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Met deze kaart van OERRR en Landal GreenParks leer jij deze herfst en winter de bekendste dieren, planten 
en andere vondsten van het strand te herkennen. Heb je iets gezien? Zet een kruisje in het vakje. 
Heb je iets niet gezien? Neem de kaart mee naar huis en zoek daar verder.

En nu…naar buiten! Neem deze kaart mee als je naar 
het strand gaat.

Eerst willen we weten wie je bent.
Steek je vinger in de modder. Zet in het vak hieronder 
je vingerafdruk. Schrijf je naam er bij.

Natuur spotten aan de zee

 Strandschilderij
Zoek op het strand een aangespoelde plank 
en laat die drogen. Verzamel mooie schelpen en lijm ze 
op het plankje. Schrijf er met een stift bij: welk strand, 
eiland of vakantie dit was. Vergeet niet de datum. Maak 
een foto. Zo heb je een leuk aandenken. 

Schepnetten!!
Trek je laarzen aan en ga met 
emmer en schepnet vissen in de zee.  
Misschien vang je wel garnalen. 
Je kunt het beste een zeeschepnet 
gebruiken, dat is een net met een 
houten rand waarmee je over de 
zeebodem kunt scheppen/duwen. 

WEETJE
Zie je in de winter op het 
strand grijswitte vogeltjes 
rennen mét een hele zwarte 
snavel en poten? Grote 
kans dat het dan om de 
drieteenstrandloper gaat. 
Hij heet zo omdat hij geen 
achterteen heeft. Met zijn 
voorste tenen rent deze 
kustvogel supersnel voor de 
golven uit het strand op.

OERRR is een initiatief van

WEETJE
De zeekat is een inktvissoort. 
Als hij doodgaat, is het 
rugschild het enige dat 
overblijft. Vogels zijn er dol 
op, want van de extra kalk 
leggen ze stevige eitjes. 

WEETJE
Zie je een meeuw? In 
de stad zie je ook vaak 
meeuwen die graag 
een patatje mee-eten 
om de winter door te 
komen. 
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Klaar? 
Heel goed!
Jij bent een Super Speurder! 
Ontdek alle OERRR 
activiteiten op onze parken en 
meld je aan voor OERRR. 
Kijk op 
landal.nl/oerrr

Rollen van het duin
Bij elke golf neemt de zee een beetje zand mee 
naar het strand, laat het daar achter en zo ontstaat 
er een heuvel (een kleine duin). Doordat er planten 
(helmgras) op de duinen gaan groeien, blijft het 
zand liggen en waait het ook niet weg. Zoek een 
duin uit waar je vanaf kunt rollen. 

WEETJE
Dit is het eikapsel van een Wulk, 
Misschien vind je de schelp van deze 
zeeslak ook wel op het strand. 

WEETJE
Eind november, begin december 
worden er jonge grijze zeehondjes 
geboren. Met hun dikke witte vacht 
en speklaag krijgen ze het niet koud. 

Strandjutten
Een strandjutter is iemand die zoekt 
op het strand naar spullen die zijn 
aangespoeld.
Jammer genoeg is dat heel vaak afval. 
Help jij mee met het opruimen? Samen 
maken we het strand weer schoner! 

Eind november, begin december 
worden er jonge grijze zeehondjes 
geboren. Met hun dikke witte vacht 
en speklaag krijgen ze het niet koud. Klaar? Klaar? 

Heel goed!Heel goed!
Klaar? Klaar? 

worden er jonge grijze zeehondjes 
geboren. Met hun dikke witte vacht 
en speklaag krijgen ze het niet koud. 

Duindoorn 
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EIKAPSEL WULK

Krabbenrace
De krab heeft een unieke manier van lopen. 
Hij loopt namelijk niet vooruit maar opzij. 
Probeer dit ook eens. Doe de krabbenrace, zet 
een start en fi nishstreep in het zand. Ga op je 
billen zitten. Buig je knieën en zet je voeten 
plat op de grond. Zet je handen achter je neer 
en druk jezelf omhoog. Loop nu op je handen 
en voeten opzij. En wie gaat er winnen? 

Heb je de schelpen en vogels gevonden? En met 
een schepnet gevist? Goed gedaan, speurneus! 
Ga nu op zoek naar deze zeedieren 
en andere strandvondsten.
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