
Honderd keer deelden de wetenschappers van de Waddenacademie en de 
Waddenvereniging hun kennis over het wad. Met de wetenschapsrubriek WadWeten 
bent u wekelijks op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van biolo-
gie, geologie en cultuurhistorie. Een wetenschappelijke benadering in heldere taal.

Nu is de beurt aan u! Test uw kennis over het waddengebied met de WadWeten 
prijspuzzel.

De beste ‘WadWeter’ mag letterlijk en figuurlijk het waddengebied gaan proeven op 
een culinaire tocht over het wad. Wadvaarder Jan Rotgans neemt de winnaar mee 
op deze smaakvolle tocht vanuit Den Oever. 

U maakt bovendien kans op een van de twintig Waddenwijsheid boekjes.

Hoe werkt het?

Vul het WadWeten kruiswoordraadsel in en win een culinaire reis met Wadvaarder Jan Rotgans 
over het waddengebied vanuit Den Oever! Of een van de twintig Waddenwijsheid boekjes. Alle 
antwoorden zijn uit de honderd WadWetens te halen. De artikelen vindt u op 
www.waddenvereniging.nl/wadweten en www.waddenacademie.nl/WadWeten.133.0.html. 
De letters in de gekleurde vakjes vormen samen een 17-letterig woord. Een aantal genummerde 
letters staan al op de goede plaats. En van de andere letters weet je door de kleur van het vakje in 
welk deel van het woord ze staan. Het gehele woord heeft te maken met het Eems-Dollardgebied. 
Mail dit woord naar prijsvraag@waddenacademie.knaw.nl, onder vermelding van uw naam en 
adresgegevens. Wanneer u kans wilt maken op een van de prijzen, moet uw mail uiterlijk 1 maart 
bij ons binnen zijn.

Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
Foto: Roy Vrouwenvelder
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Honderd keer WadWeten
Prijspuzzel

 Horizontaal

 3 techniek waarmee de vogeltrek kan worden gevolgd (5)
 4 plant in zee (7)
 7 stof die de vruchtbaarheid van zeehonden aantast (3)
 9 legt eieren in de Sargassozee (6)
11 habitat op grens van zee en land (7)
12 exotische soort in de Waddenzee (7)
15 auteur van Spiegel der Zeevaert (9)
17 dit zijn vissen die tussen zoet en zout water migreren (8)
19 manier van voedsel vangen van sterns (9)
21 zandplaat die waarschijnlijk binnen 50 jaar aan Texel
 vastgroeit (12)
23 voormalige binnenzee (9)
24 schelpdieretende vogel (9)

 Verticaal

 1 komen twee soorten van voor in de Waddenzee (7)
 2 deze kreeftachtige kan van sekse veranderen (7)
 5 houten wal die kweldervorming bevordert (6)
 6 helpt zeehond bij het vangen van vis (8)
 8 zeezoogdier (8)
10 heette eerst strandkweek (8)
13 piraat die de Likedelers leidde (11)
14 eigenschap van bacteriebolletjes die in de wadbodem
 voorkomen (10)
16 gebied waar een rivier in zee uitmondt (9)
18 konijnenziekte (10)
20 organisatie die de Waddenzee heeft uitgeroepen tot
 werelderfgoed (6)
22 diervriendelijke kleur licht op boorplatforms (5)
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