
ELKE DAG 
PATAT!

Je leert nog eens wat

in Waddenstad

Bezoek onze nieuwe onderzoeksexpositie! 

Save the date!

Open voor publiek 12-4 

Feestelijke opening 12 mei

KORTE INTRODUCTIENIEUWSBRIEF
AFDELING PRESENTATIE EDUCATIE



Een kort overzicht van de nieuwe expo:

“Je leert nog eens wat in Waddenstad”

Voorzijde ingang nieuwe expo

Er komt een wetenschappelijk  winkelstraat voor het publiek  aarbij het onderzoek 
dat door wetenschappers van het NIOZ en a i  a i  a  is vertaald naar 
een beeld van een bepaalde winkel. Hieronder volgen de verschillende winkels waarin 
het onderzoek is te vinden.

Op het Waddenplein staat 
de plattegrond van 

addenstad met info 
waar wat zich bevindt.

Bij iedere winkel staat centraal een infomeubel waar  v  
he  onderzoek te zien     i   volledige ilm is in het 
theater te zien) 
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U bevindt zich hier

Mossel woonwinkel
Alles over de vijanden van de mossel

Mossel woonwinkel
Alles over de vijanden van de mossel

THEATER
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Waddenstad
Stadsplattegrond Citymap/Stadtplan

i
Waddenstad is mede mogelijk 

gemaakt door
Waddenstad was powered by / 

Waddenstad ist ermöglicht durch

Verder bedanken we de volgende 
organisaties voor hun medew-
erking:

•
•
•
•
•
•
•
ª
•
•Advertenties:

EAT WEEDEAT WEED
S U P E R M A R K T

Altijd de laagste prijs

MÖSSEL
W O O N W I N K E L

Volop voordeel en veel te beleven!

Bezoek ook museum Kaap Skil - 
Alles over onderwaterarcheologie



De naam van de tweede winkel is CLEAN-UP. 
Onderzoek vraag: Hoe voorkom je verstekelingen in ballastwater?

De derde winkel is EHBP. 
Onderzoek vraag: Hoe erg is plastic soep in de zee? (maagonderzoek tormvogel)

De  winkel in Waddencity is Mössel. 
Onderzoeksvraag: Hoe gaat het met de mosselbanken?

Sla het blad om

Hoe  e  e  e 
o e ke ?

 How are the mussel beds?

Wie ist es um die Miesmuschelbänke bestellt?

Mosselbanken
Sander Glorius, Wageningen marine research

Sla het blad om

Hoe oorko  je er eke i e  
i  w er?
       How to you prevent stowaways in ballast water?

Wie verhindert man blinde Passagiere im Ballastwasser? 

 Onderzoek naar bestrijding van exoten in 
ballastwater. Louis Peperzak, NIOZ zeeonderzoek

Sla het blad om

Hoe er  i  i  oe  i  zee?
            How bad is plastic soup in the sea?

Wie schlimm ist die Plastiksuppe im Meer? 

Onderzoek naar plastic in zeevogelmagen
an ndries van raneker  ageningen arine esear



Dan is er een toegang tot de bioscoop via "De Elssteeg" 

De vijfde winkel is ZEBO
Onderzoeksvraag: Waar haalt een meeuw eten vandaan?

De vierde winkel is EAT WEED - Supermarkt van de toekomst
Onderzoeksvraag: Hoe kweek je zeewier?

Hoe kweek je zeewier?
  How do you cultivate seaweed?

Wie baut man Seetang an?

Onderzoek naar het kweken van zeewieren
Klaas Timmermans, NIOZ 

Sla het blad om

Sla het blad om

r  ee  ee w 
e e  ?
            Where does a gull get its food?

Wie schlimm ist die Plastiksuppe im Meer? 

Onderzoek naar de voedselecologie van kleine mantelmeeuwen
Kees Camphuysen, NIOZ zeeonderzoek



De zevende winkel is Reisbureau Vlieg-Op
Onderzoeksvraag: Hoe kan een kanoet zo ver reizen?

De achtste winkel is het Politiebureau
Onderzoeksvraag: Wie heeft de bruinvis vermoord? Een CSI onderzoek.

De zesde winkel is Radio Zeehond 
Onderzoeksvraag: Hoe ver aa  een zeehond?

Sla het blad om

Hoe er  ee  zee o ?
            How far can a seal swim?

Wie weit schwimmt ein Seehund? 

Onderzoek naar zeehonden
Sophie Brasseur en Geert Aarts, Wageningen marine research

Sla het blad om

ie ee  e r i i  er oor ?
            Who murdered the porpoise?

Wer hat den Schweinswal ermordet? 

Onderzoek naar de verminking van bruinvissen
Mardik Leopold, Wageningen marine research en Judith van 

eijs ijk  O  zeeonderzoek

Sla het blad om

Hoe k  ee  k oe  zo er reize ?
            How can a red knot travel so far?

Wie kann ein Knutt so weit reisen? 

ere d ijd onderzoek naar een bijzondere advoge
Theunis Piersma, NIOZ zeeonderzoek



De negende winkel is het Wadrestaurant
Onderzoeksvraag: Wat valt er voor vogels te eten op het wad??

De tiende winkel is de vishandel
Onderzoeksvraag: Hoe is het met de vis in de Waddenzee?

In deze winkel kunnen bezoekers zien wat de huidige 
visstand in de Waddenzee is.

  er oor o e  e 
e e  o  e  w ??

	 What	do	birds	eat	on	the	mud	flats?
Was gibt es für die Vögel im Watt zu fressen?

Onderzoek naar de dieren in de wadbodem
ander o t ijsen en ob ekker  O  zeeonderzoek

Sla het blad om

Sla het blad om

Hoe i  e  e  e i  i  e 
e zee?

	 o 	are	the	 sh	in	the	Wadden	 ea?
Wie steht es um den Fisch im Wattenmeer?

Onderzoek naar de visstand in de Waddenzee
Hans Witte, NIOZ zeeonderzoek
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Bij het wadrestaurant komt een sel ieplek met een rubberboot die gebruikt werd 
door het NIOZ. Er komt een verkleedplek zodat bezoekers i  als wetenschapper  
op het wad kunnen begeven.

De toegang tot het “Theater” gaat via de Elssteeg
Hier zijn alle onderzoeksfilms achter elkaar gemonteerd.

E X P L O R E 
T H E  E A R T H

CLOSE TO THE EDGE
HOLIDAY FEEL GOOD MOVIE

Kanoeten zijn extreem goed voorbereid op hun trektocht. Hoe krijgen ze dat voor elkaar? 

Regie: Prof. Theunis Piersma, NIOZ Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee

Invasion
of monsters

From Space?
Shocking, be prepared

Dit filmpje gaat over lozingen van ballastwater door zeeschepen en 
het effect daarvan op ecosystemen. 

Over kwallenplagen die mogelijk een wereldwijde milieuramp vormen.

In de hoofdrol: Dr. Louis Peperzak, NIOZ Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee

Seaweed
and the 
future

Almost 3D 
October 2023

Preview

Nienke gaat op zoek naar hét gewas van de toekomst: zeewier. 
Ze praat met zeewieronderzoekers, bezoekt zeewierkwekers en 

ontmoet zelfs twee zeewierboerinnen. Deze ‘macro-alg’ heeft 
alle eigenschappen in zich om succesvol te worden. Zelfs in het 

zeewierrestaurant valt het gewas niet tegen.

Regisseur: Prof. Klaas Timmermans, NIOZ

Who did it! 
Crime scene investigation

Onderzoekers: Dr. MF (Mardik) Leopold, Wageningen Marine Research, Dr. JDL (Judith) van Bleijswijk, NIOZ Nederlands 
Instituut voor Onderzoek der Zee en MSc Drs. LL (Lonneke) IJsseldijk, Diergeneeskunde Universiteit Utrecht
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Wie heeft de moord gepleegd? De laatste jaren spoelen er steeds vaker 
dode en zwaargewonde bruinvissen aan. Onderzoeker Lonneke IJsseldijk 
heeft zich vastgebeten in de zaak van de mysterieuze verwondingen van 
deze schattige zeezoogdieren. Op de snijtafel gaat zij als een patholoog-
anatoom te werk om de doodsoorzaak te achterhalen.

underwater Attack

Monster 
kills

ALMOST Too 
Fat TO FLY

WHY DID he EAT IT?
TRAVEL AND EAT DOCUMENTARY

Een meeuw vliegt meer dan 300 kilometer op 1 dag van Texel naar Amsterdam om eten te vinden 
voor haar hongerige kinderen. 

Regie: Dr. Kees Camphuijsen, NIOZ Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee

REAL LIFE STORY
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Entree

Nu in het Theater

Licht erachter

270 cm

218 cm

355 cm
85 cm

Entree

Theater



ALMOST Too 
Fat TO FLY

WHY DID he EAT IT?
TRAVEL AND EAT DOCUMENTARY

Een meeuw vliegt meer dan 300 kilometer op 1 dag van Texel naar Amsterdam om eten te vinden 
voor haar hongerige kinderen. 

Regie: Dr. Kees Camphuijsen, NIOZ Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee
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Who did it! 
Crime scene investigation

Onderzoekers: Dr. MF (Mardik) Leopold, Wageningen Marine Research, Dr. JDL (Judith) van Bleijswijk, NIOZ Nederlands 
Instituut voor Onderzoek der Zee en MSc Drs. LL (Lonneke) IJsseldijk, Diergeneeskunde Universiteit Utrecht
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Wie heeft de moord gepleegd? De laatste jaren spoelen er steeds vaker 
dode en zwaargewonde bruinvissen aan. Onderzoeker Lonneke IJsseldijk 
heeft zich vastgebeten in de zaak van de mysterieuze verwondingen van 
deze schattige zeezoogdieren. Op de snijtafel gaat zij als een patholoog-
anatoom te werk om de doodsoorzaak te achterhalen.

FILMRECHTEN © 2015 NTR/DE KENNIS VAN NU.

underwater Attack

Monster 
kills

Seaweed
and the 
future

Almost 3D 
October 2023

Preview

Nienke gaat op zoek naar hét gewas van de toekomst: zeewier. 
Ze praat met zeewieronderzoekers, bezoekt zeewierkwekers en 

ontmoet zelfs twee zeewierboerinnen. Deze ‘macro-alg’ heeft 
alle eigenschappen in zich om succesvol te worden. Zelfs in het 

zeewierrestaurant valt het gewas niet tegen.

Regisseur: Prof. Klaas Timmermans, NIOZ

Invasion
of monsters

From Space?
Shocking, be prepared

Dit filmpje gaat over lozingen van ballastwater door zeeschepen en 
het effect daarvan op ecosystemen. 

Over kwallenplagen die mogelijk een wereldwijde milieuramp vormen.

In de hoofdrol: Dr. Louis Peperzak, NIOZ Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee

Enkele osters va  i  die te zien zijn in het theater.


