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Inleiding

Water speelt een vanzelfsprekende rol in ons leven. We drinken het in ranja, koffie en thee, we douchen ons, gaan naar 
het toilet en sproeien de tuin. We zwemmen en varen of wandelen langs de zee, het meer en sloten en kanalen. Water 
biedt kinderen eindeloos veel speelplezier. Water is gewoon niet uit ons leven weg te denken. Daarom is het goed te 
weten waar het vandaan komt, wat we ermee doen en hoe we er goed voor moeten zorgen. 

Klimaatverandering: nieuwe uitdagingen
Je zou haast zeggen dat het vanzelfsprekend is. Toch is het hebben van schoon (drink)water en droge voeten verre van 
vanzelfsprekend. Vooral in een land als Nederland.
De meeste van ons weten wel dat er ingenieuze constructies zijn bedacht om het water te beheersen. Van deltawerken 
tot dijken, van sluizen tot afwatering. De laatste tijd komt er een nieuwe ‘waterfactor’ om de hoek kijken: de klimaat-
verandering. Het regent de laatste jaren harder en vaker dan vroeger. De wateroverlast in Groningen, januari 2012, ge-
tuigt hiervan. De opwarming van de aarde stelt overheden en waterschappen voor nieuwe uitdagingen: hoe kunnen we 
hoog water het hoofd bieden? Welke maatregelen worden er genomen om wateroverlast te beperken? En: wat kunnen 
burgers hieraan bijdragen? 

Curriculumvoorstel Watereducatie
Watereducatie op zich is geen verplicht onderdeel van het onderwijs, hoewel aspecten ervan in verschillende kerndoe-
len zijn ingebed. Toch stimuleert de overheid om watereducatie hoger op de agenda te zetten. 
Het Nationaal Expertisecentrum voor Leerplanontwikkeling (SLO) heeft daarom een curriculumvoorstel Watereduca-
tie ontwikkeld, om Kerndoel 48 - Leerlingen leren over de maatregelen die in Nederland genomen worden/werden om 
bewoning van door water bedreigde gebieden mogelijk te maken – te concretiseren en van inhoud te voorzien. Voor de 
inhoud van het curriculumvoorstel verwijzen we graag naar http://www.slo.nl/organisatie/recentepublicaties/wateredu-
catiecurriculumvoorstel/
Op basis van dit voorstel kunnen lesprogramma’s ontwikkeld worden waarin zowel scholen, waterschappen en andere 
(regionale) partners participeren. Hierbij wordt nadrukkelijk ook ruimte gegeven aan keuzes, inspanning en profilering 
van scholen. 

Wegwijs in Water
Het arrangement ‘Wegwijs in Water’ is een uitvloeisel van dit curriculumvoorstel. Het is tot stand gekomen in samen-
spraak met scholen, de Gemeente Groningen, de waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest en het Waterbedrijf 
Groningen. Wegwijs in Water biedt een aantal bouwstenen waarvan wij hopen dat scholen – of ze nu Jenaplan, Dalton 
of Speciaal Onderwijs zijn – er op hun eigen manier mee kunnen werken.  We hopen dan ook dat scholen hun specifie-
ke gebruik van Wegwijs in Water met ons willen delen, zodat ook anderen er hier hun voordeel mee kunnen doen.

Bouwstenen
Wegwijs in Water bestaat uit 5 onderdelen:
Een digiles ’De aarde, een bol vol water’ (v.a. groep 5)
Het Waterlab: een circuit met proefjes voor OB groep (2 t/m 4) en BB (groep 5 t/m 8)
Het buitencircuit, waarbij de waterkwaliteit gemeten wordt (v.a. groep 5)
Een Waterpad voor de kleuter- en onderbouw (groep 1 t/m 4)
Plusbouwstenen: een bezoek aan waterbedrijf, waterzuivering, gemeente of waterschap, of elementen van het educa-
tieve programma van deze ‘waterpartners’.
Het Waterpad en Waterlab voor de kleuter- en onderbouw kent een aparte handleiding.

Digitale les ‘De aarde, een bol vol Water’ (v.a. groep 5)
De aarde is een bol van water. In deze les maken leerlingen van de midden- en bovenbouw kennis met water in al 
haar facetten. Waar komt het vandaan, in welke hoedanigheden komt het op aarde voor, hoe is de waterhuishouding in 
Nederland geregeld, wat is onze watervoetafdruk? Wat zijn de functies van water in de stad Groningen en wat wordt 
er ondernomen om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen? Deze les is gemaakt voor het digibord en wordt 
ondersteund door filmpjes van schooltelevisie en de lokale televisieomroep.

Waterlab
In het circuit maken leerlingen o.a. kennis met fysische en chemische eigenschappen van water. Het bevat elementen 
als: water stroomt van hoog naar laag, maar in sommige gevallen ook van laag naar hoog, water als oplosmiddel, de 
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verschijningsvormen van water, de kringloop van water, de hoedanigheid en verhoudingen van water in de wereld 
(grondwater, kwelwater, oppervlaktewater en percentages zout en zoet water), maar het gaat ook in op elementen als 
waterverbruik en waterzuivering.

Watermonitoring
De gemeente Groningen en de waterschappen doen onderzoek naar de kwaliteit van het water. Dit onderzoek vindt om 
logistieke redenen maar één keer in de 5 jaar plaats. Dat kan vaker!  Eigenlijk wil de gemeente de kwaliteit elk jaar 
gaan onderzoeken. Dat kost echter veel tijd en werk. De gemeente roept daarom alle basisschoolleerlingen van de stad 
op om jaarlijks mee te helpen met het onderzoek. 
Leerlingen onderzoeken dan met veldwerkmateriaal aspecten als de temperatuur, de diepte, de kleur en zuurgraad 
van het water, evenals het plant- en dierenleven en de oevervegetatie. De gemeente verzoekt kinderen het resultaat te 
publiceren op de gemeentelijke website. Hier kunnen ze de uitkomsten vergelijken met die van andere scholen. De 
leerlingen kunnen in hun onderzoek geassisteerd worden door biologen van de waterschappen Hunze en Aa’s en Noor-
derzijlvest.
Dit onderdeel van het waterarrangement is ontleend aan ‘Watch!’, een waterproject van IVN waarin leerlingen van de 
bovenbouw onderzoek konden doen nar de waterkwaliteit. 

Plusbouwstenen: educatief aanbod waterschappen en waterbedrijf
De Waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest, evenals de het Waterbedrijf Groningen, hebben boeiende educa-
tieve ‘doeprogramma’s’ voor het basisonderwijs. In samenspraak met deze instanties is maatwerk mogelijk. Biologen 
van de waterschappen assisteren graag bij het wateronderzoek. Ook is het mogelijk een bezoek te brengen aan het 
drinkwaterbedrijf bij De Punt (Waterbedrijf Groningen) of de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Garmerwolde.

Werkboekje
De onderdelen van Wegwijs in Water worden verbonden in een werkboekje. We hebben ervoor gekozen het werkboek-
je compact en beknopt te houden. Uiteraard kunt u naar eigen inzicht verdiepingsopdrachten toevoegen, zoals bijvoor-
beeld het bestuderen van het leven van waterdiertjes.

Kerndoelen
Wegwijs in Water bedient de volgende kerndoelen:
34:  De leerlingen leren zorg dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf en anderen. 
37:  De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen., zoals licht,  
 geluid, elektriciteit,
39:  De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu.
40:  De leerlingen leren in de eigen omgeving veel voorkomende planten en dieren te onderscheiden en benoemen en  
 leren hoe ze functioneren in de leefomgeving
41: De leerlingen leren over de bouw van planten, dieren en mensen en over de vorm en functie van hun onderdelen.
42:  De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen, zoals licht, geluid, 
 elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur.
48:  Leerlingen leren over de maatregelen die in Nederland genomen worden/werden om bewoning van door water  
 bedreigde gebieden mogelijk te maken.

Teamtraining
Aan het project Wegwijs in Water is een teamtraining verbonden. Hierbij leren leerkrachten hoe ze met het lesmateri-
aal om kunnen gaan en hoe ze wateronderzoek kunnen doen. Zo kan de ‘vonk’ van ervaringsgericht natuuronderwijs 
ook op leerkrachten worden overgebracht. De training wordt verzorgd door NDE met medewerking van ‘de waterpart-
ners’.

Contactpersonen en adressen waterpartners
Waterbedrijf Groningen, contactpersoon: Wiejanda Moltmaker, 050 - 368 86 35, w.moltmaker@wbgr.nl
Waterschap Hunze en Aa’s, contactpersoon: Willeke Bergman, 0598 -  693 800, w.bergman@hunzeenaas.nl
Waterschap Noorderzijlvest, contactpersoon: Silvia Mosterd, 050 - 304 89 13, s.mosterd@noorderzijlvest.nl
NDE, contactpersoon: Jothea Brouwer, jothea.brouwer@groningen.nl, 050-367 63 23

Met dank aan
Het Waterlab is bedacht, ontworpen en vormgegeven door Martin Borchert (beeldend kunstenaar). Martin heeft in het 
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verleden al heel wat waterkunstwerken gemaakt, zoals educatieve grondwatermeters voor de Nederlandse Milieufe-
deratie, de ‘Waaiboei’ in opdracht van waterschap Dollardzijlvest en de ‘Zweefsteen’, een kunstwerk in opdracht van 
Waterschap Hunze en Aa’s. Martin geeft ook lesprogramma’s op school waarin landschap, cultuur, erfgoed en natuur 
belangrijke rollen spelen. Voor meer informatie: www.martinborchert.com of http://bikprojecten.blogspot.com
Martin wil op uitnodiging ook zelf op school komen om kinderen te begeleiden in het Waterlab, of klassikaal bepaal-
de proefjes verder uit te diepen. Samen met hem kunt u overleggen wat hij kan doen en welke vergoeding hij vraagt. 
info@martinborchert.com ,  (050-3116053 / 06-14297382). Vormgeving boekjes Waterlab: Greetje Bijleveld.

Vormgeving: 
Studio de Wilde Muis (Joppe van der Spoel).
Verder dank aan: Hanneke Venema (inhoud digibordles en buitencircuit), Anne Helbig (beleidsambtenaar water RO-
EZ gemeente Groningen), Carla Veldhuis (foto’s digibordles en publiciteit), Peter Rehwinkel, RO/EZ voor filmpjes 
‘Plons!’ en fotomateriaal. Ook dank aan alle waterpartners, IVN en natuurlijk alle pilotscholen.
NDE
Gemeente Groningen
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Digibordles ‘Wegwijs in Water’

De bediening van de digibordles gaat als volgt:

1.  Het beginscherm
 Klik met de muis waar u wilt. Zo gaat u naar de inhoudspagina.
2.  Inhoudspagina.
 Klik op het nummer van het hoofdstuk dat u wilt behandelen.
3.  Op deze voorbeeldpagina ziet u verschillende clickable items.
a.  De blauwgroene pijltjes gaan een stap vooruit of achteruit. Dit is gerelateerd aan de gesproken tekst.
b.  Het luidsprekertje is om de tekst aan en uit te zetten. Klik één keer voor ‘uit’, en weer één keer voor ‘aan’. De tekst  
 eindigt abrupt en start weer op het punt waar het stopte, zelfs midden in een woord.
c.  Onderaan staan de hoofdstukken die u kunt aanklikken. 
d.  De schuinstaande plaatjes zijn links naar webfilmpjes. Als u daarop klikt opent de webbrowser op de pagina waar  
 het filmpje staat.
4.  Op het plaatje van hoofdstuk 4 staat het Plons logo. Als u daarop klikt krijgt u in het programma een filmpje van de  
 Plons dvd te zien.

Voorbereiding
De digiles bestaat uit 11 hoofdstukken met geschreven/gesproken tekst, fotomateriaal en filmpjes. U kunt de inhoud 
gebruiken naar eigen inzicht. Het is raadzaam de les van te voren te bekijken en te beslissen welke elementen/filmpjes 
u ervan wilt gebruiken. Zo kunt u zelf de duur van de les samenstellen. 

Filmpjes
De meeste filmpjes zijn van schooltv en duren ongeveer anderhalf tot twee minuten. In de uitgeschreven tekst is aan-
gegeven hoe lang ze duren en welk filmpje geschikt is voor de middenbouw en welke voor de bovenbouw. In de les 
zijn ook filmfragmenten verwerkt uit de serie ‘Plons’, die uitgezonden zijn op OOG televisie. Deze fragmenten gaan 
specifiek over water in de stad Groningen. De filmpjes zijn geschikt voor de bovenbouw. 

Gesproken tekst
De tekst in de digiles is ingesproken. Indien gewenst kunt u ook zelf de tekst overdragen. De geschreven tekst vindt 
u in het tweede deel, bij de werkbladen. U kunt ook zelf beslissen waar, wanneer en hoe u momenten van interactie 
inbouwt. In de digiles worden hiertoe geen suggesties gedaan. 

Werkboekje 
Laat de kinderen na elk hoofdstuk het werkboekje invullen. 
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Het Waterlab
Het waterlaboratorium is een binnencircuit dat bestaat uit 9 stations voor de midden- en bovenbouw (groep 5 t/m 8) en 
10 stations voor de midden- en onderbouw. Deze handleiding richt zich op het gebruik in de midden- en bovenbouw. 
De benodigde materialen en de opstelling staan verderop in deze handleiding. 

Aanbevelingen
1.  Het is raadzaam extra begeleiding in te schakelen tijdens het circuit in de vorm van ouders. In de bijlage treft u een  
 brief met ‘informatie voor ouders/begeleiders’ aan. Desgewenst kunt u de achtergrondinformatie kopiëren en bij 
 voegen, om ouders extra te informeren.
2.  U kunt zelf bepalen hoe u de stations wilt gebruiken. U kunt een circuit uitzetten, maar ook een hoek inrichten of  
 proefjes klassikaal laten zien. Desgewenst kunt u Martin Borchert, de maker van het circuit, tegen vergoeding 
 uitnodigen om proefjes met leerlingen uit te diepen (info@martinborchert.com , 050-3116053/06-14297382). 
3.  Indien u gebruik maakt van een circuit, stel dan een coördinator aan (leerkracht, ouder, stagiair) die de organisatie  
 begeleidt. Deze coördinator kan ervoor zorgen dat alle materialen er zijn, dat alles goed klaar ligt en dat alles 
 opgeruimd en schoongemaakt wordt.

Stations
De 9 stations voor de midden- en bovenbouw  zijn:

Smelten (station 9)
Verdampen en regen (station 10)
Water en lucht (station 11)
Van hoog naar laag (station 12)
Waterverbruik (station 13)
Water kruipt omhoog (station 14)
Grondwater (station 15)
Kwelwater (station 16)
Water op de wereld (station 17)
De stations zijn als volgt verpakt:
Doos D: station 9 en 10 ( inclusief één onderdeel van station 17)
Doos E: station 11, 12 en13 
Doos F: station 14, 15, 16 en 17

Voorbereiding
Voor het circuit moet u de volgende voorbereidingen treffen:
■  U zet de stations 9 t/m 17 uit. Station 10 heeft een verwarmingselement. Hiervoor heeft u een verlengsnoer of een  
 stopcontact nodig (desgewenst kunt u deze proef ook klassikaal doen).
■  Bij de circuitmaterialen zitten ijsklontjeszakjes waar u water in kan doen. Vul er 3, minimaal éen dag van te voren.  
 Knoop ze aan de bovenkant dicht en leg deze samen met het koelelement van de koelboxen. Vlak voor de start van  
 het circuit doet u minimaal 30 ijsklontjes in het koelboxje bij station 9 en 10. 
■  Maak groepjes van 2 à 3 leerlingen. 
■  Vul de thermoskannen met warmwater. De flessen, spoelemmers met koud water.
 Verder moet per station het volgende gevuld worden met water:
 - Station 10: Water boven in object en pan
 - Station 11: Waterbak
 - Station 14: Waterbakje
 - Station 15: ± 500ml in het object (zoveel dat er net geen water in het buisje in het object staat)
 - Station 15: ± 500ml in het object (zoveel dat de zwarte spons in de ‘sloot’ nat is) 

Tijdens het circuit
■  Tijdens het circuit blijkt uit de boekjes wat leerlingen moeten doen en hoe de proef achter te laten voor een 
 volgende groep.
■  Station 9 en 10, verdampen en regen, deelt u met het onderbouwcircuit. Als de ruimte op school zich ertoe leent,  
 kunt u beide circuits goed in dezelfde ruimte uitzetten.
■  Het materiaal dat nodig is voor station 11 t/m14 is vrijwel hetzelfde als dat van station 
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 3, 5 en 8 van de onderbouw.
■  De kinderen dienen zich aan het aantal schepjes zout etc. te houden  
 die in de boekjes staan aangegeven. Zo kan worden voorkomen dat  
 de materialen te snel moeten worden bijgevuld. 
■  Maak gebruik van de bijvulmaterialen om de opstellingen/stations te  
 ‘bevoorraden’.

Na afloop
■  Bij enkele stations staat een afvalemmer, afvalwateremmer en/of een  
 spoelemmer. Na afloop worden deze geleegd. 
■  De wattenschijfjes, gebruikte koffie, thee etc. kunnen in de afvalbak
■  Het water en afvalwater kan door de gootsteen. 
■   De opstellingen ‘grondwater’ en ‘kwelwater’ (station 15 en 16) moet aan het eind van de dag op zijn kop worden  
 gezet. Zo kan het water goed weglopen. N.B. Zet ‘grondwater’ met de bijgeleverde ronde afdekplaat op de kop   
 op een dienblad o.i.d. Dat is makkelijker draaien en steentjes worden opgevangen. Gooi de steentjes terug in het  
 object als droog zijn.
■  Waarschijnlijk dient u enige zaken (en de vloer) droog te maken of om te spoelen.
 De objecten mogen in géén geval schoongemaakt worden met pannensponsjes. Gebruik uitsluitend zachte   
 Materialen en achtergrondinformatie per station (Bovenbouw)

Station 9, smelten
In dit proefje ervaren kinderen dat ‘zuiver’ en ‘niet-zuiver’ water 
verschillende kook- en smeltpunten hebben.
■ bekers met letters A, B en C
■ 3 roerlepels
■ bakje zout met metalen lepel
■ koelbox, hierin komen ca. 30 ijsklontjes (gedeeld met proef 
10)
■ boekje station 9 

Achtergrondinformatie
Als je ijs in water legt, gaat het smelten. Hoe warmer het water, hoe 
sneller het ijs smelt.
Dat zit zo: water bestaat uit heel veel kleine, onzichtbare deeltjes. 
Deze deeltjes bewegen. Dat kun je met het blote oog niet zien. 
Maar we weten: in een bak gewoon koud water bewegen de deeltjes normaal.
In een bak heet water bewegen ze heel snel. 

In ijs bewegen de deeltjes (bijna) niet. Als je een ijsklontje in een bak water legt, smelt het. 
Hoe warmer het water hoe sneller de deeltjes van het water bewegen,  
hoe harder ze tegen het ijs stoten en er deeltjes vanaf breken. 
Een ijsblokje wordt daarom sneller klein in warm water dan in koud water.

Over zout, water en ijs
Zoet water bevriest bij een temperatuur van 0°C en ijs van zoet water smelt bij 0°C.
0°C wordt het vriespunt en smeltpunt van zoet water genoemd.
Maar als je zout in water oplost daalt het smeltpunt van het water, het ijsklontje 
kan er daarom moeilijker in smelten. Wanneer je droog zout op ijs doet, dan daalt het smeltpunt ook. 
Het ijs smelt daardoor juist sneller want door het zout wordt het smeltpunt veel lager. 
Hoe meer zout in water, hoe later het bevriest. Daarom strooien mensen zout als het glad is. 
Helaas worden je schoenen er dan niet mooier op...
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Station 10, verdampen en regen
Kinderen zien de drie verschillende fasen van water: vast (ijs), 
vloeibaar en gas (damp). Daarbij zien ze hoe regen ontstaat.
■ verwarmingselement
■ kookplaat
■ koelbox, hierin komen ca. 30 ijsklontjes (gedeeld met proef 9)
■ object station 10
■ trechter met verlengstuk
■ boekje station 10

Achtergrondinformatie
Als je over water praat, dan heb je het meestal over de vloeibare vorm. 
Maar water heeft ook andere vormen. Het verandert in ijs als het be-
vriest. Daarnaast kan water ook veranderen in waterdamp. Water is de 
enige stof op aarde die in deze drie vormen voorkomt.  

Als water verdampt, wordt het een gas. Verdampen gebeurt bij elke temperatuur, ook bij ijs.  Het kookpunt van water is 100 gra-
den celcius. Dan verandert ál het water in damp. Die damp (gas) kun je niet zien. In de lucht zit veel waterdamp. 
Als waterdamp kouder wordt, verandert het weer in water. Dat heet condenseren. Condenseren gebeurt ook in de lucht. Hoog in 
de lucht is het koud. Hierdoor condenseert waterdamp tot water. Daaruit ontstaan wolken die kun je wel zien. Wolken zijn eigen-
lijk ontelbaar veel druppeltjes bij elkaar. Soms is het zo koud in de lucht dat waterdruppels bevriezen. Dan gaat het sneeuwen of 
hagelen. 

Je kunt water dus tegenkomen als ijs, water en gas. Natuurkundigen noemen dat de drie fasen van water. Maar in elke fase heeft 
water dezelfde waterdeeltjes (watermoleculen). Als watermoleculen koud zijn, bewegen ze bijna niet. Het water verandert in ijs. 
Als het warmer wordt, bewegen de watermoleculen en smelt het ijs. Als het nog warmer wordt, schieten de moleculen heen en 
weer en laten ze elkaar zelfs los: water wordt watergas of waterdamp.

Station 11, water en lucht
Kinderen kunnen in dit proefje spelenderwijs voelen dat lucht op 
water druk uitoefent. 
■ bak met water
■ halve fles met dop
■ 2 knikkers
■ slang met spuit
■ boekje station 11

Achtergrondinformatie
Jullie hebben de fles onder water gedrukt en er zat geen water 
meer in de fles.
Hij was gevuld met lucht. Ook al kun je lucht niet pakken toch is 
het iets.

Als je de fles onder water duwt, voel je dat de waterdeeltjes de lucht omhoog drukken. 
Maar de lucht kan niet weg, want de dop zit erop. Draai je de dop eraf kan de lucht wél weg. Je ziet de lucht uit de fles 
‘bubbelen’. Zonder lucht drukt de fles niet meer omhoog.
Boven water ging het precies andersom. 

Als je de fles langzaam uit het water trekt, dan voelt hij zwaar. Het water wil eigenlijk naar beneden en wil de fles met 
zich meetrekken. Dat komt door de zwaartekracht. Draai je de dop eraf, stroomt er lucht de fles in. Deze lucht drukt 
het water naar beneden, waar het toch  al naar toe wilde. De fles is weer ‘vrij’! 

Water heeft heel veel kleine waterdeeltjes. Als je de fles in het water legt, dan worden
deze waterdeeltjes ‘weggedrukt’. Maar de deeltjes willen terug naar boven. 
Ze drukken de fles weer omhoog. Dit noemen we ‘opwaartse druk’. Hoe zwaarder de fles, hoe moeilijker het is om de 
fles terug te drukken. De fles drijft dieper in het water.
Met een bootje werkt dat ook zo. 
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Hoe zwaarder het bootje hoe dieper hij zich in het water duwt. 
Maar is een bootje niet zwaar onderin dan kiept hij makkelijk om.
Hij schept water. De lucht wordt door het water uit de boot geduwd. De boot zinkt. Gewicht onder in een boot wordt 
ook wel balast genoemd.

Station 12, Van hoog naar laag
Dit proefje laat kinderen spelenderwijs de ‘wet van de commu-
nicerende vaten’ zien: zowel luchtdruk als zwaartekracht hebben 
invloed op de stroming van water.
■ waterflessen met dwarsverbindingen op ronde schijf
■ bakje met rode korrels
■ Petfles met water
■ maatbeker
■ trechter
■ slang met spuit
■ boekje station 12
■ schijf met rubber (staat niet op de foto)

Achtergrondinformatie
Je hebt een steentje uit de fles naar een buisje getransporteerd en terug. Dat deed je met het slangetje en je adem. Dit heet ‘heve-
len’.  
Het lukt, omdat water altijd van hoog naar laag wil stromen. Dat komt door de zwaartekracht. Maar ook het gewicht van lucht 
‘drukt’ op het water. Deze luchtdruk zorgt ervoor dat het water in de buizen altijd op gelijke hoogte staat. Hiervoor moeten de bui-
zen wel met elkaar in contact staan. De buizen moeten ook open zijn van boven anders houdt de opgesloten lucht het water tegen.
Maar als water altijd van hoog naar laag stroomt, hoe komt het dan thuis in de kraan? Een watertoren werkt ook met druk. Boven 
in de watertoren zit een grote bak met water. Die bak staat veel hoger dan de huizen. Het water in de hoge bak drukt op het water 
in de waterleidingen. Draai een kraan open en het water stroomt er uit. Van hoog naar laag! 

EXTRA PROEF
Lucht is niet niets! Je maakte beker B dicht met het schijfje. Daardoor kon de lucht in beker B niet meer weg. Zo had je in beker B 
een luchtbel opgesloten. Waar een luchtbel zit en niet weg kan, daar kan ook geen water komen. Wat lucht ís iets. Daarom stroom-
de er ook minder water in beker B. Als lucht gaat stromen voel je dat als wind. Misschien voelde je ook wind toen je het schijfje 
weg haalde. Je voelde de lucht uit beker B ontsnappen. Het water duwde de lucht weg.

Station 13, waterverbruik
In dit proefje ervaren kinderen dat je ‘snel’ nogal wat water ver-
bruikt en rekenen ze uit hoeveel liter water ze verbruiken bij een 
douchebeurt.
■ maatbeker 
■ object met kraantje
■ Petfles met water 
■ boekje station 13

Achtergrondinformatie
Weet je nu ongeveer hoeveel water jij gebruikt om te douchen?
We gebruiken elke dag per persoon ongeveer 125 liter water met wc 
doorspoelen, koken, wassen,  etc.  Maar eigenlijk gebruiken we meer. 
Zo kost het bijvoorbeeld 2700 liter water om een katoenen t-shirt te 
maken. Het vlees bij je avondmaaltijd (1 kilo rundvlees) kost 15.500 liter. Een appel 70 liter water. En het maken van een auto 
300.000 liter. Als je het zo bekijkt gebruiken we wel 2,3 miljoen liter water per persoon per jaar.
We kunnen thuis op verschillende manieren minder water verbruiken.
■ Een waterbesparende knop op het toilet (één voor plas en één voor ‘de grote boodschap’) 
■ Een waterbesparende douchekop
■ We kunnen minder en korter douchen (5 minuten is meer dan voldoende)
■ We laten de kraan niet lopen tijdens het tandenpoetsen.
■ De auto wassen met regenwater in plaats van met drinkwater
■ …heb jij nog een idee?
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Station 14, water kruipt omhoog
In dit proefje maken leerlingen kennis met capillaire werking.
■ bakje met wattenschijfjes
■ bakje zout met witte puntschep
■ bakje voor water met zwarte puntschep
■ laag plat schaaltje
■ pipet
■ flesje ecoline
■afvalemmer
■ spoelemmer met water 
■ boekje station 14

Achtergrondinformatie
Hoe kan dat nou? Water stroomt toch altijd van hoog naar laag? Dat is 
zo. Maar in sommige gevallen stroomt water omhoog. 
Zout bestaat bijvoorbeeld uit allemaal kleine korreltjes. Tussen de korreltjes zit ruimte. Die ruimtes zuigen het water omhoog. Dat 
kon je zien doordat het bergje zout eerst beneden paars werd, en toen pas bovenin. 
Zout ‘trekt’ water aan. Het water verdwijnt van de bodem van het schaaltje en gaat in het bergje met zout zitten. Het zout wordt 
nat.
In je lichaam zit ook water. Wat gebeurt er als je zoute chips of pizza eet? Juist: het zout neemt water uit je lichaam op. Je krijgt 
opeens vreselijk veel zin in drinken!

Station 15, grondwater
Bij dit station zien kinderen hoe een grondwatermeter werkt: het 
blauwe staafje ‘drijft’ op het grondwater en laat zo de hoogte van 
water in de grond zien.
■ maatbeker
■ petfles met water
■ vlotter met maatstrepen
■ bak, met daarin grof zand 
■ slang met spuit
■ boekje station 15

Achtergrondinformatie
Grondwater is regenwater dat in de bodem is gezakt. Het zakt dieper 
en dieper. Water dat heel diep is weggezakt, wordt vaak gebruikt als 
drinkwater. De grond werkt als filter, zodat water dat heel diep in de bodem is weggezakt, schoon is. Het drinkwaterbedrijf pompt 
dit water uit de grond en maakt het geschikt om te drinken.
Grondwater stroomt langzaam. Het kan er een heel mensenleven over doen om zich één kilometer te verplaatsen. Grondwater 
stroomt niet altijd van hoog naar laag. Net als lucht stroomt het naar plekken waar weinig druk is van bovenliggende bodemlagen 
en komt daar naar boven.
Het grondwaterpeil kan (te) laag zijn omdat het lange tijd niet geregend heeft, door drinkwaterwinning, industrie of landbouw. De 
grond is dan droog. Planten kunnen geen water meer drinken en gaan dan dood. Het grondwaterpeil kan ook (te) hoog zijn door 
veel regen. Grondwater kan vervuild worden door bestrijdingsmiddelen uit de landbouw, zure regen, afvalwater van mensen, mest 
en nog veel meer. 
Op sommige plekken in Nederland staat een grondwatermeter. Die laat zien hoe diep het grondwater staat en of die stand goed is 
voor de natuur. Je hebt in de proef kunnen zien hoe het werkt.

Station 16, kwelwater
Leerlingen zien wat kwelwater is en hoe het ontstaat. Ze hevelen 
kwelwater weg met het slangetje en de spuit. Zo ervaren ze hoe 
gemalen werken die kwelwater wegpompen.
■ opstelling ‘kwel’ (met ‘dijk, polder en sloot’)
■ maatbeker
■ petfles met water
■ slang met spuit
■ boekje station 16
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Achtergrondinformatie
Soms wordt grondwater dat diep onder de grond zit, naar boven ‘geduwd’. 
Grondwater dat door druk naar de oppervlakte komt, noemen we kwel. Het heeft vaak eeuwen onder de grond gezeten. Omdat het 
zo lang zo diep heeft gezeten, is er ijzer in opgelost. Aan de oppervlakte komt het in aanraking met zuurstof. Het krijgt dan een bé-
tje een rode kleur. Je zou kunnen zeggen dat het bovenste laagje ‘roest’. Er zijn planten die bijzonder veel van kwelwater houden, 
zoals waterviolier. 
In ingedijkt land zoals kwelders, polders en uiterwaarden komt vaak kwel naar boven. Dit land ligt lager dan de zeespiegel of 
rivier. Water sijpelt onder de dijk door en komt door druk in het land en de sloot weer boven. Dit water moet worden weggepompt 
zodat het land droog blijft. In de proef heb je dit zelf gedaan! 

Station 17, water op de wereld
Leerlingen zien dat maar een klein gedeelte (1%) van al het 
water op de wereld geschikt is voor consumptie door zelf de ver-
deling in zeewater, ijs, grondwater, rivieren en meren en water-
damp te maken.
■ petfles met water 
■ beker al het water, zeewater, beker ijs, beker grondwater en 
beker rivieren en meren
■ pipet
■ bak met kaart van de wereld
■ schijfbak verdeling land/zee
■ slang met spuit
■ boekje station 17

Achtergrondinformatie
Er is meer water dan land op onze planeet. Je hebt kunnen zien hoe dit water verdeeld is in de wereld. Er is maar een beetje zoet-
water op de wereld dat we kunnen gebruiken!
In een periode van 100 jaar is een watermolecuul 98 jaren in de oceaan, 20 maanden in ijs, ongeveer twee weken in meren en 
rivieren en minder dan een week in de atmosfeer.
De totale hoeveelheid water op aarde blijft altijd hetzelfde. Er komt geen nieuw water bij. We moeten dus zuinig zijn met het water 
dat we hebben. 
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Watermonitoring

De burgemeester riep de kinderen op tot het monitoren van het water in de buurt van de school. In dit buitencircuit is 
het mogelijk een indruk te krijgen van de waterkwaliteit. 
Er zijn 11 stations in het buitenonderzoek. Alle benodigdheden zitten in de kist met veldwerkmaterialen. In de plunje-
zak zitten piketpaaltjes en schepnetten.

Voorbereiding
■  Bekijk van te voren alle materialen en bestudeer wat er per station nodig is.
■  Neem voorafgaand aan het wateronderzoek de materialen (en eventueel werkbladen en  antwoordbladen) met de  
 kinderen door. Laat bijvoorbeeld zien hoe een lichtgrensmeter eruit ziet, hoe je ‘doorzicht’ en ‘lichtgrens’ kunt   
 berekenen, hoe een pH strookje en een helderheidsschijf eruit ziet, etc. 
■  Bij de materialen zit een plantenhaak. Deze heeft scherpe punten. Bind de leerlingen op het hart hier voorzichtig  
 mee om te gaan en er vooral niet mee te zwaaien!
■  U kunt zelf station 1 t/ 11 van te voren uitzetten. Zoek een geschikte waterkant uit en zet 2 piketpaaltjes neer met  
 20 meter ertussen. U kunt dit ook door de leerlingen zelf laten doen: u geeft per groepje de nodige materialen mee,  
 waarna ze zelf bij de waterkant hun station uitzetten. 
■  De werkbladen en zoekkaarten worden met een haring in de grond bevestigd, om wegwaaien te voorkomen. Waait  
 het stevig? Dan is het verstandig om de les even uit te stellen.
■  Maak groepjes van 3 leerlingen en kopieer de antwoordbladen. Elk groepje krijgt een antwoordenblad en een pot 
 lood mee.
■  Het groepje dat als laatst bij een station is, neemt de materialen weer mee, maakt ze zo nodig schoon en legt alles  
 op een centrale plek, zodat het weer de kist in kan.
■  Laat de leerlingen voorzichtig met de materialen omgaan. 

Uitvoering
Leerlingen gaan in groepjes van 3 op pad. Niet alle opdrachten duren even lang. Bij een grotere klas houdt dit in dat 
alle stations bezet kunnen zijn en dat leerlingen op elkaar moeten wachten. Laat ze zoveel mogelijk op zoek gaan naar 
stations die onbezet zijn. 
U kunt er ook voor kiezen een grote klas op te delen. De ene helft gaat aan het begin van de ochtend/middag, de twee-
de helft op een later tijdstip.
Laat in kleinere groepen de leerlingen bij de oneven nummers beginnen en chronologisch doorschuiven. In het geval 
dat het vervolgstation bezet is, kunnen de kinderen naar een station gaan waar op dat moment geen kinderen zijn.

Aquarium in de klas
U kunt er voor kiezen sommige waterdiertjes nog eens extra te bestuderen in de klas of te bekijken met een digitale 
microscoop. Richtlijnen voor het inrichten van een aquarium vindt u in de bijgeleverde lesbrief ‘Water’. Hier vindt u 
ook aanvullende lessuggesties. Een digitale microscoop zit bij de geleverde materialen.

Nabespreking
Bespreek gezamenlijk enkele van de opdrachten en vergelijk de uitkomsten van de verschillende groepjes. Hoe rook 
het water? Was het overal even diep? Welke temperaturen en pH waarden zijn gemeten? Welke waterdiertjes en water-
planten zijn gevonden? Of juist niet?

Afsluiting
Trek samen met de kinderen een conclusie: is het water bij de school gezond, matig gezond of niet echt gezond? Waar-
om denken de kinderen dat? Hebben de kinderen suggesties hoe de waterkwaliteit (nog meer) verbeterd kan worden? 
Vul met de hele klas online het wateronderzoeksformulier in (www.ndegroningen.nl).  Vergelijk de resultaten met het 
wateronderzoek van andere scholen.
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Materialen per station Wateronderzoek
Station 1, algemeen onderzoek
■ Twee piketpaaltjes
■ Meetlint
■ Bakje
■ Dieptemeter knopenafstand 10 cm 
■ Werkblad station 1

Station 2, temperatuur van het water
■ Stok van 2 meter met daaraan een thermometer
■ Werkblad station 2

Station 3, de helderheid van het water
■ Plastic fles met dop
■ Plastic pot
■ Helderheidsschijf (is rond geplastificeerd kaartje met stippen)
■ Stopwatch/kookwekker
■ Werkblad station 3

Station 4, de lichtgrens van het water
■ Lichtgrensmeter, knopenafstand 10 cm
■ Meetlint
■ Werkblad station 4

Station 5, de zuurgraad van het water
■ Emmertje aan touw
■ Watermonsterbeker
■ Watch kleurenblad
■ pH-strookje
■ Stopwatch/kookwekker
■ Werkblad station 5

Station 6, bodembestand
■ Schepnet
■ Werkblad station 6
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Station 7, waterdieren
■ Groot schepnet
■ Platte witte bak
■ Theezeefje
■ Loep
■ Zoekkaart waterdiertjes
■ Werkblad station 7

Station 8, waterplanten
■ Zoekkaart waterplanten
■ Plantenhaak
■ Werkblad station 8

Station 9, oevervegetatie
■ Duimstok 2 meter
■ Werkblad station 9

Station 10, Planten onder water
■ Zoekkaart waterplanten
■ Werkblad station 10

Station 11, kroos of flab
■ Werkblad station 11



17

Plusbouwstenen: educatie Waterschappen en Waterbedrijf
Er zijn in de stad Groningen veel mogelijkheden voor leuke projecten met water, o.a. gemaakt en georganiseerd door 
de beide Groningse waterschappen (Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest). Het stroomgebied van beide waterschappen 
loopt dwars door de stad.

Waterschap Noorderzijlvest 
Beneden NAP, toch veilig voor de zee!
Lespakket met een Drogevoetenkrant, diverse filmpjes en ondersteunend beeldmateriaal. Het lespakket sluit aan bij di-
verse leerstijlen en meervoudige intelligenties en biedt mogelijkheden om leerlingen gedifferentieerd te laten werken. 
Leerlingen raken door het aanbod van verschillende activiteiten, zoals het lezen van de krant, bekijken van filmpjes 
en illustraties, maken van opdrachten, spelen van het bordspel en het doen van proefjes, betrokken bij het onderwerp 
waterbeheer en veiligheid. Zodat iedere leerling op eigen wijze kan begrijpen en uitleggen wat waterbeheer is en wat 
het waterschap doet om wateroverlast nu en in de toekomst te voorkomen. Ook is gratis de docentenhandleiding te 
downloaden.
In dit lespakket is het stroomgebied van waterschap Noorderzijlvest als uitgangspunt genomen. Dit is het gebied in 

Groningen en Noord-Drenthe waar Noorderzijlvest het waterbeheer uitvoert. Hier is 
bewust voor gekozen om het zo dicht mogelijk bij de leefomgeving van de kinderen zelf 
te houden. Bij deelnemende scholen plaatst het waterschap op de gevel een emaillen 
bordje met Normaal Amsterdams Peil (NAP) van de plek waar de school staat. Meer 
informatie: www.noorderzijlvest.nl, of Silvia Mosterd, 050-3048913

Excursies Waterschap of waterzuiveringsinstallatie
Scholen kunnen het waterschap Noorderzijlvest bezoeken. Groepen kunnen een 
verzoek indienen voor een bezoek aan het gemaal De Waterwolf en aan de rioolwa-
terzuiveringen in Garmerwolde of Eelde. Dit kan via educatie@noorderzijlvest.nl of 
050-304 89 11

Contact
Heeft u een vraag over educatie activiteiten van het waterschap of wilt u weten of het waterschap iets kan betekenen 
voor het waterproject op school? Neem dan contact met ons op!
educatie@noorderzijlvest.nl
Contactpersoon educatie algemeen: Silvia Mosterd, communicatieadviseur, (050) 302 89 13
Contactpersoon excursies: Willy Veenstra, secretaresse (050) 304 82 12

Waterschap Hunze en Aa’s 
Over water is van alles te leren. Waterschap Hunze en Aa’s vertelt daar graag over. Hoe ze ons beschermt tegen hoog 
water. Wat ze doet als er te veel water is. Hoe ze water aanvoert, als er te weinig is. Dat ze rioolwater schoon maakt en 
hoe dat dan gaat.
Benieuwd naar een waterles? Het hele jaar door bieden wij het volgende aan:
1. Gastles in de klas
  In de klas vertellen we aan de hand van foto’s, filmpjes en spelletjes over het waterschap
2.  Bezoek een zuivering: www.hunzeenaas.nl/Leren,basisonderwijs/Rondleidingen.html
 De klas is van harte welkom op één van onze zuiveringen om te zien hoe het vieze afvalwater door bacteriën weer  
 wordt schoongemaakt.
3.  Organiseer een slootonderzoek
 Met schepnetten en zoekkaarten het waterleven bestuderen én concluderen of het water schoon genoeg is.

Aan lesmateriaal hebben wij voorradig:
■ Stripboekjes van Droppie Water
■ Dvd’s Over Water (met m.m.v. Margreet Beetsma)
■ Folders van een waterzuivering
Interesse? Neem contact op met Willeke Bergman, 0598 693871 (w.bergman@hunzeenaas.nl).
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Bijlage 1: Waterlab voor ouders/begeleiders
Beste ouder/begeleider,
Binnenkort gaat u leerlingen begeleiden bij proefjes uit het Waterlaboratorium. 
Hierbij ontvangt u enige informatie, zodat u weet waar de proefjes over gaan en waar u op kunt letten.
Het Waterlab is een circuit met proefjes over water. Leerlingen maken hierin o.a. kennis met de fysische en chemische 
eigenschappen van water. Het bevat elementen als: water stroomt van hoog naar laag, maar in sommige gevallen ook 
van laag naar hoog, water als oplosmiddel, de verschijningsvormen van water, de kringloop van water, de hoedanig-
heid en verhoudingen van water in de wereld (grondwater, kwelwater, oppervlaktewater en percentages zout en zoet 
water), maar het gaat ook in op elementen als waterverbruik en waterzuivering.

Tijdens het circuit
■ Leerlingen gaan in groepjes van (het liefst) twee kinderen op pad met een literfles water, een slangetje en een spuit. 
Tijdens het circuit blijkt vanzelf wat leerlingen moeten doen om de proef goed achter te laten voor een volgende groep.
■ Station 5, verdampen en regen, wordt gedeeld met het onderbouwcircuit (daar is het station 9). Als de ruimte op 
school zich ertoe leent, kunnen beide circuits goed in dezelfde ruimte worden uitgezet.
■ Station 5 heeft een verwarmingselement met een tijdsschakelaar. Deze voorkomt dat het pannetje met water droog 
kookt. Toch is het is zinvol het pannetje in de gaten te houden zodat het water op tijd kan worden aangevuld.
■ De kinderen dienen zich aan het aantal schepjes zout etc. te houden die in de boekjes staan aangegeven! Zo kan wor-
den voorkomen dat de materialen te snel moeten worden bijgevuld. 

Na afloop
■ Bij enkele stations staat een afvalbakje. Na afloop worden deze geleegd.
■ De filterzakjes en de wattenschijfjes kunnen in de afvalbak
■ Het water en gefilterde afvalwater kan door de gootsteen. 
■ De opstelling ‘grondwater’ en ‘kwelwater’ moeten aan het eind van de dag op zijn kop worden gezet. Zo kan het  
resterende water goed weglopen.
■ Waarschijnlijk dient u enige zaken (en de vloer) droog te maken of om te spoelen.
■ Maak gebruik van de bijvulmaterialen om de opstellingen/stations te ‘bevoorraden’. 
■ Gebruik uitsluitend zachte doeken om de objecten schoon te maken 

Begeleiding
Als begeleider ziet u erop toe dat het proefje goed verloopt. U kijkt dus als het ware over de schouder van de kinderen 
mee. Als kinderen er niet uitkomen, stuurt u desnoods een beetje bij. Daarnaast ziet u erop toe dat de kinderen niet 
teveel materialen gebruiken (zoals zout) en vult u zo nodig materialen bij.

U wordt voor de begeleiding van het waterlab verwacht op ………………….   om ………. uur.

We wensen jullie veel plezier met het Waterlab!
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Bijlage 2: achtergrondinformatie water
Water is overal om ons heen. In de meest zuivere vorm bestaat water uit twee waterstofatomen en één zuurstofatoom: 
H2O. Van al het water op aarde is 97,5 % zout, en 2,5 % zoet. Hiervan is 70% bevroren in poolijs en gletsjers. Omge-
rekend is slechts 1 % van al het water op aarde door de mens te gebruiken voor consumptie.

Eigenschappen van water
Water heeft een aantal kenmerkende eigenschappen.
1.  Zuiver water is kleurloos, reukloos en smaakloos. Het kookt bij 100 °C en bevriest bij 0°C.
2.  Water komt voor in vaste vorm (ijs), vloeibare vorm (water) en gasvorm (waterdamp). Het is in deze hoedanigheid  
 onzichtbaar.
3.  De dichtheid van water is afhankelijk van de temperatuur. Bij 4°C heeft water zijn grootste dichtheid. Water van  
 deze temperatuur zakt altijd naar de bodem, omdat het zwaarder is. Wordt de temperatuur hoger of lager dan 4°C  
 dan zet het water uit. Deze kracht kan zo groot zijn, dat waterleidingbuizen bij bevriezing kunnen barsten.
 Water van hogere temperatuur, bijvoorbeeld 10 °C, drijft op het koudere water. Onder de 4°C blijft het koudere  
 water of ijs drijven op water van 4°C.
4.  Watermoleculen aan het oppervlak worden sterker aangetrokken door watermoleculen onder hen dan door de lucht.  
 Ze worden dus iets naar beneden getrokken. Deze kracht, de oppervlaktespanning, zorgt voor mooie ronde regen 
 druppels, houdt druppels uit een waterstraal bij elkaar en zorgt dat sommige diertjes op het water kunnen lopen. 
5.  In water kunnen allerlei stoffen oplossen. Als waterdamp in de lucht condenseert, nemen de net gevormde water 
 druppeltjes stoffen op die in de lucht zweven. Vooral stof en rookdeeltjes, maar ook gassen, zoals zuurstof en   
 koolzuur. Een regendruppel die op aarde valt, is dus al niet geheel zuiver meer. Eenmaal op de grond belandt,   
 neemt de regendruppel snel allerlei stoffen uit de grond op.  Het water uit een regenplas is dus al een complex   
 geheel: water met allerlei andere stoffen erdoorheen gemengd, zodat het zelfs mogelijk wordt dat er zich plantjes  
 en dieren in gaan ontwikkelen. 

Waterkringloop
Er is altijd een zelfde hoeveelheid water aanwezig op aarde. Het wordt niet meer en niet minder. Water doorloopt een 
kringloop, aangedreven door de zon en zwaartekracht. Zonnewarmte laat water verdampen uit zeeën, meren, op ber-
gen, uit bladeren. In de koude lucht condenseert het en via wolkenvorming komt het als neerslag weer op aarde. Hier 
kan het dagen tot jaren op aarde zijn als ijs, sneeuw, grondwater of oppervlaktewater (rivieren, meren, zeeën, sloten en 
plassen). Via zwaartekracht stroomt water uiteindelijk weer naar de zee. 
Een waterdruppel bevindt zich 8 tot 10 dagen in de atmosfeer, 2 tot 3 weken in een waterloop, 100 jaar in een gletsjer, 
enkele weken tot miljoenen jaren in een meer, en 100 tot 40.000 jaar onder de grond. Water is uniek, want in tegenstel-
ling tot andere natuurlijke bronnen raakt het nooit op. 

Leven in water
Waterplanten zijn het onmisbare begin van de voedselketen in het water. Ze geven zuurstof, vormen een voedselbron 
voor dieren bieden hen een woon-, schuil- en nestplaats. Ze hebben geen houten structuur nodig, omdat ze steun krij-
gen van het water om zich heen. Zo gauw ze uit het water worden gehaald zien ze er slap uit.
Planten zijn het basisvoedsel voor het dierenleven. De algen worden door hele kleine diertjes gegeten. Zij worden op 
hun beurt weer door grotere dieren gegeten. Aangezien veel dieren meerdere voedselbronnen hebben, vormen meerde-
re voedselketens samen een voedselweb. De meeste voedselketens in een ecosysteem zijn zo met elkaar verweven.  
Waterdieren gebruiken verschillende manieren om hun voedsel te bemachtigen. Er zijn grazers, vangers, filteraars, 
vissers en rovers.
Voor alle dieren geldt als belangrijkste levensvoorwaarde de aanwezigheid van zuurstof en voedsel. Iedere soort stelt 
zijn eigen eisen aan licht, zoutgehalte, ondergrond, plantengroei, beschutting, belagers, etc. In ogenschijnlijk dezelfde 
plasjes kunnen verrassend veel verschillende planten en dieren gevonden worden.

De huidige klimaatverandering zorgt voor een verschuiving in ecosystemen, wat gevolgen heeft voor de waterkwaliteit 
en daarmee voor het voedselweb. Toename van de temperatuur en de stijging van het CO2 gehalte zorgt bijvoorbeeld 
voor een toename van blauwalgen en een vermindering van andere voedingsstoffen. Dit heeft gevolgen voor plankton 
dat van algen leeft en dus voor het gehele voedselweb in (in dit geval)  zoet water. 

Schoon of vuil
De mens voegt stoffen aan het water toe die er van nature niet in voorkomen. Tijdens de kringloop kan het water op 
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veel verschillende manieren verontreinigd raken:
■ door luchtverontreiniging worden wolken en regen vuil
■ door lozingen op het oppervlaktewater
■ roet en stof spoelen tijdens regenen mee en worden afgevoerd naar het riool.
■ door voedingsstoffen in huishoudelijk afvalwater die bij afbraak vrijkomen, zoals nitraat, fosfaat en stikstof en zuur-
stofbindende stoffen (eiwitten, koolhydraten en vetten die via uitwerpselen, etensresten en schoonmaakproducten in 
het afvalwater terecht komen), in sommige gevallen ook zware metalen.

Zuivering
Waterzuivering is nodig om het oppervlaktewater schoon te houden en de kwaliteit van onze waterlopen te verzekeren. 
Alle gezonde waterlopen hebben een zelfreinigend vermogen. In een zuiveringsinstallatie voor rioolwater wordt dit 
proces nagebootst. In waterzuiveringsinstallaties ondergaat water eerst een mechanische, dan een biologische zuive-
ring. 
Eerst wordt het grootste afval met roosters uit het water verwijderd. In een voorbezinktank wordt bezinkbaar materiaal 
uit rioolwater gehaald.
Daarna volgt biologische zuivering. Er worden bacteriën aan het water toegevoegd die allerlei stoffen kunnen afbre-
ken. Slib met micro-organismen ‘eten’ dan de vervuilende stoffen op en zetten het om in koolstofdioxide, stikstofgas 
en water. Het slib bezinkt in de tank en het resterende water gaat weer terug naar de natuur. In een waterzuiveringsin-
stallatie wordt per inwoner 150 liter water per dag gezuiverd, terwijl we gemiddeld 120 liter per persoon verbruiken. 

Drinkwater
Het grondwater dat aan de basis staat van ons drinkwater, zit vaak al meer dan 100 jaar in de bodem. Alle schadelijke 
stoffen zijn door filtering van de grond al op een natuurlijke manier verdwenen.
Eerst wordt het grondwater omhoog gepompt. Daarna wordt er door middel van sproeiers en watervallen (cascades) 
zuurstof aan het water toegevoegd. Door dit beluchten klit het vuil samen in vlokjes. Dit vuil wordt door grind-, kool-
stof- of zandfilters uit het water gefilterd. Het schone drinkwater wordt vervolgens opgeslagen in een reinwatertank 
totdat het aan de consument geleverd kan worden.

Waterbeheer en klimaatverandering
Nederland is een waterland. Het landschap is o.a. gevormd door kleiafzetting van de zee en door rivieren als de Maas 
en de Rijn. In de lage gebieden in het Noorden beschermen mensen zich al voor onze jaartelling tegen het water door 
het aanleggen van wierden en terpen.
Sinds de middeleeuwen leggen mensen dijken aan, wordt er land ingepolderd en ingewikkelde ontwateringssystemen 
aangelegd die de waterstanden beheersen. De aanleg van het riool en een goede distributie van drinkwater maakt aan 
het begin van de twintigste eeuw een einde aan epidemieën en ziektes.

Tegenwoordig is een meer omvattend waterbeheer noodzakelijk. Een stijgende zeespiegel en toenemende regenval 
heeft directe gevolgen voor Nederlanders. In waterbeleidsplannen houden (lokale) overheden rekening met ‘worst-case 
scenario’s’ op het gebied van toenemende hoeveelheid water. Tegenwoordig wordt een gescheiden rioolstelsel aan-
gelegd. Deze ‘afkoppeling’ houdt in dat regenwater en afvalwater apart worden afgevoerd naar oppervlaktewater en 
zuiveringsinstallaties. De overstort van vervuild water in vijvers wordt op deze manier voorkomen, zodat het opper-
vlaktewater schoner blijft in tijden van zware regenval. 

Als gevolg van de klimaatverandering zullen perioden van extreme regenval worden afgewisseld met perioden van 
droogte. Daarnaast zullen door de zeespiegelstijging drinkwatergebieden en landbouwgronden verzilten. Drinkwater-
bedrijven in het Westen van Nederland doen al proeven met het ontzilten van brak water. Het creëren van waterber-
gingsgebieden (zoals bij Groningen: de Onlanden) zorgt dat het overtollig water in natte perioden geborgen wordt en 
naar zee wordt afgevoerd en in droge tijden wordt vastgehouden. De waterschappen, waterbedrijven en de overheid 
zijn verantwoordelijk voor dit duurzame waterbeheer. 
  
Water en het belang voor de mens
De biodiversiteit in Nederland is vaak direct afhankelijk van water of van de bodem. Planten, dieren en micro-organis-
men hebben dus voldoende water en bodem nodig dat niet vervuild is. De industrie, recreatie en menselijke consump-
tie verstoren het natuurlijk evenwicht door water en bodem te vervuilen. Daarom zijn er (internationale) verdragen 
en richtlijnen die zorgen dat het oppervlaktewater schoon blijft en die verdroging tegengaan, om te voorkomen dat 
soorten uitsterven en hun leefgebieden verloren gaan.  
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Bijlage 3: achtergrondinformatie waterkwaliteit
Waterkwaliteit, hoe meet je dat, hoe zie je dat?
Je hoeft echt geen waterbioloog te zijn om de waterkwaliteit van het water te kunnen bepalen. Droge metingen doen? 
Niks is minder waar: je hoeft alleen maar te weten hoeveel en welke soorten diertjes (en planten) er in het water leven. 
Hoe meer soorten, hoe beter de waterkwaliteit. Sommige soorten zijn gevoeliger voor vervuiling dan andere soorten. 
Je kunt de waterkwaliteit bepalen door naar bepaalde diersoorten te kijken. Zulke diersoorten worden ook wel bio-in-
dicatoren
genoemd (vrij vertaald: biologische aanwijzers). Hier volgt een korte uitleg.

Wat zijn bio-indicatoren?
Veel dier- en plantensoorten zijn extra gevoelig voor veranderingen in de kwaliteit van hun milieu(omgeving). Daar-
door kun je aan het vóórkomen of juist het ontbreken van bepaalde planten of dieren zien hoe het gesteld is met de 
kwaliteit van de omgeving. Deze gevoelige diersoorten, die eenvoudig zijn te herkennen, zijn de bio-indicatoren. Door 
te kijken welke van deze dieren voorkomen in de omgeving krijg je een indicatie (aanwijzing) over de kwaliteit van 
die omgeving.

Het leven in de sloot
Zonlicht, temperatuur, zuurstofgehalte en voedselrijkdom en onderlinge verhoudingen zijn allemaal verschillende 
factoren, waar het leven in het water mee te maken heeft en die bepalend zijn voor dit leven. Planten en dieren die sa-
men ergens voorkomen, vormen een levensgemeenschap, Zij vormen dan een eenheid, die aan dezelfde natuurwetten 
gehoorzaamt. 
Zo heeft elk organisme, plant of dier, energie nodig om in leven te blijven. Planten vormen bijna altijd de basis voor 
het voedsel van alle dieren. Ze zijn in staat om mineralen en andere voedingsstoffen uit het water of uit de modder 
te halen én opgevangen zonne-energie vast te leggen in de vorm van bladeren, stengels, etc. Als een plant, hoe klein 
dan ook, door een dier wordt gegeten profiteert het dier van de opgeslagen zonne-energie. Op hun beurt worden deze 
dieren weer door andere dieren opgegeten, die er dan op hun beurt weer van profiteren. Bij dode planten en dieren 
wordt de opgeslagen energie door bacteriën en andere afvalorganismen gebruikt om de resten af te breken en weer om 
te zetten in mineralen die weer door planten
gebruikt kan worden bij de opbouw. In een levensgemeenschap hebben alle deelnemers elkaar nodig, ondanks het feit 
dat ze eten en gegeten worden. Verdwijnt er een organisme dan heeft dit onmiddellijk invloed op andere organismen. 
Van nature heerst er in het water een evenwicht.

Water en zuurstof
Planten en dieren hebben zuurstof nodig om te kunnen leven. Ook de planten en dieren die in het water leven. De 
benodigde zuurstof kan op twee manieren in het water komen:
1. Het wordt via het wateroppervlak opgenomen.
2. Het komt als afvalproduct via de waterplanten in het water.
Een bijkomend probleem is dat water van zichzelf weinig zuurstof kan bevatten. Naarmate de temperatuur van water 
hoger is, wordt ook het zuurstofgehalte van het water lager. Dit geeft vooral in de zomer nogal eens problemen, als er 
veel organismen zijn die zuurstof gebruiken, terwijl het gehalte aan zuurstof zeer laag is. Dan kan zuurstofgebrek op-
treden, waardoor veel dieren sterven. Door waterbewegingen komt er zuurstof in het water. Daarom is er in stromend
water altijd meer zuurstof aanwezig dan in stilstaand water.
Groene planten brengen ook zuurstof in het water. Onder invloed van het zonlicht zetten zij koolzuur en water om in 
organische stoffen, waarbij zuurstof als afvalproduct vrijkomt. In het zoete water zijn er grote groene planten, zoals 
hoornblad en waterpest, maar ook heel kleine plantjes, die alleen met een microscoop te onderscheiden zijn. Deze 
kleine plantjes worden gezamenlijk wel het ‘fytoplankton’ genoemd. Voor een goed begrip is het noodzakelijk te we-
ten, dat de planten alleen maar zuurstof produceren als het licht is. In het nachtelijk duister gebruiken ook de planten 
zuurstof uit het water. In de zomer, als het water warm is en de dagen lang zijn, wordt er door de planten wel veel 
zuurstof geproduceerd, maar een groot deel van deze zuurstof ontwijkt naar de lucht, omdat het water door de warmere 
temperatuur onvoldoende zuurstof kan vasthouden. Schommelingen in het evenwicht van zoetwaterleven kan zorgen 
voor toename van bijvoorbeeld blauwalg, wat weer gevolgen heeft voor hoeveelheid zuurstof in het water. Te weinig 
zuurstof kan grote gevolgen hebben voor het waterleven.
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Ademhalingstechnieken van de slootdiertjes
Dieren kunnen onder water op verschillende manieren adem halen:

A Kieuwademhaling
Bij de kieuwademhaling stroomt het water langs kieuwen, waarbij er net als in onze longen een uitwisseling van gas-
sen plaatsvindt tussen het ‘bloed’ in vaten in de kieuwen van het dier en het omringende water.

B Huidademhaling
Bij deze ademhaling dient de gehele huid van het dier als kieuw en kan de uitwisseling van zuurstof direct plaatsvin-
den. Deze manier van ademhalen wordt alleen gebruikt door zeer kleine dieren (plankton, platwormen e.a.) met een 
relatief grote buitenkant of door grotere dieren, maar dan in de winterrust of als een aanvulling op een andere manier 
van ademhalen.

C Tracheekieuwademhaling
Om deze ademhaling te begrijpen, moeten we iets van de ademhaling van insecten weten. Om adem te kunnen halen 
beschikken de insecten over een buizenstelsel, dat steeds verder vertakt en de zuurstof tot diep in de zuurstofverbrui-
kende weefsels kan brengen. Bij de tracheekieuwen wordt de zuurstof niet rechtstreeks uitgewisseld met de buiten-
lucht, maar vindt door middel van een diffusieproces een wisseling plaats tussen de zuurstof in de tracheeën en de 
zuurstof in het water. Trachee- of darmkieuwen zijn verbindingen tussen darmen en adembuisjes (tracheeën) die vaak 
gepaard gaan met staart- schub- of draadachtige aanhangsels aan het einde of aan de zijkant van een lichaam (larve van 
kokerjuffers, libellen, eendagsvliegen). In een tracheekieuw wordt water rondgepompt. Daar wordt door diffusie water 
aan onttrokken.

D Tracheeën
In dit geval moeten de dieren zuurstof mee onder water te nemen. Bij kevers of wantsen kan dit, doordat ze zuur-
stof meenemen onder de dekschilden. Andere dieren hebben vettige haren, waarmee zij lucht vast kunnen houden 
(plastron). Een voordeel van deze werkwijze is dat de luchtvoorraad die meegenomen wordt ook nog als een kieuw 
functioneert. Onder water vindt dus nog een gaswisseling plaats. Daardoor kunnen veel dieren behoorlijk lang onder 
water blijven zonder naar boven te hoeven komen.

E Longademhaling
Het zijn in het zoete water de amfibieën die door de longen ademhalen en dan ook regelmatig naar boven moeten 
komen. In de zee en oceanen zijn het de grotere en kleinere zoogdieren, zoals zeehonden en walvissen, die voor hun 
ademhaling op de longen zijn aangewezen. Enkele insectenlarven en insecten staan voortdurend met de buitenlucht in 
verbinding door middel van een langere of kortere buis aan het achterlijf dat fungeert als een soort snorkel. Daarnaast 
kunnen veel insecten die als larven in het water leven, op een doeltreffende manier de zomerse warmte in het water, 
met het risico van zuurstofgebrek, vermijden door van gedaante te verwisselen. Zij veranderen dan van een larve in 
een volwassen insect. Voor vissen en andere dieren die door middel van kieuwen ademhalen, is bij zuurstofarmoede 
amper een uitweg mogelijk. Wel zijn ze in staat om door middel van kleine aanpassingen op zuurstofgebrek te reage-
ren. Enkele soorten, zoals modderkruipers en paling, kunnen ‘luchthappen’ aan het wateroppervlak en lange tijd met 
weinig lucht doen.  Watervlooien trekken massaal naar de oppervlakte om te profiteren van de zuurstofwisseling tussen 
water en buitenlucht. 
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Dieren in het water 
Schaatsenrijder
Loopt over het water. Als hij onder water komt verdrinkt hij. Hij eet in het water geval-
len insecten die niet kunnen zwemmen en zuigt ze leeg, of hij vangt diertjes die vlak 
boven water vliegen.

Ruggenzwemmer (bootsmannetje)
Zwemt met zijn buik omhoog en de rug naar beneden. Hij heeft een buisje aan zijn ach-
terwerk waardoor hij ademt. Als hij onder water wil blijven zonder te zwemmen, moet 
hij zich goed vasthouden aan een waterplant, anders schiet hij als een kurkje naar boven, 
omdat hij lucht mee onder water neemt. Hij zuigt gevangen diertjes leeg.

Duikerwants
Zwemt graag met zijn rug naar boven. Is kleiner en korter dan de ruggenzwemmer. Zijn 
achterste pootjes hebben haren en functioneren als roeispanen. Zijn voorste pootjes zijn 
klein om voedsel beet te houden. Als hij een vrouwtje wil, klimt hij uit het water en 
maakt tsjilpende geluidjes. Het is een echte alleseter.

Waterkever
Er zijn meerdere soorten kevers. Ze zijn over het algemeen donker van kleur. De kevers 
moeten steeds naar boven om lucht te halen, die ze dan bewaren onder hun schilden. Ze 
kunnen heel goed van de ene naar de andere sloot vliegen. Hierboven zie je een bruine 
duiker.

Haftenlarve
Heeft drie staarten. Hij leeft met name in schoon, niet vervuild water. Als larve eet hij 
waterplanten. Na drie jaar verandert hij in een haft (eendagsvlieg). Hij leeft dan nog 
maar enkele dagen en eet niets. Zijn schubachtige tracheekieuwen, langs zijn lichaam, 
zijn lichaam liggen, zijn vaak goed te zien.

Larve van een waterjuffer
Zwemt als een vis met zijdelingse bewegingen. Hij is lang en slank en zijn drie ‘staar-
ten’ zijn tracheekieuwbladen. Hij leeft meestal één jaar in het  water en jaagt op waterin-
secten. Na de verpopping blijft hij een insecteneter. Een waterjuffer heeft vleugels over 
de rug tegen elkaar aan, de ogen staat uiteen (i.t.t. tot een libel, waarvan de vleugels min 
of meer als kruis uiteenliggen en wiens ogen dicht bij elkaar staan).

Larve van een libelle
Kan zich verplaatsen door opgezogen water met kracht uit het lichaam te persen. 
Daarbij schiet hij zo’n 30 centimeter door het water. Hij leeft jaren in het water. Hij eet 
andere dieren en kan op het laatst zelfs kikkervisjes en kleine visjes eten. Na de verpop-
ping blijft hij een jager. Een libel heeft zijn vleugels min of meer als kruis uiteen liggen 
en heeft ogen die dicht bij elkaar staan. Dit i.t.t. een waterjuffer, waarvan de vleugels op 
de rug tegen elkaar aan liggen, en wiens ogen ver uitelkaar staan.

Muggenlarve
Is vaak rood van kleur maar kan ook bruin of grijs zijn. Beweegt zich S-vormig door 
het water, maar komt slecht vooruit. Muggenlarven komen massaal voor en zijn voedsel 
voor veel vissen. Ze eten organisch afval, na de verpopping leven ze van allerlei sappen. 
De vrouwtjes hebben bloed nodig om eitjes te leggen.
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Bloedzuiger
Heeft aan de voor- en achterkant een zuignap. De bloedzuiger kan zich kort en dik, 
lang en dun maken door gebruik van spieren. Hij heeft 2 tot 8 ogen die vooraan op zijn 
rug zitten. Er zijn verschillende soorten bloedzuigers die hun voedsel uit verschillende 
dieren zuigen; bijvoorbeeld eendenbloedzuiger en vissenbloedzuiger. Ze kunnen heel 
lang zonder eten, sommige wel twee jaar. Bloedzuigers leven meestal niet van bloed. 
Sommige soorten eten kleine diertjes. De bloedzuigers in de Nederlandse sloten kunnen 
niet door de huid van mensen komen.

Platworm
Beweegt zich glijdend voort, hij kan niet zwemmen. Overdag verstopt hij zich op don-
kere plekjes. Hij eet levend en dood materiaal en is erg vraatzuchtig. Heeft een stompe 
of soms scherp driehoekige kop met daarop ogen, waar hij niet veel meer dan licht en 
donker ziet.

Slingerworm (tubifex)
Leeft in grote groepen bijeen. Er zijn wel eens 1 miljoen slingerwormen op één vierkan-
te meter aangetroffen. Ze leven met hun kop in de modder en hun achterlijf slingert in 
het water om zuurstof op te nemen. Ze eten organisch afval; hoe meer afval hoe meer 
slingerwormen.

Watermijt
Ziet eruit als een rood of zwart spinnetje. Het is een zwemmer. Vissen eten bijna nooit 
watermijten. De watermijt is een echte rover en eet bijvoorbeeld watervlooien.

Waterpissebed
Lijkt op de landpissebed, maar heeft veel langere sprieten en achteruit stekende ge-
vorkte tentakels. Hij is grijs met twee lichte gele vlekken op de kop en een opvallende 
donkere lengtestreep op zijn rug. Het vrouwtje draagt de eitjes en de uitgekomen jongen 
nog even onder haar buik mee.

Vlokreeft
Lijkt op een pissebed. De vlokreeft zwemt altijd op z’n zij. Meestal zwemmen het 
mannetje en het vrouwtje samen, waarbij het mannetje het vrouwtje onder zijn lichaam 
meedraagt. Ze eten meestal plantaardig afval en soms een klein diertje.

Eenoogkreeftje (Cyclops)
Is een klein grijsachtig diertje. Het heeft maar één oog. Het vrouwtje draagt  de eieren in 
twee zakjes aan weerskanten van de gevorkte staart. Het eenoogkreeftje zwemt in open 
water m.b.v. twee sprieten die aan de zijkant van zijn kop uitsteken. Het is een alleseter.

Watervlo (Daphnia)
Wordt watervlo genoemd, omdat hij zich ‘springend’ door het  water beweegt. Komt 
soms in zéér grote aantallen in eendenvijvers voor. De watervlo vormt een belangrijke 
voedselbron voor vissen en andere waterdieren. Eet zelf wieren  
en zwevende organische resten, zoals eendenmest. Aan het einde van de zomer zwem-
men ze vaak met dikke donkere eitjes in hun lichaam.
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Salamander
Bij de kleine watersalamander is het mannetje iets groter dan het vrouwtje. Salamanders 
zwemmen door de afgeplatte staart te bewegen, ze gebruiken hierbij de poten niet. De 
vrouwtjes leggen hun eitjes op waterplanten en krullen de blaadjes er omheen. De jonge 
watersalamanders hebben kieuwen aan de buitenkant van hun kop, waardoor ze onder 
water adem kunnen halen. Na de zomer gaan de salamanders het water uit om een plek 
te zoeken om te overwinteren. Salamanders eten watervlooien en andere kleine water-
diertjes.

Kikkervisje
Wordt ook wel dikkopje of donderkopje genoemd. Kikkervisjes zwemmen met hun 
staart kwispelend rond en hangen soms stil aan de onderkant van waterplanten.
Pas als het kikkervisje longen krijgt en vier pootjes heeft, gaat hij aan land, anders ver-
drinkt hij. Kikkervisjes eten in het begin algen, maar al snel eten ze ook kleine diertjes. 
Bij gebrek aan voedsel eten ze soms elkaar op.

Gewone poelslak
Heeft een huisje dat er uit ziet als een softijsje. Slakken kunnen lucht meenemen in hun 
long. Het is een ‘longslak’: van tijd tot tijd hangt hij aan het wateroppervlak en neemt 
lucht op met een klein gaatje in zijn lichaam. Door dit uit te ‘blazen’ kunnen ze bij ge-
vaar zinken. Ze eten levende en dode waterplanten en ook hun eigen uitwerpselen.

Posthoornslak
Heeft een plat huis dat er uit ziet als een opgerolde veterdrop. Je hebt een posthoornslak 
te pakken als het huis groter is dan een 2 euro muntstuk. Slakken bewegen zich voort op 
de buik, we noemen dit de voet. De eitjes worden gelegd als een snotterig sliertje dat ze 
vast plakken aan bijvoorbeeld een plant. Ze eten dode en levende 
waterplanten.

Visjes
Visjes die met het schepnet gevangen worden, zijn meestal kleine en jonge visjes. Jonge 
visjes lijken niet meer dan 2 ogen met een dun staartje, maar alles er al op en in: spijs-
verteringsgestel, zenuwstelsel, vinnen. Ze zijn nog erg kwetsbaar voor luchtdrukver-
schillen en uitdroging, dus voorkom dat ze steeds weer boven water gehaald worden. Je 
kunt dan ook nog niet zien welke soort het is. Als ze groter zijn, kun je ze het beste van 
opzij bekijken in een potje. Misschien zie je stekeltjes op de rug, en dan weet je dat het 
een 3-doornige of 10-doornige stekelbaars is. De zilveren visjes met maar één vin op de 
rug zijn bijna altijd voorntjes. Welke soort voorn het is, is iets voor echte vissenkenners. 
Een jonge snoek vang je zelden, maar heeft al duidelijk de snoekvorm. In ondiepe sloten 
ga je al snel met je schepnet over de bodem. Daarom worden ook nogal eens kleine 
modderkruipers gevangen, een van de beschermde vissen in Nederland. 

Als er vissen voorkomen in een sloot betekent dat de sloot schoon of redelijk schoon water heeft. Schoon betekent dat 
er niet te veel meststoffen en chemische verontreinigingen in het water zitten. Van te veel voedingsstoffen gaan algen 
en kroos zo hard groeien dat de sloot volgroeit en er geen licht meer kan doordringen onder water. Sommige vissen 
zijn jagers en hebben baat bij helder, lichtrijk water. Een uitzondering vormt de 10-doornige stekelbaars, die wel kan 
leven in dichtgegroeide sloten, zelfs met weinig zuurstof.
Als ze jong zijn eten jonge vissen diertjes die zó klein zijn, dat we ze nauwelijks kunnen zien. Dat noemen we plankt-
on. Als ze groter worden kunnen ze steeds grotere prooien eten. Watervlooien zijn heel belangrijk voor vissen, maar 
ook allerlei insectenlarven. Snoeken en baarzen eten graag vissen. Karpers en voorns eten ook planten. De dieren en 
planten in een sloot vormen een levensgemeenschap waarin ieder zijn eigen plekje en rol heeft. Sommige vissen jagen 
op diertjes in en boven de modder, andere eten slakjes en kreeftjes, weer andere insecten aan het wateroppervlak.
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Zoetwater aquarium
Een zoetwateraquarium in de klas is een belevenis op zich!
Als je een zoetwateraquarium wilt inrichten, lees dan de volgende tips:
■  Het aquarium moet niet te klein zijn.
■  Het aquarium moet op een koele plaats staan (dus niet in het directe zonlicht).
■  Blijft de bak meer dan een week staan, dan is doorluchting door middel van een
 luchtpompje met bruissteentje gewenst. Het verversen van water is dan ook belangrijk.
■  Plaats een dekruitje op het aquarium in verband met het wegvliegen van waterkevers en waterwantsen. Staat het  
 aquarium lang, dan kunnen ook muggen en haften als ze volwassen zijn uit het water kruipen.
■  Vul het aquarium gedeeltelijk met slootwater (¼ deel) en vul het aan met leidingwater.
■  Bedek de bodem met een laagje rivierzand (2 cm.) en zet daarin wat waterplantjes die tijdens de 
 waterkwaliteitsmeting zijn opgevist.
■  Doe niet te veel dieren in het aquarium en houd de dieren niet langer dan enige weken in de klas. Kikkervisjes en  
 vissen kunt u langer houden mits ze gevoerd worden. Zodra de dieren het kikkerstadium bereikt hebben, moeten ze  
 teruggezet worden.
■  Als u kikkervisjes tot aan het kikkerstadium wilt houden, dan moeten er beslist wat stukjes hout in het aquarium  
 drijven zodat de kikkertjes erop kunnen klauteren. Zodra de dieren kunnen springen, moeten ze worden teruggezet.

Een zoetwateraquarium in de klas is een belevenis op zich! Groepjes kinderen kunnen in toerbeurt kijken naar:
■  de manier waarop verschillende dieren zich voortbewegen
■  de verschillende manieren van ademhalen
■  waar de dieren hun eten zoeken
■  de ontwikkeling van ei tot kikker

Tekst: met dank aan: ‘Water leeft!’,waterarrangement ‘Stroom’ Zuid-Holland 
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