
 

opdrachtenwaaier

Milieu- en erfgoededucatie
Groep 7-8

Waterpark Het Lankheet

Te veel, te rijk, te weinig



Algemene instructie
Je onderzoekt op twee plaatsen het water. 
Hier onderzoeken jullie:

 1  de kwaliteit van het water
 2  de waterplanten
 3  de waterdieren

Hoe doe je dat?
Verdeel eerst de taken in je groep. 

 -  Eén onderzoeker kijkt mee en schrijft,
 -  twee onderzoekers doen het onderzoek.

Aan de slag!
 -  Zoek een plek bij het water.
 -  Controleer de inhoud van de rugzak: leg alle spullen op de   
  theedoek op de grond. De lijst met spullen staat achter   
  in deze waaier.
 -  Klem het werkboekje op de onderlegger.

Lees samen opdracht 1 uit deze waaier.
Voer de opdracht uit.
Schrijf de gegevens in het werkboekje.
Doe dit met alle 5 opdrachten.



Opdracht 1 Diepte bepalen

Hier moet je de diepte bepalen.  Pak de stok. Duw de stok door   
de baggerlaag tot je op een harde ondergrond komt. Meet het natte 
gedeelte van de stok.

a Schrijf in je werkboekje de stand van het natte gedeelte op de stok 
op. Draai de stok om. Duw opnieuw de peilstok in het water. 

 Let op! Niet in de bagger steken!!
 Meet deze kant van de stok.
 
b Schrijf in je werkboekje de stand van het water op.
 Wat is de dikte van de baggerlaag? Hoe meet je dat af van je   

stok?

c Schrijf in je werkboekje de stand van de bagger op.



Opdracht 2 Watertest   
Bekijk de kleur van het water vanaf de kant zonder hulpmiddelen. 
Wat is de kleur van het water?

a Schrijf de kleur van het water op.
 Pak de emmer en schep water uit de sloot.

b Schrijf nu weer de kleur van het water op. 

c Ruik aan het water. Ruik je iets?

d Hang de thermometer aan het touwtje in de emmer. 
 Schrijf na 3 minuten de temperatuur van het water op.



Opdracht 3 Water- en oeverplanten
 
Pak de kaart ‘waterplanten’.
Er groeien planten op het water, onder het water en aan de 
waterkant.

Onderzoek de planten in, op en bij het water.
  
a  Schrijf de namen op van de ondergedoken planten.

b  Schrijf de namen op van de drijvende planten.

c  Schrijf de namen op van de oeverplanten.



Opdracht 4 Waterdieren 1

Pak de kaart ‘waterdieren’. 
Pak het schepnet, de emmer met water, de theezeef en het 
loeppotje.

1  Trek het schepnet in rondjes door het water.
2  Haal het schepnet omhoog en gooi de planten terug.
3  Keer het net om in je emmer.
4  Vang de diertjes met je theezeef.
5  Bekijk de diertjes in je loeppotje.
  
a  Zoek de namen van de waterdiertjes op de kaart en schrijf ze op.

b  Welke andere dieren zie je bij het water?



Opdracht 5 Waterdieren 2

Deze opdracht voer je later in de Veldschuur uit. 
Doe nu een klein beetje water in je loeppotje. Je neemt deze 
waterproef mee naar de veldschuur.

1 Loop naar de veldschuur.
2 Doe een drupje water op een glasplaatje.
 Leg een tweede glasplaatje erbovenop.
3 Bekijk de waterproef door de microscoop.
4 Bekijk de zoekkaart met waterdieren.
5 Welke dieren zie je?
6 Schrijf de namen van de waterdiertjes op in je werkboekje. 



Inhoud rugzak 
• theedoek
• centimeter
• loeppotje
• loepdekseltje
• waterdierenkaart
• waterplantenkaart
• emmertje
• theezeef
• onderzoeksbak
• thermometer

Inhoud andere rugzak

• verrekijker
• onderwaterkijker

Los

• stok
• visnet
• klembord met opdrachtkaart en  
 potlood
• dit boekje
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