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OnDERZOEKSBLAD 
WATER LEEFT GROEP 7-8
(WATERKWALITEIT En nATuuR)

Ga nu zelf op onderzoek uit naar water in jouw 
omgeving! Welke planten groeien in het water, 
welke dieren leven er en hoe ‘natuurlijk schoon’ 
is het? Ontdek het samen met jouw groepje. 
Van te voren moet je wel wat materialen maken 
die je nodig hebt voor je onderzoek. Dit doe je 
samen met je leerkracht in de klas. 

Veel succes!

Met ‘natuurlijk schoon’ bedoelen we dat het water 
heel schoon is voor de planten en dieren in de natuur. 
Het betekent niet dat het zo schoon is dat het  
drinkwater is. Aan de soorten waterdieren die in  
een water leven, kun je zien hoe ‘natuurlijk schoon’ 
het water is. Zuurstof is belangrijk voor schoon water. 
Hoe meer zuurstof er in water zit, des te schoner  
het is. Hoe meer verschillende waterdieren en water-
planten, hoe schoner het water is.   



VRAAG 5

Aan de soorten waterplanten kun je al een beetje zien 
hoe ‘natuurlijk schoon’ het water is:

    Ik zie veel verschillende soorten planten in, onder, op, 
boven en bij het water.

 Daarom lijkt het water ‘natuurlijk schoon’.

    Ik zie maar één of twee soorten of helemaal geen planten 
in, onder, op, boven en bij het water. Daarom is het water 
misschien niet zo ‘natuurlijk schoon’.

 

Is hier net gebaggerd en/of gemaaid en moeten de 
planten nog opnieuw uitgroeien?

    Ja
    Nee

VRAAG 4

Welke plant zie je het meest?

VRAAG 1

VRAAG 2

Welke planten zie je in het water? Gebruik de zoekkaart 
waterplanten.

Welke plant zie je het meest?

VRAAG 3

Welke planten zie je op de oever? Gebruik de zoekkaart 
waterplanten.
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VRAAG 6

Welke dieren leven in het water? (Gebruik schepnet, 
emmer, platte bak, zoekkaart waterdieren en loeppotje.)
Wees voorzichtig met de dieren. Zet ze niet in de zon, 
doe genoeg water in de bak en zet ze na onderzoek 
weer terug. 

Kruis de soorten aan die je gezien hebt:

Waterdieren die onder water ademhalen en veel zuurstof 
in het water nodig hebben:

  steenvlieglarve 

  haftelarve

  kokerjuffer

Waterdieren die niet zoveel zuurstof in het water nodig 
hebben*:

  poelslak 

  posthoornslak 

  waterspringstaart 

  waterspin 

  schaatsenrijder 

  staafwants 

  waterschorpioen
 

  zwemwants 

  duikerwants 

  ruggezwemmer/ 
 bootsmannetje

VRAAG 7

Aan de soorten waterdieren die in een water leven, kun je 
heel goed zien hoe ‘natuurlijk schoon’ het water is. 

   Ik zie alleen waterdieren die boven water ademhalen. 
Daarom denk ik dat er weinig zuurstof in het water zit.  
Dat betekent dat het water niet zo ‘natuurlijk schoon’ is. 

   Ik zie waterdieren die boven water ademhalen en ook 
waterdieren die onder water ademhalen. Daarom denk  
ik dat er toch genoeg zuurstof in het water zit. Dat betekent 
dat het water best ‘natuurlijk schoon’ is.

   Ik zie veel waterdieren die onder water ademhalen.  
Daarom denk ik dat er veel zuurstof in het water zit.  
Dat betekent dat het water heel ‘natuurlijk schoon’ is.

VRAAG 8

Heb je nog meer waterdieren gevangen?  
Schrijf ze hieronder op: 

*     omdat ze: 
��•�boven�water�ademhalen 
 (‘snorkelaars’, ‘duikers’ en ‘drijvers’) 
•��heel�erg�goed�zijn�in�het�opnemen�van�zuurstof� 

uit het water in hun lijf

  zoetwatermossel 

  waterjufferlarve 

  libellenlarve

  schrijvertje 

  waterkevertje 

  geelgerande waterkever 

  grote spinnende watertor 

  bloedzuiger

  platworm 

  rattenstaartlarve 

  muggenlarve 
 

  slingerworm (tubifex)
 

Er kan alleen veel zuurstof in het water zitten als:
•� �er�(onder)waterplanten�zijn�die�zuurstof�maken
•� �het�water�niet�te�warm�wordt,�niet�meer�dan�20�

graden; koud water kan meer zuurstof ‘vasthouden’
•� �er�geen�dikke�laag�bagger�en�blaadjes�op�de�

waterbodem ligt; de bagger en de blaadjes gaan  
rotten en daardoor wordt alle zuurstof in het water 
opgebruikt

•� �er�geen�dikke�laag�kroos�of�alg�op�het�water�drijft;�
dan kan de zon niet in het water schijnen en  
kunnen de onderwaterplaten geen zuurstof maken
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