
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Hallo allemaal, 

 
Daar ben ik weer: Ronald Messemaker, boswachter van Natuurmonumenten in De Wieden.  Ik ben 
reuze benieuwd hoe jullie het vonden in De Wieden. Hebben jullie een mooie excursie gehad en veel 
waterdiertjes gevangen? Wij boswachters vinden het altijd erg leuk om ons stukje van het nationaal 
park te laten zien! 
 
Wat is het toch bijzonder dat we dichtbij zo’n mooi gebied wonen. Vinden jullie dat nu ook? Veel 
mensen in Nederland moeten een heel eind met de auto rijden voordat ze bij een natuurgebied zijn, 
maar voor jullie ligt het op fietsafstand. Een nationaal park in je achtertuin, dat is echt wel bijzonder 
hoor. En als je er vaker komt, kan je er met geduld en wat geluk zelfs een van de otters die er leven 
tegenkomen. Dan ben je echt een geluksvogel! 
 
Jullie hebben je waterdiertjes vangsten ingevoerd op de website van de Nationale Waterdiertjes-
telling. Kwam uit jullie meting een voldoende? Welke soorten en welke aantallen je vangt kan per 
dag en per plek verschillen. Wij boswachters moeten goed nadenken over de reden waarom de ene 
soort het beter naar het zin heeft en de andere. Doordat jullie en andere schoolgroepen je meting 
hebben doorgeven, kunnen wij zien of dat misschien komt doordat het water niet schoon genoeg is. 
Heel erg fijn dat jullie dat hebben gedaan, dat helpt ons enorm. Dank jullie wel daarvoor!  
 
Kom je gauw weer eens bij ons op bezoek: in De Wieden of  in De 
Weerribben? Je bent van harte welkom met je klas of samen met je 
familie of je vriendjes en vriendinnetjes. De boswachters zouden dat 
heel leuk vinden. Wie weet kom je dan wel een van ons tegen. 
Graag tot ziens in ons mooie Nationaal Park Weerribben-Wieden! 
 
Met de hartelijk groeten van 
 
Ronald Messemaker 
Boswachter van Natuurmonumenten De Wieden 
In Nationaal Park Weerribben-Wieden  


