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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. 

Waar begint de Waddenzee? En waar houdt hij op? Het enige  
wat je kunt doen is goed op een kaart kijken. Je ziet dat de  
Waddenzee en de eilanden bij drie landen horen: Nederland, 
Duitsland en Denemarken. De regeringen hebben de grenzen 
bepaald. En een cartograaf (iemand die landkaarten tekent) trok 
streepjes op de kaart. Tot hier is het Nederland, dan komt een 
stuk Duitsland en nog verder, naar het noordoosten, is de  
Waddenzee van Denemarken. Een vogel, een vis of een zeehond 
trekt zich daar niets van aan. Voor dieren is de Waddenzee een 
grenzeloos natuurgebied.

bUnkeren!
Trekvogels vliegen enorme afstanden en 
steken daarbij, zonder het te weten, vele 
landsgrenzen over. De Waddenzee is een 
belangrijke tussenstop om bij te tanken, 
te eten dus. Er zijn vogels die in korte 
tijd zoveel eten dat ze hun gewicht meer 
dan verdubbelen. Ze bunkeren voedsel 
en dat is nodig ook. Hun vliegreis van 
Rusland naar Afrika en terug vraagt heel 
wat ‘brandstof’, wat ze onderweg zelf 
moeten vinden. In het waddengebied is 
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een Streepje op de kaart

´Het stuk wad dat ik eigenlijk wilde 
adopteren was al vergeven. Maar het 
naastliggende blokje van vijf hectare 
was nog wél vrij, dus dat heb ik meteen 
genomen. Waar mijn stukje wad ligt, en 
waarom juist daar? De westpunt van 
Ameland natuurlijk, bij Hollum! Die plek 
ligt mij, sinds ik als tiener op Ameland 
terecht kwam voor vakantiewerk in een 
pannenkoekenhuis, ontzettend na aan 
het hart. Zo op de kop van het eiland 
zie je zeehonden liggen, en in de verte 
Terschelling. En vlakbij liggen de acht 
paarden begraven die verdronken bij de 
ramp met het lanceren van de  
strandreddingsboot in 1979.
Half december kreeg ik het adoptie-
certificaat voor mijn stukje wad, en  
toen ik met kerst weer op Ameland was, 
gaf het een heel apart gevoel om er op 
uit te kijken. Ik wilde er wel een vlag op 
planten: dat is van mij!
Wat ik zo mooi vind aan het reizen naar 
een waddeneiland, is dat je op de vaste 
wal tussen de mensen en auto’s staat. 
En even later, op het eiland, lost alles 
en iedereen op in het niets. Ook heel 
bijzonder is hoe het wad nooit hetzelfde 
is, met de getijden en de wisselende 

luchten. Ameland blijft mijn favoriete 
eiland: om de speciale sfeer en  
tradities als het mysterieuze volksfeest 
Sundeklaas. Maar ze moeten er niet te 
veel vakantieparkachtige dingen  
bouwen, met van die uit de toon  
vallende nieuwe witte huisjes.
Vroeger vond ik de Waddenvereniging 
vaak wat ´anti-´, maar nu gaat het veel 
meer om mensen bij het wad betrekken 
en laten zien hoe het beter kan. Dat 
spreekt mij aan, en daarom werd ik  
drie jaar geleden lid.
Na te hebben gewerkt als verpleeg-
kundige, volg ik nu de fotoacademie.  
Ik zit in het voorlaatste jaar en kreeg  
al professionele opdrachten. Het is  
nu zoeken naar een specialisme,  
wie weet wel natuurfotografie op de 
wadden!´

De Waddenvereniging 

heeft ruim 40.000 leden.

Eén van hen, 

Corrie Grupstra (39), 

´wadoptant´ van 

een stukje wad 

en fotograaf, 

stelt zich aan u voor. 

iK
ben lid van
de Waddenvereniging 

TEKST: MARCUS WERNER

??
??

??
??

??
??

?

veel voedsel voor 
trekvogels. 
Afhankelijk van de 
soort eten de vogels 
kleine waterdieren 
en vissen, maar ook 
gras en planten. 
Op de volgende 
pagina’s kun je zien 
waar de vogels naar 
toe vliegen.
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Zeehonden kunnen heerlijk in 
het zonnetje liggen op een zand-
bank in de Waddenzee. Eindelijk 
begint hij of zij te hobbelen en 
duikt het water in. Waarheen? 
Hoever? Om antwoorden te 
krijgen hebben wetenschap-
pers bij een aantal zeehonden 
een zendertje geplaatst om ze 
te volgen. Zo weten ze nu dat 
zeehonden een gebied van  

twintig kilometer nodig hebben 
om voedsel te zoeken. En dat ze 
erg ver en supersnel zwemmen. 
Ze halen wel 35 kilometer per 
uur. Van grenzen trekken ze zich 
niets aan. Ze zwemmen vanuit de 
Nederlandse Waddenzee naar 
Duitsland, naar Denemarken en 
zelfs naar Schotland en  
Engeland. Heen én terug!

De oplossing van dit raadsel kun je (voor xx datum xx) 
sturen naar jeugd@waddenvereniging.nl. Misschien 
maak jij nu kans op een T-shirt!

Onder alle goede inzendingen in het decembernummer 
zijn twee T-shirts verloot. De oplossing was: 
Hansje Brinker. Hij steekt z’n vinger in een dijk om 
overstroming te voorkomen. Het is een taart, 
Hansje is gemaakt van marsepein.
De T-shirts zijn verstuurd naar xxxxxxx uit xxxxxxxx 
en xxxxxxxx uit xxxxxxxx.
Veel plezier ermee!

Welke 
hoort 
er niet 
bij?
terschelling
Wangerooge
borkum
bremen
Süderoog
Sylt
Schiermonnikoog

Waar gaat die 
zeeHond Heen?

raadSel 
die niet!

Een TomTom of de navigatie-apparatuur van een vliegtuig dragen ze niet bij zich. Trekvogels  
hebben een natuurlijk richtinggevoel. Hun kompas is aangeboren, waardoor ze precies weten  
welke kant ze op moeten vliegen en waar hun eindbestemming is. Wetenschappers hebben  
er al veel studie van gemaakt. Ze weten nu dat trekvogels gebruik maken van de magnetische  
aantrekkingskracht van de aarde en de stand van de zon en de sterren. Trekvogels vliegen ook ’s nachts. 
Generaties vogels geven ervaringen door aan hun jongen. Elk jaar is de tijd van vertrek en aankomst bijna hetzelfde.
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Hoe vinden 
vogelS de Weg?

26 TEKST: PAULA ZUIDHOF

Bronnen

Harlingen is veel meer dan de vestigingsplaats 
van de Waddenvereniging of de haven waar 
de veerboot vertrekt. Historicus Johan van der 
Wal en fotograaf Henri Drost belichten de vele 
facetten van de Friese havenstad. De vroege 
historie tot en met de moderne bedrijvigheid 
passeren in veel korte hoofdstukjes en verzorgde 
foto’s de revue.
Dit is Harlingen. 

Flevodruk 

Harlingen. ISBN 

978 90 70886 91 2. 

e 15,95

Met ruim zeshonderd foto’s en korte  
teksten laten Sytske en Adriaan Dijksen 

de lezer kennismaken met de grote  
verscheidenheid van de Texelse natuur. 

Eenware ontdekkingsreis, waarbij met 
name de details van de natuurfotografie 

opvallen. Ook voor de doorgewinterde 
Texel-liefhebber valt in dit fraaie boek 

veel te ontdekken.
Texel natuurlijk. Media-

bureau Langeveld & 

de Rooy. ISBN 978 90 

70133 05 4. e 39,95. 

Verkrijgbaar bij de 

Texelse boekhandels 

en Ecomare.

Ontdekkingsreis 

op Texel

Een selectie van 
interessante 

publicaties over o.a. 
de Wadden

TEKST: SAbIEN VAN HEUSDEN / FOTO’S: ROELOF VRIES

Aantrekkelijk 
Harlingen

Natuurbeheer in Nederland
Het beheer van Nederlandse natuur-
gebieden levert veel discussie op. In 
deze afwisselende verzameling essays 
komen onder meer de rol van grote 
grazers, de rol van de landbouw en 
de effecten van de klimaatverandering 
aan de orde.

Het moderne wadlopen vindt zijn oor-
sprong in de jaren vijftig. Ter ere van het 
45-jarig bestaan van de Friese wadloop-
organisatie, de Fryske Waedrinners, 
tekende voormalig wadloopgids Joop 
Hooiring deze geschiedenis op. Een 
caleidoscopisch verhaal, voorzien van 
veel foto’s en aantekeningen uit de per-
soonlijke archieven van wadloopgidsen.
45 jaar Fryske Waedrinners. Uitgave in eigen 

beheer door de Fryske Weadrinners. Te 

bestellen bij fryskewaedrinners@hotmail.com 

en overmaken van e 15,00 op gironummer 

5580098 o.v.v. ‘boek Hooiring’.

Drinkwater op Terschelling
Pas in 1959 werd Terschelling volledig op het openbare 
drinkwaternet aangesloten. 50 jaar rinkwater op 
Terschelling was voor waterbedrijf Vitens aanleiding een 
boekje uit te geven. Hierin beschrijft Arjen Kok wat er 
allemaal komt kijken bij de drink-watervoorziening op een 
waddeneiland.
50 jaar drinkwater op Terschelling, Arjen Kok. Uitgave in de reeks 

Sporen in het zand. 96 pp. ISBN 978 94 90288 01 3. e 7,50
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Wadloophistorie

Natuur als nooit te  

voren, beschouwing  

over Natuurbeheer in 

Nederland. KNNV 

Uitgeverij. ISBN 

978 90 5011 313 7. 

e 19,95
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