
3 Hoofdverhalen: 

 

• Watersysteem Wildernis (dagritmiek) 

• Watersysteem Weelde (seizoensritmiek) 

• Tiengemeten in relatie tot de delta 

Interactive Tiengemeten: 

de opdracht  

Invalshoeken: 

 

• Verschillen watersystemen Wildernis – Weelde 

• Gevolgen hiervan op biodiversiteit 

• Bijzonderheid van zoetwater getijdennatuur 
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Interactive Tiengemeten: 

beschikbare animatie RWS  

 

1 dag (29 mrt 1988) 

seizoen mrt-mei (1988-1990) 

 

selectie uit beide animaties gebruiken 

 

animaties aanpassen:  

kommen Weelde lopen niet 

in één keer vol, gebeurt na ca. 3-5 

overstromingen van de overlaat 



Interactive Tiengemeten: 

visualisatie eiland  

 

figuur RWS aanpassen 



Interactive Tiengemeten: 

visualisatie eiland  

 

figuur RWS aanpassen 

Aanvullen  

met Blanke Slikken 

(hier water in kreekjes met getij laten meebewegen) 



Interactive Tiengemeten: 

visualisatie eiland  

 

figuur RWS aanpassen 

Rug aangeven 

(= grens Wildernis / Weelde)  

Verlaagde rug aangeven 

Aanvullen  

met Blanke Slikken 

(hier water in kreekjes met getij laten meebewegen) 



Interactive Tiengemeten: 

visualisatie eiland 

 

permanent water in de Weelde 



Interactive Tiengemeten: 

visualisatie eiland 

 

uitgangspunt: (uit Deltanatuur)  



Interactive Tiengemeten: 

visualisatie eiland 

 

schets  

Aangeven: 

• wegen/wandelpaden 

• bebouwing 

• haventje – informatiecentrum Natuurmonumenten 

• Wildernis met kreken, verlaagde rug 

• Weelde met permanent water / drooggevallen stukken 

• Weemoed 

• noord-zuid oriëntatie 

Wildernis 

Weelde 
Weemoed 

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://brownsea.wiewer.nl/kompas_site.jpg&imgrefurl=http://brownsea.wiewer.nl/esta_insigne_scouting2004.html&usg=__E_fa16mNUVHCm6VZ2A7Y0HdmRFU=&h=248&w=250&sz=12&hl=nl&start=15&tbnid=ttd_vwOu_mk1rM:&tbnh=110&tbnw=111&prev=/images%3Fq%3Dkompasroos%26gbv%3D2%26hl%3Dnl


Interactive Tiengemeten: 

het scenario 



Startscherm 

 

Titel van de interactive (overal) 

 

Startknop (naar hoofdmenu) 

 

Doorlopende animatie 

waterdynamiek Weelde + 

Wildernis 

 

 

Animatie Wildernis: 

kreek vol + leeg, doorlopend 

herhalen 

 

 

Animatie Weelde: 

na 6x kreek vol + leeg => 

overstroming overlaat 

 

na 3-5 overstromingen zijn 

kommen Weelde vol 

 

stop overstroming overlaat 

 

verdamping Weelde (behalve 

permanent water) 

 

opnieuw 

Tiengemeten 
RITME van het WATER  START 

kreek vol + leeg 

overstroming overlaat 



Hoofdmenu 

 

Terugknop (naar startscherm) 

 

Doorlopende animatie 

waterdynamiek Weelde + 

Wildernis 

 

Tekstveld 

 

Foto’s met bijschriften 

 

3 Keuzeknoppen met titels 

 

Druk op een knop 

TERUG 

Ritme van het water 

 

Introtekst … 

Weelde, Wildernis, Delta 

de Dynamiek  

van de Delta 

de Hartslag  

van de Wildernis 

de Ademteug  

van de Weelde 

Tiengemeten 
RITME van het WATER  



Keuze Wildernis 

 

Terugknop (naar hoofdmenu) 

 

De animatie stopt – het eiland 

stroomt leeg (op de kreken en 

diepten met permanent water na) 

 

De keuzeknoppen verdwijnen 

 

Grenzen Wildernis aangeven 

 

Interactieve klok – bediening: 

 

Bezoeker draait aan wijzers van 

de klok, klok begint te lopen 

 

Animatie waterdynamiek start: 

kreek stroomt vol + leeg, vol + 

leeg enz. (twee keer per dag, in 

het ritme van het getij) 

 

Tekstveld (introductie) met foto’s 

en meerkeuzemenu 

TERUG 

Introtekst & foto’s 

 

Meerkeuzemenu 

Wildernis 

Tiengemeten 
RITME van het WATER  

Hoog, laag Planten Dieren 

Interactieve klok 
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Keuze Wildernis 

 

Terugknop (naar hoofdmenu) 

 

De animatie stopt – het eiland 

stroomt leeg (op de kreken en 

diepten met permanent water na) 

 

De keuzeknoppen verdwijnen 

 

Grenzen Wildernis aangeven 

 

Interactieve klok – bediening: 

 

Bezoeker draait aan wijzers van 

de klok, klok begint te lopen 

 

Animatie waterdynamiek start: 

kreek stroomt vol + leeg, vol + 

leeg enz. (twee keer per dag, in 

het ritme van het getij) 

 

Tekstveld (introductie) met foto’s 

en meerkeuzemenu 

 

Maak een keuze (dan verschijnt 

bijbehorende info) of druk op 

‘Terug’ 

 

NB Koppel animatie aan tekst: bij 

laag water zie je drooggevallen 

slikken met steltlopers e.d. 

TERUG 

Introtekst & foto’s 

 

Meerkeuzemenu 

Tiengemeten 
RITME van het WATER  

Hoog, laag Planten Dieren 

Interactieve klok 

Wildernis 
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Hoofdmenu 

 

Terugknop (naar startscherm) 

 

Doorlopende animatie 

waterdynamiek Weelde + 

Wildernis 

 

Tekstveld 

 

Foto’s met bijschriften 

 

3 Keuzeknoppen met titels 

 

Druk op een knop 

TERUG 

Ritme van het water 

 

Introtekst … 

Weelde, Wildernis, Delta 

de Dynamiek  

van de Delta 

de Ademteug  

van de Weelde 

de Hartslag  

van de Wildernis 

Tiengemeten 
RITME van het WATER  



Keuze Weelde 

 

Terugknop (naar hoofdmenu) 

 

De animatie stopt – het eiland 

stroomt leeg (op de kreken en 

diepten met permanent water na) 

 

De keuzeknoppen verdwijnen 

 

Grenzen Weelde aangeven 

 

Interactieve kalender – bediening: 

 

Bezoeker veegt over kalender, 

blaadjes scheuren af – start eind 

september 

 

Animatie waterdynamiek start: 

hartslag in Wildernis, nog geen 

waterbeweging in Weelde 

 

Medio november: water stroomt 

via overloop naar Weelde 

In 3-5 keer zijn kommen Weelde 

volgestroomd  

 

Medio mei: water in Weelde gaat 

verdampen 

Medio juli: water in Weelde is 

verdampt 

 

Enzovoort 

TERUG 

De Ademteug van de Weelde 

 

Intro 

Weelde 

Tiengemeten 
RITME van het WATER  

Interactieve kalender 

Introtekst & foto’s 

 

Meerkeuzemenu 

Vol, leeg Planten Dieren 
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Keuze Weelde 

 

Terugknop (naar hoofdmenu) 

 

De animatie stopt – het eiland 

stroomt leeg (op de kreken en 

diepten met permanent water na) 

 

De keuzeknoppen verdwijnen 

 

Grenzen Weelde aangeven 

 

Interactieve kalender 

 

Tekstveld (introductie) met foto’s 

en meerkeuzemenu 

 

Maak een keuze (dan verschijnt 

bijbehorende info) of druk op 

‘Terug’ 

 

NB Koppel animatie aan tekst: in 

winter zie je bij volgelopen 

kommen eenden, ganzen / in 

zomer zie je bij drooggevallen 

kommen slikken, steltlopers enz. 

TERUG 

De Ademteug van de Weelde 

 

Intro 

Tiengemeten 
RITME van het WATER  

Interactieve kalender 

Introtekst & foto’s 

 

Meerkeuzemenu 

Leeg, vol Planten Dieren 

Weelde 
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Hoofdmenu 

 

Terugknop (naar startscherm) 

 

Doorlopende animatie 

waterdynamiek Weelde + 

Wildernis 

 

Tekstveld 

 

Foto’s met bijschriften 

 

3 Keuzeknoppen met titels 

 

Druk op een knop 

TERUG 

Ritme van het water 

 

Introtekst … 

Weelde, Wildernis, Delta 

de Dynamiek  

van de Delta 

de Ademteug  

van de Weelde 

de Hartslag  

van de Wildernis 

Tiengemeten 
RITME van het WATER  



Keuze Dynamiek van de Delta 

 

Terugknop (naar startscherm) 

 

Doorlopende animatie 

waterdynamiek Weelde + 

Wildernis 

 

 

TERUG 

Waar komt het ritme 

van het water 

vandaan? 

Tiengemeten 
RITME van het WATER  



Keuze Dynamiek van de Delta 

 

Terugknop (naar startscherm) 

 

Uitzoomen naar de Delta 

 

Ligging Tiengemeten aangeven 

(hier: rode stip) 

 

Tekstveld + foto’s – door kunnen 

klikken naar volgende 

tekstblokjes met foto’s (ca. 3 x) 

 

Animatie: rivierwater stroomt 

vanuit Rijn en Maas via het 

Haringvliet richting de Noordzee. 

Water stroomt mondjesmaat 

vanuit delta naar Noordzee: 

sluisdeuren gaan bij laagwater 

open om te spuien. In 2010 gaan 

sluisdeuren op een kier (dit 

laatste wordt niet in de interactive 

uitgewerkt maar komt in de expo 

van Deltanatuur). 

TERUG 

Tiengemeten 
RITME van het WATER  

Dynamiek van de Delta 

 

tekst … 

Foto’s 

http://www.deltanatuur.nl/content.asp?kid=10026872&bid=10027277


Stroomschema 



start 

1. 

Ritme van  

het Water 

2.A  

Hartslag van 

de Wildernis 

 

3.A  

Ademteug 

van de 

Weelde 

4.A  

Dynamiek 

van de Delta 

2.B  

Hoog, laag 

2.C  

Planten 

2.D  

Dieren 

3.B  

Leeg, vol 

3.C 

Planten 

3.D 

Dieren 



Interactive Tiengemeten 
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