
Verslag "Buitenlesdag Grevelingen" 
 

Datum: 12 oktober 2018 

Plaats:  Grevelingenstrandje op de Slikken van Flakkee, verslag Geert Faasse 

 

Het IVN, afdeling Goeree-Overflakkee heeft voor scholen uit hun regio een 

natuurbelevingsdag georganiseerd aan de Grevelingen. Er waren veel meer scholen, 

negentien, die mee wilden doen dan het vorige jaar. De aanmeldingen konden helaas niet 

allemaal worden gehonoreerd. Vijf scholen konden deelnemen met ruim 140 leerlingen. 

Voor de scholen die helaas niet mee konden doen wordt naar een alternatief gezocht. 

 

De dag was overlegd en afgestemd met Staatsbosbeheer Zeeland-Noord, IVN Zeeland en 

NME Schouwen-Duiveland. Voor sanitaire voorziening was er een Dixie geregeld. 

 

Om 8.30 uur wordt er verzameld om de spullen en opdrachten klaar te zetten. 

Om 8.45 komen de eerste scholen en wordt de dag geopend door het IVN bestuur. 

Voor koffie, thee en de lunch heeft het IVN gezorgd. 

 

Voor de kinderen zijn er verschillende opdrachten en posten uitgezet. 

 

Nummer Opdrachten Natuurgids of begeleider 

1 Wieren Natuurgids 

2* Door het water kijken Natuurgids 

3 Rommel Begeleider vanuit 

school/natuurgids 

4 Lekkers uit de Grevelingen Natuurgids 

5 Schelpen Begeleider vanuit 

school/natuurgids 

6 Krabben vangen Natuurgids 

7 Vogels (verrekijkers 

aanwezig) 

Natuurgids 

8 Ree en landschap (tijdens 

karexcursie) 

Boswachter SBB op de kar 

* Opdracht 2 wordt meegenomen bij opdracht 1 of 6 

 

De kinderen worden in groepjes van 4 tot 5 kinderen verdeeld die worden begeleid door 

ouders en leerkrachten. Elk kind krijgt een opdrachtenboekje en potlood. Per opdracht cq. 

post is ongeveer 10 minuten tot een kwartier. Dat blijkt in de praktijk aan de krappe kant. 

De kinderen, ouders en leerkrachten zijn erg enthousiast en het weer is prachtig op deze dag. 

 

Ondergetekende doet mee aan deze dag als aspirant Natuurgids met het onderdeel "Schelpen". 

Ook doet een deel van de dag een medewerkster van Staatsbosbeheer mee met dit onderdeel. 

Daarvoor zijn de volgende materialen gebruikt: 

- Vergrootglazen 

- Oestermes 

- Zoekkaarten 

- Schelpenboekje 

- Diverse schelpen en vondsten 

- Milieuvriendelijk plasticzakje 



De groepjes krijgen een korte uitleg over de daar te vinden schelpdieren en gaan daarna met 

een milieuvriendelijk plasticzakje met hun begeleider en gids op zoek langs het strandje. 

Op de zoekkaarten kunnen zij opzoeken wat hun vondsten zijn. De gevonden, dode 

organismen mogen ze meenemen. 

 

Het was een behoorlijk drukke, leuke, en gezellige dag met een uitstekend verzorgde catering, 

organisatie en begeleiding. De reacties van de kinderen en begeleiders waren zeer positief en 

enthousiast. 

Al met al een zeer geslaagde natuurbelevingsdag om zo de leerlingen van de scholen en ook 

de begeleiders kennis te laten maken met de natuur op de eilanden. 
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                                                                                                             Geert Faasse 


