
De Waddenzee: 
Swimway en 
kraamkamer
 
Benieuwd naar het leven onder de zeespiegel 
van de Waddenzee? Kom op 19 maart naar Café 
De Sleutel in Groningen en leer meer over de 
Swimway en de bijzondere wereld van plankton.  

Café De Sleutel is deze avond het toneel voor 
de onderwaternatuur van de Waddenzee. Welke 
bijzondere schatten 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. 

Tijdens het onderwatercafé ontdekken we aan de hand van een praatplaat de rijkdom van 
de onderwaternatuur. Wouter van der Heij, van de Waddenvereniging, vertelt meer over het 
project Swimway Waddenzee. Dit project richt zich op herstelmaatregelen met betrekking 
tot vismigratieroutes en de kraamkamerfunctie van de Waddenzee. Barbara Rodenburg, van 
de TS31 Internos en Goede Vissers, laat zien hoe bijzonder plankton is. Bijzonderheden en 
observaties die zij als vissers doen, geven ze door aan onderzoekers. Samen zorgen ze voor  
een beter begrip van het ecosysteem van de Waddenzee. 

Kom ook!
Nieuwsgierig naar de wereld onderwater? Kom dan donderdagavond 19 maart naar café  
De Sleutel. 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 graag via onderwatercafe@gmail.com.

Uitnodiging 
onderwatercafé 
Groningen 

De onderwatercafés zijn een initiatief van Programma naar een Rijke Waddenzee. We organiseren samen 
met beheerders en onderzoekers meerdere cafés in het Waddengebied met als doel onderwaternatuur 
bekend en bemind te maken. Om zo de bescherming van natuur onder het wateroppervlak te verankeren in 
beheer en beleid. In het voorjaar volgen er nog twee onderwatercafés verspreidt over het waddengebied. 
Vrijdag 27 maart op de veerboot van Harlingen naar Terschelling v.v. en donderdag 16 april in Harlingen. 
Kijk op www.rijkewaddenzee.nl/onderwatercafes voor meer informatie over de Onderwatercafés.


