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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. 

Tot zo’n honderd jaar geleden was jutten een bron van inkomsten voor  
de bewoners van de Waddeneilanden. Ze konden de aangespoelde 
vondsten zelf gebruiken of verkopen. Een schipbreuk betekende 
vroeger hout op het strand. En met hout kun je veel doen. Kijk maar 
eens in de dorpskerk van Oost-Vlieland. De houten pilaren in het  
midden van de kerk zijn delen van aangespoelde scheepsmasten.

cadeaUtjeS van ver
De zee geeft vreemde 
cadeautjes. Soms 
ligt er niets, kijk je de 
volgende dag op  
dezelfde plaats, dan 
ligt er opeens heel 
veel. Het is maar  
precies wat voor 
weer het is en hoe 
de zeestroming 
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staat. Het is leuk om zelf te jutten. Je 
vindt altijd iets moois, zoals bijzondere 
schelpen, stenen of verpakkingen. Als er 
letters op staan, kun je aan de taal zien 
waar het vandaan komt. Als de letters 
vreemde tekens zijn, dan komt je vondst 
misschien uit Rusland, India of China. 
Meestal is je juttervondst overboord ge-
gooid. Golven en stroming zorgen ervoor 
dat het op het strand terechtkomt.
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TEkST: FRANk PETERSEN

wendbaar scheepje dat met een snor 
voor de boeg aan komt varen. De  
overstap op volle zee is een makkie. 
Geroutineerd wordt de tender tegen de 
scheepswand aangedrukt. Je merkt 
nauwelijks dat je op volle zee bent. Dan 
spuit de Gemini alweer op volle kracht 
richting Westereems. Rollend over de 
golven onder een strakblauwe hemel.
Bonga: ‘Loodswezen is eigenaar van deze 
supersnelle boten. De mannen aan boord 
zijn ook in dienst van ons. In Duitsland is 
dat anders. Daar is de loods zelfstandig 
en het materiaal en ondersteuning van 
de staat. Anders is ook dat in Duitsland 
gewerkt wordt met een permanente 
loodsboot op zee. Kijk daar ligt die. Mooi 
oud schip toch? Wij werken met onze 
tenders. Dat is sneller en efficiënter.’

Thuis op de brug
Aan boord van de snelle tender maakt 
Bonga plannen voor straks op de Askara. 
Is er wel of niet een sleepboot nodig om
de tanker straks de haven binnen te 
brengen? Heeft het schip een boegschroef? 

Is de grote schroef rechts- of linksdraaiend? 
Alles wat nodig is om een inschatting te 
maken over de manoeuvreerbaarheid 
neemt hij alvast door. Eenmaal bij de 
Askara wordt de tender tegen de hoge 
scheepswand aangedrukt. Via een 
touwladder klimmen we aan boord.
Op de brug neemt de loods de controle 
over. De opties worden besproken met 
de Turkse kapitein. Besloten wordt dat 
de Askara zonder sleepboot naar binnen 
gaat. Bonga informeert de kapitein ook 
over stroming, wind en getijden en geeft 
een schatting van de aankomsttijd. ‘Als 
loods moet ik me meteen thuisvoelen op 
zo’n schip. Als ik op de brug kom weet ik 
al waar we zijn. Ik ken de koersen die we 
moeten varen natuurlijk uit mijn hoofd en 
weet dat sommige stukken van de route 
link zijn. Daar lig je buiten de betonning 
met zo’n schip meteen vast. We zeggen 
wel eens: wij zijn aan boord om de boel 
heel te houden.’

Veilig en vlot
Bij aanloop naar de haven van Delfzijl 

geeft de loods opdracht om over te gaan 
op handbesturing en de snelheid te 
minderen tot 12 knopen. Staccato geeft 
hij koersen en snelheden door aan de 
stuurman: ‘One fiftyfive. Slow her down to 
ten knots. Easy on the rudder. One fourty. 
Port Anchor stand by.’ De stuurman her-
haalt elk commando. Het luistert nauw.
‘Bij Delfzijl is er maar één manier om  
binnen te komen. Dat moet gewoon in 
één keer goed gaan. Als het fout gaat 
zit je aan de grond.’ Uiteraard gaat het 
goed. Eenmaal in de smalle haven moet 
het schip nog keren om met de boeg 
richting havenmond aan te leggen. Als 
egeltjes zo voorzichtig wordt het schip 
door loods, kapitein en bemanning  
aangelegd. Bij vertrek met volle tanks 
komt er weer een loods aan boord. Dan 
kan de Askara veilig over de troebele 
Eems terug naar zee.

Meer informatie: 
www.loodswezen.nl
www.waddenvereniging.nl/
red-de-eems

VaargEulVErdiEping
De Waddenvereniging verzet zich tegen de 
vaargeulverdieping op het traject Eemshaven – 
Noordzee die Rijkswaterstaat wil uitvoeren. Het 
uitbaggeren van deze vaargeul komt bovenop 
allerlei andere ingrepen in de Eems. De rivier 
is versmald, rechtgetrokken en er wordt overal 
intensief gebaggerd. Hierdoor stroomt de rivier 
sneller dan normaal, is het eb- en vloedver-
schil toegenomen, het water te troebel en 
het natuurlijk system ontwricht. De Wadden-
vereniging voert al jaren actie om de toestand 
van de Eems te verbeteren. Elke verslechtering 
maakt dit doel moeilijker bereikbaar.

ScHeepSMaSten 
       in een kerkje

loodstender

duitse loodsboot
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De Waddenvereniging maakt zich grote 
zorgen over plastic afval in zee. Kijk zelf 
maar eens hoeveel plastic je ziet op het 
strand. Heel gevaarlijk is het rondje

van dun plastic dat gespannen zit om 
een sixpack (zes blikjes) met fris of bier. 
Vogels en vissen raken erin verstrikt.
Ook kleine stukjes plastic zijn slecht. 
Zeedieren en vogels denken dat het 
voedsel is. Ze slikken het door, maar het 
plastic verteert niet, het blijft vastzitten  
in hun maag. Gooi plastic afval dus  
altijd in een afvalbak.

Onder alle goede inzenders van 
het maartnummer is een T-shirt 
verloot. De oplossing van 
‘Welke hoort er niet bij?’ was: 
Bremen. Dat is geen Waddeneiland, 
maar een stad in het noorden 
van Duitsland. Het T-shirt is 
verstuurd naar Niels van den End 
uit Wilnis
Veel plezier ermee!

Hé, een fles! Met een brief erin! 
Wat staat daar nou? Ontcijfer de boodschap 
en stuur die per e-mail naar 
jeugd@waddenvereniging.nl. 
Misschien win jij het Wadden T-shirt!

paS op!

raadSel 
fleSSenpoSt!

Heel soms spoelen er reuzen aan, zoals een potvis op Vlieland of Texel.  
Potvissen, enorme zoogdieren, horen thuis in oceanen. Ze duiken honderden 
meters diep. In de zomer zwemt de potvis naar de Noordelijke IJszee. Bij de 
terugtocht kan het dier de weg kwijt zijn. In plaats van bij Schotland de  
Atlantische Oceaan in te zwemmen, gaat hij richting Nederland, de  
Noordzee in. Daar is het te ondiep en er is te weinig voedsel. Het arme dier 
raakt verzwakt, laat zich meedrijven en komt zo op het strand terecht.
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ZeereUS 
op Het Strand

26 TEkST: PAULA zUIDHOF

´Ik woon letterlijk ´langs de rand´.  
Oudebildtzijl, waar ik met mijn vriend 
en drie kleine kinderen woon, ligt aan 
de oostelijke rand van de gemeente Het 
Bildt, maar ook pal aan de Noord-Friese 
kust. Volgens mijn vriend wonen wij ook 
figuurlijk langs de rand, hij noemt het 
daar ´het zuidelijkste puntje van 
Scandinavië´.
Het is een prima plek voor kinderen. Wat 
mij bevalt is de eigenzinnigheid van de 
mensen. Niets verloopt er gladjes, er is 
altijd wel wat geheister, dat vind ik leuk. 
Maar ik voel me ook erg thuis in zo´n 
open landschap. Laat ik het zo zeggen: 
ik woonde vroeger alleen in de stad 
Groningen omdat ik er studeerde.
Oudebildtzijl bleek een roeivereniging  
te hebben, en ik kon plaatsnemen in  
het sloepenteam voor dames. Geen  
mooiere sport dan sloeproeien op de 
Waddenzee, het is een jeugddroom die 
in vervulling is gegaan! Dit jaar roei ik, 
nu in het team van Harlingen, voor een 
hoge plaats in de sloepenrace Harlingen-
Terschelling.
Ik denk dat mijn ‘wadrelatie’ ontstond 
tijdens vakanties als kind op Terschel-
ling. Later deed ik er vakantiewerk, in 

het Visserijmuseum. Na school dacht ik 
aan de zeevaartschool, maar het werd 
studeren in Groningen: zeebiologie, dat 
sprak me aan. Ik specialiseerde mij in 
de poolgebieden, en ging zelfs mee met 
een wetenschappelijke expeditie naar 
Spitsbergen. Op grond van die  
ervaringen begeleidde ik daarna natuur-
reizen naar IJsland en Scandinavië.
Vanuit de banden tussen de Wadden-
vereniging en de Natuurschool in  
Groningen waar ik werkte, help ik nu  
een periode van personeelskrapte te 
overbruggen. Het is een leuke nadere 
kennismaking met de vereniging. Het is 
een club die goed op de hoogte is.  
Biologen weten dat in de natuur  
complexe ecologische verbanden 
bestaan. De vereniging is zich bewust 
van de complexiteit van menselijke  
verhoudingen in het waddengebied.  
Niet alleen rekening houden met de 
mening van natuurliefhebbers, maar  
ook met bijvoorbeeld die van een  
eigenaar van een Visserijmuseum. Dat 
vind ik goed.´

De Waddenvereniging 

heeft ruim 40.000 leden.

Eén van hen, Chrisje 

van Ek (40), bioloog, 

natuurgids en tijdelijk 

projectmedewerker 

Waddenvereniging, 

stelt zich aan u voor. 

iK
ben lid van
de waddenvereniging 

TEkST: MARCUS WERNER
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