DIGI-WEETJES
Frank Sidler
Waddenbieb mobiel
Wandelend over het strand, langs een kwelder of varend over de Waddenzee
schieten je soms allerlei vragen te binnen: “Hoe kan je ook alweer zien of een
krab een mannetje of een vrouwtje is?”, “Was het nou zeealsem of toch de gewone zoutmelde die men vroeger tussen de lakens legde?” of “Was Griend vroeger
wel of niet bewoond?”. Op dat moment heb je in het veld behoefte aan een ”waddenbieb” waarin je snel de juiste informatie kan vinden. Goed nieuws voor alle
bezoekers van het waddengebied: de “waddenbieb” van de Waddenzeeschool is
nu geschikt gemaakt voor vertoning op telefoonformaat. Zeker nu je tegenwoordig ook op veel afgelegen plekken in het Waddengebied binnen het bereik van je
mobiele internetprovider bent, is dit een aanwinst!
De waddenbieb bestaat al een paar jaar als onderdeel van de website van de
Waddenzeeschool en biedt een schat aan achtergrondinformatie over allerlei soorten planten, dieren, landschapselementen en menselijke activiteiten. De Waddenzeeschool is het gezamenlijke educatieve portaal van de Nederlandse waddencentra, waar de Waddenvereniging sinds dit jaar ook aan bijdraagt. Voor alle lagen
van het onderwijs verzorgt de Waddenzeeschool lesmateriaal over en buitenprogramma’s in het Waddengebied. De waddenbieb wordt tot nu toe vooral door
scholieren gebruikt en geeft toegang tot meer dan 1800 informatieve internetpagina’s. Nu de hele rubriek in een modern jasje is gestoken, past de weergegeven
informatie zich aan aan het formaat van het beeldscherm van de gebruiker. De
computergebruiker ziet een opbouw in meerdere kolommen, de telefoongebruiker
kan al “swipend” door de informatie struinen.
http://www.waddenzeeschool.nl/uploads/encyclopediedata/index-waddenbieb.php
WaLTER
Stel, je wordt op een ochtend wakker en je besluit met laag water op de zeedijk
van Texel naar voedselzoekende vogels te gaan kijken. Dan wil je natuurlijk eerst
weten wanneer het laag water is en of het weer er een beetje goed voor is. Vroeger moest je daarvoor allerlei verschillende websites bezoeken, een heel gedoe
waardoor je je misschien liever nog een keer omdraaide en verder sliep. Sinds
kort kun je alle informatie over het getij, het weer en de watertemperatuur op één
website vinden: wad-nu.nl.
Deze website is opgezet binnen het project WaLTER. Dit staat voor 'Wadden Sea
Long-Term Ecosystem Research'. Instituten en organisaties die meerjarige metingen en onderzoek in het Waddengebied uitvoeren, werken daarin samen. Met
Wad-Nu willen ze verspreide gegevens over de actuele status van het Waddengebied via één punt beschikbaar maken. In de toekomst zullen ook andere gegevens
zoals zoutgehalte en aantallen bodemdieren digitaal beschikbaar komen. Zo wordt
de website voor de vele waddenbezoekers en -werkers een handig hulpmiddel.
Op de site van WaLTER is meer te vinden over het project. Wad-nu.nl is online en
brengt het getij, het weer, de watertemperatuur en een aantal webcams in beeld.
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