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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. 

Iedereen weet wat een dijk is, want Nederlanders 
zijn opgegroeid met dijken. Je vindt ze langs rivieren 
en langs de kust van het IJsselmeer, de Noordzee 
en de Waddenzee. Maar als je aan een dijk denkt, 
zie je eigenlijk altijd maar één soort voor je: de echte 
zeedijk. Met basaltblokken, bedekt met gras. En 
met schapen erop. Maar er zijn nog meer dijken. 
Zo had je heel vroeger ook wierdijken. Deze dijken 
bestonden uit palen met daartussen samengeperst 
zeegras. Het zeegras spoelde niet zo makkelijk weg. 
Dit gras werd destijds uit de Waddenzee gehaald. 
Inmiddels zijn deze dijken zo goed als verdwenen, 
maar je kan een (herstelde) wierdijk bewonderen aan 
de zuidkant van… Wieringen!

een dijk van een dUin
Een heel ander soort dijk is de stuifdijk. Deze dijken vind je alleen op de  
Waddeneilanden. Vroeger waren gebieden zoals de Boschplaat op Terschelling nog 
zandvlaktes en de Noordzee stroomde er dagelijks overheen. Een stuifdijk moest de 
oplossing bieden, zo zou het eiland niet in stukken vallen. Er werden takkenschermen 
neergezet die het opwaaiende zand moesten tegenhouden. Zo is er een lange  
duinenrij ontstaan die op sommige plekken wel vijftien meter hoog is. Achter deze  
stuifdijk veranderde het landschap al snel: de zandvlaktes raakten begroeid en  
door deze stevigheid kon het eiland zijn vorm behouden. Je zou je kunnen afvragen  
waarom het geen stuifduin heet. Dat komt omdat die door mensen is aangelegd.  
Dan heet het een dijk. Een duin vormt zich op natuurlijke wijze.
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De strandtenthoudster
Het is helder koud weer bij ’t Zilt, het enige strandpaviljoen van Harlingen. 
De uitspanning staat hoog op de poten, tegen de dijk aangeklemd. 
Vlaggen, gerafeld door de altijd aanwezige wind, omlijnen het geheel. 
Petra van der Zee mag zich de gelukkige eigenaar noemen van dit prachtig 
gelegen etablissement. Als je haar vraagt naar haar favoriete waddenweer 
is het antwoord kort maar krachtig: ‘Het mooiste waddenweer bestaat niet. 
Zelfs als het mistig is, is het hier prachtig. Wel kan ik zeggen wat ik 
het meest aantrekkelijke weer vind: jagende wolken in een blauwe lucht 
bij een noordwester zes of zeven.’

De boer
Sander Koster is verantwoordelijk  
voor de melkgeitenhouderij van  
Gerbrandastate bij Pietersbierum,  
vlak achter de waddendijk. ‘Weer is 
belangrijk voor geiten. Droog weer 
is veel meer geitenweer, dat past ze 
gewoon beter. Een geit houdt niet van 
vocht. Ze geven ook goed melk op 
mooi droog weer en je hebt minder 
last van parasieten en ander gespuis. 
Wat je hier veel hebt is wind. Het  
geschenk van deze wind is dat je op 
een zomerse dag soms binnen een 
dag het gemaaide gras kunt inkuilen. 
Daardoor blijft de voedingswaarde  
in het kuilvoer optimaal behouden.  
En het verbaast me nog steeds: sta 
je ’s avonds na het maaien op een kaal 
perceel en dan is het zó hard gegaan.’

ben je al nieUWSgierig geWorden? 
op de Middenplaat zie je een Heleboel dijken!

dijken in 
overvloed
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Er zijn eilanden die helemaal geen zeedijken 
hebben! Zo is er in het Duitse waddengebied een 
eilandengroep waar tijdens vloed het water zo het  
eiland opstroomt. Spannend, hè? Gelukkig hebben 
de bewoners hun huizen op heuvels (terpen)  
gebouwd, waardoor ze droge voeten houden. 

Deze groep eilanden heet de Halligen. Vroeger 
waren dat wel honderd eilandjes, tegenwoordig  
zijn het er nog maar tien. De rest is overspoeld 
door de zee. Er zijn ook drie onbewoonde  
Nederlandse Waddeneilanden zonder zeedijken: 
Rottumeroog, Rottumerplaat en Zuiderduin.  
Stuifdijken zijn daar wel. Weet je wat grappig is?  
Afgelopen zomer was daar een vogelwachter  
die meneer Van Dijken heette.

Je ziet hier een leuk plaatje. Weet jij hoe dit jongetje 
heet? En weet je wat hij doet en waarom? En de 
laatste (bonus)vraag: zie je ook wat het is? 
De oplossing van dit raadsel kun je sturen 
(voor 1 februari) naar jeugd@waddenvereniging.nl. 
Misschien maak jij nu kans op een T-shirt!

Onder alle goede inzendingen in het septembernummer 
(oplossing: duisternis) zijn twee T-shirts verloot. 
Ze zijn inmiddels verstuurd naar Berber van der Meulen 
uit Enschede en Gerard van Straaten uit Apeldoorn. 
Veel plezier ermee!

droge voeten

dijkraadSel

De naam ‘Van Dijken’ is heel vroeger ontstaan. Achternamen werden verzonnen en hadden vaak te maken met 
iemands beroep of waar iemand woonde. Zo woonde mevrouw Bosma in het bos en meneer Van Dijken aan  
de dijk. Maar Bosma kan nu best in de stad wonen. Weet je dat er 95 achternamen zijn die iets met een dijk te 
maken hebben? Zo heb je: Op den Dijk, Van Dijk, Dijkgraaff, Dijkzeul, Dijkgat, Dijkema, Dijkhof, Dijkhuis, Dijkshoorn,  
Dijkland, Dijkman, Dijkstal enzovoort. Heb je zelf wel eens nagedacht waar jouw achternaam vandaan komt?

WM4UWM4U

´Ik wandel graag en veel. Ooit werkte 
ik bij de overheid als financieel beleids-
medewerker, waar ik ook voor ben 
opgeleid. Maar ik was ook vier jaar 
lang franciscaner minderbroeder. Veel 
mensen denken bij broederordes aan 
monniken die een teruggetrokken 
bestaan leiden. De katholieke  
franciscaanse orde, naar de heilige  
Franciscus van Assisi die mij altijd  
enorm heeft geïnspireerd, begeeft zich 
meer onder de mensen.
Enkele jaren geleden maakte ik een  
pelgrimstocht van Utrecht naar Rome  
en Assisi. Een heel verrijkende  
ervaring - door de afhankelijkheid van  
de elementen die je lopend hebt en het 
onderweg moeten opgeven van je  
zekerheden.
Mede door die ervaring richtte ik mijn 
eenmansbedrijf ‘De ziel gaat te voet’ op. 
Ik bied mijzelf daarmee aan als wandel- 
en gespreksgenoot voor individuele 
personen die vast zijn gelopen in werk 
of relatie of meer zingeving in het leven 
zoeken. Ook wandel ik met groepen. Als 
basis volgde ik de driejarige opleiding 
geestelijke begeleiding aan het  
Nijmeegse Titus Brandsma Instituut. 

Een psychiater of psycholoog ben ik 
níet, echt depressieve mensen zijn geen 
doelgroep.
Wandelend praten werkt beter dan 
tegenover elkaar in een stoel zitten. 
Stiltes vallen gemakkelijker, en door de 
lichamelijke vermoeidheid van een flinke 
wandeling komen gedachten beter los. 
Het weer ervaren is ook heel belangrijk: 
de heftigheid van een losbarstend  
onweer en een doorbrekende zon 
daarna.
Waarom lid van de Waddenvereniging? 
Omdat ik graag zie dat het wadden- 
gebied in al zijn diversiteit in stand 
gehouden wordt. Dus gasboringen laten 
zitten, en geen oeververbinding naar 
Ameland zoals dacht ik weleens  
is overwogen. Ik kom een à twee keer 
per jaar op Terschelling, mijn partner  
liet me kennismaken met het eiland.  
In oktober liep ik nog drie dagen met  
vrienden het Friese Kustpad, tussen 
Harlingen en Lauwersoog. Dat zou ik 
iedereen willen aanraden, eens vanaf  
de vastelandkust het wad beleven, in 
plaats van op de eilanden. Maar meer 
infrastructuur voor wandelen hoeft  
daar zeker niet te komen.´

De Waddenvereniging 

heeft ruim 40.000 leden.

Eén van hen, 

Marijn van Zon (46), 

wandelend geestelijk 

begeleider 

en ex-franciscaner 

broeder, 

stelt zich aan u voor. 

iK
ben lid van
de Waddenvereniging 
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