
 

Zeediertjes vangen 
Met een net in de zee lopen kleine zeediertjes vangen! 
 

Op de bodem van de zee wonen allerlei zeediertjes. Als het eb is kun je goed zien wat daar 
allemaal leeft! 
 
Dit is Nederland. Ons land heeft eilanden. Die noemen we de waddeneilanden. Een van die 
eilanden heet Texel. Daar gaan wij een kijkje nemen. Aan deze kant van het eiland ligt de 
waddenzee. Dat is een kleine zee tussen de waddeneilanden en de rest van Nederland. Bij 
eb wordt het water heel laag. Dan kun je over het wad lopen. Nu is het vloed.  

Als we de vork hier neerzetten op het randje komt het zo voorbij. Zo snel gaat het. Daar is 
het al een beetje over de bergjes. 

Het water wordt steeds hoger. Dat gaat heel snel.  

Let op, waar is het randje? Even rustig laten stromen, dan komen we precies zien waar het 
water is. Ja, hier stroomt iets. Even wachten, en dan duurt het niet al te lang en dan staan 
we midden in de zee. Dat gaat snel he? Dat duurt nog even en dan zijn we bij de dijk.  

Je kunt er allerlei waddiertjes vinden.  

Ik heb een krab, een hele rare krab! Hij graaft zich in. Dat is een stukje van een krab, die is 
niet helemaal heel meer. Dit witte dingetje, dat is een vervelling van een krab. Ik heb heel 
veel garnalen! Laat eens kijken, oja, ze springen alle kanten op. Een grote krab! Oja zeg, dat 
is een grote. Hoe moet je hem pakken, weet je dat? Zijwaarts. Waar zit die vuurtoren nou 
dan? En als het een vrouwtje is? Dan is die wat breder, wat ronder. Gaan we nog een 
stukje lopen. Eens kijken of daar wat in de bodem zit. Gaan jullie maar kijken wat er 
allemaal tevoorschijn komt. Wat is dit nou weer dan? Een slang? Een pier! Zie je zijn tong 
naar buiten komen? Hij heeft ook gepoept op mijn hand. Dat is niet vies, dat is zandpoep. 
Plankton heeft ie opgegeten en dat zand poept ie weer uit, allemaal pierenpoep. Eens even 
kijken wat hier in de bodem zit.  

Hier, een hele grote kokkel, zie je dat, die leven ook in de wadbodem. Hier en hier aan de 
buitenkant komen twee buisjes naar buiten steken. Dan kan die water aanzuigen, water 
met plankton en in het andere buisje spuit ie het water weer naar buiten, waar die 
plankton en zuurstof uit heeft gehaald.  

Wat is dat? Een zeeduizendpoot. Hij vindt het helemaal niet leuk op de grond, er zitten 
allemaal vogels in de buurt die lusten allemaal graag een zeeduizendpoot dus gaat ie snel 
de bodem weer in. Het lijkt net een konijn die een hol graaft. Weet je wat dit is? Een schelp, 
ja heel goed met een beestje erin een levende schelp. Dat is een buis waar die door kan 
ademen en water aanzuigen. Hij kan niet zomaar lucht happen. Dus die buis kan heel lang 
worden. 


