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Meer dan 700 schoolkinderen 
meten de waterkwaliteit 
Hoe kun je zelf de waterkwaliteit onderzoeken? 
IVN en Natuur & Milieu ontwikkelden begin 2021 
samen een praktijkles over waterkwaliteit voor de 
bovenbouw van de basisschool. Meer dan 700 
kinderen uit 32 schoolklassen gingen zelf aan de 
slag. Ze hielpen in de zomer van 2021 mee om de 
waterkwaliteit van de kleine wateren zoals sloten, 
kanalen, vijvers en plassen in Nederland, in kaart 
te brengen. Een leerzame praktijkles, die ook nog 
eens heel leuk bleek te zijn!

---
“Een geweldige ontdekkingstocht. 

Het was gewoon super!”
--- Meetpunten  
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Gemeten waterkwaliteit
Leerlingen waren verbaasd over de kwaliteit van 
het water: slechts 21% van de door leerlingen 
gemeten wateren is van goede waterkwaliteit. De 
waterkwaliteit van de andere wateren is matig (45%) 
of slecht (34%) . Deze resultaten zijn vergelijkbaar 
met de metingen van de andere deelnemers van 
‘Vang de Watermonsters’. 



Wat is goede waterkwaliteit? 
Een goede waterkwaliteit kun je herkennen aan 
helder water in combinatie met onderwaterplanten 
en niet te veel voedingsstoffen.

Maar wat is nu eigenlijk goed? Om dit in kaart te 
brengen gebruiken we een maatlat. Deze bestaat 
uit drie onderdelen: ecosysteemtoestand, voeding
stoffen en waterdieren. 

Alle dieren en planten in een water vormen een 
eco systeem. Als een ecosysteem in een water in 
balans is, spreek je van een goede ecosysteem
toestand. De helderheid en de aanwezigheid 
van waterplanten bepalen in onze maatlat de 
ecosysteemtoestand van een water. 

De ecosysteemtoestand weegt het zwaarst bij het 
bepalen van de waterkwaliteit. Als de ecosysteem

goed matig slecht

Ecosysteemtoestand 20% 47% 33%

Gemeten waterkwaliteit 21% 45% 34%

Voedingssto�en 48% 39% 13%

Waterdieren 25% 59% 16%

Scholieren delen rapportcijfers uit

Waar normaal de leraar cijfers uitdeelt, mochten 
nu scholieren uit groep 5, 6 en 7 aan de slag. 
Gemiddeld geven de leerlingen de gemeten 
wateren een magere 6,3 als rapportcijfer. 
Hierbij speelden ook andere factoren een rol. 
Bij 60% van de meetplekken hebben leerlingen 
bijvoorbeeld zwerfafval gevonden. Na het 
registeren betekende dit: handen uit de mouwen. 
In totaal hebben de leerlingen  
327 stuks zwerfafval opgeruimd.

6,3

toestand slecht scoort, is het eindoordeel van de 
waterkwaliteit altijd slecht. 

Uit de metingen van scholen blijkt dat de eco
systeem toestand in slechts een vijfde (20%) van de 
wateren goed is. Dat is veel te weinig. Bij water
diertjes is zelfs maar een kwart (25%) goed. De 

concentratie van de voedingsstoffen is daarentegen 
goed in bijna de helft (48%) van de metingen. Naast 
de ‘middenmaat’ (matig) waren er ook veel metingen 
met een slechte score. Wateren met een slechte 
ecosysteemtoestand (33%) herken je aan troebel 
water, te veel kroos en te veel drijvende pakketten 
algen die ‘flab’ worden genoemd.



Scholieren gingen op zoek naar dieren in en rond het 
water waarvan we weten dat ze alleen voorkomen bij 
goede waterkwaliteit. Echt speurwerk dus.

---
Juf, juf, juf, ik heb een 
jufferlarve gevonden.”

---

De scholenpilot is onderdeel van het citizen scienceproject Vang de Watermonsters 2021, een initiatief van Natuur & Milieu, IVN, 10 waterschappen en ASN Bank. In samenwerking met het Nederlands Instituut 
voor Ecologie (NIOOKNAW), FLORON/ RAVON, Unie van Waterschappen, Vlinderstichting en Waterdiertjes.nl. De scholenpilot is gefinancierd door Prins Bernard Cultuurfonds, NWB Bank en Stichting Vivace.  
Meer weten over het onderzoek en de resultaten? Kijk dan op de website van Vang de Watermonsters: watermonsters.natuurenmilieu.nl.

Onze eigen leermomenten 

•  Met één begeleider per groepje blijven alle 
kinderen goed bij de les.

•  Goede voorbereiding door de leraar en de 
begeleiders kost tijd en is belangrijk voor een 
succesvolle uitvoering.

•  Waterdiertjes vangen en tellen vinden 
scholieren het leukst. Goed voor de motivatie 
om hiermee de les af te sluiten.

•  Campagne en metingen vroeger starten 
zodat scholen het ruim voor het einde van het 
schooljaar kunnen afronden.

De opzet van de praktijkles:  
van klas naar lab
Vrijwilligers vanuit de waterschappen en verschillende 
IVNafdelingen begeleidden de praktijkles met behulp 
van een uitgebreide lesbrief. Na een klassikale introduc
tie over waterkwaliteit werd door de klas aan de water
kant eerst de diepte en de helderheid van het water 
gemeten met een Secchischijf. De leerlingen gaven 
het water gezamenlijk een rapportcijfer. Daarna onder
zochten ze in groepjes welke en hoeveel waterplanten 
er te vinden zijn. Met een schepnet visten ze de water
diertjes op, telden ze het aantal en zochten de namen 
op een zoekkaart. Ook verzamelden ze het zwerfafval; 
op de kant én in het water. De klas nam watermonsters 
met behulp van reageerbuisjes en stuurden deze op 
naar het laboratorium. Daar hebben ze de concentratie 
van de voedingsstoffen stikstof en fosfaat gemeten. 
Binnen twee weken na het opsturen van de metingen 
viel er een ‘waterkwaliteitsdiploma’ op de mat, met de 
eerste voorlopige resultaten van de meting.

Samen naar succes
Negentig klassen van veertig scholen uit heel Nederland  
hebben een ‘Vang de Watermonsters’ meetkit aange
vraagd. De leuke praktijkles was na een schooljaar met 
coronamaatregelingen een fijne jaarafsluiting, aldus de 
leerkrachten. Ook is de les een mooie aanvulling op 
de Slootjesdagen van IVN. De timing (einde schooljaar) 
en situatie (coronamaatregelingen) waren soms een 
belemmering om de metingen volledig uit te voeren of 
de gegevens op te sturen. Hierdoor zullen we volgend 
jaar eerder in het schooljaar starten. 

https://watermonsters.natuurenmilieu.nl/

