
In dit document vind je van een deel van de opdrachten de antwoorden. Niet 
stiekem spieken voor je zelf over het antwoord nagedacht hebt hé?! 

Welk eiland ligt waar? (pagina 9)
Als je de eerste letters van de namen van de eilanden achter elkaar zet krijg je het woord TVTAS. 
De namen van de eilanden zijn: Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog. 

Zoute paardenbloemen (pagina 10) 
Werden de paardenbloemen in het glas met zout bij jou ook slap en krulden de bladeren op? 
Om te kunnen overleven moeten kwelderplanten goed om kunnen gaan met zout water. Ze kennen 
dan ook slimme trucjes om het zout, bijvoorbeeld via hun bladeren, weer kwijt te raken. De 
paardenbloem kent deze trucjes niet en kan dan ook niet groeien in de Waddenzee

De wereld rond (pagina 12)
Heb je Siberië en Mauritanië gevonden? Siberië is een heel groot gebied in Noord-Azië. Hier broedt 
de kanoetstrandloper. ’s Winters vindt hij het er te koud, daarom vliegt hij via de Waddenzee 
naar Mauritanië in West-Afrika. Een reis van wel 8500 km! En dat twee keer per jaar, want in het 
voorjaar vliegt hij weer terug naar Siberië. 

De kanoetstrandloper heeft verschillende ondersoorten. Twee van deze soorten komen in het 
waddengebied voor. De soort die in Siberië broedt en in Mauritanië overwintert blijft een paar 
weken in het waddengebied om zijn buik vol te eten. Daarna vliegt hij weer verder.  
De andere soort broedt in Canada of Groenland en trekt via IJsland naar de Waddenzee om hier te 
overwinteren. Deze hoeft een stuk minder ver te vliegen! Het voordeel van overwinteren in Afrika is 
dat het er een stuk warmer is. Uit onderzoek blijkt dat de kanoeten in Afrika minder tijd besteden 
aan foerageren (eten zoeken) en vliegen dan kanoeten die in het waddengebied overwinteren. 
Eenmaal in Afrika houden ze dus energie over. 

Antwoorden



Olie (pagina 14)
Is het je gelukt een veer te vinden? Misschien heb je het proefje met meerdere veren gedaan en 
verschil gezien? 

Bij het onder water houden van de veer blijft de veer zijn vorm houden. Misschien zag je kleine 
belletjes op de veer? Toen je de veer weer uit het water haalde zag je misschien een paar 
waterdruppeltjes op de veer, verder ziet hij er hetzelfde uit. Dit komt door het vettige laagje op 
de veer, dit stoot water af. Olie zorgt ervoor dat dit laagje zijn werk niet meer kan doen. Dit heb je 
vast ook gezien nadat je de veer in de slaolie hebt gedoopt. Veren die onder de olie zitten plakken 
aan elkaar en aan het lijf van een vogel vast. Ook laten ze water door, waardoor de vogel nat en 
koud wordt. Warm blijven lukt dus niet meer. 

Ben je benieuwd hoe het precies zit met dat vettige laagje op veren van vogels? Je leest er meer 
over op de website, onder het kopje olievogels. 

Vind jij alle wadvogels? (pagina 15)
De dertien vogelnamen vind je terug in onderstaande woordzoeker. Kon jij ze allemaal vinden? 



Kwelder (pagina 22)
Heb je de verschillende planten gevonden? Je bent er vast nog meer tegengekomen in 
de kwelder. 

Zeealsem 
De bladeren voelen zacht aan vind je ook niet? Het viltige laagje wat op de bladeren 
zit helpt de plant te overleven op de zoute bodem. Heb je de sterke, kruidachtige geur 
geroken? Vroeger legde men gedroogde takjes in de kledingkast of in het matras om 
vlooien te verdrijven. Op Texel wordt het daarom ook wel ‘flooiekruid’ genoemd. 

Lamsoor 
Waarom zou deze plant lamsoor heten? Inderdaad, de bladeren lijken wel een beetje op 
de oren van een lammetje! 
In Zeeland noemen ze de plant zeeaster ook wel lamsoor. Grappig, maar ook een beetje 
verwarrend. 

Zeekraal 
Zeekraal lijkt wel een beetje op een cactus door de dikke bladeren, vind je ook niet? Dat 
deze plant vlakbij zee groeit heb je vast gemerkt tijdens het proeven. 


