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HOOFDSTUK 1: Inleiding 

"Natuurontdekking" is een educatief programma voor leerlingen van de derde graad. Met dit 
natuurprogramma boordevol veldwerkopdrachten, willen wij de leerlingen aan de hand van 
opdrachtenfiches, informatiefiches en koffertjes met veldwerkmaterieel uitdagen om actief op 
zoek te gaan in de natuur. 

De leerlingen begeven zich per fiets naar het natuuratelier aan de rand van het dierenpark 
waar zij zelfstandig, maar onder begeleiding van een gids van het provinciaal domein 
Puyenbroeck, in groepjes een aantal opdrachten dienen uit te voeren. 

Deze opdrachten situeren zich zowel binnen in het natuuratelier als in de aanwezige 
biotopen bos, vijver en hooiland in de onmiddellijke omgeving daarvan. Zij krijgen hiervoor 
een aantal opdrachten- en informatiefiches en koffertjes met elementair veldwerkmaterieel. 
Elke opdracht duurt ongeveer vijftien minuten, waarna van opdracht wordt gewisseld. Het 
volledige programma neemt twee à drie uur in beslag. 

Voor meer informatie over deze en andere educatieve programma's die beschikbaar zijn 
voor zowel kleuter-, lager-, secundair onderwijs, groepen en andersvaliden in Puyenbroeck 
staat dienst Educatie je graag te woord of kan je terecht op www.puyenbroeck.be, rubriek 
educatief aanbod. 

Je kan ons ook bereiken op het nummer 09-342 42 17 tijdens de kantooruren of via  
mail puyenbroeck.educatie@oost-vlaanderen.be. 
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HOOFDSTUK 2: De gids 

• “Natuurontdekking” kan enkel met gids geboekt worden 

• de gids heeft in het domein een algemene opleiding en een specifieke opleiding voor dit 
programma gevolgd 

• de gids wacht jullie op aan het natuuratelier 

• bij iedere opdracht zorgt de gids voor de optimale uitvoering 

• om de veiligheid te garanderen heeft de gids steeds een gsm mee 

• in het natuuratelier bevindt zich een ehbo-kistje zodat de gids kleine ongelukjes ter 
plaatse kan behandelen. In de vorming die de gids gevolgd heeft is het onderdeel EHBO 
opgenomen 

• je kan de gids en het programma evalueren aan de hand van het evaluatieformulier dat je 
bij de aanvang van uw schoolreis ontvangt in het bezoekerscentrum 

• een externe gids is in regel met de wetgeving op het vrijwilligerswerk. Hij of zij heeft 
daarvoor een afsprakennota met het provinciebestuur ondertekend, onder meer m.b.t. 
vorming, vergoeding en te volgen werkwijze van de gidsbeurt. Ook de nodige 
verzekeringen zijn in orde. Een interne gids maakt deel uit van het provinciepersoneel 

• de gids is herkenbaar aan zijn jaarlijkse badge voor gidswerk in Puyenbroeck 
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HOOFDSTUK 3: Doelgroep 

Doelgroep = leerlingen van de 3de graad basisonderwijs 

3.1. Leeftijdskenmerken  
Algemene kenmerken van een 10-12-jarige: 
- kan de delen van het geheel waarnemen en vormt zo zijn oordeel over het geheel 
- neemt globale delen waar 
- kan niet abstract denken 
- exploreert omgeving door middel van alle zintuigen 
- spontaan ordenen begint, maar met eigen systematiek 
- heeft meestal één hypothese in het hoofd en indien dit niet klopt, begint hij/zij te gissen 

en te missen 
- stelt zich geen vragen bij eigen lichaam; ervaart lichaam als soepel instrument in contact 

met de buitenwereld 
- nieuwe info moet letterlijk thuisgebracht worden 
- heeft gelijktijdigheidproblemen: kan zich maar met één ding tegelijkertijd bezighouden, 

tenzij op de handeling veel geoefend wordt 
- creëert in groep zijn eigen boeiende wereld, vol avontuur en spel 
- leert de eigen verantwoordelijkheden steeds beter kennen 
- heeft steeds meer aandacht voor morele vraagstukken 
- verwacht serieus genomen te worden door volwassenen 
- kan volledig zelfstandig een taak vervullen, ook een schriftelijke opdracht 
- onfeilbaarheid van de volwassenen wordt gerelativeerd 
- voelt behoefte om een goed iemand te zijn in de ogen van de anderen 
- gaat graag met leeftijdsgenootjes om, de groepjes krijgen duidelijke structuur en 

organisatie 
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3.2. Eindtermen  
Eindtermen Lichamelijke Opvoeding 
1 Lichamelijke opvoeding – Mototrische competenties 

Zelfredzaamheid in kindgerichte bewegingssituaties 
 
Lichaams- en bewegingsbeheersing  

1.1 De leerlingen kunnen de motorische basisbewegingen op een voldoend flexibele en 
verfijnde wijze aanwenden in gevarieerde en complexe bewegingssituaties.  

 
Verantwoord en veilig bewegen 
De leerlingen  
1.2 kunnen veiligheidsafspraken naleven.  
1.3 kennen de gevaren en risico's van bewegingssituaties en kunnen deze inschatten en 

signaleren.  
 
Rustervaringen 
1.8* De leerlingen zijn bereid om een sfeer van rust te creëren.  
 
Bewegen in verschillende milieus 
1.23 De leerlingen bewegen op een aangepaste manier in de vrije natuur.  
 
Klein-motorische vaardigheden in gevarieerde situat ies 
De leerlingen  
1.26 kunnen klein-motorische vaardigheden in verschillende situaties voldoende nauwkeurig 

gedoseerd en ontspannen uitvoeren.  
1.27 kunnen de functionele grepen gedifferentieerd gebruiken voor het hanteren van voorwerpen.  
 
Oplossen van kind-aangepaste bewegingsproblemen 
1.30 De leerlingen kunnen zelfstandig materiaal kiezen en opstellen.  
 
3 Lichamelijke opvoeding – Zelfconcept en het sociaal functioneren 

De leerlingen  
3.1*  zijn bereid een opdracht vol te houden en af te werken. 
3.2*  kunnen hun eigen inspanning en die van anderen inschatten en waarderen. 
3.4  kennen de mogelijkheden om buiten de les lichamelijke opvoeding een voorkeursport te 

beoefenen. 
3.5*  tonen spontaneïteit, expressiviteit en echtheid op een sociaal aanvaarde wijze. 

 

Eindtermen Muzische Vorming 
1 Muzische vorming - Beeld 

De leerlingen kunnen  
1.2  door betasten en voelen (tactiel), door kijken en zien (visueel) impressies opdoen, 

verwerken en erover praten. 
1.3  beeldinformatie herkennen, begrijpen, interpreteren en er kritisch tegenover staan. 
 
5 Muzische vorming - Media 

De leerlingen kunnen  
5.1  beeldsignalen waarnemen zodat men opvallend goede en minder geslaagde dingen kan 

doorzoeken en herkennen. 
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5.5  eenvoudige, audiovisuele informatie uit de eigen belevingswereld herkennen, onderzoeken 
en vergelijken. 

 
6 Muzische vorming - Attitudes 

De leerlingen kunnen  
6.1*  blijvend nieuwe dingen uit hun omgeving ontdekken. 
6.5*  respect betonen voor uitingen van leeftijdgenoten, behorend tot eigen en andere culturen. 

Eindtermen Nederlands 
1 Nederlands - Luisteren 

De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = structureren) de informatie op een persoonlijke en 
overzichtelijke wijze ordenen bij: 
1.5  een uiteenzetting of instructie van de leerkracht; 
1.6  een voor hen bestemde instructie voor een buitenschoolse situatie; 
 
2 Nederlands - Spreken 

De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = beschrijven) het gepaste taalregister hanteren als ze: 
2.2  aan iemand om ontbrekende informatie vragen. 
  
De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = structureren) het gepaste taalregister hanteren als ze: 
2.5  vragen van de leerkracht in verband met een behandeld onderwerp beantwoorden. 
2.6  van een behandeld onderwerp of een beleefd voorval een verbale/non-verbale interpretatie 

brengen, die begrepen wordt door leeftijdgenoten. 
2.7  bij een behandeld onderwerp vragen stellen die begrepen en beantwoord kunnen worden 

door leeftijdgenoten. 
2.8  een instructie geven zodat iemand die vertrouwd is met de situatie, ze kan uitvoeren. 
 
3 Nederlands - Lezen 

De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = beschrijven) de informatie achterhalen in  
3.1  voor hen bestemde instructies voor handelingen van gevarieerde aard. 
3.2  de gegevens in schema's en tabellen ten dienste van het publiek. 
   
De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = structureren) de informatie ordenen die voorkomt in: 
3.4  voor hen bestemde school- en studieteksten en instructies bij schoolopdrachten; 
3.5  voor hen bestemde verhalen, kinderromans, dialogen, gedichten, kindertijdschriften en 

jeugdencyclopedieën. 
 
4 Nederlands - Schrijven 

De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = kopiëren)  
4.1  overzichten, aantekeningen, mededelingen op- en overschrijven. 
   
De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = structureren): 
4.6  schriftelijk antwoorden op vragen over verwerkte inhouden. 
 hun teksten verzorgen rekening houdende met handschrift en lay-out  

 

Eindtermen Wereldoriëntatie 
1 Wereldoriëntatie - Natuur 

Algemene vaardigheden  

De leerlingen 
1.1 kunnen gericht waarnemen met alle zintuigen en kunnen waarnemingen op een 

systematische wijze noteren; 
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1.2  kunnen, onder begeleiding, minstens één natuurlijk verschijnsel dat ze waarnemen via een 
eenvoudig onderzoek toetsen aan een hypothese. 

 
Levende en niet-levende natuur  

De leerlingen 
1.3  kunnen in een beperkte verzameling van organismen en gangbare materialen gelijkenissen 

en verschillen ontdekken en op basis van minstens één criterium een eigen ordening 
aanbrengen en verantwoorden; 

1.4  kennen in hun omgeving twee verschillende biotopen en kunnen er enkele veel 
voorkomende organismen in herkennen en benoemen; 

1.5  kunnen bij organismen kenmerken aangeven die illustreren dat ze aangepast zijn aan hun 
omgeving; 

1.6  kunnen illustreren dat de mens de aanwezigheid van organismen beïnvloedt; 
1.7  kunnen de wet van eten en gegeten worden illustreren aan de hand van minstens twee met 

elkaar verbonden voedselketens; 
 
Techniek als menselijke activiteit 

2.13 De leerlingen kunnen een eenvoudige werktekening of handleiding stap voor stap uitvoeren; 
2.16 De leerlingen zijn bereid hygiënisch, nauwkeurig, veilig en zorgzaam te werken.* 
 
Ik en mezelf 
3.3*  De leerlingen tonen in concrete situaties voldoende zelfvertrouwen, gebaseerd op kennis 

van het eigen kunnen. 
 
Ik en de ander  
3.4  De leerlingen kunnen in concrete situaties verschillende manieren van omgaan met elkaar 

herkennen, erover praten en aangeven dat deze op elkaar inspelen. 
 
Ik en de anderen: in groep  
3.7*  De leerlingen hebben aandacht voor de onuitgesproken regels die de interacties binnen een 

groep typeren en zijn bereid er rekening mee te houden. 
 
5 Wereldoriëntatie - Tijd 

Dagelijkse tijd  

De leerlingen 
5.1  kunnen de tijd die ze nodig hebben voor een voor hen bekende bezigheid realistisch 

schatten. 
5.3  kunnen in een kleine groep voor een welomschreven opdracht een taakverdeling en 

planning in de tijd opmaken. 
 
6 Wereldoriëntatie - Ruimte 

Oriëntatie - en kaartvaardigheid  
6.1  De leerlingen kunnen aan elkaar een te volgen weg tussen twee plaatsen in de eigen 

gemeente of stad beschrijven. Ze kunnen deze reisweg ook aanduiden op een plattegrond. 
 
Verkeer en mobiliteit 
De leerlingen 
6.13  beschikken over voldoende reactiesnelheid, evenwichtsbehoud en gevoel voor coördinatie 

en ze kennen de verkeersregels voor fietsers en voetgangers, om zich zelfstandig en veilig 
te kunnen verplaatsen langs een voor hen vertrouwde route. 

6.14 tonen zich in hun gedrag bereid rekening te houden met andere weggebruikers.* 
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7 Brongebruik 

7  De leerlingen kunnen op hun niveau verschillende informatiebronnen raadplegen. 
 

Eindtermen Wiskunde 
2 Wiskunde - Meten 

Begripsvorming -wiskundetaal -feitenkennis  

 De leerlingen 

2.1  kennen de belangrijkste grootheden en maateenheden met betrekking tot lengte, 
oppervlakte, inhoud, gewicht (massa), tijd, snelheid, temperatuur en hoekgrootte en ze 
kunnen daarbij de relatie leggen tussen de grootheid en de maateenheid. 

2.2  kennen de symbolen, notatiewijzen en conventies bij de gebruikelijke maateenheden en 
kunnen meetresultaten op veelzijdige wijze noteren en op verschillende wijze groeperen. 
 

Leergebiedoverschrijdende eindtermen Leren Leren 
1. De leerlingen kunnen losse gegevens verwerven en gebruiken door ze betekenis te geven 

en te memoriseren. 
2. De leerlingen kunnen op systematische wijze verschillende informatiebronnen op hun 

niveau zelfstandig gebruiken. 
3. De leerlingen kunnen op systematische wijze samenhangende informatie (ook andere dan 

teksten) verwerven en gebruiken. 
4. De leerlingen kunnen eenvoudige problemen op systematische en inzichtelijke wijze 

oplossen. 
 

Leergebiedoverschrijdende eindtermen Sociale Vaardi gheden 
1 Sociale vaardigheden - domein relatiewijzen 

1.2  De leerlingen kunnen in omgang met anderen respect en waardering opbrengen. 
1.3  De leerlingen kunnen zorg opbrengen voor iets of iemand anders. 
1.4  De leerlingen kunnen hulp vragen en zich laten helpen. 
1.5  De leerlingen kunnen bij groepstaken leiding geven en onder leiding van een medeleerling 

meewerken. 
1.6  De leerlingen kunnen kritisch zijn en een eigen mening formuleren. 
1.7  De leerlingen kunnen zich weerbaar opstellen naar leeftijdgenoten en volwassenen toe door 

signalen te geven die voor anderen begrijpelijk en aanvaardbaar zijn. 
 
2 Sociale vaardigheden - domein gespreksconventies 

2.  De leerlingen kunnen in functionele situaties een aantal verbale en niet-verbale 
gespreksconventies naleven. 

 
3 Sociale vaardigheden - domein samenwerking 

3.  De leerlingen kunnen samenwerken met anderen, zonder onderscheid van sociale 
achtergrond, geslacht of etnische origine.  
 

* De attitudes werden met een asterisk (*) in de kantlijn aangeduid.
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HOOFDSTUK 4: Uitvoering programma 

4.3. Opdrachtenfiches  
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Biotoop  Materiaal  Plaats  Opdrachtenfiche 1  

    

Vijver - 5 emmers met touw 
- 1 witte platte bak 

- 5 loeppotjes 
- 5 zeefjes 

5 zoekkaarten "waterdiertjes" 

Buiten Waterdiertjesonderzoek 

Waterdiertjes scheppen  

• Schep één keer met de 
emmer wat water uit de 
biotoopvijver (kleine vijver) 
en neem hem mee naar 
de plaats waar jullie 
waterdiertjes gaan 
zoeken. 

• Kijk of je dieren gevangen 
hebt. Kijk goed want veel 
waterdieren zijn klein.  

• Hoeveel soorten dieren 
kan je herkennen 
…………………………….. 

• Vul het loeppotje met 
water. Haal nu voorzichtig 
met het zeefje één diertje 
uit het water en stop het in 
het loeppotje.  

• Bekijk het diertje 
aandachtig.  

• Gebruik de zoekkaart 
"waterdiertjes" om de 
naam van jouw diertje te 
vinden. Het diertje dat ik 
gevangen heb, is een:  
……………………………
…..  

• Bekijk ook eens de 
waterdiertjes bij je 
klasgenootjes. 

• Doe je diertje uit het 
loeppotje terug in de 
emmer en giet het water 
terug in de vijver. 
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Biotoop  Materiaa l Plaats  Opdrachtenfiche 2  

    

Vijver - 5 loeppotjes 
- 5 zeefjes 

- 5 zoekkaarten "waterdiertjes" 

Binnen Waterdiertjesonderzoek 

Observatieopdracht  

• Vul elk een loeppotje met aquariumwater, haal elk voorzichtig met het zeefje één diertje 
uit het aquarium en stop het in het loeppotje. Vul de 5 loeppotjes met 5 verschillende 
soorten dieren. 

• Neem elk één loeppotje met een diertje en bekijk het heel aandachtig. Antwoord op 
volgende vragen: 

- Hoeveel poten heeft het dier? …………………………………………………………… 

- Zie je ogen? ………………………………………………………………………… 

- Zie je een mond? …………………………………………………………………… 

- Gaat het dier regelmatig naar boven om lucht te halen? ……………………………… 

- Hoe beweegt het 
dier?  

o snel zigzaggend 

o langzaam slingerend 

o kruipend 

o het zit stil 

o …………………………… 

 

Determinatieopdracht  

• Gebruik de zoekkaart "waterdiertjes" om de naam van jouw diertje te vinden. 

Het diertje dat ik gevangen heb is een ……………………………………………………… 

• Bekijk nu eens de diertjes van de andere leerlingen in jouw groep. Vertel hen ook hoe 
jouw diertje heet. 

De andere leerlingen van mijn groep hebben volgende waterdiertjes gevangen: …..…. 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

• Doe het water en de beestjes uit de loeppotjes voorzichtig in het grote aquarium. 
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Hoe ademen waterdiertjes?  

• Waterdieren hebben net zoals wij zuurstof nodig. Voor de waterdiertjes die boven op 
het wateroppervlak lopen is het vrij eenvoudig om te ademen. Maar deze onder water 
moeten zich aanpassen.  Zoek samen met de andere leerlingen in jullie groepje naar 
enkele manieren om onder water te ademen. 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

• Plaats de volgende woorden in de tekst: (waterschorpioenen, zuurstof, lucht, 
kieuwen, water, vissen, waterkevers) 

Dieren die in het water leven, hebben net zoals wij zuurstof 

nodig. Sommige dieren halen zuurstof direct uit het water. 

Deze dieren, zoals ………………………………, hebben 

kieuwen. De ………………………….………… zitten vlak 

achter de kop van de vis. Water stroomt de kieuwen in, 

zuurstof wordt eruit gehaald en het …………………… stroomt 

de kieuwen weer uit. 

 

Andere dieren zwemmen regelmatig naar boven om even lucht te 

happen. ……………………………………………………… nemen 

zelfs een voorraadje ……………………………………………… mee 

naar beneden. Dit voorraadje hangt als een luchtbel aan hun 

achterlijf. Hebben ze alle 

………………………………………….……………… uit de bel 

opgenomen en zit de bel vol met koolstofdioxide, dan zwemmen ze 

naar boven om een nieuwe bel met verse lucht te halen.  

Nog andere dieren, zoals 

…………………………………………………..., hebben een 

ingenieuze adembuis die zij juist boven het wateroppervlak 

uitsteken. Via deze buis halen zij zuurstof uit de lucht. 

 

Tekenopdracht  

• Is er nog tijd over? Maak een tekening van je diertje. 
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Biotoop  Materiaal  Plaats  Opdrachtenf iche 3  

    

Vijver - een glas 
- duimspijker  

- druppelteller met zeepsop 
- 25 muntstukjes 

- set kleurpotloden 
- 1 witte platte bak met handdoekje 

Binnen 
 

Wateronderzoek 

Oppervlaktespanning  

• Haal de witte platte bak uit de koffer, maak hem leeg en plaats hem in het midden van de 
tafel. Vul het glas boordevol  met water en plaats het in de witte bak.. Hurk voor de tafel 
en bekijk het wateroppervlak. 

Het wateroppervlak is bol / vlak / hol (omcirkel wat past) 

• Neem de muntjes uit de koffer. Schat hoeveel muntjes er nog bij kunnen in het volle glas. 

Ik schat …………………muntjes 

• Laat nu zo voorzichtig mogelijk één voor één de muntjes in het glas glijden en hou het 
wateroppervlak voortdurend in het oog. 

Wat gebeurt er? …………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………….. 

Hoeveel muntjes zaten er in het glas vooraleer het water over de rand stroomde? 

……………………… muntjes 

• Bekijk nogmaals het wateroppervlak.  

Welke vorm heeft het wateroppervlak nu? …………………………………………………. 

• Giet het water in de gootsteen, droog de muntjes af en berg ze op in de koffer. 

Duimspijkerproef  

• Vul het glas opnieuw met water. 

• Neem een duimspijker (zonder plastic dopje) en laat hem 
met zijn platte kant op het water drijven. Zakt hij door het 
water heen, droog hem dan goed af en probeer het 
opnieuw. Nu drijft de duimspijker op het vlies van het water, 
net zoals enkele waterdiertjes dat doen. 

• Laat één druppeltje zeepsop in het glas vallen. Wat 
gebeurt er nu met de duimspijker? 
……………………………………………...…………….……...  

• Wat gebeurt er dus met kleine waterdiertjes die op het wateroppervlak lopen als er veel 
zeep of afwassop in de sloot terechtkomt?………..…………..………………………..…. 

……………………………………………….………………………………………..………… 

• Giet het vervuilde water in de gootsteen van het natuuratelier. 
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• Kleur op onderstaande prent de diertjes die gebruik maken van de oppervlaktespanning. 

 

• Vul onderstaande tabel in met alle dieren uit de tekening (in totaal 10 dieren) 

Deze dieren maken gebruik van de 
oppervlaktespanning 

Deze dieren maken geen gebruik van de 
oppervlaktespanning 

-  -  

-  -  

 -  

 -  

 -  

 -  

 -  

 -  
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Biotoop Materiaal Plaats Opdrachtenfiche 4  

    

Vijver - 1 duimspijker 
- 2 plastic bakjes 

- 1 waterthermometer 
- 1 secchi-schijf 
- 1 zandloper 

Buiten Wateronderzoek 

De watertemperatuur  

• Meet de temperatuur in de biotoopvijver  
(kleine vijver) aan meetpunt A  

 

 

 

• Is er een temperatuurverschil? ……………………… Waarom? …………………….…… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

• Noteer de temperatuur die je gemeten hebt ook op de grafiek in het natuuratelier. 
Vraag hierbij hulp aan de gids. 

• Hiervoor plaats je de 
thermometer op het water en 
laat hem gedurende 1 minuut 
drijven (gebruik hiervoor de 
zandloper). Hou hem stevig 
vast met het touw. 

• Haal de thermometer uit het 
water en lees onmiddellijk de 
temperatuur af. 

• Noteer de temperatuur 
hiernaast. 

• Ga nu naar meetpunt B. 

 

• Meet de temperatuur 
aan meetpunt B. 

• Hiervoor plaats je de 
thermometer terug op het 
water en laat hem 
gedurende 1 minuut drijven 
(gebruik hiervoor de 
zandloper). Hou hem 
stevig vast met het touw. 

• Haal de thermometer uit 
het water en lees 
onmiddellijk de 
temperatuur af. 

• Noteer de temperatuur 
hiernaast. 
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Watergeurtjes  

• Ga terug naar de biotoopvijver (kleine vijver) en schep wat water in een plastic bakje. 

• Ruik aan het vijverwater in het plastic bakje. 

Het ruikt naar:  o modder o olie o vis o nat gras 

 o zwembadwater o zeepsop o mest o ……….. 

• Vul het tweede plastic bakje met kraantjeswater uit het atelier en ruik nu aan het 
kraantjeswater 

Het ruikt naar:  o modder o olie o vis o nat gras 

 o zwembadwater o zeepsop o mest o ……….. 

 

De hoeveelheid licht in het water  

• Laat de secchi-schijf in het water zakken. Hou het touw goed vast! Tel de knopen die 
onder water verdwijnen. 

 

Wanneer je het verschil tussen de zwarte en witte vlakken op de schijf niet meer kunt 
zien, noteer je het aantal knopen dat onder water zit.  

Er zitten ………………… … … … knopen onder water. 

De afstand tussen twee knopen is telkens 10 cm. Vermenigvuldig het aantal onder water 
verdwenen knopen met 10. Zo bekom je de lichtgrens.  

… … … ..……………… knopen maal 10 cm is ………… … … .. … ………cm (A).  

• Laat de schijf nog wat verder zakken en haal ze langzaam op tot je het verschil tussen de 
zwarte en witte vlakken opnieuw zichtbaar wordt. 

• Tel opnieuw het aantal knopen. ………………knopen maal 10 cm is ……… ………cm (B) 

• Bereken nu het gemiddelde van A en B. Dit doe je door beide resultaten op te tellen en te 
delen door 2.  

Gemiddelde = (A + B) / 2 = ………………… … … … ..…… cm. 

• De lichtgrens van het onderzochte water ligt dus op ongeveer ……..…………… cm diepte. 

• Hoe dieper je de lichtgrens kan meten, hoe gemakkerlijker planten en dieren in het water 
kunnen leven. 
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Biotoop Materiaal Plaats Opdrachtenfiche 5 

    

Vijver - 5 verrekijkers 
- set kleurpotloden 

- 5 zoekkaarten "watervogels" 

Buiten Watervogelonderzoek 

Van ei tot eend  

Vul in: broedt, eieren, nest, gevaren  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wat gebruikt een wijfjeseend allemaal om haar nest te bouwen? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Wijfjeseenden hebben schutkleuren, waarom is dat? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Geef enkele gevaren voor jonge eendjes. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Determinatieopdracht  

• Zoek een rustig plaatsje aan de waterkant, ga zitten en bekijk met de verrekijker de 
aanwezige watervogels. 

Hoeveel watervogels zie je? ……………………………………………………………… 

Waar zitten de vogels? o op de kant 
    o op het water 
    o op de kant en op het water 

Bekijk één watervogel een paar minuten heel goed. Let vooral op de kleur van de veren, 
de vorm van de snavel en de poten van de vogel. Kruis aan wat hij in die tijd doet. 

o eten o veren poetsen o uit het water gaan 

o onder water duiken o wegvliegen  o in het water gaan 

o andere vogels verjagen o geluid maken o………………… 

Welk geluid maakt de vogel? ……………………………………………………………………………………………………… 
Welke geluiden hoor je nog rond de vijver?…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Welke vogel is dit? Gebruik de zoekkaart voor vogels. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Observatieopdracht  

• Kleur hieronder de vogels die je op de vijver hebt gezien. 
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Biotoop Materiaal Plaats Opdrachtenfiche 6  

    

Vijver - zakje met veren 
- 5 loepjes 

- de kleine vogelgids 

Binnen Vogelonderzoek 

Veren 

• Haal de veren uit het zakje en sorteer ze in 4 groepen. De donsveren, de dekveren, de 
staartpennen en de slagpennen. 

• Ga nu naar buiten, zoek elk één veer en kom terug. 

Welke veer heb jij gevonden? ………………………………………………………… 

 

Welke veer voelt het zachtst aan? …………………………………………………………... 

Welke veer zorgt ervoor dat de vogel warm blijft? ………………………………………… 

• Plaats volgende woorden bij de tekening: vlag, spoel, schacht.  

• Neem een slagpen en trek voorzichtig de haartjes van de veer uit 
elkaar.  

• Bekijk de haartjes van de veer onder de loep. 

Teken hieronder wat je ziet. 

 

• Rits de haartjes terug dicht. 

• Voel ook eens aan de spoel 
van de veer.  
De spoel voelt aan als:  
o schuurpapier 
o een stoeptegel 
o je nagels 

• Houd de spoel tegen het 
licht. 
Is ze doorzichtig? ………… 

Is de spoel hol? …………… 
Waarom is de spoel zo? ….. 
………………………………… 
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De lichaamsdelen van een vogel  

• Plaats volgende woorden op de juiste plaats: 

Nek, buik, onderstaart, teen, snavel, wang, voorhoo fd, borst, vleugel, staart, keel, 
stuit, kruin, nagel, poot, rug. 

 

• Controleer je resultaat op pagina 5 in de kleine vogelgids. 

Wat eet welke vogel?  

• Lees de info op de infofiche "Vogels eten zoals ze gebekt zijn".. 

• Verbind de prenten met elkaar. 

 
 
 

Zaden 
 
 
 
 

Regenwormen  
 
 
 
 

Vissen  
 
 
 
 
 

Muizen  
 
 

  

 
 
 
Buizerd 
 
 
 
 
Vink 
 
 
 
 
Snip 
 
 
 
 
 
Meeuw 
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Biotoop Materiaal Plaats Opdrachtenfiche 7  

    

Vijver -1 waterthermometer 
- 1 zandloper 
-1 pH-doosje 

-grafieken in het 
natuuratelier 

Buiten Vergelijkend 
wateronderzoek 

De watertemperatuur  

• Meet de temperatuur aan meetpunt A in de biotoopvijver (kleine vijver)  

• Hiervoor plaats je de thermometer op het water en laat je hem gedurende 1 minuut 
drijven. Gebruik hiervoor de zandloper. Hou hem stevig vast met het touw. 

• Haal de thermometer uit het water, lees onmiddellijk de temperatuur af en noteer de 
temperatuur. 

• Ga naar de tweede brug van de grote vijver. Meet vanaf het midden van de brug de 
temperatuur door gedurende 1 minuut de thermometer te laten drijven.  

De temperatuur in de biotoopvijver is: 

 

De temperatuur in de grote vijver is: 

 
 

• Is er een temperatuurverschil? ……………………… Waarom? …………………….…… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

• Noteer de temperatuur die je gemeten hebt ook op de grafiek in het natuuratelier. Vraag 
hierbij hulp aan de gids. 
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De zuurtegraad van het water  

• Vul een plastic bakje met water uit de biotoopvijver (kleine vijver). Houd de pH-strip 
enkele seconden in het water. 

• Vergelijk de verkleuring van de pH-strip met de kleuren in de kleurentabel. 

De pH of zuurtegraad van het water uit de kleine vijver is: ……………………… 

• Meet nu ook de zuurtegraad van de grote vijver. Ga hiervoor te werk zoals bij de kleine 
vijver. 

De pH van het water uit de grote vijver is: ………………… 

• Neem ook een glas leidingwater uit het natuuratelier en meet de zuurtegraad.  

De pH van leidingwater is: ……………… 

Zuurtegraad Kwaliteit 

pH 7 of 8 gezond (niet verzuurd) 

pH 5 of 6 matig gezond (licht verzuurd) 

pH 3 of 4 ongezond (sterk verzuurd) 

• Is er een verschil in zuurtegraad tussen de 2 vijvers?……………………….……..……..  

• Indien er een verschil is, welke vijver heeft de beste waterkwaliteit? 
…………………………………………………………………………………………………….. 

• Noteer ook hier je resultaten op de grafiek in het natuuratelier. Laat je hierbij helpen door 
de gids. 

Het waterpeil  

• Als je op het ponton van de biotoopvijver (kleine vijver) staat zie je recht voor je een meter 
die de diepte van het waterpeil aangeeft. Noteer het waterpeil van de vijver. 

De kleine vijver is …………………… cm diep 

• Ook in de grote vijver staat een meter die het waterpeil aangeeft. Meet ook hier het 
waterpeil. 

De grote vijver is …………………… cm diep 

• Noteer de resultaten die je gemeten hebt op de grafiek in het natuuratelier. Vraag de gids 
je hierbij te helpen. 

• Kijk nu op de grafiek of er verschillen zijn in diepte tijdens de laatste maand. Kan je deze 
verschillen verklaren?(seizoen, regenval, temperatuur,enz.) 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
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Biotoop Materiaal Plaats Opdrachtenfiche 8  

    

Vijver - kaartjes voedselketen 
- touw 

- documentatie vervuiling 

Buiten Eindresultaat :  
Alles hangt samen 

 

Voedselketen - voedselweb  

• Onder begeleiding van de gids worden in spelvorm aan de hand van planten-  en 
dierenprenten de begrippen voedselketen en voedselweb gevisualiseerd. 
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4.4. Informatiefiches 
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Biotoop Materiaal Plaats Informatiefiche 1 

    

 
Vijver � 

 
In de hersenpan 

 
Waterdiertjesonderzoek 

Waterdiertjes scheppen  

 
In het zoete water leeft heel wat meer dan visjes. Dat merk je wel wanneer je een emmertje 
water uit de vijver haalt... 
Je zult merken dat we een wereld met een grote verscheidenheid aan levende wezens 
aantreffen. 
Sommige waterdiertjes zie je zwemmen, andere kunnen we enkel zien onder de microscoop, 
zoals o.a. het éénoogkreeftje en de watervlo. Deze diertjes leven in een waterdruppel. 
Hoeveel planten of dieren er van een bepaalde soort in het water voorkomen, hangt in grote 
mate af van de hoeveelheid voedsel die voor iedere soort beschikbaar is. Door de nauwe 
relatie tussen planten, dieren en niet-levende bestanddelen zal een vijver onder 'normale 
omstandigheden' een natuurlijk evenwicht opbouwen.  
Hoeveel soorten waterdiertjes er in het water voorkomen hangt ook af van de kwaliteit van 
het water. In zuiver water krioelt het van het leven. In sterk verontreinigd water komt geen 
leven meer voor. We zeggen dat het water biologisch dood is. De waterbewoners hebben 
dus een signaalfunctie in verband met de waterkwaliteit. Vooral op de aan- of afwezigheid 
van zuurstof in het water zullen sommige soorten sterk reageren.  
Wanneer we enkel waterpissebedden, muggenlarven, bloedzuigers en wormen vinden, wil 
dit zeggen dat de kwaliteit van het vijverwater slecht tot zeer slecht is. 
Wanneer we slakken, libellenlarven en wantsen vinden, dan is de kwaliteit van het water 
matig; en pas als we ook kokerjuffers en eendagsvlieglarven vinden, kan men zeggen dat 
het water een goede kwaliteit heeft. 
De kwaliteit van het water kan dus gemeten worden aan de hand van de soort diertjes die 
men gevonden heeft. 
 
Ook waterplanten reageren op veranderingen van hun leefomgeving en meer bepaald op 
veranderingen van beschikbare 'minerale' voedingsstoffen. Zij zijn echter minder gevoelig 
dan waterdieren en geven dus eerder bijkomende informatie over de waterkwaliteit. 
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Biotoop Materiaal Plaats Informatiefiche 2 

    

 
Vijver � 

 
In de hersenpan 

 
Waterdiertjesonderzoek 

Observatie en determinatie.  

 
In deze vijver vinden we vooral: 
 
1. Insecten (larven van muggen en vliegen, larven v an libellen, waterkevers, 
waterwantsen, kokerjuffers of schietmotten) 
 
In het dierenrijk vertegenwoordigen insecten zomaar 70% van de bestaande soorten; de 
gewervelden, waaronder wij, slechts 4% ... 
Het lichaam van een insect bestaat uit drie delen: kop, borststuk en achterlijf. 
Het borststuk heeft 3 paar poten en 0,1 of 2 paar vleugels. 
Insecten behoren tot de ongewervelde dieren: ze hebben dus geen skelet, maar wel een 
uitwendig harnas dat hen bescherming biedt. Dit pantser kan echter niet meegroeien zodat 
het tijdens de groei herhaaldelijk wordt vervangen. 
De meeste insecten leggen eitjes. Speciaal daarbij is de gedaantewisseling van eitje via 
larve tot volwassen insect. 
Sommige dieren brengen alleen hun jeugd door in het water om daarna als volwassen insect 
de lucht of het land op te zoeken. Een goed voorbeeld hiervan is de mug. 
Ze legt haar eitjes op het water. Onder water komen de larfjes uit het ei. Na enkele 
vervellingen worden ze een pop. Als deze volgroeid is, komt ze boven drijven. Ze scheurt 
open en... daar is de mug!  
Echte waterdieren leven heel hun leven in het water, maar weinig insecten kunnen ademen 
onder water. 
 
2. Kreeftachtigen  (pissebedden en watervlo)  
 
De watervlo  gebruikt haar voelsprietjes als roeipeddels en gaat zo met schokjes vooruit. 
Daar heeft ze haar naam ook aan te danken want het is helemaal geen vlo maar wel een 
waterkreeftje. Ze eet microscopisch kleine plantjes en diertjes en ademt met kieuwen. Zelf is 
ze een lekker hapje voor de meeste waterbewoners. Ondanks haar vele vijanden houdt ze 
haar soort in stand door heel veel nakomelingen te produceren. Heel mooi onder de 
microscoop: je kan zelfs het hartje zien kloppen...  
 
De stofzuiger van het zoete water is het waterpissebed ...  
Dit schaaldier is geen groot zwemkampioen: zijn pantser is erg dik en 
maakt hem erg zwaar. Aan het achterlijf heeft het diertje kieuwachtige 
structuren, die zuurstof uit het water halen. Hij kan dus steeds onderwater 
blijven en zoekt voedselrestjes op de bodem. Zo houdt hij de 'grond' netjes!  
 
3. Wormen (bloedzuigers en wormen)  
 
De vampieren van de vijver zijn de bloedzuigers. 
Wat ze eten dat kan je wel raden! Hun manier van bewegen is uniek: ze kunnen niet alleen 
zwemmen zoals een waterslang maar ze verplaatsen zich ook met behulp van hun twee 
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zuignappen: eerst zijn ze lang en dun en wat later zijn ze kort en dik... Ademen doen ze via 
hun huid, die voorzien is van kleine bloedvaatjes. 
 
4. Weekdieren (slakken en zoetwatermossel) 
 
De poelslak  heeft longen en moet dus geregeld boven de waterspiegel 
komen. Ze eet ook veel planten om te kunnen groeien en... haar huisje 
groeit mee! 
Naast de poelslak vind je ook wel eens de grotere posthoornslak . 
Hoe zou die aan haar naam komen? 
Beide soorten zijn longslakken. 
 
Zoetwatermossels  fungeren als natuurlijk filter in de vijver. Eén mossel kan per dag 
ongeveer zo'n honderd liter water filteren. De zoetwatermossel vestigt zich graag in het zand 
van de bodem van de vijver. 
 
5. Spinachtigen (waterspin)  
 
Slechts één spin, de waterspin , brengt zijn hele leven in een luchtbel onder water door. 
Deze luchtbel noemen we een duikerklok. 
Zo maakt de waterspin een duikerklok: de spin bevestigt een web aan een onderwaterplant. 
Dan zwemt hij naar boven om een luchtbel te vangen, die hij meeneemt naar zijn web. De 
spin laat de bel los en die stijgt op tot hij in het dak van het web zit. De spin moet zo'n 6 keer 
naar de oppervlakte en terug om de duikerklok te vullen met lucht. Als de klok klaar is, kan 
hij erin eten, paren en eieren leggen. 
 
6. Mijten (rode watermijt)  
 
Het bestaan van de watermijt  berust voor een aanzienlijk deel op geluk. De mijt leeft van het 
bloed van toevallige voorbijgangers. Maar alleen wanneer hij per ongeluk tegen zo een 
reiziger opbotst, komt hij in actie en grijpt zich vast. Hij leidt met zijn niet alledaagse 
jachttechniek dus maar een onzeker bestaan. Daarbij komt hij door zijn kleine postuur 
regelmatig dieren tegen die hem eerder als prooi dan als bedreiging zien. Maar de watermijt 
heeft zijn felle rode kleur niet voor niets. Deze moet aanvallers waarschuwen dat watermijten 
een allesbehalve aangenaam vocht uitscheiden: ze moeten dan ook niets van de watermijt 
hebben. 
 
 

Hoe ademen de waterdiertjes ?  

 
Insecten  ademen door middel van een systeem van heel fijne buisjes, die zich door het 
lichaam vertakken. Via openingen in het lichaamsoppervlak kan de verse lucht de buisjes 
bereiken. 
Weinig volwassen insecten kunnen echter ademen onder water. Door onder de dekschilden 
een luchtbel mee te dragen of door tussen de haren van het lichaam een luchtbel vast te 
houden, is het zuurstofprobleem tijdelijk opgelost. Zo komt de waterschorpioen bijvoorbeeld 
met zijn lange adembuis aan het wateroppervlak lucht halen en duwen sommige waterkevers 
het topje van hun achterlijf boven het watervlak en slaan zo lucht op onder hun vleugels. 
Andere daarentegen kunnen permanent onder water blijven. 
 
Een zoetwaterpissebed  neemt, net als de vissen , zuurstof op uit het water met kieuwen. Bij 
het zoetwaterpissebed bevinden deze kieuwen zich aan de achterlijfpoten. 
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Bij bloedzuigers  staat de gehele huid, net zoals bij alle wormachtigen, in dienst van de 
ademhaling. De huid is voorzien van vele bloedvaten, die voor de gaswisseling zorgen. Met 
de achterzuignap klemt hij zich vast terwijl hij met het andere uiteinde van het lichaam, 
golfbewegingen maakt. Hierdoor stroomt er voortdurend vers water langs dat rijker is aan 
zuurstof. 
Deze bijzondere ademhaling maakt het bloedzuigers mogelijk om als één van de laatste 
stand te houden in sterk vervuild water. 
 
De longslakken  ademen met een soort long, vandaar hun naam, en moeten daarvoor af en 
toe aan de oppervlakte komen om lucht te happen. 
 
De waterspin  bouwt een duikerklok onder water en vult deze met luchtbellen. 
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Biotoop Materiaal Plaats Informatiefiche 3 

    

 
Vijver � 

 
In de hersenpan 

 
Waterdiertjesonderzoek 

 
Oppervlaktespanning  
 
De oppervlaktespanning  van water is hoger dan die van alle andere vloeistoffen, met 
uitzondering van kwik. Met andere woorden water kan zijn eigen gewicht dragen, wat 
verklaart waarom een waterdruppel gedurende een ogenblik aan het uiteinde van de 
waterkraan kan hangen. Door de bindende krachten van water kleeft het aan vele andere 
substanties zoals klei of glas. Giet je heel voorzichtig zoveel mogelijk water in een glas, dan 
kan je de oppervlaktespanning aan het werk zien. Als het glas heel vol is, zal je merken dat 
het wateroppervlak een beetje bol staat. De huid van het water, de oppervlaktespanning, 
zorgt ervoor dat het glas niet overloopt.  
 
Waterdieren kunnen door deze oppervlaktespanning op het water lopen. Ze spreiden (bv. 
schaatsenrijders) hun poten om hun lichaamsgewicht zo goed als mogelijk te verdelen, zodat 
zij door het water worden gedragen. 
Wordt de spanning echter verstoord, dan verdwijnt de draagkracht. Zo'n verstoring kan 
bijvoorbeeld voorkomen als een te groot gewicht van een bepaald voorwerp op het water 
belandt. 
 
Ook wasmiddelen breken de samenhang van het vlies. Wanneer wasmiddelen in de sloot of 
vijver terecht komen via een riool dan zakken de schaatsenrijders pardoes door de 
waterspiegel en verdrinken. 
 

Duimspijkerproef  

Met de duimspijkerproef kan je het effect van zeep en afwasmiddelen op de 
oppervlaktespanning van water aantonen. Je hebt een waterbadje nodig (niet te diep), 
enkele droge, vetvrije duimspijkers zonder plastieken kapje, water en een beetje 
afwasmiddel. 
Vul het badje met water en laat de droge duimspijkers drijven met de punt naar boven. Voeg 
dan voorzichtig een druppel afwasmiddel toe en let op wat er gebeurt… De duimspijkers 
zinken! De oppervlaktespanning is namelijk verminderd. 
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Biotoop Materiaal Plaats Informatiefiche 4 

    

 
Vijver � 

 
In de hersenpan 

 
Wateronderzoek 

 
 

De hoeveelheid licht in het water  

De diepte tot waar zonlicht kan doordringen in het water is afhankelijk van kleine, in het 
water zwevende, elementen zoals algen en kleideeltjes. Hoe meer van die zwevende 
deeltjes, des te minder diep komt het zonlicht dat noodzakelijk is voor plantengroei. De 
troebeling en beschaduwing zijn belangrijke factoren die bepalen waar en tot welke diepte 
plantengroei mogelijk is. 
 

Watergeurtjes  

Ruik ook eens aan het water. Sommige vormen van besmetting zoals zwavel, bacteriën, 
chemische stoffen of benzine hebben een typische geur. Daarom is een geurproef één van 
de kwaliteitstesten in watermaatschappijen. 
Stoffen die smaak of geur veroorzaken kunnen zowel anorganisch als organisch zijn, en 
kunnen ofwel van nature in water voorkomen (ijzer, humusstof) of door toedoen van de mens 
(fenol, chloor). Waarom kan water een nare geur hebben? Wanneer drinkwater muf ruikt, 
kan dit komen door het feit dat het enige tijd heeft stilgestaan en er bacteriëngroei en 
algengroei is ontstaan. Onder de verkeerde omstandigheden kan zich een stof ontwikkelen 
die een schimmelachtige, aardachtige geur veroorzaakt. In veel landen wordt de smaak en 
geur van leidingwater bedorven door chloor. Chloor en chloorverbindingen als chloordioxide 
zijn desinfecterende middelen die het meest worden gebruikt om drinkwater te behandelen 
en om drinkwaterleidingen te steriliseren. 
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Biotoop Materiaal Plaats Informatiefiche 5 

    

 
Vijver � 

 
In de hersenpan 

 
Watervogelonderzoek 

Van ei tot eend  

De Wilde eend is een van de meest algemene broedvogels van België. Zij behoort tot de 
groep van ‘grondeleenden’. Dit zijn eenden die hun voedsel onder water zoeken door half 
onder te duiken waarbij hun achterlijf rechtop uit het water steekt.  
Volwassen mannetjes en vrouwtjes van de Wilde eend verschillen sterk van uiterlijk, maar 
beiden hebben oranje poten en een donkerblauwe spiegel (voorste deel van de armpennen 
bovenop de vleugel) met witte randen. Het mannetje heeft een bont verenkleed met een 
metaalachtig glanzende groenblauwe kop, met daaronder een smalle halsring, een 
paarsachtig bruine borst en een grotendeels egaal-grijze buik. Het volwassen vrouwtje is 
bruin met donkerbruine vlekken en strepen. (hybrides) 
 
Het broedseizoen van de Wilde eend begint in het najaar met de paarvorming. De 
paarvorming bereikt haar hoogtepunt in de maanden februari en maart. In de natuur 
verschijnen de eerste eendenkuikens vanaf half maart tot eind juni, vervolglegsels zijn 
mogelijk tot het einde van de zomer. 
Een vrouwtjeseend heeft meestal twee mannetjes. Zowel mannetjes als vrouwtjes hebben 
een hoge geslachtsdrift en er wordt dan ook duchtig gepaard. Een vrouwtje hitst de 
mannetjes onderling ook tegen elkaar op om met haar te paren, en dat verklaart meteen het 
ontstaan van de vele vechtpartijen in en om het water en paringen door meerdere mannetjes 
met een en hetzelfde vrouwtje.  
De gewoonlijk 7 à 12 lichtgroene eieren worden soms al eind maart gelegd en door het wijfje 
in circa 4 weken uitgebroed. Er wordt gebroed op de meest uiteenlopende plaatsen, vooral 
op de grond, maar ook in knotwilgen en andere bomen, soms zelfs tot op 10 meter hoogte. 
Eendenkuikens zijn "nestvlieders", wat wil zeggen dat ze reeds enkele uren na het uitkomen 
het nest verlaten. Hoe zielig het ook lijkt, jonge eendjes vormen een belangrijke bron van 
voedsel voor dieren als de snoek, de bruine rat, blauwe reigers, eksters, meeuwen en 
waarschijnlijk nog diverse andere predatoren.  
 

Observatieopdracht  

Als de vijver een grote omvang heeft, er iets verlaten bij ligt en er voldoende planten 
aanwezig zijn, dan is er kans dat zich daar watervogels ophouden. 
 
Eén van de dingen waar je altijd op moet letten als je vogels kijkt, is de snavel. Die vertelt je 
heel veel over wat het dier eet. 
Met hun brede snavels kunnen eenden, ganzen en veel andere watervogels gemakkelijk 
waterplanten en gras eten. Viseters zoals zaagbekken en aalscholvers hebben dan weer een 
snavel met kleine tandjes, zodat de vis er niet tussenuit glijdt. De Blauwe reiger heeft een 
dolkvormige snavel, waarmee hij zijn prooi doorboort. 
Steltlopers, zoals de grutto en de scholekster, vangen met hun lange, stevige dunne snavels 
wormen en andere bodemdieren. Deze dieren leven diep in de grond of in de modderlaag 
onder ondiep water. De Scholekster kan van haar snavel ook een wig maken om schelpen te 
openen.  
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De mens eet, slaapt, praat, wordt verliefd, maakt ruzie, verplaatst zich, wast zich enz…, ook 
de dieren doen dat. 
Zo is het poetsen van de veren erg belangrijk. Ze doen dit met hun snavel. Door de 
poetsbewegingen maakt de vogel zichzelf schoon en verwijdert hij ook veerparasieten. Na 
de wasbeurt vet de vogel zijn veren in met een smeersel dat afkomstig is uit zijn eigen 
vetklier. Dit invetten maakt het verenkleed waterafstotend en zorg ervoor dat de isolerende 
eigenschappen ervan behouden blijven.Vooral bij watervogels is dit heel belangrijk. 
Sommige vogels zoals de reigers poederen zich na het eten van een slijmerige vis. Daarvoor 
maken ze gebruik van verpulverde veertjes (een soort talk). Met een kamvormige klauw 
verdelen ze het poeder en krabben ze hun veren schoon. 
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Vijver � 

 
In de hersenpan 

 
Vogelonderzoek 

Veren 

Het is niet het vliegvermogen dat vogels tot een klasse apart maakt, want ook vleermuizen 
en insecten kunnen vliegen, en sommige vogels juist niet. Wat ze onderscheidt van alle 
andere dieren is dat ze veren hebben. 
Veren zijn van het grootste belang voor vogels om te overleven. De voornaamste functies 
van de veren zijn het vliegen, het vasthouden van warmte, het afstoten van water, 
camouflage en uiterlijk vertoon. 
Veren bestaan uit twee hoofdsoorten: de dekveren , die de vogel zijn vorm geven en voor 
isolatie zorgen, en de donsveren , die een extra isolerende laag vormen. 
Daarnaast heb je nog de staartpennen  die voornamelijk dienen voor het sturen en het 
bewaren van het evenwicht tijdens de vlucht als een soort roer en de slagpennen , die je 
eigenlijk ook de vliegveren kan noemen. 
 
De typische vliegveer is samengesteld uit een centrale spoel , die aan de basis hol is voor 
het vervoer van voedingsstoffen, en die verderop massief wordt om het deel dat de schacht  
heet steviger te maken; hieraan zit de vlag  van de veer vast. 
De vlaggen zijn wonderlijk ingewikkelde structuren, die men pas goed kan bewonderen 
onder een loep of een microscoop. Ze bestaan uit honderden parallel lopende vezels of 
baarden, die op zichzelf elk weer een vrijwel complete veer zijn. Want elke baard bevat op 
zijn beurt weer honderden zeer kleine baardjes, uitgerust met nog kleinere haakjes. De 
haakjes grijpen in de haakjes van het volgend baardje. Die haakjes vormen zo een efficiënt 
bevestigingssysteem, dat als twee baarden worden gescheiden en de vlag is gescheurd, de 
vogel maar een paar keer door zijn snavel hoeft te trekken om de structuur weer te 
herstellen. 
 
 

Welke vogel eet wat?  

Meeuwen en kraaien, de vuilnisophalers in de natuur, nemen met hun voor alle doeleinden 
geschikte snavels een grote verscheidenheid aan dierlijk en plantaardig voedsel op. Maar 
andere vogels, die in de biotoop van hun keuze concurrentie proberen te vermijden, zijn 
steeds gespecialiseerder voedselzoekers geworden en zijn afhankelijk van een tamelijk 
kleine verscheidenheid aan voedsel. 
Als hun methoden van zich voeden verschillen, kunnen de snavels van soorten die verder 
gelijk van afmetingen en algemene bouw zijn, opvallend verschillend van vorm zijn. 
Omgekeerd kunnen ook soorten die in andere opzichten niet op elkaar lijken, gelijksoortige 
snavels hebben als ze er ongeveer dezelfde voedingsgewoonten op nahouden. Snippen, 
wulpen en bonte strandlopers hebben bijvoorbeeld uitzonderlijke lange snavels; zij zoeken 
naar hun voedsel in zachte modder. Elke soort probeert concurrentie van anderen te 
vermijden door op verschillende diepten in de bodem te zoeken. 
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We geven nu enkele voorbeelden van hoe de vorm van een snavel is aangepast aan het 
voedsel dat die vogel verzamelt: 
 

- openwrikken: de scholekster maakt van zijn snavel een wig om schelpen te 
openen. 

- scheuren: met zijn sterke, haakvormige snavel scheurt de buizerd zijn prooi in 
stukken. 

- boren: de snip boort met zijn lange, dunne snavel in de zachte grond naar 
insecten. 

- hakken: de groene specht hakt een gat in de schors om naar verborgen 
insecten te zoeken. 

- vasthouden: de meeuw klemt glibberige vissen goed vast in zijn getande snavel. 
- spietsen: de lange dolksnavel van de reiger is zeer geschikt voor het spietsen 

van vissen. 
- zaadeters: de appelvink kan met zijn krachtige snavel kersenpitten kraken. 
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Biotoop Materiaal Plaats Opdrachtenfiche 7  

    

Vijver -1 waterthermometer 
-1 pH-doosje 

-Grafieken in het 
natuuratelier 

Buiten Vergelijkend 
wateronderzoek 

De watertemperatuur  

Temperatuur is vooral van belang omdat het zuurstofgehalte van het water hiermee 
samenhangt. Hoe warmer het water, hoe minder zuurstof erin voorkomt. Verder kunnen 
bepaalde bacteriën alleen bij bepaalde temperaturen tot ontwikkeling komen (denk 
bijvoorbeeld aan de botulisme veroorzakende bacteriën). 
 

De zuurtegraad van het water  

Het is moeilijk om een direct verband aan te geven tussen zuurgraad en het voorkomen van 
een plant of dier. De zuurgraad van de bodem is vooral van belang voor bepaalde soorten 
bacteriën die in de bodem voorkomen, bijvoorbeeld de nitrificerende bacteriën die 
ammonium omzetten in nitraat. Als de grond te zuur wordt voor deze bacteriën en deze hun 
werk dus niet kunnen doen, heeft dit ook effect op de aanwezige planten en dieren 
 

Het waterpeil  

Het meten van het waterpeil van een vijver is een eenvoudige manier om een zicht te krijgen 
op de invloed die abiotische factoren zoals neerslag, verdamping, droogte, 
grondwaterspiegel,enz. hebben. Wanneer we dan, zoals in het domein het geval is, te 
maken hebben met 2 sterk verschillende vijvers, kunnen we hier ook een interessant 
vergelijkend onderzoek doen.  
De 2 vijvers die we gebruiken verschillen immers in meer dan enkel hun grootte. De grote 
vijver werd reeds aangelegd eind jaren 60, met als voornaamste reden zandwinning voor 
wegenaanleg. Hierdoor is het een vijver met steile wanden, met een betrekkelijk grote diepte. 
De grote vijver wordt gevoed met regenwater afkomstig uit de vele grachten uit het domein, 
er is mogelijkheid om een teveel aan water af te voeren via het pompstation aan de Zuidlede. 
De grote vijver wordt gebruikt voor recreatie zoals watersporten en hengelen, voor dit doel 
wordt er dan ook regelmatig vis in de vijver uitgezet. 
Waar de grote vijver een zeer kunstmatig milieu is, is de opzet van de kleine vijver om een 
zo natuurlijk mogelijk milieu te creëren. De kleine vijver werd slechts gegraven in het najaar 
van 2005. Het water dat in de vijver staat, is grondwater dat opborrelt uit de kwelbodem, 
vermengd met hemelwater. Er komen dus geen andere beken of grachten in deze vijver uit. 
De overloop naar de grote vijver is ook afgesloten om vermenging te voorkomen. De planten 
in de vijver zijn weliswaar aangeplant, maar het eventuele dierenleven in de vijver is daar op 
geheel natuurlijke wijze gekomen. 
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algemeen 

    

 

Vijver � 

 

In de hersenpan 
Eindresultaat :  

Alles hangt samen 

Een voedselketen  

Elke diersoort heeft in de natuur haar eigen taak. Eén van die taken kan zijn tot voedsel 
dienen voor andere dieren. Zelf eten om te overleven, gegeten worden opdat andere dieren 
kunnen overleven...  
Sommige dieren worden niet door andere gegeten. Zij staan aan de top van de 
voedselketen . Maar dat betekent niet dat ze nooit tot voedsel zullen dienen. Als ze 
doodgaan, worden ze toch door allerlei dieren, aaseters, schimmels en bacteriën verwerkt en 
afgebroken. Op die manier wordt het oorspronkelijke materiaal, de planten, opnieuw 
beschikbaar voor andere planten en dieren.  
 
Inderdaad, een voedselketen  begint bij de planten. De biefstuk op je bord is afkomstig van 
een rund dat gras eet. De sperwer jaagt op koolmezen, die zelf rupsen vangen die van 
beukenbladeren aan het eten zijn.  
Die groene planten, die aan de basis liggen van elke voedselketen, noemen we de 
producenten.  
De dieren die van deze planten eten, de planteneters dus, noemen we de consumenten van 
de eerste orde.  
De vleeseters eten op hun beurt de planteneters, en daarom worden ze de consumenten van 
de tweede orde genoemd.  
Dieren die andere vleeseters eten, zijn consumenten van de derde orde.  
Wanneer het dier dat boven aan de voedselketen staat, sterft, wordt hij 'opgeruimd' door 
schimmels, bacteriën,... Zij worden opruimers genoemd. 
 
Een voedselweb   
 
Omdat vele dieren verschillende diersoorten tot prooi nemen en zelf ook door verschillende 
diersoorten worden opgegeten, heeft men het dikwijls over een voedselweb  of 
voedselnetwerk in plaats van over een voedselketen.  
Zo´n voedselweb kan erg groot en ingewikkeld zijn. Niet alleen vind je er planteneters en 
diereneters, maar ook nog eens alleseters, zoals de mens.  
 
Steeds meer minder energie  
 
De planten aan het begin van de voedselketen vangen rechtstreeks de energie van de zon 
op. Die energie geven ze via het voedsel van schakel tot schakel in de keten door. Een 
planteneter krijgt zijn deel van de zon door het eten van planten, een vleeseter door het eten 
van planteneters...  
Bij elke schakel wordt er dus energie doorgegeven, maar in elk stadium gaat er ook energie 
verloren.  
Veel van wat planteneters opeten gaat verloren omdat het onverteerbaar is. Een groot deel 
wordt opgebruikt door allerlei lichaamsprocessen zoals kauwen, wegvluchten voor 
vijanden.... Slechts een klein deel wordt gebruikt bij de opbouw van het eigen lichaam.  
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Daarom is er bij elke verdere stap in een voedselketen steeds minder energie voor de 
volgende schakel beschikbaar.  
Er zal dus veel meer moeten worden gegeten om het verlies weer goed te maken.  

Water: doodgewoon?  

Water is zo gewoon, dat je zonder dood gaat. Het is meer dan broodnodig. Letterlijk, want 
als mens kun je 382 dagen zonder voedsel, zonder drinken slechts 252 uur. Water is 
levensnoodzakelijk. 

Samenstelling van water  

Een watermolecule is niet groter dan een tien miljoenste van een millimeter en bestaat uit 
een zuurstofatoom en twee waterstofatomen: H2O. Slechts één enkele druppel water bevat 
duizenden miljarden watermoleculen… Het zuurstofatoom (O) heeft acht elektronen, 
waarvan er zich zes in de buitenste schil bevinden, terwijl het waterstofatoom (H) in zijn ene 
schil maar één elektron bevat. Deze atomen zijn door sterke krachten met elkaar verbonden. 
Deze unieke moleculaire structuur zorgt ervoor dat water een aantal bijzondere 
eigenschappen bezit, waardoor het zich van alle andere stoffen onderscheidt. Deze 
eigenschappen zijn in belangrijke mate bepalend voor het aanzien van de aarde.  

De drie stadia van water  

Op onze planeet komt water in drie verschillende toestanden voor: vloeibaar, gasachtig als 
het verdampt en vast als het bevriest tot sneeuw of ijs. Die drie stadia zijn afhankelijk van de 
temperatuur en de atmosferische druk. Afhankelijk van de vorm die het aanneemt, heeft 
water chemische en fysische eigenschappen die een belangrijke invloed uitoefenen op de 
geografie van de planeet. Bij 0°C wordt het vriespu nt bereikt. Het kookpunt ligt op 100°C. 

Waar is al dat water?  

Water is bijna overal. Zo bestaat meer dan 70% van het hele aardoppervlak uit zeeën en 
oceanen en bestaat je lichaam voor 2/3 deel uit water! Toch kun je een groot gedeelte van al 
dit water niet zien, het 'vliegt' namelijk door de lucht als waterdamp. 
Water uit de zeeën verdampt en het regent, toch blijft de hoeveelheid water op aarde altijd 
gelijk. Hoe dit kan? Dat heeft allemaal te maken met een kringloop. De kringloop van het 
water. 

De kringloop van water.  

Stap 1:  De zon warmt de zeeën en oceanen op. Hierdoor wordt het bovenste laagje water zo 
warm, dat het verdampt en verandert in een onzichtbaar gas genaamd waterdamp. 
 
Stap 2: Terwijl deze waterdamp opstijgt, koelt ze af. De waterdamp condenseert hierdoor 
terug naar waterdruppels. Miljoenen van deze druppeltjes bij elkaar zien wij als wolken. 

Stap 3:  Wanneer de druppeltjes zich van tijd tot tijd bij elkaar voegen, worden ze te zwaar 
om nog in de lucht te blijven zweven en vallen terug naar de aarde als regen, hagel of 
sneeuw. 

Stap 4:  Deze regen, hagel of sneeuw valt grotendeels op zeeën en oceanen. Een klein deel 
valt op het land.  

Stap 5:  Het deel dat op het land valt stroomt naar beneden langs bergen richting de zeeën 
en oceanen, of dringt door de grond heen. Nu is het water weer in de zeeën en oceanen en 
begint de kringloop opnieuw. 
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Is al dat water te gebruiken?  

De aarde bestaat voor bijna driekwart (70%) uit water. Men zou denken: aan water hebben 
we geen gebrek. Helaas is bijna al dat water zout (97,5%), want het meeste water zit in de 
zee. Daar hebben we dus niet zoveel aan. Van het zoete water kunnen we ook niet alles 
gebruiken. Een deel ervan is namelijk bevroren en ligt als ijs op de zuid- en noordpool (70%). 
Een ander deel ligt zo diep in de grond dat we er niet bij kunnen (iets minder dan 30%). Het 
komt er op neer dat we minder dan 1% van het totaal aan water op aarde kunnen gebruiken. 

 
Verdeling van het water op aarde Verdeling van het zoet water 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Waterketen  

Het water dat wij gebruiken om drinkwater van te maken, lenen we in feite van de natuur. We 
onttrekken oppervlakte- of grondwater en zuiveren dat tot drinkwater. Dit drinkwater wordt 
door consumenten, bedrijven en instellingen gebruikt om te drinken, te wassen, als 
grondstof, etc. Al het gebruikte water moet uiteindelijk weer terug de natuur, de 
waterkringloop, in. Dat kan niet zomaar, daarvoor is het te vervuild. Daarom wordt gebruikt 
water via de riolering ingezameld en gezuiverd in de afvalwaterzuivering. Pas dan wordt het 
geloosd op het oppervlaktewater. Het proces van drinkwaterwinning tot en met 
afvalwaterzuivering staat bekend als de waterketen. 

Proper water  

Water is een kostbaar goed, voor de natuur én voor de mens. We moeten er dan ook 
verstandig mee omgaan. Het waterverbruik moet bij ieder van ons sterk verminderen en we 
moeten de vervuiling beperken. We moeten ook het leven in onze waterlopen en vijvers 
beschermen.  
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HOOFDSTUK 5: Nuttige informatie 

5.1. Evaluatieformulier 
• aan de leerkracht wordt gevraagd om na de tocht het evaluatieformulier in te vullen 

(eventueel samen met de leerlingen) 
• we stellen het ten zeerste op prijs dat je dit formulier invult. Het stelt ons immers 

in staat onze programma's inhoudelijk en organisatorisch bij te sturen om ze nog 
aantrekkelijker te maken. 

• ingevulde formulieren worden gedeponeerd in de brievenbus in het 
bezoekerscentrum 

 
5.2. Enkele afspraken 
• als de groep later toekomt: 

- kan het programma aangepast worden door minder opdrachten uit te voeren 
- is het niet aangewezen nog te pauzeren, ook al hebben de kinderen een koek 

mee. De verantwoordelijke heeft echter het recht om anders te beslissen. 
• de gids informeert bij dienst Educatie over eventuele wijzigingen 

(vb. aantal kinderen, wijzigingen i.v.m. vervoer, …) 
• bij problemen neemt de gids contact op met dienst Educatie 
• in ieder treintje is een zendinstallatie van het domein voorzien en alle gidsen 

hebben een gsm om een optimale communicatie te garanderen 
• bij regen beslist de verantwoordelijke of het programma al dan niet doorgaat 
• de gids sluit het bezoek af in het natuuratelier  
 


