
Klysterde

NME-Centrum Noardeast Fryslân

l e s b r i e f

Wadlopen
     in de klas



2 Klysterde



Inhoudsopgave
Wadlopen in de klas  5

 Welkom ..................................................................................................... 5

 Doel ........................................................................................................... 5

 Tijdsduur .................................................................................................... 5

 Nodig ......................................................................................................... 5

Lesinformatie 7

 Inleiding ..................................................................................................... 7

 Maïzena-wad ............................................................................................. 7

 Afsluiting .................................................................................................... 7

 Wad Werelderfgoed ................................................................................... 7

Werkblad Wadlopen in de klas  9

 

3Klysterde



4 Klysterde



5Klysterde
Wadlopen in de klas

Welkom 
In deze les gaan de kinderen wadlopen zonder de school uit te gaan!

Doel  
De leerlingen krijgen een idee hoe het is om wad te lopen.  

Ze krijgen een beeld van het waddengebied en de dieren die er leven.

Tijdsduur  
30 minuten.

Nodig  
• Werkblad ‘Wadlopen in de klas’

• Platte bak (minimaal 20x20 cm) met maïzena papje

• Handdoek

• Zuidwester

• Hoge gympen en lange stok

n met twee extra afbeldingen be

Tekst: Ecomare

Foto’s: Piet Douma
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Lesinformatie
Inleiding 
Kom met zuidwester, hoge gympen en een lange stok de klas binnen. Wat gaan we vandaag doen? 

We gaan wadlopen! Wie heeft dit al eens eerder gedaan?

Bespreek met de klas:

Waar liggen de wadden? Wat is wad? Wat is wadlopen? Wat heb je nodig om wad te lopen? Welke kleren en 

materiaal en waarom?  Wat kom je tegen op een wadwandeling? Hou van de laatste een lijstje bij op het bord: 

dit kan variëren van dieren (wadpieren, vogels (wat voor?), zeehonden) tot aan modder en geulen met water. t 

Hoe ziet het wad er uit?  Zijn er bomen of andere planten?  Hoe is de bodem? Zullen we veel andere mensen

tegenkomen?

Wil je wat beeldmateriaal laten zien?

Ga dan naar www.waddenzeeschool.nl

Maizena-wad 
Om de leerlingen in het lokaal het bijna echte wadloop-gevoel te geven, kun je een bak met een maïzena papje 

vullen. Als leerlingen er voorzichtig in gaan staan, zakken ze een beetje weg en voelt het aan als slik.

Afsluiting 
Vraag na afloop: Hoe lijkt het je om echt wad te lopen? Wat lijkt je leuk, mooi enzovoort? Is wadlopen gevaar-

lijk, waarom? Bijvoorbeeld door de opkomende vloed, maar ook door snel opkomende zeemist, waardoor je je 

oriëntatie kan verliezen. Bespreek het belang van het waddengebied als nationaal en internationaal natuurge-

bied. Door de afwisseling van droogvallen en onderwater staan, is de Waddenzee belangrijk voor vissen die er 

hun eieren leggen. Maar ook voor trekvogels die hier halverwege hun lange trektocht rusten en voedsel vinden. 

Zie ook www.waddenschool.nl 

Wad Werelderfgoed 
De Waddenzee - uniek in de wereld! Nergens ter wereld kom je zo’n uitgestrekt en gevarieerd gebied tegen, 

ontstaan onder invloed van eb en vloed en waar de veranderingen dagelijks merkbaar zijn. De Waddenzee van 

Nederland en Duitsland is werelderfgoed sinds 2009. In 2014 is het Deense deel ook bijgeschreven, waardoor  

de Waddenzee nu compleet op de Werelderfgoedlijst staat. 
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We gaan wadlopen. Vanaf Groningen  

naar Schiermonnikoog. Trek de hoge  

gympen aan, houd warme en winddichte 

kleren bij de hand, dan vertrekken we.

1.    Wat kom je tegen op het 
wad? 
Zet het juiste nummer bij het juiste woord 

 
 Japanse oester

 Rustende kanoetstrandkopers

 Poephoopje van een wadpier

 Rosse grutto’s op zoek naar eten

 Diep wegzakken in het slib

 Krab

 Stevige zandbodem

 Tot je knieën waden door een geul

 Dijk

3.    Om te kunnen wadlopen 
moet het water laag staan. 
Dat heeft te maken met eb 
en vloed 
Omcirkel het juiste woord:

 
 Bij eb wordt het hoog/laag water.

 Bij vloed wordt het hoog/laag water.

  Hoog water duurt: 15 minuten/ 

ongeveer 6 uur.

  Eb duurt: 15 minuten/ 

ongeveer 6 uur.
 
We moeten dus goed bekijken hoe lang de 

tocht duurt. We moeten tijdens eb lopen, 

zodat we tijdens vloed van het wad af zijn.

2.    Het drooggevallen wad is 
belangrijk voor vogels.  
Waar gebruiken vogels  
het wad voor? 
 

 1.  ..........................................................................................

   ..........................................................................................

 2.  ..........................................................................................

   ..........................................................................................

Naast wadpieren kun je krabben, schelpen, garnalen en met veel geluk zelfs zeehonden 

tegenkomen. Wat eten deze dieren en door wie worden ze zelf gegeven?

4.    Kies uit het rijtje hiernaast. 
eet wordt gegeten door

Zeehond

Schelpdier 

Krab 

Garnaal 

Wadpier
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Wadlopen in de klas
Werkblad
 

Kies uit:
 Platvis

 Scholekster

 Dode dieren

 Zilvermeeuw

  Plankton (kleinste plantjes en diertjes

 Water met voedseldeeltjes

 Zand met voedseldeeltjes
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