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Welkom in het DUINENHUIS!

Zoek je échte natuurbeleving? Dan ben je van harte welkom in het Natuureducatief centrum 
Duinenhuis, de thuishaven van Duurzaam Koksijde. Het centrum dompelt (zee)klassen, ver-
enigingen, bedrijven of vriendengroepen onder in alles wat onze kust te bieden heeft. En dat 
op een unieke locatie: bovenop de Schipgatduinen, met zicht op zee. Actief omgaan met 
natuureducatie is onze missie. Leren over de natuur aan zee doe je immers het best door zelf 
kennis op te doen. 

Binnen- en buitenactiviteiten rond de zee, het strand en de duinen in al zijn facetten zijn onze 
missie. Onze activiteiten worden begeleid op maat van kleuters, lager of secundair onderwijs 
en zijn gebaseerd op de ontwikkelingsdoelen en eindtermen. Opgeleide strand- en natuur-
gidsen leiden de activiteiten in goede banen. Dit overzicht geeft een duidelijke kijk op het 
educatief aanbod van het Duinenhuis. Vooraf reserveren is noodzakelijk.

Wenst u met uw collega’s of leden van uw vereniging een teambuildingsactiviteit te reserve-
ren, dan kan een aanbod op maat uitgewerkt worden. In deze brochure vindt u het aanbod 
van activiteiten die begeleid worden door onze natuurgidsen en experts.  Wenst u een hele 
dag gebruik te maken van het Duinenhuis dan kan u een kijkje nemen in het retributieregle-
ment voor de huur van de vergaderzalen of keuken (inclusief toegang tot het dakterras).
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Zeulen met Zand

Omschrijving Op een speelse manier maken peuters en jonge kleuters kennis met 
het strand en de zee. We speuren samen naar sporen, dobbelen om 
schelpen, maken zandmonstertjes en zeulen met zandzakjes! Wie heeft 
er zin in dit leuke zandavontuur? 

Plaats  Elisabethplein Koksijde-Bad of Natuureducatief centrum Duinenhuis
Duur 1,5 uur
Aantal  Max. 20 kleuters
Leeftijd    Peuter- en 1ste kleuterklas
Kostprijs  50 euro/groep
Praktisch (meebrengen) Voorzie winddichte kledij en aangepaste schoenen voor op het strand
Ontwikkelingsdoelen Lichamelijke opvoeding (motorische competenties)

1.39 De kleuters kunnen gerichte aandacht opbrengen voor verschillende 
sensorische prikkels en deze rustig laten inwerken.
Lichamelijke opvoeding (zelfconcept en het sociaal functioneren)
3.1 De kleuters tonen een intrinsieke belangstelling om diverse nieuwe 
bewegingssituaties te verkennen.
Wereldoriëntatie (natuur)
1.2 De kleuters tonen een explorerende en experimenterende aanpak om 
meer te weten te komen over de natuur.

 

Activiteiten voor scholen
Kleuters
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Mee op pad met Boreas

Omschrijving Boreas komt aangeblazen en blaast hard, heel hard, bijna storm. Als 
Boreas moe wordt, blaast hij weer zachter, heel zachtjes en gaat liggen 
op het strand. Boreas laat de kleuters kennis maken met de wind en 
neemt hen mee op pad langs strand, duinen en zee. 

Plaats  Elisabethplein Koksijde-Bad of 
Natuureducatief centrum Duinenhuis

Duur  1,5 uur
Aantal  Max. 20 kleuters
Leeftijd  1ste, 2de en 3de kleuterklas
Kostprijs  50 euro/groep
Praktisch (meebrengen) Voorzie winddichte kledij en aangepaste schoenen voor op het strand
Ontwikkelingsdoelen  Lichamelijke opvoeding (motorische competenties)

1.39 De kleuters kunnen gerichte aandacht opbrengen voor verschillende 
sensorische prikkels en deze rustig laten inwerken.
Lichamelijke opvoeding 
(zelfconcept en het sociaal functioneren)
3.1 De kleuters tonen een intrinsieke belangstelling om diverse nieuwe 
bewegingssituaties te verkennen.
Wereldoriëntatie (natuur)
1.2 De kleuters tonen een explorerende en experimenterende aanpak om 
meer te weten te komen over de natuur.
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Kleutergenot rond de mosselpot

Omschrijving Koksmutsen op en schorten aan! Na het waarnemen van alle 
boodschappen uit de grote boodschappenmand, steken we de handen 
uit de mouwen en maken we een lekker mosselpotje klaar. Groenten 
schoonmaken, mosseltjes wassen, alles in de kookpot… we doen het 
allemaal zelf. We snuiven de mosselgeur op en … wie durft proeven? 

Plaats  Natuureducatief centrum Duinenhuis
Duur  2 uur, periode maart t.e.m. oktober
Aantal  Max. 20 kleuters
Leeftijd  2e en 3e kleuterklas
Kostprijs  60 euro/groep
Praktisch (meebrengen) Schortje meebrengen
Ontwikkelingsdoelen  Nederlands (spreken)

2.5 De kleuters kunnen iemand of iets beschrijven volgens kleur, vorm, 
grootte of een specifieke eigenschap. 
Wereldoriëntatie (natuur)
1.1 De kleuters kunnen verschillen onderscheiden in geluid, geur, kleur, 
smaak en voelen.
Wereldoriëntatie (techniek)
2.8 De kleuters zijn bereid hygiënisch, veilig en zorgzaam te werken.
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mmm… (Zand)koekjes 

Omschrijving Zand bestaat uit hele kleine stukjes steen of is afkomstig van schelpen. 
We bekijken dit van dichtbij onder de microscoop. Maar waaruit bestaan 
zandkoekjes? We steken de handen uit de mouwen en kneden onze eigen 
koekjes. Terwijl het deeg even rust halen we tijdens een leuk duinenspel 
een frisse neus. 

Plaats  Natuureducatief centrum Duinenhuis
Duur  1,5 uur
Aantal  Max. 20 kleuters
Leeftijd  2e en 3e kleuterklas
Kostprijs  60 euro/groep
Praktisch (meebrengen) Schortje meebrengen
Ontwikkelingsdoelen  Nederlands (spreken)

2.5 De kleuters kunnen iemand of iets beschrijven volgens kleur, vorm, 
grootte of een specifieke eigenschap.
Wereldoriëntatie (natuur)
1.2 De kleuters tonen een explorerende en experimenterende aanpak om 
meer te weten te komen over de natuur.
Wereldoriëntatie (techniek)
2.8 De kleuters zijn bereid hygiënisch, veilig en zorgzaam te werken.
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Zeerovertocht

Omschrijving We maken kennis met de wereld van een echte zeerover. We luisteren 
naar boeiende verhalen en leren onder andere knopen maken en 
marcheren als echte zeerovers. 

Plaats  Elisabethplein Koksijde-Bad of Natuureducatief centrum Duinenhuis
Duur  2 uur
Aantal  Max. 20 kleuters
Leeftijd  2e en 3e kleuterklas
Kostprijs  50 euro/groep
Praktisch (meebrengen) De kleuters mogen vooraf verkleed worden als zeerovers, dit maakt de 

activiteit nog leuker!
Ontwikkelingsdoelen  Lichamelijke opvoeding (motorische competenties)

1.31 De kleuters kunnen een eenvoudige reeks van opeenvolgende 
handelingen uitvoeren binnen bewegingsactiviteiten.
Muzische vorming (beweging)
4.2 De kleuters kunnen meedoen met bewegingen die tijdens het 
vertellen van een verhaal aan bod komen, en belangstelling tonen om 
het bewegingsinspirerend gegeven nauwkeurig te observeren en na te 
bootsen.
Nederlands (luisteren)
1.5 De kleuters kunnen een beluisterd verhaal, bestemd voor hun 
leeftijdsgroep, begrijpen.
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Zeerovertocht

Omschrijving We maken kennis met de wereld van een echte zeerover. We luisteren 
naar boeiende verhalen en leren onder andere knopen maken en 
marcheren als echte zeerovers. 

Plaats  Elisabethplein Koksijde-Bad of Natuureducatief centrum Duinenhuis
Duur 2 uur
Aantal  Max. 20 leerlingen
Leeftijd  1ste leerjaar
Kostprijs 50 euro/groep
Praktisch (meebrengen) De leerlingen mogen vooraf verkleed worden als zeerovers, dit maakt de 

activiteit nog leuker!
Eindtermen  Lichamelijke opvoeding (motorische competenties)  

Ritmisch en expressief bewegen
1.21 De leerlingen kunnen bewegingsvormen uitvoeren op een opgelegd 
ritme.
Muzische vorming - Drama
3.5 Ervaringen, gevoelens, ideeën, fantasieën uiten in spel. 
Muzische vorming - beweging
4.2 Een eenvoudig bewegingsverhaal opbouwen met als vertrekpunt iets 
wat gehoord, gezien, gelezen, gevoeld of meegemaakt wordt. 

Activiteiten voor scholen
Lager onderwijs
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Kookgenot rond de mosselpot

Omschrijving De leerlingen leren alle ingrediënten van een lekker mosselgerechtje 
van dichtbij ontdekken. Ze proeven, ruiken en snijden onder deskundige 
begeleiding de groenten en maken een heerlijke mosselmaaltijd klaar.

Plaats  Natuureducatief centrum Duinenhuis
Duur  2 uur
Aantal  Max. 20 leerlingen
Leeftijd  1ste graad lager onderwijs
Kostprijs  60 euro/groep
Praktisch (meebrengen) Schortje meebrengen
Eindtermen  Lichamelijke opvoeding (motorische competenties)

1.27 De leerlingen kunnen de functionele grepen 
gedifferentieerd gebruiken voor het hanteren van 
voorwerpen.
Nederlands (luisteren)
1.6 De leerlingen kunnen de informatie op een persoonlijke en 
overzichtelijke wijze ordenen bij een voor hen bestemde instructie voor 
een buitenschoolse situatie. 
Wereldoriëntatie (techniek)
2.16 De leerlingen zijn bereid hygiënisch, nauwkeurig, veilig en zorgzaam 
te werken. 
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Mee op pad met Flar en Flora

Omschrijving De wereld van strand en duin wordt samen met Flar en Flora onbegrensd 
en speels ervaren. De kinderen voelen, ruiken, horen en zien en 
ontfutselen zo enkele geheimen van de natuur. 

Plaats  Elisabethplein Koksijde-Bad of Natuureducatief centrum Duinenhuis
Duur  2 uur
Aantal  Max. 20 leerlingen
Leeftijd  1ste graad lager onderwijs
Kostprijs  50 euro/groep
Praktisch (meebrengen) Voorzie aangepaste kledij en schoenen voor op het strand.
Eindtermen  Lichamelijke opvoeding (motorische competenties)

1.18 De Leerlingen kunnen eenvoudige spelideeën uitvoeren in 
eenvoudige bewegingsspelen.
Nederlands (luisteren)
1.6 De leerlingen kunnen de informatie op een persoonlijke en 
overzichtelijke wijze ordenen bij een voor hen bestemde instructie voor 
een buitenschoolse situatie. 
Leren leren
1. De leerlingen kunnen losse gegevens verwerven en gebruiken door ze 
betekenis te geven en te memoriseren.



- 11 - 

Neuzen naar schelpen

Omschrijving Zin in een gezellige strandwandeling boordevol strand-en zeegeheimen? 
We gaan op zoek naar tal van schelpen, diertjes en andere schatten 
van de zee. Een nonnetje of kokkel herkennen wordt kinderspel. Samen 
met een strandgids speuren we naar schelpen in het zand en leren die 
determineren. 

Plaats  Natuureducatief centrum Duinenhuis
Tijdstip  2 uur voor laag water
Duur  2 uur
Aantal  Max. 20 leerlingen
Leeftijd  1ste, 2e en 3e graad lager onderwijs
Kostprijs  50 euro/groep
Praktisch (meebrengen) Voorzie winddichte kledij en laarzen
Eindtermen Nederlands (luisteren)

1.6 De leerlingen kunnen de informatie op een persoonlijke en 
overzichtelijke wijze ordenen bij een voor hen bestemde instructie voor 
een buitenschoolse situatie. 
Wereldoriëntatie (natuur)
1.3 De leerlingen kunnen in een beperkte verzameling van organismen 
en gangbare materialen gelijkenissen en verschillen ontdekken en op 
basis van minstens één criterium een eigen ordening aanbrengen en 
verantwoorden.
Leren leren
1. De leerlingen kunnen losse gegevens verwerven en gebruiken door ze 
betekenis te geven en te memoriseren.
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Doe-stations 

Omschrijving Met deze binnen-activiteit wordt onze kust volop in de kijker gezet. 
Gedichten opstellen, orde scheppen in de chaos van een scheepsdok, je 
eigen haven maken…: de diversiteit van het aanbod biedt de leerkrachten 
een leidraad om vakoverschrijdend een ontdekkingstocht doorheen onze 
kust aan te vatten. 

Plaats  Natuureducatief centrum Duinenhuis
Duur  2 uur
Aantal  Max. 20 leerlingen
Leeftijd  2e en 3e graad lager onderwijs
Kostprijs  50 euro/groep
Praktisch (meebrengen) /
Eindtermen  Sociale vaardigheden

1.5 De leerlingen kunnen bij groepstaken leiding geven en onder leiding 
van een medeleerling meewerken.
Leren leren
1.4 De leerlingen kunnen eenvoudige problemen op systematische en 
inzichtelijke wijze oplossen. 
Wereldoriëntatie (mens)
3.7. De leerlingen hebben aandacht voor de onuitgesproken regels die de 
interacties binnen een groep typeren en zijn bereid er rekening mee te 
houden.
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Aquarel van de zee

Omschrijving Maak je graag op een kunstige manier kennis met het strand en de zee? 
Dan kan je onder leiding van een begeleider een fraai aquarel van de zee 
maken. De leerlingen leren observeren en impressies te schilderen. Bij 
mooi weer zitten we op het dakterras, bij slecht weer kan deze activiteit 
ook binnen doorgaan.

Plaats  Natuureducatief centrum Duinenhuis
Duur  2 uur
Aantal  Max. 20 leerlingen
Leeftijd  2e en 3e graad lager onderwijs
Kostprijs  60 euro/groep
Praktisch (meebrengen) Plastiek mapje om de aquarel mee te nemen
Eindtermen  Muzische vorming (beeld)

1.3 De leerlingen kunnen beeldinformatie herkennen, begrijpen, 
interpreteren en er kritisch tegenover staan. 
1.4 De leerlingen kunnen plezier en voldoening vinden in het beeldend 
vormgeven en genieten van wat beeldend vormgeven is. 
Lichamelijke opvoeding (motorische competenties)
1.26 De leerlingen kunnen klein-motorische vaardigheden in 
verschillende situaties voldoende nauwkeurig gedoseerd en ontspannen 
uitvoeren. 
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Steeknettenrace

Omschrijving Weet jij wat er allemaal in de zee leeft? Zin om dit even te onderzoeken? 
Trek laarzen aan en ga met een steeknet onder leiding van een gids door 
zwinnetjes en muien. Schelpen, visjes en andere zeevondsten worden 
van dichtbij bekeken. 

Plaats  Natuureducatief centrum Duinenhuis
Tijdstip  2 uur voor laag water
Duur  2 uur
Aantal  Max. 20 leerlingen
Leeftijd  2e en 3e graad lager onderwijs
Kostprijs  50 euro/groep
Praktisch (meebrengen) Voorzie winddichte kledij en laarzen
Eindtermen  Wereldoriëntatie (natuur)

1.1 De leerlingen kunnen gericht waarnemen met alle zintuigen en 
kunnen waarnemingen op een systematische wijze noteren.
1.3 De leerlingen kunnen in een beperkte verzameling van organismen 
en gangbare materialen gelijkenissen en verschillen ontdekken en op 
basis van minstens één criterium een eigen ordening aanbrengen en 
verantwoorden.
Lichamelijke opvoeding
1.23 De leerlingen bewegen op een aangepaste manier in de vrije natuur.
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Exploreren met de zeekoffer

Omschrijving Met de zeekoffer gaan we op uitdagende ontdekkingstocht op het droge 
en natte strand. De strand- en natuurgidsen kennen de geheimen van de 
zee als geen ander. De uitdagende en spannende opdrachten leren ons 
meer over de getijden, de aanspoelsels en weersverschijnselen. 

Plaats  Natuureducatief centrum Duinenhuis
Tijdstip  2 uur voor laag water
Duur 2 uur
Aantal  Max. 20 leerlingen
Leeftijd  2e en 3e graad lager onderwijs
Kostprijs 50 euro/groep
Praktisch (meebrengen) Voorzie winddichte kledij en laarzen voor op het strand
Eindtermen  Nederlands (luisteren)

1.6 De leerlingen kunnen de informatie op een persoonlijke en 
overzichtelijke wijze ordenen bij een voor hen bestemde instructie voor 
een buitenschoolse situatie.
Wereldoriëntatie (natuur)
1.1 De leerlingen kunnen gericht waarnemen met alle zintuigen en 
kunnen waarnemingen op een systematische wijze noteren.
Sociale vaardigheden (domein relatiewijzen)
1.5 De leerlingen kunnen bij groepstaken leiding geven en onder leiding 
van een medeleerling meewerken.



- 16 - - 17 - 

Zeven van de zee

Omschrijving Al eens kennis gemaakt met een echte garnaalkruier? Met een sleepnet 
en een waadpak aan gaan zij in zee. Hun vangst is een rijke verzameling 
van allerlei beestjes uit de zee. Na het uitzeven van de garnalen, 
bekijken we samen met een natuurgids de bijvangst. De gids vertelt je 
meer over de kleine visjes, kwalletjes en krabben die daarna terug in zee 
worden gegooid.

Plaats  Natuureducatief centrum Duinenhuis
Tijdstip  2 uur voor laag water, vanaf maart t.e.m. oktober
Duur 2 uur
Aantal  Max. 20 leerlingen
Leeftijd  2e en 3e graad lager onderwijs
Kostprijs 100 euro/groep
Praktisch (meebrengen) Voorzie winddichte kledij en laarzen voor op het strand
Eindtermen  Wereldoriëntatie (natuur)
 1.1 De leerlingen kunnen gericht waarnemen met alle zintuigen en 

kunnen waarnemingen op een systematische wijze noteren.
 1.3 De leerlingen kunnen in een beperkte verzameling van organismen 

en gangbare materialen gelijkenissen en verschillen ontdekken en op 
basis van minstens één criterium een eigen ordening aanbrengen en 
verantwoorden.

 Leren leren
 1. De leerlingen kunnen losse gegevens verwerven en gebruiken door ze 

betekenis te geven en te memoriseren.
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Expeditie golfbreker

Omschrijving Krabben, mossels, slakjes, wieren, zeesterren, kleine garnaaltjes en 
zeeanemonen vinden er allemaal hun eigen stek. Hoe leven ze samen en 
overleven ze in deze barre omstandigheden? We onderzoeken het leven 
op en onder de rotsen van de golfbreker en leren meer over de kleine 
diertjes die we er vinden. 

Plaats  Ster der Zee (Koksijde) aan het rood kruis
Tijdstip  2 uur voor laag water
Duur  2 uur
Aantal  Max. 20 leerlingen
Leeftijd  2e en 3e graad lager onderwijs
Kostprijs 50 euro/groep
Praktisch (meebrengen) Voorzie winddichte kledij en laarzen voor aan de golfbreker
Eindtermen  Wereldoriëntatie (natuur)
 1.1 De leerlingen kunnen gericht waarnemen met alle zintuigen en 

kunnen waarnemingen op een systematische wijze noteren.
 1.3 De leerlingen kunnen in een beperkte verzameling van organismen 

en gangbare materialen gelijkenissen en verschillen ontdekken en op 
basis van minstens één criterium een eigen ordening aanbrengen en 
verantwoorden.

 1.14 De leerlingen kunnen van courante materialen uit hun omgeving 
enkele eigenschappen aantonen. 
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Strandlabo 

Omschrijving Samen met een gids trek je met het mobiel strandlabo naar de 
golfbreker. Aan de hand van allerlei proefjes ontdek je heel wat 
microscopisch kleine deeltjes van de zee en het strand en wordt onder 
andere de waterkwaliteit onderzocht.

Plaats  Ster der Zee (Koksijde) aan het rood kruis
Tijdstip  2 uur voor laag water
Duur 2 uur
Aantal  Max. 20 leerlingen
Leeftijd  3e graad lager onderwijs
Kostprijs 60 euro/groep
Praktisch (meebrengen) Voorzie winddichte kledij en laarzen voor aan de golfbreker
Eindtermen  Sociale vaardigheden (domein relatiewijzen)

1.5 De leerlingen kunnen bij groepstaken leiding geven en onder leiding 
van een medeleerling meewerken.
Wereldoriëntatie (techniek)
1.1 De leerlingen kunnen gericht waarnemen met alle zintuigen en 
kunnen waarnemingen op een systematische wijze noteren.
2.13 De leerlingen kunnen een eenvoudige werktekening of handleiding 
stap voor stap uitvoeren. 



- 19 - 

Als kruier in zee

Omschrijving Al eens een echte garnaalkruier aan het werk gezien? Zou het niet 
fantastisch zijn om dit eens met je hele klas uit te proberen? We 
trekken een echt kruipak, jas en riem aan en nemen jullie veilig onder 
begeleiding mee het water in. Na de trek gaan we de vangst sorteren. 
Een unieke belevenis waarover je nog jaren vertelt!

Plaats  Natuureducatief centrum Duinenhuis
Tijdstip  2 uur voor laag water, periode maart t.e.m. oktober
Duur 3 uur
Aantal  Max. 20 leerlingen per groep
Leeftijd  3e graad lager onderwijs
Kostprijs 100 euro/groep
Praktisch (meebrengen) De leerlingen krijgen ter plaatse aangepaste kledij om in het water te 

gaan. Graag een lange broek en kousen aantrekken om in het pak te 
kruipen. Reserve kledij en een handdoek meebrengen is aangeraden.

Extra begeleiding Extra uitleg over de vondsten in het kruinet kan je krijgen van een 
ervaren natuurgids. Kostprijs wordt verhoogd met 50 euro per groep.

Eindtermen  Lichamelijke opvoeding (motorische competenties)
1.2 De leerlingen kunnen veiligheidsafspraken naleven. 
1.23 De leerlingen bewegen op een aangepaste manier in de vrije natuur.
Nederlands (luisteren)
1.6 De leerlingen kunnen de informatie op een persoonlijke en 
overzichtelijke wijze ordenen bij een voor hen bestemde instructie voor 
een buitenschoolse situatie.



- 20 - - 21 - 

Als kruier in zee + koken en proeven 
van de garnalen in Duinenhuis

Omschrijving Al eens een echte garnaalkruier aan het werk gezien? Zou 
het niet fantastisch zijn om dit eens met je hele klas uit te 
proberen? We trekken een echt kruipak, jas en riem aan en 
nemen jullie veilig onder begeleiding mee het water in. Na 
de trek gaan we de vangst sorteren, de garnalen worden 
nadien gekookt en geproefd aan het Duinenhuis. 

Plaats  Natuureducatief centrum Duinenhuis
Tijdstip  2 uur voor laag water, periode maart t.e.m. oktober
Duur  4,5 uur
Aantal  Max. 20 leerlingen per groep
Leeftijd  3de graad lager onderwijs
Kostprijs  130 euro/groep
Praktisch (meebrengen) De leerlingen krijgen ter plaatse aangepaste kledij om 

in het water te gaan. Graag een lange broek en kousen 
aantrekken om in het pak te kruipen. Reserve kledij en een 
handdoek meebrengen is aangeraden.

Extra begeleiding  Wenst u extra uitleg over de vondsten in het kruinet kan 
u beroep doen op een ervaren natuurgids. Kostprijs wordt 
verhoogd met 50 euro per groep.

Eindtermen  Lichamelijke opvoeding (motorische competenties)
1.2 De leerlingen kunnen veiligheidsafspraken naleven. 
1.23 De leerlingen bewegen op een aangepaste manier in 
de vrije natuur.
Nederlands (luisteren)
1.6 De leerlingen kunnen de informatie op een persoonlijke 
en overzichtelijke wijze ordenen bij een voor hen bestemde 
instructie voor een buitenschoolse situatie.
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Survival in de duinen

Omschrijving Door een sportieve en educatieve route in de duinen kan je scoren als 
een echte survivalist. Leer alles over planten, dieren en het werken 
met een kompas. Doorzetting en teamwork zijn “de must” van deze 
survivaltocht! Ga je de uitdaging aan?

Plaats  Natuureducatief centrum Duinenhuis
Duur 2 uur
Aantal  Max. 20 leerlingen per groep
Leeftijd  3e graad lager onderwijs
Kostprijs 50 euro/groep
Praktisch (meebrengen) Voorzie aangepast kledij om in de duinen te stappen.
Eindtermen  Lichamelijke opvoeding (motorische competenties)

1.2 De leerlingen kunnen veiligheidsafspraken naleven. 
1.23 De leerlingen bewegen op een aangepaste manier in de vrije natuur.
Nederlands (luisteren)
1.6 De leerlingen kunnen de informatie op een persoonlijke en 
overzichtelijke wijze ordenen bij een voor hen bestemde instructie voor 
een buitenschoolse situatie.
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Bezoek Sterrenjutter

Omschrijving Voordracht over het zonnestelsel gekoppeld aan een bezoek aan de 
sterrenwacht o.l.v. ervaringsdeskundigen.

Plaats  Natuureducatief centrum Duinenhuis
Duur 2 uur
Leeftijd  3e graad lager onderwijs
Aantal  Max. 20 leerlingen
Kostprijs  50 euro/groep
Praktisch  Deze activiteit wordt enkel ’s avonds gepland. Bij slecht weer kan de 

sterrenwacht niet geopend worden. 
Eindtermen  Nederlands (luisteren)

1.5 De leerlingen kunnen de informatie op een persoonlijke en 
overzichtelijke wijze ordenen bij een uiteenzetting of instructie van de 
leerkracht.
Muzische vorming (attitudes)
6.1 De leerlingen kunnen blijvend nieuwe dingen uit hun omgeving 
ontdekken. 
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Doe-stations 

Omschrijving Met deze binnen-activiteit wordt onze kust volop in de kijker gezet. 
Zeezout onderzoeken, strandbeesten maken, voedselpiramides 
opbouwen…: de diversiteit van het aanbod biedt de leerkrachten een 
leidraad om vakoverschrijdend een ontdekkingstocht doorheen onze kust 
aan te vatten. 

Plaats Natuureducatief centrum Duinenhuis
Duur 2 uur
Aantal  Max. 20 leerlingen
Leeftijd  1ste graad secundair onderwijs
Kostprijs  60 euro/groep
Praktisch (meebrengen) /
Vakoverschrijdende eindtermen en ontwikkelingsdoelen

Gemeenschappelijke stam (exploreren) 
8. De leerlingen benutten leerkansen in diverse situaties.
Gemeenschappelijke stam (initiatief)
10. De leerlingen engageren zich spontaan.
(Samenwerken)
19. De leerlingen dragen actief bij tot het realiseren van 
gemeenschappelijke doelen.
Leren leren (context 2: mentale gezondheid)
1. gaan adequaat om met taakbelasting en met stressvolle situaties.

Activiteiten voor scholen
Secundair onderwijs
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Leren leren 
(context 4: omgeving en duurzame ontwikkeling)
2. De leerlingen herkennen in 
duurzaamheidsvraagstukken de verwevenheid tussen 
economische, sociale en ecologische aspecten en 
herkennen de invloed van techniek en beleid. 
4. zoeken naar duurzame oplossingen om de lokale 
en globale leefomgeving te beïnvloeden en te 
verbeteren.
Gemeenschappelijke stam (doorzettingsvermogen)
4. De leerling blijven, ondanks moeilijkheden, een 
doel nastreven.
Gemeenschappelijke stam (flexibiliteit) 
9. De leerlingen zijn bereid zich aan te passen aan 
wisselende eisen en omstandigheden.
Gemeenschappelijke stam (samenwerken)
19. De leerlingen dragen actief bij tot het realiseren 
van gemeenschappelijke doelen.

Expeditie golfbreker

Omschrijving Krabben, mossels, slakjes, 
wieren, zeesterren, kleine 
garnaaltjes en zeeanemonen 
vinden er allemaal hun eigen 
stek. Hoe leven ze samen 
en overleven ze in deze 
barre omstandigheden? We 
onderzoeken het leven op 
en onder de rotsen van de 
golfbreker en leren meer over de 
kleine diertjes die we er vinden.

Plaats  Ster der Zee (Koksijde) aan het 
rood kruis

Tijdstip 2 uur voor laag water
Duur  2 uur
Aantal  Max. 20 leerlingen
Leeftijd  1ste graad secundair onderwijs
Kostprijs  50 euro/groep
Praktisch (meebrengen) Voorzie winddichte kledij en 

laarzen voor aan de golfbreker.
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Vakgebonden eindtermen en ontwikkelingsdoelen
Aardrijkskunde (het natuurlijk milieu)
19. De leerlingen kunnen met voorbeelden illustreren dat weer 
en klimaat de plantengroei en de activiteiten van dier en mens 
beïnvloeden.
Aardrijkskunde (de mens en het landschap)
33. De leerlingen leren als toerist en recreant respect opbrengen voor 
het milieu, het patrimonium en de bewoners. 
Natuurwetenschappen (systemen)
6. De leerlingen kunnen met concrete voorbeelden aangeven dat 
organismen op verschillende manieren aangepast zijn aan hun 
omgeving. 
8. De leerlingen kunnen in concrete voorbeelden aantonen dat 
de omgeving het voorkomen van levende wezens beïnvloedt en 
omgekeerd. 
Natuurwetenschappen (algemeen)
1. De leerlingen kunnen gericht waarnemen met al hun zintuigen en de 
waarnemingen weergeven. 
3. De leerlingen kunnen onder begeleiding een natuurlijk en 
waarneembaar verschijnsel via een eenvoudig onderzoekje toetsen aan 
een veronderstelling. 
Natuurwetenschappen (levende natuur)
5. De leerlingen kunnen in een beperkte verzameling van organismen 
gelijkenissen en verschillen ontdekken en weergeven. 
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Strandlabo 

Omschrijving Samen met een gids trek je met het mobiel strandlabo naar de golfbreker. Aan de hand van 
allerlei proefjes ondek je heel wat microscopisch kleine deeltjes van de zee en het strand en wordt 
onder andere de waterkwaliteit onderzocht. 

Plaats  Ster der Zee (Koksijde) aan het rood kruis
Tijdstip  2 uur voor laag water
Duur  2 uur
Aantal  Max. 20 leerlingen
Leeftijd  1ste graad secundair onderwijs
Kostprijs  60 euro/groep
Praktisch (meebrengen) Voorzie winddichte kledij en laarzen voor aan de golfbreker
Vakgebonden eindtermen en ontwikkelingsdoelen

Natuurwetenschappen (systemen)
9. De leerlingen kunnen in een concreet voorbeeld aantonen dat de mens natuur en milieu 
beïnvloedt en dat hierdoor ecologische evenwichten kunnen gewijzigd worden. 
Natuurwetenschappen (wetenschappelijke vaardigheden)
22. De leerlingen kunnen, bij eenvoudig onderzoek, essentiële stappen van de 
natuurwetenschappelijke methode onderscheiden.
23. De leerlingen kunnen onder begeleiding, verzamelde en beschikbare data hanteren, om te 
classificeren of om te determineren of om een besluit te formuleren. 
24. De leerlingen kunnen onder begeleiding resultaten uit een experiment, een meting of een 
terreinstudie weergeven. Dit kan gebeuren in woorden, in tabel of grafiek, een figuur of door te 
schetsen. De leerlingen gebruiken daarbij concrete namen en symbolen. 
Natuurwetenschappen (algemeen)
3. De leerlingen kunnen onder begeleiding een natuurlijk en waarneembaar verschijnsel via een 
eenvoudig onderzoekje toetsen aan een veronderstelling. 
Natuurwetenschappen (levende natuur)
5. De leerlingen kunnen in een beperkte verzameling van organismen gelijkenissen en verschillen 
ontdekken en weergeven. 
8. De leerlingen kunnen in concrete voorbeelden aantonen hoe de mens natuur en milieu 
beïnvloedt. 
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Zeven van de zee

Omschrijving Al eens kennis gemaakt met een echte garnaalkruier? Met een sleepnet en een waadpak aan gaan 
zij in zee. Hun vangst is een rijke verzameling van allerlei beestjes uit de zee. Na het uitzeven van 
de garnalen bekijken we samen met een natuurgids de bijvangst. De gids vertelt je meer over de 
kleine visjes, kwalletjes en krabben die daarna terug in zee worden gegooid. 

Plaats  Natuureducatief centrum Duinenhuis
Tijdstip  2 uur voor laag water, periode maart t.e.m. oktober
Duur  2 uur
Aantal  Max. 20 leerlingen
Leeftijd  Secundair onderwijs
Kostprijs  100 euro/groep
Praktisch (meebrengen) Voorzie winddichte kledij en laarzen voor op het strand
Vakgebonden eindtermen en ontwikkelingsdoelen

Aardrijkskunde (het natuurlijk milieu)
19.De leerlingen kunnen met voorbeelden illustreren dat weer en klimaat de plantengroei en de 
activiteiten van dier en mens beïnvloed. 
Natuurwetenschappen (systemen)
6. De leerlingen kunnen met concrete voorbeelden aangeven dat organismen op verschillende 
manieren aangepast zijn aan hun omgeving. 
8. De leerlingen kunnen in concrete voorbeelden aantonen dat de omgeving het voorkomen van 
levende wezens beïnvloedt en omgekeerd. 
Natuurwetenschappen (algemeen)
1. De leerlingen kunnen gericht waarnemen met al hun zintuigen en de waarnemingen 
weergeven. 
Natuurwetenschappen (levende natuur)
5. De leerlingen kunnen in een beperkte verzameling van organismen gelijkenissen en verschillen 
ontdekken en weergeven. 
6. De leerlingen kunnen bij goed gekozen voorbeelden van organismen ontdekken en weergeven 
hoe deze aangepast zijn aan hun omgeving. 
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Als kruier in zee

Omschrijving Al eens een echte garnaalkruier aan het werk gezien? Zou het niet 
fantastisch zijn om dit eens met je hele klas uit te proberen? We 
trekken een echt kruipak, jas en riem aan en nemen jullie veilig onder 
begeleiding mee het water in. Na de trek gaan we de vangst sorteren. 
Een unieke belevenis waarover je nog jaren vertelt!

Plaats  Natuureducatief centrum Duinenhuis
Tijdstip  2 uur voor laag water, periode maart t.e.m. oktober
Duur  3 uur
Aantal  Max. 20 leerlingen per groep
Leeftijd  Secundair onderwijs
Kostprijs  100 euro/groep
Praktisch (meebrengen) De leerlingen krijgen ter plaatse aangepaste kledij om in het water te 

gaan. Graag een lange broek en kousen aantrekken om in het pak te 
kruipen. Reserve kledij en een handdoek meebrengen is aangeraden. 

Extra begeleiding Wenst u extra uitleg, tijdens de activiteit, over de vondsten in het kruinet 
kan u beroep doen op een ervaren natuurgids. Kostprijs wordt verhoogd 
met 50 euro per groep.
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Vakgebonden eindtermen en ontwikkelingsdoelen
Lichamelijke opvoeding (motorische competenties)
24. De leerlingen nemen deel aan bewegingsactiviteiten in de natuur. 
(Ontwikkeling van he zelfconcept en het sociaal functioneren)
32. De leerlingen tonen in alle omstandigheden respect voor materiaal. 
Natuurwetenschappen (systemen)
6. De leerlingen kunnen met concrete voorbeelden aangeven dat 
organismen op verschillende manieren aangepast zijn aan hun omgeving. 
8. De leerlingen kunnen in concrete voorbeelden aantonen dat de 
omgeving het voorkomen van levende wezens beïnvloedt en omgekeerd. 
Lichamelijke opvoeding (motorische competenties)
2. De leerlingen kunnen onder begeleiding veiligheidsvoorschriften, 
afspraken en regels naleven. 
24. De leerlingen nemen deel aan bewegingsactiviteiten in de natuur.
Natuurwetenschappen (levende natuur)
5. De leerlingen kunnen in een beperkte verzameling van organismen 
gelijkenissen en verschillen ontdekken en weergeven. 
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Als kruier in zee + koken en proeven
van de garnalen in Duinenhuis

Omschrijving Al eens een echte garnaalkruier aan het werk gezien? Zou het niet 
fantastisch zijn om dit eens met je hele klas uit te proberen? We 
trekken een echt kruipak, jas en riem aan en nemen jullie veilig onder 
begeleiding mee het water in. Na de trek gaan we de vangst sorteren, de 
garnalen worden nadien gekookt en geproefd aan het Duinenhuis.

Plaats  Natuureducatief centrum Duinenhuis
Tijdstip  2 uur voor laag water, periode maart t.e.m. oktober
Duur 4,5 uur
Aantal  Max. 20 leerlingen per groep
Leeftijd  Secundair onderwijs
Kostprijs 130 euro/groep
Praktisch (meebrengen) De leerlingen krijgen ter plaatse aangepaste kledij om in het water te 

gaan. Graag een lange broek en kousen aantrekken om in het pak te 
kruipen. Reserve kledij en een handdoek meebrengen is aangeraden.

Extra begeleiding Wenst u extra uitleg, tijdens de activiteit, over de vondsten in het kruinet 
kan u beroep doen op een ervaren natuurgids. Kostprijs wordt verhoogd 
met 50 euro per groep.
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Vakgebonden eindtermen en ontwikkelingsdoelen
Lichamelijke opvoeding 
(motorische competenties)
24. De leerlingen nemen deel aan 
bewegingsactiviteiten in de natuur. 
Lichamelijke opvoeding (ontwikkeling van het 
zelfconcept en het sociaal functioneren)
32. De leerlingen tonen in alle 
omstandigheden respect voor materiaal. 
Natuurwetenschappen (systemen)
6. De leerlingen kunnen met concrete 
voorbeelden aangeven dat organismen op 
verschillende manieren aangepast zijn aan 
hun omgeving. 
8. De leerlingen kunnen in concrete 
voorbeelden aantonen dat de omgeving het 
voorkomen van levende wezens beïnvloedt 
en omgekeerd. 
Lichamelijke opvoeding 
(motorische competenties)
2. De leerlingen kunnen onder begeleiding 
veiligheidsvoorschriften, afspraken en regels 
naleven. 
24. De leerlingen nemen deel aan 
bewegingsactiviteiten in de natuur.
Natuurwetenschappen (levende natuur)
5. De leerlingen kunnen in een beperkte 
verzameling van organismen gelijkenissen en 
verschillen ontdekken en weergeven. 

Bezoek Sterrenjutter

Omschrijving Voordracht over het zonnestelsel 
gekoppeld aan een bezoek 
aan de sterrenwacht o.l.v. 
ervaringsdeskundigen.

Plaats  Natuureducatief centrum 
Duinenhuis

Duur  2 uur
Aantal  Max. 20 leerlingen
Kostprijs 50 euro/groep
Praktisch Deze activiteit wordt enkel 

’s avonds gepland. Bij slecht 
weer kan de sterrenwacht niet 
geopend worden.
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Strandexpeditie

Omschrijving Ontspannende strandwandeling 
met nadruk op natuurlijke en 
niet-natuurlijke aanspoelsels op 
het natte en droge strand o.l.v. 
een ervaren natuurgids.

Plaats  Natuureducatief centrum 
Duinenhuis

Tijdstip  2 uur voor laag water
Duur 2 uur
Aantal  Max. 20 pers.
Kostprijs 60 euro/groep
Praktisch (meebrengen) Aangepaste kledij en schoenen is 

aangewezen. 

Duinenexpeditie 

Omschrijving Sportieve duinenwandeling in 
de Schipgatduinen met nadruk 
op plaatselijke fauna en flora. 
Onder leiding van een ervaren 
natuurgids worden enkele unieke 
en beschermde plantensoorten 
van dichtbij bekeken. 

Plaats  Natuureducatief centrum 
Duinenhuis

Duur  2 uur
Aantal  Max. 20 pers.
Kostprijs  60 euro/groep
Praktisch (meebrengen) Aangepaste kledij en schoenen is 

aangewezen. 

Activiteiten voor volwassenen
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Bezoek Sterrenjutter

Omschrijving  Planetariumvoorstelling 
gekoppeld aan een bezoek 
aan de sterrenwacht o.l.v. 
ervaringsdeskundigen.

Plaats  Natuureducatief centrum 
Duinenhuis

Duur  2 uur
Aantal  Max. 20 pers.
Kostprijs  75 euro/groep
Praktisch  Deze activiteit wordt enkel 

’s avonds gepland. Bij slecht 
weer kan de sterrenwacht niet 
geopend worden. 

Als kruier in zee

Omschrijving Al eens een echte garnaalkruier 
aan het werk gezien? Zou het 
niet fantastisch zijn om dit eens 
met je team uit te proberen? We 
trekken een echt kruipak, jas en 
riem aan en nemen jullie veilig 
onder begeleiding mee het water 
in. Na de trek gaan we de vangst 
sorteren. Een unieke belevenis 
waarover je nog jaren vertelt!

Plaats  Natuureducatief centrum 
Duinenhuis

Tijdstip  2 uur voor laag water, periode 
maart t.e.m. oktober

Duur  Max. 3,5 uur
Aantal  Max. 20 pers.
Kostprijs  120 euro/groep
Praktisch (meebrengen) De deelnemers krijgen ter plaatse 

aangepaste kledij om in het 
water te gaan. Graag een lange 
broek en kousen aantrekken 
om in het pak te kruipen. 
Reserve kledij en een handdoek 
meebrengen is aangeraden.

Extra begeleiding  Wenst u extra uitleg, tijdens de 
activiteit, over de vondsten in 
het kruinet kan u beroep doen op 
een ervaren natuurgids. Kostprijs 
wordt verhoogd met 50 euro per 
groep.
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Als kruier in zee + koken en proeven
van de garnalen in Duinenhuis

Omschrijving Al eens een echte garnaalkruier aan het werk gezien? Zou het niet 
fantastisch zijn om dit eens met je team uit te proberen? We trekken een 
echt kruipak, jas en riem aan en nemen jullie veilig onder begeleiding 
mee het water in. Na de trek gaan we de vangst sorteren, de garnalen 
worden nadien gekookt en geproefd aan het Duinenhuis.

Plaats  Natuureducatief centrum Duinenhuis
Tijdstip  2 uur voor laag water, periode maart t.e.m. oktober
Duur  Max. 4,5 uur
Aantal  Max. 20 pers.
Kostprijs 165 euro/groep
Praktisch (meebrengen) De deelnemers krijgen ter plaatse aangepaste kledij om in het water te 

gaan. Graag een lange broek en kousen aantrekken om in het pak te 
kruipen. Reserve kledij en een handdoek meebrengen is aangeraden.

Extra begeleiding  Wenst u extra uitleg, tijdens de activiteit, over de vondsten in het kruinet 
kan u beroep doen op een ervaren natuurgids. Kostprijs wordt verhoogd 
met 50 euro per groep.



Praktische afspraken
Voor reservaties of meer informatie over het aanbod van het Duinenhuis kunt u 
contact opnemen via onderstaande gegevens. Door de coördinatie van de binnen- 
en buitenactiviteiten zijn de medewerkers van het Duinenhuis niet altijd telefonisch 
bereikbaar. Een mailtje sturen is aangeraden. 
De reservatie wordt definitief na het ontvangen van het ingevulde reservatiefor-
mulier. Indien de groep door omstandigheden niet tijdig aanwezig kan zijn, wordt 
gevraagd om telefonisch te verwittigen. Het einduur van de activiteit zal echter niet 
gewijzigd worden. 

Bereikbaarheid
Het Duinenhuis is enkel te voet of met de fiets bereikbaar. Parkeren is mogelijk 
op het Elisabethplein of omliggende straten. Via het duinenpad of de Bettystraat 
(a/d Koninklijke Baan) bereikt u het Duinenhuis. Met het openbaar vervoer stapt u 
af aan de tramhalte ‘Lejeunelaan’. Via de Koninklijke Baan en Bettystraat bereikt u 
de het Duinenhuis.

  
Openingsuren
Voor scholen en zeeklassen  na reservatie van activiteiten 
Voor publiek in paas- en zomervakantie van ma t.e.m. vr 10.30 tot 12 u., 
13 u. tot 16.30 u. (behalve op feestdagen.)

Openingsuren Sterrenjutter zie www.koksijde.be/sterrenjutter.  

Contactgegevens
Natuureducatief centrum Duinenhuis
Bettystraat 7, 8670 Koksijde
T +32 (0)58 52 48 17
duinenhuis@koksijde.be
www.koksijde.be/duinenhuis
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