
Ik maak een
prentenboek 
over de schildpadden
in de gracht
van Zwolle! 

Bekijk de eerste 
versie van mijn
verhaal & schetsen.

Bewijsfoto’s op Instagram!

@SchildpadinZwolle

Potgietersingel Potgietersingel

PotgietersingelWezenlandenpark

Er zitten 

schildpadden 
in de gracht van 

Zwolle!



Bekijk 
de eerste 
schetsen!



De meeste Schildpadden wonen 
ver weg. Ze zwemmen buiten in 
de zee waar het lekker warm is.

Maar deze schildpad woont buiten in Nederland.
 In een sloot in ons koude kikkerlandje. 

Hoe is hij daar belandt? 
Dat ga je nu horen. 



Schildpad ligt in de weide
 van de kinderboerderij.

Zijn baasje heeft hem
 daar achtergelaten.



Schildpad was vroeger 
een huisdier. 

Met zijn eigen aquarium. 

Maar hij groeide.. en groeide..

En op een dag.. paste hij 
niet meer in zijn huisje.



Schildpad’s baasje brengt 
hem naar de kinderboerderij.

“Vaarwel Schildpad,” zegt hij. “Je bent nu 
groot genoeg om voor jezelf te zorgen!”

Hij gaat weg en laat Schildpad alleen achter.



Schildpad zucht diep.

“Maar Ik weet helemaal niet hoe 
ik voor mezelf moet zorgen!”  

zegt hij treurig.

Een biggetje kijkt uit
een kier in de stal.

Hij ziet Schildpad liggen en 
roept: “Kom toch binnen. 
Bij ons is het warm en gezellig.”

Schildpad loopt naar de stal. 
Het is er groot genoeg. En de 
vloer is lekker zacht!

“Hier kan ik wel wonen,” 
denkt Schildpad blij.



Schildpad slaapt samen met 
alle biggetjes dicht tegen  
Mama Big aan. 

Totdat hij wakker 
wordt van...

De biggen snurken 

ongelofelijk hard!



Hij valt in slaap onder de blote hemel.

“Nu kan ik eindelijk slapen,” 
denkt Schildpad blij.

Schildpad kruipt voorzichtig
uit de stal. Buiten is het stil. 



“Nu kan ik eindelijk slapen,” 
denkt Schildpad blij.

Schildpad kruipt voorzichtig
uit de stal. Buiten is het stil. 

Opeens schrikt Schildpad 
wakker van de haan. 

Schildpad zucht.
“Is het nu alweer ochtend?”

Hij staat op. 
“Vandaag ga ik een huisje 
zoeken. Ver hier vandaan!” 

Hij springt in de 
sloot en zwemt weg.



 “Daar kan ik wel even liggen!” denkt hij blij.

Na uren zwemmen is Schildpad moe. 
Hij ziet een leeg nestje in het water. 



“Wegwezen!” kwaken ze nijdig. 

“Hier wonen wij.”

Plotseling zwemmen er boze 
meerkoeten op hem af!



Er drijft een lekker hapje aan de oppervlakte. 
“Dat hapje is van mij,” denkt hij blij.

Schildpad zwemt onder water verder. 



Iemand trekt aan zijn staart 
 en sleurt hem boven water. 

Het is een waterrat.

“Dat hapje was voor mij!”  
zegt Schildpad boos.

“Dat was geen hapje!”  
legt de waterrat uit. 

“Het is een val.”

Hij wijst naar een visser, 
die een vis binnen hengelt. 

“Dat had jij kunnen zijn!”



   Maar de rat lacht. “Je hebt geluk!” 

   Hij wijst naar de eenden in de lucht.

 “Volg hen maar eens. Eenden 
   kunnen heel goed eten vinden.”

Schildpad schrikt 
van het geluid van 
overvliegende eenden.



Schildpad kan de eenden
bijna niet bijhouden. 
Ze vliegen zo snel! 

De eenden landen bij een
vlonder naast een woonboot. 

Waar een jongetje en zijn opa
de eendjes voeren.



En dus eet Schildpad vrolijk mee.

Het jongetje roept: “Kijk, Opa Schipper! 
Daar zwemt een schildpad! 

Die heb ik hier nog nooit gezien!”

“Geef hem ook maar wat brood, Tim!” 
zegt zijn opa.



Tim zit aan de eettafel. 
Ze eten vandaag mosselen. 
Dat lust Tim niet.

“Kijk opa Schipper, 
de schildpad zit er nog 
steeds! Mag ik naar hem 
toe alsjeblieft?”

“Je moet eerst je bord
leegeten,” zegt Opa.

Tim gooit stiekem al
zijn mosselen overboord. 

Schildpad smult ervan! 

“Hier kan ik wel even blijven,” 
denkt Schildpad blij.

Uren gaan voorbij. Het brood is op,
maar Schildpad ligt nog steeds op de vlonder.



“Maak je geen zorgen, Schildpad.” zegt opa.
“Ik neem je mee naar binnen.”

Die avond stormt het heel erg hard. 
Schildpad ligt op de vlonder. 
Hij duikt diep in zijn schild.



En vanaf dat moment is
 Schildpad weer een huisdier!



Het wordt winter. 
Schildpad kan nu niet meer 
buiten zwemmen. 
Er ligt ijs op de sloot.

Daarom gaat Schildpad vaak 
in bad. Hij zwemt dan tussen 
allemaal kleine badeendjes!

Tim is aan het schaatsen. 

Schildpad kijkt jaloers toe. 
Hij wil ook heel graag
weer naar buiten! 

Opa geeft hem een aai over
zijn bol.

“Nog even, jongen. 
Binnenkort gaan we 
samen naar buiten. Beloofd!”



Het is eindelijk lente. 

Opa, Tim en Schildpad 
gaan varen. Samen sjezen 
ze supersnel over het water van de gracht.

Ze gaan naar de drijf-inn. 
Schildpad mag een rondje zwemmen.
En hij krijgt een hapje pannenkoek.



Tijdens het varen ziet
Tim iets heel bijzonders.

“Opa, kijk eens!” 

Er zit een schildpad
in de gracht! 

Ze ligt te zonnen op een
 boomstronk in het water.

Schildpad kijkt opa
 smekend aan.

Hij wil heel graag
 naar haar toe!

Maar op een dag veranderd alles.

Opa glimlacht en zegt: 
“Tim, het wordt tijd dat
Schildpad het nest verlaat.”



Schildpad kijkt opa
 smekend aan.

Hij wil heel graag
 naar haar toe!

 
Vanaf zijn boot wuift hij
de twee schildpadjes na.

“Beloof dat je me
 blijft bezoeken!”

Opa laat Schildpad gaan. 



Op een dag roept Tim:
“Opa Schipper, kom snel!”

Ze zien Schildpad tussen
de eendjes zwemmen.  

En hij is niet alleen!

Schildpad glimlacht
naar opa Schipper.

En hij kijkt trots naar

zijn vrolijke familie.





Work in progress

Benieuwd hoe het verder gaat?

Schrijf je in voor een eenmalige nieuwsbrief 
die ik stuur als het boek af is.

Ga naar annevree.com/schildpad 
om je in te schrijven.

Of volg mijn instagram:
@annevreeillustration.


