‘Wat is wad?’
Basiscursus ‘Ambassadeur van Waddenzee Werelderfgoed’
Programma cursusdag 1, donderdag 1 maart 2018 - bus bij de boot die om 10.30 uur vanuit Den Helder naar
Texel vertrekt – rijdt even langs de Stayokay om bagage af te leveren.
11.30 uur 11.45 uur -

Welkom – uiteenzetting van de cursus – koffie – Pierre Bonnet (Ecomare)
Ontstaan van het waddengebied – Pierre Bonnet
Met aandacht voor: de uniciteit van het gebied en waarom juist hier op aarde een dergelijk
gebied ontstaan is?

12.30 uur -

Lunch

13.15.uur -

De opvang van Ecomare – Salko de Wolf (dierverzorging Ecomare)
Met aandacht voor: olieslachtoffers, afvalslachtoffers en andere ongelukkige wadbewoners
die je als opstapper van de bruine vloot tegen kan komen
Verschijnselen op de Waddenzee - Mariene ecologie
Met aandacht voor: schuimalg, het lichten der zee, het trekken der zagers en Chinese
wolhandkrabben, maar ook waterhozen, eilandwolken en oerbossen Verder krijgen de
cursisten een overzicht van het marine ecosysteem van Werelderfgoed de Waddenzee Arthur Oosterbaan (Ecomare)

14.00 uur -

15.00 uur -

Koffie

15.30 uur -

practicum vogels – practicum vissen - Dick Schermer (Aqua Terr Air) en Pierre Bonnet
Met aandacht voor de herkenning, eigenschappen en gedrag.

17.00 uur 17.15 uur -

Met de bus naar Kaap Skil (het voormalige Maritiem en Jutters Museum) in Oudeschild
Bezoek expositie Kaap

18.00 uur -

Duurzame captains diner - Ruud Boom (Texel Catering Service)

19.30 uur -

30 minuten sessies; duurzame beroepschartervaart roulatieprogramma:
►Regels, waarom? – Arjan Dijkstra – min. EL&I)
Waarom zijn er regels en waarom zijn de regels in het ene gebied strenger dan in het andere?
►Afval op zee - Jan Andries van Franeker (Wageningen Marine Research)
Effecten van zwerfvuil, schoonmaakmiddelen, plastic, verf en grijs en zwart water afkomstig
van de bruine vloot en andere bronnen
►Verstoring van zeevogels en zeehonden in ruimte en tijd Dick Schermer
Tussendoor koffie met een Texels juttertje
Afsluiting dag 1 – met de bus naar Stayokay in Den Burg

21.15 uur -

Programma cursusdag 2, vrijdag 2 maart 2018 - met de bus om 08.45 uur naar Ecomare – bagage mee de bus
in.

09.00 uur -

Verhalen op het wad – Dick Schermer en Pierre Bonnet
Het waddengebied zit vol verhalen. Ze spoelen zo maar aan, meestal kleine verhalen, maar
ook wel eens super grote verhalen die zo in een jongens boek kunnen. We bezoeken eerst de
walviszaal voor een verhaal van Pierre. Daarna komt Dick met wat tips en aandachtspunten
om je eigen verhaal(tje) te geven op het wad.

10.00 uur -

Koffie

10.15 uur

11.30 uur -

Practicum aanspoelsels – Arthur Oosterbaan
Met aandacht voor: het op naam brengen van alles wat je op en in het wad kan vinden aan
biologisch materiaal, achtergronden en tips
kort bezoek aan de expositie van Ecomare op eigen gelegenheid

12.00 uur

Lunch op Ecomare

12.45 uur 13.15 uur
15.00 uur

Met de bus naar het wad van de Mokbaai (LW Mokbaai: 13.46 uur)
Wadlopen en korren met oefeningen – Dick Schermer en Pierre Bonnet
Lopen naar het Havenrestaurant

15.15 uur -

Uitreiken van de certificaten in het Havenrestaurant - Pam Wennekes Vereniging voor
Beroepschartervaart (BBZ)
En natuurlijk Koffie met een gebakje
Lopen naar de boot van 16.00 uur richting Den Helder

15.45 uur -

Einde

