
werkboekje

Naam: ..................................................................

Opdracht 1 Diepte bepalen

Lees opdrachtkaart 1 en vul in:
a Het aantal cm van het natte stuk op de stok is           
b Het aantal cm van het natte stuk aan 
 de andere kant van de stok is:     
                              
c Reken uit wat de stand van de bagger is:                   

.........cm

.........cm

.........cm

Waterpark Het Lankheet

Te veel, te rijk, te weinig



Opdracht 2 Watertest

Lees opdrachtkaart 2 en vul in:
a De kleur van het water is ............................................. 
b De kleur van het water 
 is hetzelfde/anders namelijk .............................................
c Wij ruiken: 
 0 niets
 0 een zure lucht
 0 iets, dat lijkt op de geur van  .............................................

d De temperatuur van het water is  .........°C

Opdracht 3 Water- en oeverplanten

Lees opdrachtkaart 3. Ondergedoken planten zijn planten die onder het 
water leven. Oeverplanten staan aan de kant van het water.
Schrijf de namen op van de planten die je ziet. 

a Ondergedoken planten  ................................................................... 
      
        ...................................................................

b  Drijvende planten ...................................................................
       
        ...................................................................

c Oeverplanten  ...................................................................
          
       ...................................................................



Opdracht 4 Waterdieren 1  

Lees opdrachtkaart 4. Bekijk de waterproef en zoek op de kaart welke 
diertjes je ziet.

a  ..........................................................................................................
          
  ..........................................................................................................

b Welke andere dieren zie je rond het water?

 0 Vis  0 Vlinder
 0 Kikker  0 Vlieg
 0 Libelle  0 Poes
 0 Rat  0 Slang 

Opdracht 5 Waterdieren 2

Lees opdrachtkaart 5. Schrijf hier de namen van de waterdieren op die 
je onder de microscoop ziet.
 
......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................



Samenvatting veldwerkonderzoek
Dit formulier vul je in als je nog tijd hebt.

Het weer van vandaag: 0 zonnig  0 miezerregen
 0 half bewolkt 0 regen
 0 bewolkt  0 mist
Het water is een:  0 beek  0 rivier  0 kanaal  0 sloot  0 vijver
 
De kleur van het water is  ………………………
 
De geur van het water is  ……………………... 
 
De temperatuur van het water is …….......................°C 
 
Er is  wel/geen  baggerlaag in het water.
Er is  wel/geen  kroos op het water.
Er zijn  wel/geen  waterplanten aanwezig.
Er leven meer dan  ….. waterdieren in het water.

Jullie hebben de waterkwaliteit van Landgoed Het Lankheet onderzocht 
door te kijken welke dieren, planten en insecten er leven.
 

Maak af: 
De waterkwaliteit van Landgoed Het Lankheet .........................................

.......................................................................................................................
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