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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. 

HEB JE EEN VRAAG, OP
MERKING, 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 JEUG
DNIEUWSBRIEF ONTVANGEN? MAIL JE E-MAILADRES NAAR JEUGD@

WADDENVERENIGING.NL

KINDERKAMER WADDENZEE

De Waddenzee is voor de Noordzeevissen een belangrijke plek om op te groeien. 
Vissen zoals tong en schol leggen hun eitjes in de Noordzee. Daar komen ze ook 
uit. De piepkleine visjes (larfjes) hebben nog niet veel kracht en komen door de 
stroming in de ondiepe Waddenzee terecht. Daar is het warmer, maar nog 
belangrijker… er is genoeg te eten! Voor de kleine visjes is de Waddenzee een 
echte luilekkerzee. De bodem zit vol wormen en er zweeft veel plankton. Als de 
vissen een jaartje of twee, drie zijn zoeken ze de diepe Noordzee weer op.

OPGROEIEN…

…IN HET WADDENGEBIED
Jonge platvisjes worden dus geboren in de Noordzee en groeien op in de Waddenzee. Maar er zijn ook dieren 

die geboren worden in de Waddenzee, daar opgroeien en verder leven. Zoals zeehonden. Voor de gewone en 

de grijze zeehond is de Waddenzee babykamer, kinderkamer, woonhuis en bejaardentehuis. Vogels kunnen uit een 

ei komen in het waddengebied, maar die zijn meestal, zodra ze kunnen vliegen, alweer snel vertrokken. 

Toch zijn er ook vogels die net als zeehonden altijd in het gebied blijven. Zoals de zilvermeeuw of de eidereend.

Mara groeit op tussen wel 
honderd papa’s en mama’s: 
de stoere visser, de verlegen 
boswachter, de regelmama 
en de zangeres. Toch woont 
ze het liefst tussen de 
meeuwen in haar vogelhut. 
Mara vindt dat de vogels 
zorgeloos moeten kunnen 
leven op het wad. Maar om 

dat te bereiken, heeft ze wel hulp nodig.
Waddenkind. Uitgeverij De Vier Windstreken. 

ISBN 978 90 5579 596 3. Prijs e 11,95

Kamperen op Terschelling, leuk! Niet 
dus, want Tim en Taco slapen in een 
tentje op een natuurcamping waar 
helemaal niets te doen is. Totdat ze in 
het bos een verlaten hut ontdekken… 
En is er nou een waddenspook of niet? 
Rond mei verschijnt het vervolg: 
Tim en Taco redden een zeehond.
Tim en Taco op Terschelling. Uitgeverij Mozaïek. 

ISBN 978 90 2399 231 8. Prijs e 10,95 

Spreekbeurt-

boeken

Een selectie van leuke 

en leerzame jeugd-

boeken over de Wadden, 

natuur en milieu

Lekkere 
leesboeken

TEKST: SABIEN VAN HEUSDEN

Titel:  Tim en Taco op Terschelling
Auteur:  Lieke van Duin
ISBN:  978 90 239 9231 8
Actieduur:  1 maart - 1 juni 2009
Normale prijs:  e 10,95
Actieprijs:  e 8,95
Actiecode:  901-61377

Deze bon is in te wisselen bij de boekhandelB
O

N

Super voor spreekbeurten of werkstuk-
ken over de Wadden! Van Den Helder 
tot en met Esbjerg, het hele gebied 
wordt in zeven hoofdstukken besproken. 
De Nederlandse Waddeneilanden 
worden er extra uitgelicht.
De Wadden. Uitgeverij Ellessy. 

ISBN 978 90 8660 030 4. Prijs e 10,95

Welke schade kan klimaatverandering 
veroorzaken? En wat kun jij doen om 
het tegen te gaan? Tips en ideeën voor 
het beschermen van onze aarde 
vind je in dit mooie boek.
Ontdek onze aarde: wat kun jij doen om het 

milieu te beschermen? Thomas Harris.

Uitgever De Fontein.

ISBN 978 90 2612 470 9. Prijs e 22,50

Elk voorjaar gebeurt het opnieuw in de 
natuur… lentekriebels! Dit boek vertelt 
hoe dieren jongen krijgen. Prachtige 
tekeningen met heldere uitleg over het 
paargedrag van bijvoorbeeld adder, 
zeehond, koekoek en zeepaardje.
Lentekriebels: hoe dieren kleintjes krijgen. 

Uitgeverij KNNV. Tialda Hoogeveen.

ISBN 978 90 5011 249 9. Prijs e 13,95

Bos-, water- en tuinvogels, met deze 
gids leer je 120 verschillende vogels 
kennen. Maar ook weet je na het lezen 
van dit boek of een vogel kan ruiken en 
hoe een vogel vliegt. In 2007 bekroond 
met een Zilveren Griffel.
Vogelontdekgids. Uitgeverij Ploegsma.

ISBN 978 90 2166 565 8. Prijs e 13,95

Svenja woont op het 
strand van Vlieland. 
Op een dag sluit ze 
vriendschap met 
potvis Kemi. Ze heeft 
hem hard nodig als 
ze in een spannend 
avontuur belandt 
met vreemde vissen 
en woeste 
zeemeerminnen…
Svenja en de zee. 

Flevodruk Harlingen BV. 

ISBN 978 90 7088 682 0. 

Prijs e 12,50

Bronnen

2,-
KORTING

OP DE MIDDENPLAAT: 
EIEREN EN KUIKENS VAN 
EEN PAAR ECHTE WADDENZEEVOGELS!
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FOTO NATURA / HANS LEIJNSE
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Wie krijgt er nou jongen midden in de winter!? In de koude wind en langs de koude 

zee? Van ongeveer november tot en met januari zijn de donzige grijze zeehondjes  

afhankelijk van de zorg van hun moeder. Ze kunnen nog niet zwemmen, omdat hun 

vacht te veel water opneemt. Helaas gebeurt het regelmatig, bijvoorbeeld bij  

springvloed, dat de zandplaten waar ze op liggen onder water lopen. De kleine  

zeehondenpups spoelen dan van de platen af en raken hun moeder kwijt. Daarom 

wordt bekeken of de wadplaten hoger gemaakt kunnen worden. Deze vluchtheuvels 

moeten er dan voor zorgen dat de kleintjes veilig kunnen blijven liggen.
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´Van mijn vader en moeder weet ik dat 
ik voor het eerst op een Waddeneiland 
kwam toen ik één was. Dat was op 
Schiermonnikoog. Maar dat kan ik mij 
niet herinneren. Daarna zijn we vaak naar 
Waddeneilanden geweest, met de  
caravan. Texel, Vlieland, Ameland, 
Schiermonnikoog. En ook Borkum. De 
laatste keer was Texel, vorige zomer. 
Vanaf Texel zijn we toen naar Vlieland 
gegaan. Dat was met een soort  
vissersboot, mijn moeder vertelde dat 
die ‘De Vriendschap’ heette. Eerst  
moesten we over het strand, met een 
trekker. We stopten omdat er een  
zeehond lag, en die ging toen het water 
in. Vanaf de boot zag ik ook zeehonden. 
Ik weet dat er twee soorten zeehonden 
zijn in de Waddenzee. De een is bruinig-
zwart en de ander grijs.

Het leuke van de Waddenzee is dat je er 
veel dingen kunt zien. Krabben, vissen 
en schelpen als kokkels, strandgapers 
en van die scheerschelpen die op het 
strand liggen. Van die schelpen weet ik 
omdat we op Texel meegingen met een 
groep van de Waddenvereniging, waar 
ze er alles over vertelden. In een kokkel 

zit een beestje, als je de schelpen open- 
maakt. Of met de verrekijker van mijn 
vader kijken of ik zeehonden kan zien,  
of schepen - die zie ik meestal eerder 
dan mijn vader!

Mijn beste herinnering van Texel is toen 
ik aan het strand speelde met mijn 
neefjes en nichtjes. Ik had bijna een 
zeester te pakken, toen kwam er zo´n 
stomme golf en was ik hem kwijt.  
Maar het speelpaleis bij de camping was 
ook erg leuk.

Het verschil tussen de Waddenzee en  
de Noordzee is dat je bij eb over de 
Waddenzee kan rijden, dan gaat het  
water weg. Dat gebeurt twee keer per 
dag. Ik houd van de zee. Daarom wil  
ik later bij de marine. Als ik groot ben  
ga ik ook naar de Waddenzee,  
misschien.´

De Waddenvereniging 

heeft ruim 40.000 leden.

Eén van hen, 

Matthijs Braam (8), 

zeeliefhebber en 

toekomstig marine-

man uit Assen, 

stelt zich aan u voor. 
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iK
ben lid van de Waddenvereniging 

Matthijs Braam 

TEKST: MARCUS WERNER

Van links naar rechts
2 ZO WORDT EEN JONGE ZEEHOND 
 GENOEMD
3  VAN DEZE VOGEL ZIJN ER HÉÉL VEEL 
 IN HET WADDENGEBIED
4  DIT VINDT DE EIDEREEND ERG LEKKER
8 JOUW KAMER EN DE WADDENZEE
9 DIT DOET EEN ZEEHOND ALS HIJ ZIJN 
 MOEDER KWIJT IS
10 EILANDJES TUSSEN HARLINGEN EN 
 TERSCHELLING WAAR OOK GRIJZE  
 ZEEHONDEN GEBOREN WORDEN

Van boven naar beneden
1 PLATVIS
2 DIT EET EEN JONG VISJE
5 DEZE VOGEL LEEFT IN EEN CRÈCHE
6 GROOTSTE VOGEL IN HET 
 WADDENGEBIED
7 OP DIT SCHELPDIER WORDT IN DE 
 WADDENZEE ALLEEN NOG MAAR MET 
 DE HAND GEVIST

Als je deze puzzel oplost en je zet de 
gevonden letters in de zes vakjes, dan zie je 
een dier dat ook in de Waddenzee opgroeit.

Onder alle goede inzendingen van de 
wadrebus in het decembernummer zijn 
er twee T-shirts verloot. Ze zijn inmiddels 
verstuurd naar Bart Hakkesteegt, 6 jaar, 
uit Abbenes en Gea Mannak uit Zwolle.       
Veel plezier ermee!

Stuur de oplossing van deze puzzel 
vóór 13 april naar 
jeugd@waddenvereniging.nl. 
Misschien maak jij nu kans op 
een T-shirt!
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WADPUZZEL

TANTE PAST OP
EIDEREENDEN ZIE JE VEEL IN HET WADDENGEBIED. DAT KOMT OMDAT ZE 

MOSSELEN ZO LEKKER VINDEN. VEEL EIDEREENDEN BROEDEN ER OOK.  
ZODRA DE VROUWTJES HUN EIEREN GELEGD HEBBEN, GAAN DE MANNETJES 

WEG. VIJF WEKEN LANG VERLAAT EEN VROUWTJE AMPER HET NEST EN 
VERLIEST ZE DE HELFT VAN HAAR GEWICHT. ALS DE KLEINE EENDJES ZIJN 

GEBOREN ZOEKEN ALLE EIDEREENDVROUWTJES MÉT HUN KROOST 
ELKAAR OP EN BLIJVEN DICHT BIJ ELKAAR. SAMEN PASSEN ZE OP DE 

KINDEREN. DAT IS BELANGRIJK, WANT ER ZIJN VEEL VIJANDEN. MEEUWEN 
LUSTEN GRAAG ZO’N KLEIN PLUIZIG HAPJE. DE WADDENZEE IS DUS NIET 

ALLEEN KINDERKAMER, MAAR OOK CRÈCHE!

VLUCHTHEUVELS IN ZEE

FOTO NATURA / FLIP DE NOOYER
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