Wadlopen
Op stap met de wadloopgids
Sanny gaat samen met gids Hans wadlopen op Ameland. Zij leert onder andere dat de schelpdieren die
in de Waddenzee leven het water schoon houden.
Hallo, bent u de wadloopgids? Ik ben de wadloopgids, Hans. Nou dat is mooi. Ik heb een vraag: waarom kan
wadlopen gevaarlijk zijn? Wadlopen kan gevaarlijk zijn omdat je twee keer op een dag laag water hebt, dat
heet eb. En twee keer op een dag heb je hoog water en dat heet vloed.
Oké, dus bij eb loop je dus eigenlijk over de zandbank. Op de bodem van de zee, ja. En bij vloed zou jij
eigenlijk in het water lopen. Ja, dan moet je zwemmen. Dat is geen goed idee!
Nou, ik heb er zin in. Nou, dan gaan we. Normaal kan je hier toch helemaal niet lopen? Normaal niet, maar nu
is het laag water en over 6 uur is het hoog water. Twee keer op een dag hebben we dus laag en hoog water. En
dan staat hier ongeveer twee meter water.
Wat zijn dit allemaal voor dingen die ik overal zie? Dat zijn oesters. Kan ik er een paar pakken? Denk erom,
ze zijn scherp. Wel mooi. Deze schelpen in de Waddenzee houden het zeewater schoon.
Daar kunnen we misschien een leuk proefje mee doen. Twee bakjes met zeewater met gelijke kleur. In het ene
bakje doen we wat mosselen. En dan wachten we vijf minuten en dan kijken hoe schoon ze het water maken.
Kijk, hoe het al schoner wordt. Dat is echt een heel groot verschil.
Moet je je voorstellen dat er geen schelpen in de Waddenzee zijn, geen oesters, geen mosselen, geen kokkels.
Dus al deze diertjes maken de zee eigenlijk een stuk schoner. Ja, een stuk schoner. Wat is dat? Een alikruik.
We moeten weer terug want het water komt op. Het wordt vloed natuurlijk. Ik moet sowieso opschieten want
mijn boot naar het vasteland vertrekt zo.

