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Kom donderdagagavond 31 oktober met ons 
meepraten over het leven onderwater in  
de Waddenzee.

De Kampanje in Den Helder is deze avond het toneel 
voor de onderwaternatuur van de Waddenzee. Welke 
bijzondere rijkdommen herbergt de Waddenzee nu 
eigenlijk onder de zeespiegel? Bij laag water is al 
van alles te zien: krabben, wadslakjes, een bot, half 
ingegraven in het zand. Maar ga je dieper, dan is er 
nog een hele onderwaterwereld te ontdekken. 

Samen met u verkennen we deze wondere wereld. 
Aan de hand van een praatplaat ontdekken we de 
rijkdom van de onderwaternatuur. 
Jan Rotgans (gids en gastheer van het Wad) en Sander Holthuijsen (onderzoeker bij NIOZ) 
vertellen over hun bijzondere werk, we spelen een waddenquiz en we delen ideeën over dit 
thema. Samen met u maken we de onderwaternatuur zichtbaar en bekender, zodat nóg meer 
mensen zich kunnen verwonderen over het leven op, in en onder de Waddenzee.

Schuift u aan?
Woont of werkt u in dit gebied, of heeft het Wad uw interesse? Kom dan donderdag  
31 oktober naar het Onderwatercafé,in Den Helder. We starten om 19.30 uur en eindigen 
rond de klok van 22.00 uur. De bijeenkomst is kosteloos, en de drankjes krijgt  
u van ons. Aanmelden mag via onderwatercafe@gmail.com onder vermelding van uw naam 
en eventueel organisatie.

We hopen u te zien op 31 oktober in de Kampanje aan de Willemsoord 63 Den Helder.  
En mocht deze avond u niet passen, er volgen de komende tijd nog vijf onderwatercafés 
verspreid over het Waddengebied. 

UitNoDiGing 
onderWAtERCafé 

De onderwatercafés zijn een initiatief van Programma naar een Rijke Waddenzee. We organiseren 
meerdere cafés in het Waddengebied om de onderwaternatuur bekend en bemind te maken,  
en zo de bescherming van natuur onder het wateroppervlak te verankeren in beheer en beleid.  
Kijk op www.rijkewaddenzee.nl/onderwaternatuur voor meer informatie over de cafés.


