
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Hallo allemaal, 

 
Mijn naam is Marline Wennink. Ik ben een van de boswachters van Staatsbosbeheer in De 
Weerribben, een groot natuurgebied dat dichtbij jullie school ligt. Samen met de boswachters van 
Natuurmonumenten in De Wieden, zorgen we voor de natuur in Nationaal Park Weerribben-Wieden. 
Dat doen we niet alleen hoor! Gelukkig helpen heel veel mensen ons daarbij.  
 
Ik nodig jullie uit om binnenkort bij ons op Weerribben-Wieden Safari te komen. Dan laat ik - of één  
van mijn collega boswachters - jullie zien hoe bijzonder dit gebied is. We gaan dan met de boot De 
Weerribben in. De boswachter vertelt van alles over het gebied  en over de planten en dieren die we 
daar tegenkomen. Misschien ben je er samen met je ouders of met je klas al eens geweest. Kijk maar 
eens op de kaart waar het ligt.  
 
Het zou fijn zijn als jullie ons kunnen helpen onderzoeken hoe het gaat met de natuur in ons 
Nationaal Park. Wij boswachters willen graag weten of het water schoon genoeg is. Schoon water is 
namelijk heel belangrijk voor alle planten en dieren die hier leven. En schoon water is ook belangrijk 
voor mensen: voor drinkwater, voor landbouw en industrie of om in te zwemmen!  
 
Daarom vragen we jullie om mee te helpen met waterdiertjes tellen. Sommige waterdiertjes vind je 
alleen in schoon water en andere diertjes alleen in vies water. Door mee te doen aan de Nationale 
Waterdiertjes-telling helpen jullie ons een beeld te krijgen van de waterkwaliteit in Nationaal Park 
Weerribben-Wieden. Zo kunnen we zien of we wat moeten doen om het water schoner te krijgen. En 
daar profiteert iedereen van: de planten, de dieren en de 
mensen! 
 
Hebben jullie er zin in? Wij boswachters wel. Tot gauw bij 
Bezoekerscentrum De Weerribben! 
 
Met de hartelijk groeten van 
 
Mariline Weenink 
Boswachter van Staatsbosbeheer De Weerribben 
In Nationaal Park Weerribben-Wieden 
 


