
Bezoekers van het waddengebied worden sinds enkele weken 
getrakteerd op een informatieposter, de Wad-ontdekkingskaart, 
die ze gratis kunnen afhalen op tal van toeristische punten. 
De natuur speelt een hoofdrol op de poster, want het wadden-
gebied is het laatste stukje Nederland waar planten en dieren 
nog echt in het wild leven.

Wad ’n natuur
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Vogels
Het waddengebied is een paradijs voor tal van vogels 
die hier overwinteren, een korte tussenstop maken of 
het hele jaar verblijven. Vogels herkennen? 
Download de gratis app Wadvogels.

Bonte strandloper
Kluut
Baardman
Grauwe kiekendief
IJsvogel
Bontbekplevier
Eider
Zeearend
Roerdomp
Brandgans
Bergeend
Kleine zwaan
Velduil
Wulp
Rotgans
Topper

Krombekstrandloper
Tureluur
Zilverplevier
Scholekster
Blauwe kiekendief
Grote stern
IJseend
Kleine mantelmeeuw
Geoorde fuut
Steenloper
Dwergstern
Zwarte zee-eend
Lepelaar
Strandplevier
Kanoet

VLIELAND

TERSCHELLING

AMELAND

SCHIERMONNIKOOG

ROTTUMERPLAAT

ROTTUMEROOG

BORKUM 
(DUITSLAND)

Waddenzee

Zoogdieren
Het bekendste zoogdier op het wad is zonder 
twijfel de zeehond. In de Waddenzee leven grijze 
en gewone zeehonden. Ze zijn vaak te zien vanaf 
de veerboten en soms gewoon vanaf de dijk. Het 
andere grote zoogdier in de Waddenzee is de 
bruinvis.

Bruinvis
Gewone zeehond
Grijze zeehond
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Kustverdediging
Het waddengebied beschermt het vasteland. De 
Waddeneilanden en zandbanken in de Noordzee 

-
ten en slibvelden in de ondiepe Waddenzee 
dempen de golven nog verder.

TEXEL
Kraamkamer
De ondiepe Waddenzee biedt weinig 
ruimte aan roofvissen en is zodoende 
een ideale kraamkamer voor vissen

Rivierprik
Serpeling
Driedoornig stekelbaarsje
Paling
Tiendoornig stekelbaarsje
Harder
Winde
Zeepaardje
Zeeforel
Zalm
Zeebaars
Snoekbaars
Spiering
Fint
Bot
Grote modderkruiper

Schaal- en schelpdieren
De waddenbodem is rijk aan schelp- en schaaldie-
ren, waaronder kokkels, mossels en garnalen. De 
kokkelvisserij wordt handmatig bedreven, de 
mosselvisserij is alleen toegestaan op speciale 
percelen, garnalen worden met kotters opgevist uit 
de geulen.

Mossel

Noordzeekrab
Garnaal
Kokkel

Planten
De Waddenzee kent een rijke en gevarieerde 

eetbaar. Ze mogen niet worden geplukt, maar 
zijn wel verkrijgbaar in winkels en restaurants. 
Meer weten over het leven op de waddenbo-
dem? Download de gratis app Wadwaaier.

Blauwe zeedistel
Helmgras
Zeegras
Zeekraal
Lamsoor
Harlekijnorchis

Jonge zeehonden kunnen vanwege hun 
dikke bontvacht de eerste drie weken 
van hun leven niet zwemmen

Delta
● Het Nederlandse waddengebied ligt in  
 de delta van de rivieren Ems, Vecht en  
 IJssel/Rijn
● In de Waddenzee ontmoet zoet water  
 uit Zwitserland, Duitsland en Neder- 
 land het zoute water van de Noordzee
● Het resultaat is een uniek getijdenge- 
 bied met brak water en een geheel  

Toerisme
De toeristische sector in het waddengebied is 
goed voor een jaaromzet van honderden 
miljoenen euro’s

De Waddenzee staat op de 
Werelderfgoedlijst van 
Unesco vanwege de 
unieke natuurwaarden

Noordzee

IJsselmeer

Trekvissen
● Vissoorten die vanuit zee naar de  
 rivieren trekken (en andersom)   
 gebrui ken de Waddenzee als   
 tussenstop
● Langs de Afsluitdijk wemelt het van  
 de trekvissen als glasaaltjes, stekel- 
 baarsjes, spieringen, forellen en   
 zalmen
● De dieren maken gebruik van speciaal  
 aangelegde vispassages
● Meer weten? 
 Download de gratis app Vissengids

Het waddengebied is het grootste 
natuurgebied van ons land

Kokkels produceren hun eigen antivries 
zodat ze ’s winters niet bevriezen

Kokkels en mossels uit de 
Waddenzee worden gegeten 
in heel West-Europa
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Harlingen

Den Helder

Holwerd

Kornwerderzand

Lauwersoog

Eemshaven

Noordzeekrab

Kokkel

● Formaat: A2
● Oplage: 100.000
● Prijs: gratis
●    
 jachthavens, campings,   
 VVV’s, boswachters
● Initiatiefnemer:   
 Programma Rijke   
 Waddenzee*
● www.waddenposter.nl

*i.s.m. noordelijke 
natuurorganisaties, 
provincies, sportvisserij 
en Rijkswaterstaat

Wad-ontdekkingskaart

Bij Kornwerderzand wordt in 
2019 een vismigratierivier 
geopend voor trekvissen

Harlekijnorchis

Waddeneilanden in ZOMER15
Onze zaterdagbijlage ZOMER15 richt de komende weken het spotlicht 
op de Waddeneilanden. Tot medio augustus wippen we van eiland naar 
eiland. We spreken met prominente bewoners, stappen binnen in 
waddenpaleisjes, laven ons aan lekkernijen, genieten van rust en 
ruimte en we verklappen de lezers waar ze moeten zijn. 
Als eerste staat zaterdag Texel centraal.
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Grijze zeehonden zijn over het algemeen 
een stuk groter dan gewone zeehonden 
en hebben een rechte snuit

Dollard


