
Natuur onderzoeksopdracht
Aangespoeld: ga met de kinderen op het 
strand op zoek naar aangespoelde dieren en 
resten van dieren. Ontdek wat is gevonden 
met behulp van het zoekblad Strand van 
Ecomare en het zoekblad Schelpen van Ark. 
 
Schelpenverzameling: hoeveel verschillende 
soorten schelpen vinden de kinderen?
Maak een schelpenverzameling aan.
De kinderen kunnen informatie opzoeken 
over de 50 meest gevonden schelpen en 
het bijbehorende weekdiertje, op 
natuurinformatie.nl

Leer het van de boswachter
Op het strand vind je vaak aangespoelde dieren zoals krabben, zeesterren en 
kwallen. Je kunt tussen het aangespoeld zeewier ook eikapsels vinden, waar 
eitjes van een haai of rog in hebben gezeten. Soms vind je resten van zee-
dieren zoals het rugschild van een inktvis. Of verschillende soorten schelpen 
van waterslakken of tweekleppigen. Tweekleppigen zijn schelpdieren die zich 
beschermen tussen twee schelpkleppen, zoals de mossel.

Een schelp is het uitwendig kalkskelet van een weekdier dat in zee leeft. 
De schelpen die je op het strand vindt zijn meestal al honderden jaren oud 
en het weekdiertje is dan al 
lang geleden overleden. Als je 
goed kijkt zie je dat schelpen 
van tweekleppige weekdieren 
groeiringen hebben, net als 
bomen. Als je de groeiringen 
telt weet je hoe oud het diertje 
is geworden.

Aangespoeld

-
min.

Groep

5-8
60
min.

Materialen: zoekblad strand, zoekblad schelpen, internet
Begeleid: ja

Eikapsels van haaien en roggen.
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Onderdeel van:

Kijk voor meer opdrachten op  
www.natuurwijs.nl/natuuropdrachten

PLUS buitenkaartjes:
34. Oorkwal 
35. Strandkrab 
41. Gewone zeester 
42. Mossel
44. Oester

Mede mogelijk 
gemaakt door:

https://www.ecomare.nl/wp-content/uploads/2017/05/strand-uit-de-vloedlijn.pdf
https://webwinkel.ark.eu/producten/zoekkaarten-tekeningen/zoekkaart-schelpen
http://natuurinformatie.nl
http://duiken.nl
http://www.natuurwijs.nl/natuuropdrachten
https://basisonderwijs.online/doe-opdrachten-buiten-in-nederland-staatsbosbeheer-plus.html


Natuur opdracht
Doe eerst de opdracht ‘aangespoeld’.
Zeebanket: vraag de kinderen om voed-
selketens te leggen op het strand. Begin 
met een plant. Laat daarvoor bijvoorbeeld 
zeewier op het strand zoeken of met een 
emmertje plankton uit het zeewater scheppen. 
Vervolgens worden de gevonden schelpen  
en resten van zeedieren uit de opdracht  
‘aangespoeld’ gebruikt om in de voedselketens 
te leggen. Aanvullend kunnen de PLUS 
buitenkaartjes ‘Buiten aan de kust’ 
in de voedselketens worden ingezet. 

Voorbeeld voedselketen: 
1.  Fytoplankton en zoöplankton: zet een 

emmertje zeewater met plankton op het 
strand.

2.  Mosselen eten plankton: leg naast het 
emmertje met plankton mosselschelpen of 
het PLUS buitenkaartje 42. Mossel.

3.  Zilvermeeuwen eten mosselen: leg naast 
de mosselen een veer van een meeuw of 
PLUS buitenkaartje 33. Zilvermeeuw.

Leer het van de boswachter
In de Noordzee leven heel veel dieren en planten, groot en klein, die voor hun 
eigen voedsel moeten zorgen. Dit betekent dat het ene dier voedsel is voor 
het andere. Het is dus eten of gegeten worden. Zo ontstaat een voedselketen. 
Een voedselketen begint altijd met planten. Planten hebben bladgroen en 
maken hun eigen voedsel, met behulp van water, licht en zuurstof. De aller-
kleinste in het water zwevende planten met bladgroen, heten fytoplankton. 
Fytoplankton wordt gegeten door hele kleine in het water zwevende diertjes, 
die zelf niet kunnen zwemmen: zoöplankton. Zoöplankton wordt door kleine 
visjes, schelpdieren en 
wormen gegeten. 
Deze worden op hun beurt 
weer gegeten door grotere 
vissen. Grotere vissen 
worden gegeten door 
haaien, zeehonden en 
vogels. Ook mensen eten 
vissen en schelpdieren 
zoals mosselen. 

Zeebanket

-
min.

Groep

5-8
20
min.

Materialen: PLUS buitenkaartjes, emmertje 
Begeleid: ja

Phytoplankton.

Onderdeel van:

Kijk voor meer opdrachten op  
www.natuurwijs.nl/natuuropdrachten

PLUS buitenkaartjes: 
alle kaartjes ‘Buiten aan de 
kust’ nr 31 t/m 55

Mede mogelijk 
gemaakt door:

http://www.natuurwijs.nl/natuuropdrachten
https://basisonderwijs.online/doe-opdrachten-buiten-in-nederland-staatsbosbeheer-plus.html


Creatieve natuuropdracht
Zandsculptuur: maak op het strand een 
zandsculptuur van een dier dat je aan de 
Nederlandse kust of in of bij de Noordzee 
tegen zou kunnen komen. Bijvoorbeeld van 
een haai, een zeehond, een bruinvis, een 
zee-egel, een zeester, een inktvis, een krab, 
een kwal, een zeepaardje, een konijn of een 
meeuw. Gebruik nat zand en druk het stevig 
aan. Is het zand te droog, maak het dan nat 
met zeewater. Gebruik eventueel de PLUS 
buitenkaartjes als voorbeeld van hoe de 
verschillende dieren eruitzien.

Zeemonster: verzamel zeewier, veren, 
schelpen en andere materialen op het 
strand en maak er een zeemonster van. 
Als het vloed wordt zal het zeemonster in 
de zee verdwijnen.

Leer het van de boswachter
Wist je dat er wel 9 soorten haaien in de Noordzee leven? De reuzenhaai, 
haringhaai, zee-engel, voshaai, kathaai, hondshaai, doornhaai, gevlekte gladde 
haai en de ruwe haai. Het zijn vooral kleine soorten en ze zijn voor mensen 
niet gevaarlijk. De reuzenhaai is wel groot – een volwassen reuzenhaai wordt 
6 tot 8 meter lang - maar deze heeft geen tanden. De hondshaai komt het 
meest voor in de Noordzee, deze wordt ongeveer 1 meter lang en leeft vooral 
op de zeebodem. Hij eet kreeftachtigen, vissen, schelpdieren en wormen.

 Zandsculptuur

-
min.

Groep

1-8
40
min.

Begeleid: ja

Zeemonster. 

Onderdeel van:

Kijk voor meer opdrachten op  
www.natuurwijs.nl/natuuropdrachten

PLUS buitenkaartjes: 
31. Grijze zeehond 
33. Zilvermeeuw 
34. Oorkwal - 35. Strandkrab 
38. Gewone zeehond 
40. Konijn - 47. Blaaswier 
48. Riemwier - 50. Zeesla

Mede mogelijk 
gemaakt door:

http://www.natuurwijs.nl/natuuropdrachten
https://basisonderwijs.online/doe-opdrachten-buiten-in-nederland-staatsbosbeheer-plus.html


Natuur inlevingsopdracht
Vrij als een vogel: ga naar het hoogste punt, 
bijvoorbeeld op een duin. Vraag de kinderen 
alleen op een plekje te gaan zitten en een 
vogel te bestuderen die dichtbij is. Wat is de 
vogel aan het doen? Kijk vervolgens goed 
naar een vliegende vogel in de lucht en vlieg 
in gedachten met de vogel mee op de wind. 

Vraag de kinderen te gaan staan met hun 
armen gespreid en met hun gezicht in de 
wind. Hoe zou het voelen om te vliegen 
als een vogel? Waar zou je naartoe willen 
vliegen? Kijk naar beneden, hoe ziet het 
landschap er vanuit de lucht uit? Ren naar 
beneden van het duin alsof je vliegt en voel 
de wind in je haren!

Leer het van de boswachter
Er zijn wel 100 verschillende soorten meeuwen. De meest voorkomende 
meeuwen aan de Nederlandse kust zijn de zilvermeeuw, de kokmeeuw en 
de kleine mantelmeeuw. Meeuwen zijn echte kustvogels, ze hebben 
zwemvliezen tussen hun tenen waarmee ze kunnen dobberen op het water. 
Meeuwen eten alles wat ze te pakken kunnen krijgen. Ze vangen vliegend de 
vissen uit de branding. Ze zijn brutaal en pakken ook gerust een worm van 
een strandloper af. Ze zijn ook niet bang voor mensen. Pas maar op als je 
buiten patat eet, want ze pikken graag een frietje mee. En als ze de kans 
krijgen, trekken ze een vuilniszak kapot op zoek naar iets eetbaars. 
Het lijkt wel of meeuwen 
altijd honger hebben. 
Meeuwen kunnen goed 
vliegen. Vaak zie je 
meeuwen in de lucht 
hangen, zonder hun 
vleugels te bewegen, ze 
zweven dan op de wind 
en maken gebruik van de 
luchtstromingen.

Vrij als een 
vogel

-
min.

Groep

1-6
15
min.

Begeleid: ja

Onderdeel van:

Kijk voor meer opdrachten op  
www.natuurwijs.nl/natuuropdrachten

PLUS buitenkaartjes: 
33. Zilvermeeuw 
36. Strandloper 
43. Aalscholver 
45. Kauw

Mede mogelijk 
gemaakt door:
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http://www.natuurwijs.nl/natuuropdrachten
https://basisonderwijs.online/doe-opdrachten-buiten-in-nederland-staatsbosbeheer-plus.html


Natuur spelopdracht
De duinen: ga met de kinderen op zoek naar 
diersporen in de duinen zoals holen, keutels en 
knaag- of graafsporen van konijnen. 
Of sporen van andere dieren zoals reeën en 
vossen. De zoekkaart diersporen van Ark kan 
hierbij behulpzaam zijn.
 
Konijnen vangen (tikspel): laat zien wat helm-
gras is. Helmgras, belangrijk voor de vorming 
van duinen, wordt ook wel duingras genoemd. 
Kies een plek waar de kinderen vrij kunnen 
rennen. Wijs aan welk kind de vos is. De andere 
kinderen huppelen rond als konijnen en roepen 
“konijn, konijn, konijn!”. De vos rent achter de 
konijnen aan en roept “vos, vos, vos!”. Heeft de 
vos een konijn getikt, dan verandert het konijn 
in helmgras. Als helmgras staat een kind stil 
met gespreide benen, de armen boven het hoofd 
met de handen tegen elkaar en roept “helmgras, 
helmgras, helmgras!”. Een konijn mag onder 
de benen van het helmgras doorkruipen, dan 
mag het helmgras weer aan het spel meedoen 
als een konijn. De vos probeert zoveel mogelijk 
konijnen in helmgras te veranderen.

Leer het van de boswachter
In de duinen wonen veel konijnen omdat ze in het zand gemakkelijk kunnen 
graven. Ze wonen in groepen in een uitgegraven burcht onder de grond, met 
gangen, kamers en meerdere in- en uitgangen. In de schemering komen ze 
uit hun holletjes tevoorschijn. Met hun grote pupillen kunnen ze dan goed 
zien. Doordat hun ogen aan de zijkant van hun kop zitten kunnen konijnen 
gemakkelijk om zich heen kijken, maar hebben ze recht voor zich een blinde 
vlek waardoor ze dat stuk niet kunnen zien. Gelukkig kunnen ze ruiken wat 
vlak voor hun neus 
ligt. Konijnen eten 
gras en kruiden en 
knagen aan jonge 
struiken en bomen. 
Ze zijn altijd alert op 
natuurlijke vijanden 
zoals de buizerd, de 
bunzing en de vos.

Konijnen 
vangen

-
min.

Groep

1-5
30
min.

Materialen: zoekkaart diersporen
Begeleid: ja

Helmgras.

Onderdeel van:

Kijk voor meer opdrachten op  
www.natuurwijs.nl/natuuropdrachten

PLUS buitenkaartjes: 
40. Konijn 
49. Helmgras

Mede mogelijk 
gemaakt door:

https://webwinkel.ark.eu/producten/zoekkaarten-tekeningen/zoekkaart-diersporen
http://www.natuurwijs.nl/natuuropdrachten
https://basisonderwijs.online/doe-opdrachten-buiten-in-nederland-staatsbosbeheer-plus.html

