
Natuur onderzoeksopdracht
Waterdiertjes vissen: giet slootwater in een wit 
teiltje. Schep met een schepnet in de buurt van 
waterplanten in het water, daar is veel zuurstof en 
vind je de meeste waterdieren. Schep niet door de 
modder op de bodem, dan wordt het water troebel 
en kan het netje stuk gaan. Laat de waterdiertjes 
uit je schepnet voorzichtig in het teiltje met water 
glijden. Bekijk de diertjes in het teiltje. Download 
op je telefoon de onderwijsapp ‘Waterleven’ van 
Marten Scheffer en Universiteit Wageningen. In de 
app kun je informatie over het waterdierje opzoe-
ken. Lees ook de leuke weetjes op de PLUS buiten-
kaartjes. Doe na afloop de soortenquiz in de app om 
de opgedane kennis van de kinderen te testen.

Slootaquarium maken: maak een slootaquarium 
voor in het klaslokaal zodat de kinderen de 
waterdiertjes nog beter kunnen bestuderen. 
Leg een laagje zand en stenen op de bodem van 
een glazen of plastic bak. Vul vervolgens met 
slootwater. Vis waterplantjes, zoals waterpest uit 
de sloot en plant tussen de stenen. Voeg ook 
een beetje kroos uit de sloot toe. Doe enkele 
verschillende waterdiertjes die zijn opgevist in het 
zelfgemaakte aquarium. Zet het aquarium op een 
lichte plek in de klas maar niet in de zon. Breng de 
waterdiertjes binnen 2 dagen terug naar de sloot 
waar ze vandaan komen, anders gaan ze dood.

Leer het van de boswachter
In een sloot leven veel verschillende waterdieren. Behalve vissen zoals de 
stekelbaars en snoek leven er o.a. ook rivierkreeften, onderwaterslakken en 
allerlei soorten waterinsecten onder water. Kikkers en salamanders leven 
zowel in het water als op het land.
De meeste waterinsecten leven het grootste deel van hun leven als larve in 
het water. Bijvoorbeeld libelle larven. Die leven enkele jaren onder water en 
vervellen een aantal keer waarbij ze steeds meer op een volwassen libel gaan 
lijken. Voor de laatste vervelling ontwikkelen ze vleugels. De libel klimt aan 
een oeverplant naar boven en sluipt daar voor de laatste keer uit zijn 
larvehuidje. Hij hangt nog een uurtje ondersteboven om zich uit te strekken, 
uit te harden en de vleugels uit te 
vouwen. Daarna vliegt hij weg. 
Als volwassen libel leeft hij dan 
nog maximaal twee maanden. 
In die periode paren libellen en 
leggen de vrouwtjes eitjes in het 
water, waaruit weer larven 
geboren worden.

Slootaquarium 
maken

-
min.

Groep

4-8
60
min.

Materialen: witte teiltjes, schepnetten, app ‘waterleven’ op smart-
phone of tablet met internet, glazen of plastic bak. / Begeleid: ja

Onderdeel van:

Kijk voor meer opdrachten op  
www.natuurwijs.nl/natuuropdrachten

PLUS buitenkaartjes: 
124. Onderwaterslak 
127. Waterschorpioen 
130. Libelle larve 
134. Zwanenmossel 
135. Rode rivierkreeft 
144. Kroos - 145. Waterpest
 

Mede mogelijk 
gemaakt door:

Vergeet je laarzen niet!
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http://www.natuurwijs.nl/natuuropdrachten
https://basisonderwijs.online/doe-opdrachten-buiten-in-nederland-staatsbosbeheer-plus.html


Natuur onderzoeksopdracht
Waterkwaliteit onderzoek: onderzoek met de 
kinderen hoe schoon het water in de sloot is. 
Download de onderwijsapp ‘Waterleven’ op je 
telefoon en vul de vragen in de waterkwaliteit 
test in.

De kinderen kijken naar hoe helder het 
water is, hoeveel kroos er op het water drijft, 
hoeveel (verschillende) waterplanten er 
zichtbaar zijn. Ze kijken ook welke kleur het 
water heeft, hoe het water ruikt en welke 
dieren er in het water leven. 
Met de ingevoerde gegevens geeft de app 
direct de uitkomst van de watertest.

Leer het van de boswachter
Dieren die in een sloot leven zeggen iets over hoe schoon het water is. 
In schoon slootwater leven veel verschillende soorten dieren en planten in 
kleine aantallen. Je komt daar o.a. larven tegen van libellen, haften 
(eendagsvliegen) en kokerjuffer. Maar ook poelslakken, schaatsenrijders, 
schrijvertjes, waterspinnen, watervlo’s en zoetwatermosselen.

In matig schoon slootwater vind je bloedzuigers, bootsmannetjes, watertorren, 
schijfhoornslakken, watermijten, waterschorpioenen en zoetwaterpissebedden.

In vies slootwater tref je 
weinig soorten dieren aan, 
in grote aantallen. Je vindt 
er o.a. eenoogkreeftjes en 
slingerwormen en larven 
van de mug, rattenstaart 
en waterkever. 

Waterkwaliteit 
onderzoek

-
min.

Groep

5-8
20
min.

Begeleid: ja

Onderdeel van:

Kijk voor meer opdrachten op  
www.natuurwijs.nl/natuuropdrachten

PLUS buitenkaartjes: 
124. Onderwaterslak 
127. Waterschorpioen 
130. Libelle larve
144. Kroos 
145. Waterpest 

Mede mogelijk 
gemaakt door:
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Poelkikker speelt verstoppertje.

http://www.natuurwijs.nl/natuuropdrachten
https://basisonderwijs.online/doe-opdrachten-buiten-in-nederland-staatsbosbeheer-plus.html


Natuur taalopdracht
Natuurgedicht: vraag de kinderen een 
plekje bij de sloot te zoeken, waar ze een 
tijdje alleen gaan zitten en om zich heen 
kijken. Als je rustig aan de waterkant zit, zie 
je van alles gebeuren. Een reiger die een visje 
vangt of een libel die als een helikopter over 
het water scheert. Twee waterjuffers die aan 
elkaar vastzitten (in de vorm van een hartje) 
om te paren. Insecten die als schaatsenrijders 
over het wateroppervlakte schaatsen. 
Laat de kinderen een kort rijmpje of gedichtje 
schrijven over wat ze zien. 

Leer het van de boswachter
Een sloot is een fijne plek voor een blauwe reiger. Op zijn lange poten 
staat hij urenlang rustig te wachten in het ondiepe water, vaak op 1 poot. 
Regelmatig zwemt er vanzelf een lekkere vis of kikker voorbij. Dan slaat hij 
pijlsnel toe. Met zijn dolksnavel hapt hij de vis uit het water en slikt hem in 
zijn geheel door. Als de veren op zijn borst daarbij vies worden, plakt hij er 
poeder op. Een reiger heeft daarvoor speciale donsveertjes op zijn buik, die 
als poeder uit elkaar vallen. Het gedroogde vuil kamt hij uit zijn veren met de 
middelste teennagel van zijn poot. Wat je ziet in de natuur kan inspireren om 
er een gedicht of rijmpje van te maken:

Op hoge poten in ondiep water
Vertraagd, in slow motion, alle tijd
Geen haast, ook al wordt het later
Hij had al een kikker als ontbijt Pijlsnel als een dolksteek, in het water, plons

Een natte zwiep, visje hap slik dood
Borstveren vies, geen nood, poederdons
Op zijn gemak uitkammen op 1 poot

 Natuurgedicht

-
min.

Groep

4-8
30
min.

Materialen: papier en pen
Begeleid: ja

Onderdeel van:

Kijk voor meer opdrachten op  
www.natuurwijs.nl/natuuropdrachten

PLUS buitenkaartjes: 
121. Blauwe reiger 
122. t/m 145. Buiten in de 
sloot

Mede mogelijk 
gemaakt door:

Parende libellen.

De blauwe reiger

http://www.natuurwijs.nl/natuuropdrachten
https://basisonderwijs.online/doe-opdrachten-buiten-in-nederland-staatsbosbeheer-plus.html


Natuur onderzoeksopdracht
Water zuiveren: doe deze opdracht aanvullend 
aan de opdracht ‘Waterkwaliteit onderzoek’. 

Water uit de natuur gaat eerst naar een 
waterzuiveringsinstallatie voor we het als 
kraanwater kunnen drinken. De kinderen 
maken zelf een waterzuiveringsinstallatie en 
zuiveren wat slootwater. Knip een plastic fles 
van 1,5 liter op ongeveer 1/4 vanaf de 
onderkant rondom doormidden. Je hebt nu 
2 delen: een korte beker en een lange trechter. 
Zet het bovenste deel van de fles (trechter) 
zonder dop onderste boven in de onderkant 
(beker). Vul de trechter eerst met watten, dan 
zand en en als laatste met steentjes. Elke laag 
moet je stevig aandrukken. Giet nu vies 
slootwater in de trechter. Het water druppelt 
langzaam in de beker. Je ziet dan dat het 
water in de beker schoner is dan het vieze 
slootwater. Het vuil uit het water blijft tussen 
de steentjes, het zand en de watten zitten. 
Let op: Het is na dit proefje nog niet schoon 
genoeg om te drinken, maar je hebt wel 
kunnen zien hoe water wordt gefilterd.

Leer het van de boswachter
Schoon water is belangrijk voor mensen, maar zeker ook voor dieren en plan-
ten. Van vervuild water gaan dieren en planten namelijk dood. Er zijn planten 
die je graag in de sloot of vijver hebt omdat ze het water zuiveren door met 
hun wortels vervuilende stoffen uit het water op te nemen. Voorbeelden 
hiervan zijn de gele lis, lisdodde, riet en egelskop. Vissen en andere water-
dieren hebben zuurstof in het water nodig om te kunnen leven. Waterplanten 
zoals waterpest die hun bladeren onderwater hebben, 
halen koolzuurgas uit het water en geven zuurstof af 
aan het water. Daarvoor is zonlicht nodig. Als er te veel 
begroeiing is of als er bijvoorbeeld veel kroos op het 
water ligt, kan er weinig zonlicht in het water komen. 
Er kan dan zuurstoftekort ontstaan. Er moet dan wat 
begroeiing of kroos worden weggehaald. Ook zorgt een 
schone sloot dat het water goed kan doorstromen. Als 
je eigenaar van een stuk grond bent waar een sloot 
doorheen loopt, dan ben je verplicht om de sloot goed 
schoon te houden. Dit wordt door het Waterschap 
gecontroleerd tijdens de jaarlijkse slotenschouw (een 
onderhoudscheck voor sloten door de overheid). 

Water 
zuiveren

-
min.

Groep

5-8
30
min.

Materialen: emmertje met slootwater, plastic fles, schaar, 
watten, zand, steentjes. / Begeleid: ja

Onderdeel van:

Kijk voor meer opdrachten op  
www.natuurwijs.nl/natuuropdrachten

PLUS buitenkaartjes: 
136. Lisdodde 
137. Waterlelie 
138. Egelskop 
144. Kroos 
145. Waterpest

Mede mogelijk 
gemaakt door:
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https://basisonderwijs.online/doe-opdrachten-buiten-in-nederland-staatsbosbeheer-plus.html


Natuur onderzoeksopdracht
Botanische tekening: elk kind kiest een 
plant bij de sloot en bestudeert deze. Wat 
voor bladeren heeft de plant? Hoe zitten de 
bladeren aan de stengel vast? Heeft de plant 
bloemen? Heeft de plant zaden? Staat de 
plant in het water of op de kant? Vliegen er 
insecten rond de plant? En wat valt je nog 
meer op aan de plant? Maak een botanische 
tekening van de plant of delen van de plant. 
Teken zo nauwkeurig mogelijk wat je ziet. 
Zet er een letter bij en schrijf op een 
ander blad de uitleg bij de letter. Zoek op 
florakompas.nl op wat voor plant het is zodat 
je nog meer informatie op kunt schrijven. 
Kijk voor leuke weetjes ook op de 
PLUS buitenkaartjes. 

Leer het van de boswachter
Een botanische tekening is een wetenschappelijk weergave van een plant of 
delen van een plant. De tekening laat zien hoe een plant in elkaar zit. 
Bij de tekening staan letters of cijfers waarmee verwezen wordt naar een 
geschreven uitleg. Een kinderversie zou er als volgt uit kunnen zien.

De witte waterlelie 
A. De witte waterlelie heeft hele grote witte bloemen die op het water drijven  

en die onderwater met een steel aan de bodem vastzitten.
B. De plant heeft grote ronde drijvende bladeren in de vorm van een hart.  

De nerven lopen vanuit het midden naar de buitenkant. De bladeren zijn stevig 
genoeg om kikkers op te kunnen laten rusten.

C. De bloem heeft 4 groene kelkbladeren, 
de buitenste bladeren die de dichte 
bloem beschermen. En daarbinnen 
20 witte kleinere kelkbladeren  
die in laagjes uitvouwen vanuit 
het midden. In het midden  
zitten heel veel meeldraden  
in een cirkel.

Botanische 
tekening

-
min.

Groep

5-8
30
min.

Materialen: papier en potlood, tablet of 
smartphone met internet. / Begeleid: ja

Onderdeel van:

Kijk voor meer opdrachten op  
www.natuurwijs.nl/natuuropdrachten

PLUS buitenkaartjes: 
137. Waterlelie - 138. Egelskop 
139. Gele lis - 140. Haagwinde 
141. Koninginnenkruid 
142. Watergentiaan 
143. Echte valeriaan 
144. Kroos - 145. Waterpest

Mede mogelijk 
gemaakt door:
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http://florakompas.nl
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