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Bronnen

43 Waddeneilanden worden in dit mooie document beschreven. 
Bewoonde eilanden, van het kleinste Süderoog tot het grote  
Texel. Maar ook de onbewoonde, zoals Simonszand, Memmert  
en Mellum. De mooie foto’s, de interessante informatie en  
persoonlijke verhalen zijn een must voor elke waddenliefhebber!
43 Waddeneilanden. ISBN 978 90 215 3777 1. e 19,95

Waar en wanneer kun je 
het beste een poelslak of 
een aardhommel tegen-
komen en wat is het  
verschil tussen een kolgans 
en een grauwe gans? 
De antwoorden staan 
in dit boekje dat ideaal 
is voor de beginnende 
natuurliefhebber. De uitleg 
is duidelijk, de illustraties 

van Elwin van der Kolk zijn mooi.
Veldkijker, gericht kijken naar dieren in  

de Nederlandse natuur. KNNV Uitgeverij.  

ISBN 978 90 5011 271 0. e 17,95

     Onze aarde is vergeven van plastic. In de  
Stille Oceaan drijft bijvoorbeeld een ‘eiland’ van plastic met een oppervlak 
dat twee keer zo groot is als de Verenigde Staten. Plastic soep toont wat de 
mensheid heeft aangericht, maar zet ook aan tot actie. Een paar pagina’s 
gaan over de vervuiling met plastic in de Waddenzee, met een bijdrage van 
Hidde van Kersen, directeur Waddenvereniging.
Plastic soep. Uitgeverij Lemniscaat. ISBN 978 90 477 0177 4. e 19,95

Dieren 
spotten

Een selectie van 
interessante 

publicaties over o.a. 
de Wadden
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van 
raZende 
Bol tot 
langli

300 vogelminiaturen
In dit prachtig vormgegeven boekje, dat in een half 
jaar tijd drie drukken beleefde, zijn alle ornithologische 
miniaturen van Kester Freriks gebundeld. Hij schreef ze 
tussen 2002 en 2007 wekelijks voor NRC Handelsblad. 
De kleur van het verenkleed, het vliegbeeld, het gedrag, 
hun plek in onze cultuur en de zeldzame kleuren-
portretten uit de Artis Bibliotheek, dit alles maakt het 
onmisbaar voor (literaire) vogelaars.
Vogels kijken. Athenaeum - Polak & Van Gennep.

ISBN 978 90 253 6401 4. e 19,95

Een geschiedenis van storm-
vloeden, terpenbouwers, 
dijkenbouwers en droog-

makers. Over Leeghwater, 
Lely, Cruquius, maar ook 
over het Deltaplan en de 

watersnoodramp van 1953. 
Waterwolven biedt een unieke 

beschrijving van de Neder-
landse strijd tegen het water 

met historisch beeldmateriaal.  
Waterwolven. Uitgeverij Atlas. 

ISBN 978 90 450 0481 5. e 34,90

Dreigend water
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Heb je een vraag, opMerking, goed idee? ScHrijf, bel of Mail naar: Waddenvereniging

poStbUS 90, 8860 ab Harlingen tel.: 0517-493693 e-Mail: info@Waddenvereniging.nl

Wil je de digitale jeUgdnieUWSbrief ontvangen? Mail je e-MailadreS naar jeUgd@Waddenvereniging.nl

ruim baan voor de jeugd! altijd in het hart van 
het Waddenmagazine: vier jeugdpagina’s. 

dat geeft jonge (en óók oudere) leden de kans even 
snel Waddeninformatie te tanken. 

Lang geleden vond men de Waddenzee maar een waardeloze watervlakte. Die kon je 
maar het beste inpolderen. En dat is ook bijna gebeurd! In 1965 wilde men een deel 
van het wad bij Ameland inpolderen. Daar kwam Kees Wevers (toen 16 jaar) tegen in 
opstand. Hij schreef brieven naar kranten en vond op die manier veel medestanders. 
Deze mensen richtten de Waddenvereniging op. Wij zorgen dat het wad het wad blijft. 
Gevolg: het gebied is zelfs tot werelderfgoed uitgeroepen!

van nUtteloze 
WaterplaS…

      Waddenzee oké? nog SteedS zijn de Meningen verdeeld: de een zegt 
dat Het goed gaat Met de Waddenzee, de ander zegt jUiSt van niet. Meneer a zegt dat de WaterkWaliteit goed iS, 
               MevroUW b zegt Weer van niet. Het aantal zeeHonden, de kWaliteit van de MoSSelbanken, 
de HoeveelHeid zeegraS… de Waddenzee Wordt Uitvoerig onderzocHt. door Heel veel MenSen. op de volgende 
                                  pagina’S kUn je zien Waar Het Wel en Waar Het niet goed Mee gaat in de Waddenzee.
     

…naar Waardevol natUUrgebied
Langzaam maar zeker groeide het besef dat de Waddenzee  

van onschatbare waarde is. Met name voor de vogels die het 
gebied gebruiken als rustplaats tijdens hun trek en er hun buikje 

rond eten. Daarom is alles wat er groeit en bloeit belangrijk.  
Gelukkig is de Waddenzee nu beschermd. Maar het blijft  

opletten, want er gebeuren nog steeds dingen die schadelijk zijn 
voor de natuur en het milieu.
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Het mag dan aangewezen zijn als werelderfgoedgebied, de 

Waddenzee en de aangrenzende Noordzee blijven druk bevaren. 

Een ongeluk waarbij olie vrijkomt, kan grote gevolgen hebben. 

Hoofdredacteur Hans Revier sprak in Harlingen met de 

voor de rampenbestrijding verantwoordelijke ambtenaren van 

Rijkswaterstaat, de experts van de Waddenvereniging en kreeg 

de nieuwste opruimtechnieken gedemonstreerd.

Het water van de Waddenzee wordt elke maand grondig gecheckt. Op vervuiling, op de temperatuur en op het zoutgehalte. 
Het waddenwater is afhankelijk van de kwaliteit van het water dat de zee instroomt. Als er bijvoorbeeld ergens op de  
Rijn een giftige lozing plaatsvindt, stroomt dat verontreinigende water via de Nieuwe Waterweg de Noordzee in en komt 
uiteindelijk in de Waddenzee terecht. Via de IJssel en het IJsselmeer belandt veel zoet water in de Waddenzee.
Omdat het door de klimaatverandering vaker en harder regent, krijgen de rivieren meer water te verwerken. Al dat water 
komt uiteindelijk in zee terecht. De Waddenzee wordt zo dus ook zoeter. Zwemmen kun je goed in de Waddenzee:  
van april tot september wordt de zwemwaterkwaliteit gecontroleerd en daar is meestal niets mis mee.

Als je deze puzzel oplost en de gevonden 
letters in de tien vakjes invult zie je wat 
naast rust en ruimte nog heel belangrijk is 
in het waddengebied

Onder alle goede inzendingen van het  
fotoraadsel (oplossing: nijlgans) in het 
juninummer zijn twee T-shirts verloot. 
Ze zijn inmiddels verstuurd naar Vera 
Baardolf uit Culemborg en Emiel Bos uit 
Assen. Veel plezier ermee!

De oplossing van deze puzzel kun je 
sturen (voor 1 december) naar  
jeugd@waddenvereniging.nl  
Misschien win jij nu een leuk T-shirt!

Van links naar rechts
1.  Het water van de Waddenzee 
 wordt steeds...
4.  Plant waaraan je kunt zien of het 
 goed gaat met de Waddenzee
7.  Plaats op Ameland
8.  Sinds eind juni is de Waddenzee...
9.  Blaffend dier in de Waddenzee
10. Voornaam van jongen die 
 inpoldering wilde voorkomen
11. Wandelen over de bodem van 
 de Waddenzee

Van boven naar beneden
2.  Het waddengebied is een 
 oase van...
3.  Vuurtoren van Terschelling
5.  Waddeneend
6.  Rederij die naar Terschelling 
 en Vlieland vaart

WadWater ook badWater?

WadpUzzel

die slecht zijn voor alles wat in zee leeft.
Het water van de Waddenzee is 
tegenwoordig nogal troebel, waardoor 
bijvoorbeeld zeegras niet goed groeit.  
En zeegras is belangrijk, omdat visjes  
en inktvisjes zich schuilhouden in 
zeegrasvelden. Ook krabben, slakjes  
en zeepaardjes kunnen hierin veilig 
opgroeien.

Het water is wel schoner dan vroeger en 
dat is de reden dat er meer zeehonden 
zijn. Van een paar honderd in 1980 tot 
ruim vijfduizend nu. Maar er kunnen ook 
zomaar opeens heel veel doodgaan. Dat 
lees je wel eens in de krant. Dan is er 
een zeehondenvirus. Maar hoe schoner 
het water, hoe minder last de zeehonden 
van het virus hebben. Ingewikkeld, hé?

Hoe schoner het water van 
de Waddenzee, hoe beter 
voor planten en dieren. Klinkt 
simpel, maar het is minder 
simpel dan je denkt. Want 
zelfs als het water helder is, 
hoeft het niet schoon te zijn. 
Dan kunnen er best  
chemische stoffen inzitten  
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Helder 
of niet?

Voor het bedrijfspand van BDS- 
Harlingen aan de nieuwe visserij-

haven staat een motorjacht op houten  
stutten. De kiel is zwaar beschadigd. 
BDS was betrokken bij de berging van 
het schip dat eind juli op de Pollendam 
-de stenen dam die de vaargeul bij  
Harlingen beschermt- was gevaren. Maar 
naast het bergen van schepen is BDS-
Harlingen vooral een specialist in het 
opruimen van olieverontreinigingen. Het 
is één van de belangrijkste aannemers die 
Rijkswaterstaat inzet als er onverhoopt 
een olieramp is. ‘De markt tenzij…, is 
onze filosofie’, vertelt Hans Kemper. Hij  
is senior medewerker bij het district 
Waddenzee van Rijkswaterstaat, officier 
van dienst en verantwoordelijk voor incident 
management. ‘Eind jaren negentig  
zijn we er vanaf gestapt om alles zelf te  

VoorBereid op 

olieramp?
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