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Met de veldlessen op de Zandmotor krijgen stadskinderen uit Den Haag een unieke
natuurbelevenis op een plek die van groot belang is voor de kustveiligheid van
Nederland. De kinderen leren in de klas hoe natuurlijke processen helpen om
Nederland klimaatbestendiger te maken en ontdekken tijdens een bezoek aan de
Zandmotor hoe dynamisch en bijzonder deze plek is. De kinderen genieten,
ontdekken en beleven daarbij van alles: ze vangen zeediertjes, onderzoeken de
kracht van de wind, bekijken zandkorrels met een loepje en nog veel meer.

Ontwikkeld lesmateriaal
Een powerpointpresentatie
voor de voorbereidende les in de klas
9 opdrachtkaarten
wind
zand
zeediertjes
vogels
erosie
duinen

schelpen
strandjutten
mensen

"Bij aankomst worden 2 rood-witte stokken geplant op de grens van land en water. Volgens de kinderen is het
nu laag water, omdat we de vloedlijn met aanspoelsel voorbijgelopen zijn. Aan het einde van de veldles zullen
we zien of het water zich verder heeft teruggetrokken of dat de stokken in het water zijn komen te staan."

Aan de beginnende duintjes kun je aflezen uit
welke richting de wind meestal komt

Strandvondsten - schelpen, sepia en 2 fossiele botresten. Ze zijn
van een groot zoogdier geweest, misschien wel een Mammoet!

Flessenpost gevonden! Het blijkt van
een school uit België. Deze klas schrijft
te hebben geleerd over piraten en
verzoekt de vinder terug te schrijven.

Op het strand wordt een spartelend kabeljauwtje gevonden.
Zou hij op het strand terecht zijn gekomen om aan een roofvis
te ontsnappen? Hij wordt weer in zee gezet.

Vondsten: wulk, noordse hartschelp en
een eikapsel van een hondshaai

Deelname scholen
School
Nutsschool woonstede
De kleine Keizer
Nutsschool Laan van Poot
Vliermeent

groep
7
7
8
8

Aantal kinderen
20
21
28
24

Petrus Dondersschool,
groep 7, 18 kinderen
De presentatie in de klas is geweest,
maar het bezoek aan de zandmotor is
verplaatst naar het voorjaar van 2014.

