Veldlessen Zandmotor
2016

Oktober 2016
Joost de Kurver, ARK Natuurontwikkeling

Deelname
Dit is het derde veldlesjaar op de zandmotor, waarvan het tweede jaar gefinancierd door de
Provincie Zuid-Holland. Dit jaar zijn 38 veldlessen uitgevoerd, verdeeld over 22 scholen uit de
gemeente Den Haag en Westland. Aan de veldlessen hebben 853 kinderen en 165 volwassenen
meegedaan. De veldlessen zijn gericht op de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs.
Scholen uit de directe omgeving zijn benaderd om deel te nemen. Daarnaast zijn de veldlessen
opgenomen in het aanbod en reserveringssysteem van de Westlandse Natuur en Milieu Educatie.
In 2015 is vanuit de Gemeente Westland aangegeven dat zij het waardevol achten de Westlandse
scholen deel te laten nemen aan het veldlesprogramma. Omdat er al veel Haagse scholen waren
ingeroosterd heeft toen slechts één Westlandse school deelgenomen. In 2016 zijn voornamelijk
Westlandse scholen benaderd. Hierdoor is verhoudingsgewijs het aantal deelnemende scholen uit
deze gemeente groter dan voorgaande jaren.
Er hebben dit jaar 3 Haagse scholen meegedaan, verdeeld over 4 veldlessen, en 18 Westlandse
scholen verdeeld over 34 veldlessen.
Totaal

In totaal hebben tot nu toe 30 verschillende scholen met 1 of meerdere groepen deelgenomen.
Nutsschool Woonstede uit Den Haag heeft aan alle drie de jaren deelgenomen. De Nutsschool Laan
van Poot, Wonnebald, OBS Houtwijk uit Den Haag en de Eerste Westlandse Montessorischool
Monster aan twee jaren.
Er zijn in totaal 63 veldlessen uitgevoerd met een totaal aantal deelnemers van 1450 kinderen en 297
volwassenen.
Toekomst
De reacties van deelnemende scholen zijn positief en een aantal hebben zich bij voorbaat voor
deelname voor een volgend jaar opgegeven. Er bevindt zich een groot aantal scholen in de omgeving
van de zandmotor die nog niet allemaal hebben deelgenomen. Naar verwachting zijn er voldoende
deelnemers voor een vervolg op dit jaar.

Opzet veldles
Een veldles bestaat uit twee delen; een presentatie in de klas en de eigenlijke veldles in het veld.
Middels de presentatie worden de kinderen voorbereid op de veldles. Er wordt veel informatie
gegeven over het gebied, wat juist dat gebied zo bijzonder maakt en wat van hen wordt verwacht
tijdens deze les.
Tijdens de veldles werken de kinderen in kleine groepjes van ongeveer 5 leerlingen met een
begeleider. Elk groepje krijgt een struintas waar de opdrachten en de benodigde materialen zitten
voor de uitvoering ervan. Uitzonderingen hierop zijn de garnalennetten voor de opdracht
‘Zeediertjes’ en de zandzeven voor de opdracht ‘zand’. Dit zijn grotere materialen die niet in de tas
passen en zijn te vinden in de veldleskar. Deze staat in de buurt van de baai wat de geschikte plek is
voor de opdracht ‘zeediertjes’.

Opslag veldlesmateriaal
De benodigdheden voor de veldles worden per veldleskar naar de juiste strandopgang en
verzamelplek vervoerd. In 2015 heeft deze kar gedurende de veldlesperiode bij strandtent ‘Klein
Ockenburg’ vastgeketend aan de afrastering gestaan.
Dit jaar is samenwerking gevonden met de ‘Stichting tot behoud van de Historische Buitenplaats
Ockenburgh’. De veldleskar staat bij Villa Ockenburgh droog en achter gesloten deur opgeslagen
lopende de veldlesperiode.

Opdrachten
Er zijn 8 opdrachtkaarten ontwikkeld. Deze opdrachtkaarten sluiten aan op de voornaamste
natuurlijke en geologische processen in het gebied.

Opdracht Zandmotor
Tijdens de presentatie wordt veel uitleg gegeven over de zandmotor en waarom deze is aangelegd.
Hoewel er foto’s en filmpjes van zijn vertoont, blijft bij aankomst terplekke het formaat van de
zandmotor indrukwekkend. Natuurlijk loont het de moeite om de plekken op te zoeken waar de
verplaatsing van het zand goed te zien is. Het zand waarmee de zandmotor is opgespoten bevat
fossiele resten van dieren uit de ijstijd. Destijds was de Noordzee een grootse steppe. Dit geeft te
denken wat de gevolgen van klimaatverandering kunnen zijn en waarom de zandmotor van groot
belang is voor ons land.

Figuur 1: De erosiewand wordt verkend en onderzocht.

Opdracht duinen
Al in het jaar van de aanleg van de zandmotor hebben pionierplanten zich er kunnen vestigen. In
eerste instantie waren het vooral eenjarige planten als zeeraket en zelfs een enkele zeldzame
gelobde zeemelde. Biestarwegras en helm zijn echter de soorten die voor langere termijn primaire
duinen opbouwen. Een voorwaarde uiteraard is aanwezigheid van voldoende zand verplaatsing door
de wind.

Figuur 2: Afval kan ook tot duinvorming leiden. Sommige duintjes is echter geen lang leven beschoren.

Opdracht Schelpen
Er zijn op de gehele zandmotor schelpen te vinden. In het opgespoten zand is de dichtheid aan de
oppervlakte erg hoog, omdat het zand is weggewaaid en de schelpen zijn blijven liggen. Sommige
schelpen zijn gefossiliseerd en meer dat 10.000 jaar oud. Aan de waterkant zijn de meest recent
aangespoelde te vinden.

Figuur 3: Soms heb je de schelpen voor het uitzoeken. Een Bonte mantel is een erg mooie vondst.

Opdracht Zand
Zand is het voornaamste bestanddeel van de zandmotor. Waar zand uit bestaat zie je het beste door
het van dichtbij te bekijken met een loep. Er zijn verschillende manieren op het zand enigszins te
sorteren. Op grootte met een zeef of op gewicht met behulp van wind. Naast zandkorrels kunnen er
ook stukjes schelp, zeewier of plastic tussen zitten.

Figuur 4: Zeven gaat het best met droog zand.

Figuur 5: Door instuiving bij de baai is een 'papperige' bovenlaag ontstaan.
Deze jongens grijpen de kans aan een mooi kunstwerk te maken.

Opdracht strandjutten
De aanspoelsels op het strand zeggen veel over het leven in en op zee. Niet alleen over de flora en
fauna, maar ook het menselijk gebruik van de zee. De vondsten van plastic flessen, touw en ander
afval leveren tevens een stukje bewustwording wat betreft het zwerfafval dat door menselijk
handelen in zee terecht komt.

Figuur 6: Een aangespoeld net wordt hoger op het strand gelegd.

Figuur 8: Eikapsel van een kathaai.

Figuur 7: Aangespoeld sprotje.

Figuur 9: Gejutte vondsten.

Figuur 11: Flessenpost van een 12-jarig Duits meisje. Voor de kust van Belgie vanaf een zeilschip te water gelaten.

Figuur 10: Samenwerken?

Opdracht vogels
Sinds de aanleg van de zandmotor wordt het veelvuldig gebruikt door typische kustvogels die er een
rustplaats of foerageergebied vinden. Vaste gebruikers zijn kleine mantelmeeuwen, zilvermeeuwen
en aalscholvers, maar ook veel sterns en steltlopers hebben de zandmotor ontdekt. Er zijn geen
bomen om achter te schuilen, dus spoten gaat het best van een afstand en met een verrekijker.

Figuur 12: Vogels spotten met een verrekijker. Voor
sommige vogels is opvliegen er niet meer bij. Deze
kunnen van dichtbij bekeken worden.

Opdracht wind
De wind is een belangrijke speler bij het verplaatsen van zand. Met stormachtige wind zie je het zand
over het strand stuiven en kun je het langs je benen voelen schuren. Op de zandmotor is het zelden
windstil. Ook wanneer het niet hard waait kan de wind toch zichtbaar gemaakt worden.

Figuur 13: Wind vangen

Opdracht Zeediertjes
In de Noordzee bij de zandmotor zit volop leven onder de waterspiegel. Vooral in de baai wemelt het
van de garnalen en kleine vissen. Deze wormen een belangrijke voedselbron voor vogels, vissen en
zeehonden. Het leven onder water is iets dat zonder hulpmiddelen niet zo makkelijk zichtbaar is. Des
te meer omdat de diertjes zelf zo min mogelijk op proberen te vallen. In een witte bak werkt
zandkleurige camouflage niet goed, waardoor ze goed te bestuderen zijn.

Figuur 14: Bekijken van de vangst.

Figuur 16: Heremietkreeft.

Figuur 17: Slakdolf.

Figuur 15: Zeeduizendpoot.

Ervaring
De vermelding op de site van het WNME heeft veel aanmeldingen opgeleverd. Ook hebben enkele
scholen zich bij voorbaat aangemeld voor het voorjaar 2017 indien mogelijk.
Door het grotere aantal deelnemende scholen, bevinden meer scholen zich op grotere afstand van
de zandmotor. Hierdoor wordt voor het vervoer iets vaker voor de auto gekozen dan voor de fiets.
De loopafstand van 1,7 km tot de strandopgang wordt daarbij voor lief genomen.
De veldlessen hebben over een langere periode van het jaar plaats gevonden. Elk seizoen geeft de
veldles een andere beleving. Na een storm of stevige zeewind levert bijvoorbeeld de
strandjutopdracht goede vondsten op. Bij een rustig en warm weertype worden goede vangsten
gedaan bij de opdracht ‘zeediertjes’.

Figuur 18: De EWMM uit Monster ligt op fietsafstand.

Figuur 20: Een ‘vuilnishoed’ tegen de zon. Gemaakt
van een vuilniszak

Figuur 19: Bij het trekken van de kar is hulp altijd welkom

Leuke waarnemingen
Bijzondere vondsten en leuke waarnemingen zijn ook dit jaar gedaan. Er is meerdere keren een
fossiel bot gevonden, waaronder een kies van een Wolharige neushoorn.
Bij de opdracht ‘waterdiertjes’ heeft een driedoornige stekelbaars zich laten vangen. Een soort die
sommige kinderen kennen uit de binnenwateren, maar een deel van de populatie migreert ook naar
zee.
Tijdens het strandjutten is een aangespoelde Penceelkrab gevonden. Dit is een relatieve nieuwkomer
uit Azie.
Midden op de zandmotor werd een Bastaardzandloopkever of Strandzandloopkever gevonden.

Figuur 22: Penseelkrab

Figuur 21: Kies Wolharige neushoorn.

Figuur 23: Basterdzandloopkever.

Berichten van scholen
Veel scholen plaatsen foto’s en berichten op hun websites of sociale media. Hieronder enkele
voorbeelden:

