TO ZWIN PLAIN & ORIENTATION TABLE
 ZUGANG ZUM FLACHLAND DES ZWIN & ORIENTIERUNGSTISCH

BEGRAZINGSGEBIED
 ZONE DE PÂTURAGE
 GRAZING AREA
 ABGRASUNGSGEBIET

1. KIJKCENTRUM
 CENTRE D’OBSERVATION
 OBSERVATION CENTRE

 BEOBACHTUNGSZENTRUM

3. WANDELLUS GROEN (2KM)
 PROMENADE EN BOUCLE VERTE (2KM)
 CIRCULAR WALK GREEN (2KM)
 WANDERSCHLEIFE GRÜN (2KM)

4. WANDELLUS BLAUW (2KM)  –  deels door begrazingsgebied
 PROMENADE EN BOUCLE BLEUE (2KM)  –  traversant entre autres une zone de pâturage
 CIRCULAR WALK BLUE (2KM)  –  partly through grazing area
 WANDERSCHLEIFE BLAU (2KM)  –  teilweise durch Abgrasungsgebiet

6. ALLEEN TE BEZOEKEN MET GIDS
 VISITES AVEC GUIDE UNIQUEMENT
 ACCESSIBLE WITH GUIDE 
 NUR MIT FÜHRER ZU BESUCHEN

5. BLOTEVOETENPAD
 SENTIER PIEDS NUS
 BAREFOOT WALKING PATH 
 BARFUSSWEG

7. BROEDEILAND
 ÎLE DE NIDIFICATION
 BREEDING ISLAND
 BRUTINSEL

ZWINVLAKTE PLAINE DU ZWIN  /   ZWIN PLAIN  /  FLACHLAND DES ZWIN

1   
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6
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NAAR HET STRAND

Vanaf de parking van het Zwin Natuur Park kan je naar het strand wandelen. 
Dit is een wandeling op een wandel- en fietspad van 1,5 km doorheen de Zwinduinen en -polders. 
Hiervoor wandel je vanaf de parking richting knooppunt 6, vervolgens richting knooppunt 7 en daarna 
richting het standbeeld van de Haas van Flanagan (zie kaart          )  
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Infocentrum Zwin
www.hetzeeuwselandschap.nl 

natuurenbos.be
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Holzweg | Wooden path

Wandelpad | Sentier balisé |
Wandern | Footpath

Wandel- en fietspad | Sentier- et piste cyclable |
Wandern- und Radfahren | Foot- and bike path

Rolstoeltoegankelijk | Accessible aux fauteuils roulants |
Für Rollstuhlfahrer zugänglich |  Wheelchair accessible

Ruiterpad | Sentier équestre |
Reitweg | Horseriding path

Startplaats Blotenvoetenwandeling (€ ) | Marcher pieds nus |
Barfuss Spaziergang | Barefoot walk

Startplaats Blindenpad | Sentier pour malvoyants |
Blindenpfad | Path for visually impaired people

Wandelroutenetwerk met knooppunt |
Point-nœuds pédestres | Knotenpunkte | Junctions

Fietsroutenetwerk met knooppunt |
Point-noeuds cyclistes |
Knotenpunkte | bicycle junctions

Infobord | Information | Information | Information

Bezoekerscentrum | Centre d’accueil |
Besucherzentrum | Visitor centre

Uitkijkpunt | Point d’obeservation |
Aussichtpunkt | Viewpoint

Kijkcentrum | Cabane d’observation |
Vogelbeobachtungsplattform | Bird watching shed

Toegang voor fietsers en wandelaars naar de dijk |
Accès pour les cyclistes et les marcheurs de la digue |
Zugang für Radfahrer und Wanderer zum Deich |
Access for cyclists and walkers to the dike |

Parking | Parking | Parkplätze | Parking

Camping | Camping | Camping | Camping

Vrij toegankelijke zone | Aire de libre accès|
Frei zugängliche Zone | Freely accessible area 

Begrazingszone | Zone de pâturage |
Abgrasungszone | Grazing area
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#natuurenbos #zwininverandering   © Agentschap voor Natuur en Bos

DETERMINATIEKAART STRANDVONDSTEN

Tijdens een wandeling op het strand is het determineren van schelpen en aanspoelsels voor de 
leerlingen een leuke activiteit. Deze determinatiekaart kun je gratis downloaden: 
https://webshop.west-vlaanderen.be/downloads-gratis/   (       strandzoekkaart)

De kaart is eveneens te koop in de shop van het Zwin Natuur Park. 

https://webshop.west-vlaanderen.be/downloads-gratis/
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DE BEDENKERS

De afvalproblematiek is helaas nog steeds uiterst actueel. Zoeken naar alternatieven voor plasticverbruik, 
spaarzaam omgaan met water, grondig afval sorteren, recycleren of bij voorkeur materiaal hergebruiken, … 
Er beweegt al heel wat, maar er is ook nog een lange weg af te leggen. Ook de leerlingen kunnen hiervoor 
hun steentje bijdragen en meezoeken naar oplossingen. De opdracht kan gegeven worden nadat de 
werkblaadjes zijn ingevuld. 

De leerlingen zoeken alternatieven voor wegwerpproducten

Er wordt een klasgesprek gestart over het gebruik van wegwerpplastic. 
Kennen de leerlingen voorbeelden van wegwerpplastic? 
Hier zijn tal van voorbeelden op te sommen: potjes aan het ijsjeskraam, verpakkingen rond groenten en 
koekjes, chipszakjes,...
Zijn er kinderen bij wie ze hier thuis heel bewust mee omspringen? 

Welke alternatieven of oplossingen bedenken de kinderen zelf voor wegwerpplastic? Hiervoor kan terug 
gekeken worden naar al wat tijdens het begin van deze activiteit is opgesomd. De kinderen kiezen alleen, 
per twee of in groepjes een bepaald voorwerp waarvoor ze een alternatief of een oplossing bedenken. 
Dit alternatief of die oplossing kunnen ze tekenen, omschrijven, ineen knutselen, … afhankelijk van de 
beschikbare tijd en de creativiteit van de leerlingen.  
Bij een groter project kunnen de ‘uitvindingen’ worden uitgestald op een tentoonstelling.  

Achtergrondinformatie:
De volgende producten worden vanaf 2021 verboden binnen de EU:
 • Plastic wegwerpbestek (vorken, messen, lepels en eetstokjes)
 • Wegwerpborden
 • Plastic rietjes
 • Plastic wattenstaafjes
 • Plastic ballonstokjes
 • Oxo-biologisch afbreekbaar plastic, bewaarbakjes en bekers gemaakt van geëxpandeerd polystyreen

Dat is al een stap in de goeie richting, al wordt daarnaast nog veel wegwerpplastic gebruikt. Denk 
hierbij maar aan shampoo, tandpasta, zonnebrandcrème, vershoudfolie, … Ook hiervoor zijn er al veel 
alternatieven mogelijk. Deze webwinkel is hier een goed voorbeeld van: www.kudzu.be 

http://www.kudzu.be
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INTERESSANTE WEBSITES EN BOEKEN OVER DIT THEMA

Websites

• Zwin Natuur Park: www.zwin.be
• Educatieve werking van Provincie West-Vlaanderen aan de kust: www.west-vlaanderen.be/zeeducatie 
• Determinatiekaart schelpen en aanspoelsels: https://webshop.west-vlaanderen.be/downloads-gratis/   
(         strandzoekkaart)
• Vlaams Instituut voor de Zee: www.vliz.be
• Informatie over zeeën en oceanen, uitgewerkte lesmodules, … www.planeetzee.be 
• Concrete tips om de zee te beschermen: www.dezeebegintbijjezelf.be
• Plastic soep: www.plasticsoupfoundation.org
• Tip voor de leerkracht: Een film over hoe het gaat met de albatrossen op de Midway-eilanden,
gelegen in de plastic soep in de Stille Oceaan. Een confronterende film en daarom minder geschikt voor 
kinderen, al is de klasleerkracht best geplaatst om hierover te beslissen: 
www.albatrossthefilm.com

Boeken

Het Zeeboek, Sarah Devos, 
ISBN 9789022336458

Compact gids Strand en kust, 
ISBN 9789021567655

Strandvondsten, Hans De 
Blauwe en Misjel Decleer, 

ISBN 9789058565709

http://www.zwin.be
http://www.west-vlaanderen.be/zeeducatie
https://webshop.west-vlaanderen.be/downloads-gratis/
http://www.vliz.be
http://www.planeetzee.be
http://www.dezeebegintbijjezelf.be
http://www.plasticsoupfoundation.org
http://www.albatrossthefilm.com
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NATUURLIJKE STRANDVONDSTEN EN AFVAL

DE NOORDZEE

www.west-vlaanderen.be/zeeducatie

1 Laat je afval niet achter op het 

strand: gooi het in de vuilnisbak of 

neem het mee.

2 Sorteer in je vakantiewoning net zo 

goed als thuis. Bij elke toeristische 

dienst krijg je info over waar je 

met je (selectief ingezameld) afval 

terecht kan.

3  Neem je herbruikbare drinkfl es, 

brooddoos, bekers, borden of tas 

mee naar het strand.

4 Roker? Doe je sigarettenpeuk in 

een strandasbakje, te vinden bij 

alle toeristische  diensten.

5 Raap bij het wandelen of joggen 

 telkens een beetje afval op.

6 Laat ballonnen niet vliegen. Zorg 

ervoor dat ze niet in de natuur of in 

zee  terechtkomen.

7 Zeg neen tegen plastic rietjes, 

roerstaafjes of plastic gadgets in 

de strandbar of horecazaak. 

8  Kies een duurzaam verblijf (met het 

EU Ecolabel of de Groene Sleutel).

ONTDEK
ONZE NOORDZEE

TIPS VOOR EEN

AFVALVRIJ STRAND

* Geschatte duur van afbraak tot basisfragmenten. Dit is vaak (nog) geen degradatie tot minerale of organische componenten die het milieu terug kan opnemen.

FEITEN EN WEETJES
OVER DE NOORDZEE

 Het Belgische deel van de 
Noordzee is ongeveer zo 
groot als de provincie West-
Vlaanderen (3.454 km2).

 De Vlaamse kust is 67 km lang 
en telt 13 badplaatsen.

 21 natuurgebieden aan de kust 
vormen samen een Europees 
beschermd duinengebied.

 Ruim 1/3 van onze Noordzee 
is beschermd natuurgebied 
en meer dan 2100 dieren en 
planten voelen zich hier thuis.

 Tegen 2020 staan er 602 
windmolens in onze Noordzee. 
Deze zullen bijna 50 procent 
van de Belgische gezinnen van 
elektriciteit voorzien.

HET AFBREEKT*
IN ZEE?

HOELANG VOOR

Klokhuis appel
2 MAANDEN

Wegwerpluier
450 JAAR

Plastic  esje
450 JAAR

Aluminium blikje
200 JAAR

Glazen  es
ONBEPAALD

Sigarettenpeuk
1-5 JAAR

Kauwgom
> 25 JAAR

Plastic zakje
10-20 JAAR

Vislijn en visnet
600 JAAR

Deze folder is een uitgave van de provincie  West-
Vlaanderen en de FOD Volksgezondheid, Veiligheid 
van de Voedselketen en Leefmilieu.

Illustraties: Martine Lecomte en FOD Volksgezondheid

Redactie Klaas Bogaert 

Vormgeving: Philip Gesquière, 

Druk Provincie West-Vlaanderen

Depotnummer: D/2019/0248/06

IN WENDUINE SPOELDE OP 12 JUNI 2018 EEN JONGE ZEEHOND AAN. HET 
NYLONTOUW ROND ZIJN NEK WAS DIEP IN ZIJN WEEFSEL DOORGEDRONGEN, 

WAARDOOR HIJ STIERF. HET TOONT DAT ZWERFVUIL OOK IN DE BELGISCHE 
WATEREN HEEL WAT SLACHTOFFERS MAAKT.

Koninklijk Belgisch Instituut 
voor Natuurwetenschappen, 2018

DE PLASTICSOEP GROEIT NOG IEDERE DAG. NU AL ZITTEN ER HEEL WAT 
MICROPLASTICS IN ONS VOEDSEL UIT DE ZEE. EEN GEMIDDELDE BELG 
KRIJGT ZO TUSSEN DE 2.000 À 11.000 PIEPKLEINE PLASTICS PER JAAR 

IN ZIJN LICHAAM.

Documentaire ‘A Plastic Tide’ Colin Janssen, 
ecotoxicoloog Universiteit Gent, 2018

‘ALS WE VANDAAG NIETS DOEN, DAN BEVINDT ER ZICH TEGEN 
2050 MEER AFVAL DAN VIS IN ONZE OCEANEN’ 

Ellen MacArthur Foundation, 
World Economic Forum Davos, 2016

IN ONZE NOORDZEE WORDT ER JAARLIJKS ZO’N 20.000 TON AFVAL, 
VOORNAMELIJK PLASTIC, GEDUMPT. HET KAN TOT 1000 JAAR DUREN 

VOORALEER HARD PLASTIC VOLLEDIG WORDT AFGEBROKEN. 

Voorstelling Actieplan Marien Zwerfvuil 
van de federale overheid, 2017

DIT KAN JE ZELF DOEN
www.dezeebegintbijjezelf.be
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Elke badplaats behoort tot één van de 10 
kustgemeenten. Ken jij alle kustgemeenten?

Zoek ze op en schrijf ze neer van west naar oost. 
Je krijgt er eentje cadeau. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10. Knokke-Heist

Langs rivieren stroomt afval van op land naar zee. Ook de scheepvaart en visserij gaan helaas niet vrijuit 
als het gaat over afval dat in zee terecht komt. Al dat afval uit de zee halen, is helaas bijna onmogelijk… 
Belangrijker is voorkomen dat het afval in zee kan komen.

http://www.west-vlaanderen.be/zeeducatie
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HET STRAND

Ook op het strand vinden we helaas heel wat afval terug. Dit afval spoelt enerzijds aan op het strand en 
komt anderzijds door strandbezoekers op het strand terecht. 
Om al dat afval op te ruimen en er voor te zorgen dat we in de zomer kunnen zonnen en spelen op een 
proper strand, is ruimen met machines de snelste maar zeker niet de beste manier om te zorgen voor een 
‘proper’ strand. 

Een machine neemt naast afval ook alle 
natuurlijke strandvondsten (schelpen, wier, 
takken, …) en jonge plantjes mee. 
Dit is helaas voedsel voor allerhande dieren. 
De jonge planten zorgen er ook voor dat 
jonge duinen zich kunnen vormen: zand kan 
niet zo makkelijk wegwaaien als er plantjes 
groeien. Deze jonge duinen kunnen in de 
toekomst ook van zeer groot belang zijn bij de 
zeespiegelstijging.

Laat je afval niet achter op 
het strand: gooi het in de 

vuilnisbak of neem het mee.

Raap bij het wandelen of 
joggen telkens een 

beetje afval op.

Zeg neen tegen plastic rietjes, 
roerstaafjes of plastic gadgets 
in de strandbar of horecazaak.

Neem je herbruikbare 
drinkfles, brooddoos, bekers, 

borden of tas mee naar 
het strand.

Laat ballonnen niet vliegen. 
Zorg ervoor dat ze niet in de 

natuur of in zee terechtkomen.

Wat doe jij om je steentje bij te dragen?         En wat doen je klasgenoten? 
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Doe je nog andere dingen om de zee te beschermen, die hier niet vermeld staan?

De zee begint bij jezelf. Moedig ook anderen aan om actie te ondernemen, zo strijden we samen voor 
een propere zee!
Nog meer tips? Kijk zeker eens op www.dezeebegintbijjezelf.be! 
Hopelijk krijgen we op die manier alle strandbezoekers zo ver dat ze geen afval meer achterlaten op het 
strand en zullen de kustgemeenten actie ondernemen om de jonge duinen te beschermen.  

NATUURLIJKE STRANDVONDSTEN

Als we er dus voor zorgen dat er geen afval in zee en op het strand terecht komt, kunnen we nog meer 
genieten van al het moois dat de zee te bieden heeft!

Loop tijdens een volgende strandwandeling zeker eens met je neus naar de grond gericht. Je zal versteld 
staan van de rijke variatie aan schelpen en andere strandvondsten! Wist je trouwens dat je, met een beetje 
geluk en geduld, zelfs een echte haaientand zou kunnen vinden?! Het gaat om fossiele haaientanden van 
haaien die miljoenen jaren geleden leefden. 

Haaientand of niet, een wandeling op het strand is sowieso een fijne belevenis!

http://www.dezeebegintbijjezelf.be


IX

VERBETERSLEUTEL

DE 10 KUSTGEMEENTEN

1. De Panne
2. Koksijde
3. Nieuwpoort
4. Middelkerke
5. Oostende
6. Bredene
7. De Haan
8. Blankenberge
9. Zeebrugge
10. Knokke-Heist



X

ET LAGER ONDERWIJS

WERELDORIËNTATIE - MENS EN 
MAATSCHAPPIJ

4. Ruimte
Oriëntatie en kaartvaardigheid

4.6 De leerlingen hebben een voorstelling van 
de kaart van Vlaanderen en van België zodat 
ze in een praktische toepassingssituatie 
de gemeenschappen, de provincies en de 
rovinciehoofdplaatsen kunnen aanwijzen.

WERELDORIËNTATIE - 
WETENSCHAPPEN EN TECHNIEK

1. Natuur
Levende en niet-levende natuur

1.3 De leerlingen kunnen in een beperkte 
verzameling van organismen en gangbare 
materialen gelijkenissen en verschillen 
ontdekken en op basis van minstens één 
criterium een eigen ordening aanbrengen en 
verantwoorden.

1.6 De leerlingen kunnen illustreren dat de mens 
de aanwezigheid van organismen beïnvloedt;

Milieu
1.23 De leerlingen tonen zich in hun gedrag bereid 

om in de eigen klas en school zorgvuldig om 
te gaan met afval, energie, papier, voedsel en 
water.

1.24 De leerlingen kunnen met concrete 
voorbeelden uit hun omgeving illustreren hoe 
mensen op positieve, maar ook op negatieve 
wijze omgaan met het milieu.

1.25 De leerlingen kunnen met concrete 
voorbeelden uit hun omgeving illustreren 
dat aan milieuproblemen vaak tegengestelde 

belangen ten grondslag liggen.
1.26 De leerlingen tonen respect en zorg voor 

de natuur vanuit het besef dat de mens voor 
zijn levensbehoeften afhankelijk is van het 
natuurlijk leefmilieu.

MUZISCHE VORMING

1. Beeld
1.5 De leerlingen kunnen beeldende problemen 

oplossen, technieken toepassen en 
gereedschappen en materialen hanteren om 
beeldend vorm te geven op een manier die 
hen voldoet.

ICT
1. De leerlingen hebben een positieve houding 

tegenover ICT en zijn bereid ICT te gebruiken 
om hen te ondersteunen bij het leren.

2. De leerlingen gebruiken ICT op een veilige, 
verantwoorde en doelmatige manier.

6. De leerlingen kunnen met behulp van ICT 
voor hen bestemde digitale informatie 
opzoeken, verwerken en bewaren.



XI

LEREN LEREN 

2. De leerlingen kunnen op systematische wijze 
verschillende informatiebronnen op hun niveau 
zelfstandig gebruiken.

3. De leerlingen kunnen op systematische wijze 
samenhangende informatie (ook andere dan 
teksten) verwerven en gebruiken.

6. Houdingen en overtuigingen
De leerlingen kunnen op hun niveau leren met:
- nauwkeurigheid;
- efficiëntie;
- wil tot zelfstandigheid;
- voldoende zelfvertrouwen;
- voldoende weerbaarheid;
- houding van openheid;
- kritische zin.

SOCIALE VAARDIGHEDEN

3. Samenwerking
De leerlingen kunnen samenwerken met 
anderen, zonder onderscheid van sociale 
achtergrond, geslacht of etnische origine.


