activiteiten
vanaf de camping

Wildpluktochten op het wad
Lucy Hulskers organiseert dit jaar vanaf de camping wildpluktochten op het wad. Lucy is een
zeer ervaren wildpluk-/natuurgids. Haar wildpluktochten zijn dan ook een hele ervaring, echt
een tocht voor natuurliefhebbers!
Wildplukken klinkt alsof de hele kwelder wordt
leeggeplukt, maar dat gebeurt niet. In principe blijft het
plukken beperkt tot wat zeewier, enkele oesters en/of
andere schaaldieren die meegenomen mogen worden.
Op de fiets en wandelend worden flora en fauna van het
waddengebied verkend. De gids duikt eerst de diepte
van de historie in. Hoe is de polderkwelder ontstaan?
Hoe komt het dat de planten zich zo hebben kunnen
aanpassen? In de Negenboerenpolder en op de
kwelders vertelt ze vervolgens over de vele bijzondere
planten en vogels die er zijn. Kent u bijvoorbeeld het
kleine velduiltje. En wist u bijvoorbeeld dat er
verschillende soorten zeewieren zijn? Welke mineralen
zitten er in de wieren en waarom zijn ze zo gezond?
Hoeveel mineralen zitten er in het zeewater? enz.
Er wordt ook een rondje om de rijsdammen gelopen. Hier vind je allerlei wieren, schaal- en
schelpdieren, waaronder ook de oester. Voor wie dat wil, wordt er ook geproefd! Lucy weet
precies welke wier eetbaar is en hoe je een oester opent.
1. Het accent van de tocht ligt op kijken, leren en ervaren.
2. Leeftijd indicatie is vanaf 12 jaar en er kunnen maximaal 10 deelnemers mee.
Voor kinderen is er de alternatieve tocht “Pieren en dieren”.
3. De tocht word per fiets gedaan. De groep fietst vanaf de camping over fietspaden
naar de Negenboerenpolder en de kwelders daarachter gelegen. In Pieterburen zijn
op diverse locaties fietsen te huur, o.a. bij Waddenhoes Gastenverblijven.
4. De tocht duurt 2 tot 3 uur, zolang de deelnemers maar geïnteresseerd blijven en het
leuk vinden.
5. De tocht geschiedt geheel op eigen risico. Iedere deelnemer zal vooraf een
eigenrisico verklaring moeten ondertekenen.
6. Voor informatie over de wildpluktochten kun je Lucy rustig aanspreken. Zij heeft een
vaste seizoenplaats op de camping en is vaak te vinden in de tuinen.
Prijs: in overleg, afhankelijk van de wensen voor de tocht
Informatie en opgave bij Lucy Hulskers, mail illucyon@hotmail.com, T (06) 4399 9282

