
Buiten leren 
in de Zeeuwse Natuur 

Een overzicht van het aanbod



Buiten zijn, vrij spelen en onbevangen de natuur ontdekken helpt  kinderen 
in de ontwikkeling van hun zintuigen, motoriek, sociale vaardigheden en 
creativiteit. En waar kan je beter buiten spelen en leren dan in de prachti-
ge Zeeuwse Natuur?! In deze folder vind je het aanbod aan buitenlessen of 
lesprogramma’s voor jouw leerlingen. Ga op pad in de Zeeuwse Natuur! 

Buiten leren in de Zeeuwse natuur

www.lerenindezeeuwsenatuur.nl 

Boswachterij Westerschouwen

Ga op Natuurexpeditie in 
Westerschouwen

Ga met de klas op 
Natuurexpeditie. 
Ontdek klimmend, 
rennend en sjou-
wend de natuur in 
Boswachterij Wes-
terschouwen. Je 
gaat een dagdeel 
met een natuur-
gids op pad. Hij 
laat je zien hoe je 
een stoere touw-
baan maakt, hoe 
je samen kunt 
werken en hoe je 
hutten bouwt. 

Boswachterij Westerschouwen op Schouwen-Duiveland 
Minimaal 12 en maximaal 28 kinderen per dagdeelDagdeel is van 10.00 – 12.30 en 13.00 - 15.30 uur

Periode: 
€75,- per dagdeel 
F.C. van Helden, team vrijwilligers activiteiten Staatsbosbeheer Bereik-baar via T. 0111 - 720 325 of ferria@zeelandnet.nl

www.staatsbosbeheer.nl/activiteiten/schouwen-duiveland/ga-op-natuurexpeditie-in-boswachterij-westerschouwenVoor hutten bouwen is een fiets noodzakelijk
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Verdronken Land van Saeftinghe 

Ga op stap met Wannes en Keetje in het 
Verdronken Land van Saeftinghe 

Kinderexcursie met gids

Langs het buitendijks gelegen plankierpad 
staan 10 palen met daarop een afbeelding 
van Wannes & Keetje. Kinderen gaan op 
pad met een rugzakje vol spulletjes voor 
een leuk en leerzaam tochtje. Verschillende 
opdrachtjes en spelletjes kunnen, met hulp 
van de handleiding, in groepsverband wor-
den uitgevoerd. Na afloop 
krijgen de kinderen als 
beloning een persoonlijk 
Wannes & Keetje diploma 
en een klein presentje van 
het bezoekerscentrum!

Langs het buitendijks gelegen plankierpad staan 10 palen met daarop een 
afbeelding van Wannes & Keetje. Kinderen gaan op pad met een rugzakje 
vol spulletjes voor een leuk en leerzaam tochtje. Verschillende opdrachtjes 
en spelletjes kunnen, met hulp van de handleiding, 
in groepsverband worden uitgevoerd. Na afloop 
krijgen de kinderen als beloning een persoonlijk 
Wannes & Keetje diploma en een klein presentje 
van het bezoekerscentrum!

Bezoekerscentrum 
Saeftinghe, Emmaweg 4, 4568 PW Nieuw-Namen (bezoekadres Emmadorp)Maximaal 12 kinderen per tas Per tas €30,- 

BCSAEFTINGHE@
HETZEEUWSELANDSCHAP.NL www.saeftinghe.eu/nl/bezoek/activiteiten-voor-kinderen 

Kinderen van 
5 t/m 9 jaar
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Bezoekerscentrum 

Saeftinghe, Emmaweg 4, 

4568 PW Nieuw-Namen 

(bezoekadres Emmadorp)

Per groep maximaal 20 

kinderen + begeleiding van 

(maximaal 3 ouders/verzorgers). 

Per tas €30,- 

BCSAEFTINGHE@

HETZEEUWSELANDSCHAP.NL 

www.saeftinghe.eu/nl/bezoek/ 

activiteiten-voor-kinderen 

Kinderen van 8 t/m 12 jaar 
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Terra Maris - Een greep uit de activiteiten 

Strandjutten 

Wel eens een schelp 
met zo’n perfect rond 
gaatje gevonden? Wie 
zou dat gaatje heb-
ben gemaakt? En zo’n 
bolletje met luchtkus-
sen-tjes, wat zou dat zijn? 
Waaraan kun je een echt 
fossiel herkennen? En zijn 
het allemaal schatten die 
aanspoelen? Onze strand-
jutters kennen de geheimen 
van de Zeeuwse kust en 
weten als geen ander hoe je 
deze schatten kan zoeken en vinden!

Museum voor Natuur en Landschap Terra Maris, 
Duinvlietweg 6, 4356 ND Oostkapelle
reserveringen@terramaris.nl
https://nl/terramaris.nl/onderwijs/
Als u buitenom de activiteit Terra Maris wilt bezoeken, betaalt 
u € 3,50 entree per leerling; gratis entree voor begeleiders
Dankzij een gemeentelijke bijdrage betalen de basisscholen uit 
Veere en Vlissingen eventueel alleen entree museum, de NME 
activiteit is gratis. 
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Overig

Het strand

Maximaal 20 leerlingen per 

gids
1,5 uur

Gehele jaar, afhankelijk van 

het getij (laag)

€35,- per gids. Grotere groep 

€55,- voor 2 gidsen. 

Groep 1 t/m 8 
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Algemene informatie 

Eendenkooi St. Philipsland 

Lesprogramma 

Speciaal voor scholen is er een lesprogram-
ma met activiteiten opgezet.

Noordweg 51, 4

675 RN Sint Philipsland 

April, mei en juni 

Annet de Ruyter, 0167 573633

www.hetzeeuwselandschap.nl/

natuurgebieden/eendenkooi-

st-philipsland

Kinderen van 8 t/m 12 jaar 
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Met de rugzak op pad 

Niet alleen een rugzak 
vol onderzoeksinstru-
menten zoals een 
verrekijker, kompas 
en drollendoos, maar 
ook alle zintuigen zijn 
 nodig bij deze ontdek-
kingstocht door het 
bos en de duinen. 
Verschillende soor-
ten poep vinden? 
Een spiegeltje op 
een plankje, naar welke sporen 
leidt dat? Kale bomen wat valt daar nou aan 
te zien? Voor echte speurneuzen!
Er zijn routekaarten en opdrachtenboekjes, 
maar zelf een route bepalen kan ook. 

Het bos en de duinen Maximaal 70 leerlingen 2 uur
Gehele jaar
€4,- per rugzak, opdrachten-boekjes €0,50 per stuk. Tip! 1 rugzak per 2 leerlingen.

Groep 5 t/m 8 Locatie
Aantal 
Duur
Periode
Kosten

Kijk voor nog meer lessen op www.terramaris.nl

Strandsafari

Het Zeeuwse strand is natuurlijk 
bekend terrein. Maar hebben 
jullie ooit van het beerdiertje 
gehoord? En wie kan er 250x zijn 
eigen lichaamslengte springen? 
Welk diertje lijkt op een steen-
tje? Tijdens de StrandSafari 
gaan de leerlingen op zoek 
naar De Kleine Vijf. En daar 
hoort natuurlijk een Safari-uitrusting bij!

Het strand
Maximaal 30 leerlingen 2 uur

Gehele jaar, afhankelijk van het getij (eb)€35,- voor de begeleide activiteit 

Groep 5 t/m 8 
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Terra Maris ligt in de Manteling, een uniek natuurgebied met 
bos, duinen en het strand. Zowel het museum, als de 

natuur vormen de illustraties bij het fascinerende verhaal 
van onze museumnatuurgidsen. 

Rondleiding 

Afhankelijk van het thema

Maximaal 20 leerlingen  

per gids 

Afhankelijk van thema 

Gehele jaar, afhankelijk 

van het getij (eb)

€35,- voor de begeleide 

activiteit t/m 20 leerlin-

gen, grotere groep €55,- 

voor 2 gidsen. 

Groep 6 t/m 8 
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Er zijn 3 thema’s: 
• Van zoet naar zoutover de in-

vloed van zoet, zout en brak 
water en de zoute zeewind 
op de natuur. (2 uur)

• Van Toen naar Nuover de 
ontstaansgeschiedenis van 
het Zeeuwse landschap (45 
min, in het museum)

• Wandeling door de Man-
telingover buigend riet, 
geschoren bomen, kasteel- 
grachten en loslopende 
damherten. (1,5 uur)

Terra Maris 



Nationaal Park Oosterschelde 

De Oosterschelde als buitenlokaal Lesmaterialen 

Langs de hele Oosterschelde 
liggen knus gelegen tegen de 
dijken bijzondere buitenlokalen: 
de strandjes. Daarnaast is er ook 
het Noordzee strand met een im-
posante duinenrij als achtergrond. 
Voor ieder wat wils en allemaal 
zeer geschikt om de Oosterschelde 
in al zijn facetten te proeven, voe-
len, ruiken en te beleven. 

Voor alle groepen van het basison-
derwijs zijn over uiteenlopende on-
derwerpen lesmaterialen ontwikkeld 
om er op uit te trekken. 

• Windekind - groep 1-3
• Bontepietenpad - groep 1-4
• Beleef de Oosterschelde rugzak 

- groep 4-8
• Weeghuisje Oosterschelde - 

groep 5-6
• Flessenpost - groep 5-8
• Oosterscheldefeestje -  

groep 5-8

• Natuur rond de  
Oosterschelde - groep 6-8

• Welkom Bruinvis - groep 7-8
• Schor en slik - groep 7-8
• Zilte Zaligheden - groep 7-8
• Levend Oosterschelde stratego 

- groep 7-8
• Oosterscheldespel vol  

dynamiek - groep 7-8

Ontdek de Oosterschelde 

De Oosterschelde ontdekken vanaf het water kan ook. 
 Speuren naar zeehonden, misschien wel een bruinvis, en 
natuuropdrachten maken met de vaartocht:  De boot 
vertrekt vanaf de haven van Burghsluis of de Bergse 
Diepsluis. 

Locatie

Kosten

Website 

Lesmaterialen zijn te 

leen bij de verschillende 

NME-centra rondom de 

Oosterschelde.

Aan het lenen van 

lesmaterialen zijn geen 

kosten verbonden met 

uitzondering van de 

vaartocht.

www.np-oosterschelde.

nl/nl/over-het-park/

onderwijs-1/basisonder-

wijs.htm

Groep 6 t/m 8 

Nationaal Park Oosterschelde

NME Schouwen-Duiveland 
info@nmesd.nl 
MEC de Bevelanden 
info@mecdebevelanden.nl 
NME Walcheren 
info@terramaris.nl 
NME Tholen (valt onder 
gemeente Tholen) 
irene.boudeling@tholen.nl 

NME Centra die samen-
werken met NPO 



Gaan 
jullie 
mee 
naar 

buiten? 


