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Vrijdag 12 oktober rijd ik ’s morgens vroeg met een 
auto vol spullen naar het strandje van de Slikken 
van Flakkee aan de Grevelingen. Vandaag wordt 
voor de tweede keer de Buitenlesdag Grevelingen 
gehouden. De leerlingen van groep 5 en 6 van OBS 
De Westhoek, OBS De Inktvis, OBS De Regenboog, 
CBS Groen van Prinsterer en CBS De Hoeksteen zijn 
de gelukkige. De Buitenlesdag is tevens de start van 
de Grevelingenweek.  Om 8.45 uur staan de eerste 
76 kinderen  te trappelen van ongeduld om te 
starten  met de Buitenlesdag.

Vorig jaar hebben zo’n 74 leerlingen 
deelgenomen aan de Buitenlesdag. Voor dit 
jaar was de ambitie wat opgeschroefd en zijn 
vijf scholen uitgenodigd. Goed voor in totaal 
142 leerlingen. Gelukkig stond er een team van 
TOP-natuurgidsen klaar om de kinderen van 
alles te laten zien, te laten doen, te laten 
ervaren en te proeven. De leerlingen hebben 
diverse opdrachten gedaan over wieren, het 
onderwaterleven, planten, vogels, krabben 
vangen, aanspoelsels zoeken en benoemen en 
een heuse Grevelingen-proeverij. Het rondje 
met de kar over de Slikken van Flakkee met 
boswachter Piet maakte de ochtend of middag 
tot een compleet natuurfeest. Een groep had 
zelfs het geluk twee Zeearenden te spotten die 
achter een haas aan zaten. Ik heb begrepen dat 
de haas niet “het haasje” is geworden.  

 

  

 

 

Moe maar voldaan, reed ik aan het einde van de 
middag weer terug naar huis. Trots op de gidsen die 
de gehele dag in touw zijn geweest. Het was weer 
een geslaagde Buitenlesdag. We hebben met z’n 
allen 142 kinderen een onvergetelijke ochtend of 
middag in de prachtige natuur van Goeree-
Overflakkee bezorgd. Lekker buiten zijn, zelf 
ontdekken, ervaren, proeven en beleven dat gun je 
ieder kind.  

 



De Grevelingenweek is een jaarlijks terugkerend evenement met tal van activiteiten in en rondom het 
Grevelingenmeer. De Buitenlesdag Grevelingen wordt georganiseerd door IVN Zeeland, Natuur- en 
Milieueducatie Schouwen-Duiveland, Staatsbosbeheer Zeeland-Noord en IVN Goeree-Overflakkee.  
 

     
 
Met DirkJan en Kirsten meer leren over wieren en het wonderbaarlijke leven in de Grevelingen. 
 
 

    
 
Allerlei lekkernijen met ingrediënten uit de Grevelingen en omgeving. Wie durft er een Krukel uit zijn 
schelpje te halen en op te eten? 
 
DirkJan, Kirsten, Corrie, Adrie, Geert (+ echtgenote), Silvia, Lenie, Anja, Ineke H, Marleen en Piet dankzij 
jullie inzet en enthousiasme is het weer een fantastische dag geworden! 
 
 
 
 
 



Natuurgids Lenie Ponse heeft na afloop nog een uitgebreide mail gestuurd over haar belevenissen 

van de Buitenlesdag. Bijgaand een aantal stukjes tekst uit deze mail.   
 
“Vrijdagmorgen ben ik met een prachtige ochtendhemel om 7.15 uur vertrokken naar de 
verzamelplaats aan de steiger. De buitentemperatuur was 14 graden en de lucht licht bewolkt, wel 
stond er een behoorlijke zuidenwind”.  
  
“Ik ben met de excursietafel en alle spullen op de toegangsstrook naar de steiger gaan staan, mijn 
taak zou zijn: iets vertellen en laten zien wat rond- en in de Grevelingen leeft en groeit, daarnaast 
OOK het getoonde laten proeven!!!!” 
 
“Ja, en dan begint de toestroom; onophoudelijk hebben we groepjes kinderen met begeleiders 
allerlei laten zien, ruiken, voelen en proeven. Heerlijke griezelgezichten bij de voeldoos of bij het 
uitplukken van een krukel ................. en dan nog opeten ook; gelukkig waren bij elke groep wel 
liefhebbers dus er is niet ene krukel vermorst. Toch een handigheid: de hoed eraf, in de raspvoet 
prikken en voorzichtig omhoog halen – ondertussen de mond bekijken-  de draai goed nemen zodat 
de staart ook meekomt, hupla daar hangt-ie in de zon”. 
 
“En wat waren de kinderen verwonderd dat we ‘t allemaal zo maar gratis kunnen oogsten uit het 
water of langs de kant, ze konden het zich eerst niet voorstellen. Sommige groepjes wilden echt alles 
proeven, lekker of minder lekker; anderen stelden zich vreselijk aan en wilden wel alles hebben maar 

direct daarna uitspugen. Dan hebben ze aan tante Lenie net geen goeie 😉” 
  
“En dan is het ineens weer tijd om naar huis te gaan, de school gaat uit! Gauw nog even langs de 
proeftafel, vanaf andere activiteiten, kijken of er nog iets te smikkelen valt van die heerlijke 
veldkruidenboter, de veldomelet, de zeewier préparé of de geroosterde Blaaswier wat naar 
pannenkoeken smaakt of gewoon iets anders dat nog over is”. 
 
“Vervolgens hebben we ingepakt en opgeruimd, elkaar geholpen en nog kort nagepraat: voor 
herhaling vatbaar”. 
  
Natuurgids Geert Faasse heeft ook nog een verslag gemaakt. Deze is apart op de website gezet. 
 
 
 


