
ongewervelden wijzen ons op de kwaliteit van het water
Veldwerk water

OMSCHRIJVING
Een vijver, een beek en een poel vormen een habitat voor 
zeer diverse organismen. Deze macro-invertebraten 
worden al meer dan 20 jaar gebruikt om de biologische 
kwaliteit van het oppervlaktewater in Vlaanderen te 
bepalen. Onder begeleiding scheppen de leerlingen 
macro-invertebraten uit de vijver. Na het nemen van de 
stalen en na de  determinatie, wordt een inventarisatie 
opgemaakt van de aanwezige organismen. Het bepalen 
van de Belgische Biotische Index (BBI) staat centraal, 
maar ook waterplanten en de relatie tussen beide 
komen aan bod. Het resultaat kan vergeleken worden 
met de waarnemingen van andere groepen, vroegere 
waarnemingen of met resultaten van de VMM. Veldwerk 
‘Water’ is een boeiende ontdekkingstocht in een 
onbekend wereldje. 

DOELGROEP 2de graad secundair onderwijs 

DUUR 2,5 uur

BEGELEIDING door bezoekerscentrum en 
minstens 1 leerkracht of 

PERIODE april – juni en 
september – oktober 

GROEP maximum 25 leerlingen

PRIJS €60 of €15 (zelf begeleiden) 

EXTRA aangepaste kledij en schoeisel 
voorzien

 Zelf begeleiden mogelijk na afspraak • € 15 voor gebruik materiaal/lokaal

LOCATIE EN RESERVATIE
Bezoekerscentrum Bulskampveld 
Bulskampveld 9, 8730 Beernem
050 55 91 00 - bulskampveld@west-vlaanderen.be 
www.west-vlaanderen.be/bulskampveld

Bezoekerscentrum De Blankaart  
Iepersteenweg 56, 8600 Diksmuide
051 54 59 48 - blankaart@west-vlaanderen.be
www.blankaart.be

Bezoekerscentrum De Palingbeek  
Vaartstraat 7, 8902 Ieper-Zillebeke
057 23 08 40 - bc.palingbeek@west-vlaanderen.be
www.west-vlaanderen.be/palingbeek

Bezoekerscentrum Duinpanne  
Olmendreef 2, 8660 De Panne
058 42 21 51 - duinpanne@west-vlaanderen
www.duinpanne.be

De Voelsprieterij - ’t West-Vlaamse hart
Spanjestraat 141, 8800 Roeselare
050 40 32 82 - wim.devarrewaere@west-vlaanderen.be
www.voelsprieterij.be

Provinciaal Recreatie- en Natuurcentrum De Gavers
Eikenstraat 131, 8530 Harelbeke
056 23 40 10 - gavers@west-vlaanderen.be
www.west-vlaanderen.be/gavers

Zwin Natuur Park
Graaf Léon Lippensdreef 8, 8300 Knokke-Heist
050 60 70 86 - info@zwin.be
www.zwin.be

Ontdek het overzicht van alle educatieve modules op
www.klasbakken.be



Veldwerk water
Bij dit educatief pakket komen belangrijke (vakoverschrijdende) eindtermen en leerplandoelen van de tweede 
graad van het secundair onderwijs aan bod.

Voorbereiding (in klas of thuis)
Een veelzijdige cartoon is de aanzet tot een casestudy 
waarin water centraal staat. Water wordt in alle facetten 
behandeld: water als: bron van ellende, bron van genezing, 
bron van energie, bron van religie,... Het geheel geeft de 
mogelijkheid om te werken naar de noden en wensen van 
je vak en groep. Groepswerk, begeleid zelfstandig leren, 
contractwerk,... alles is mogelijk en kan op maat van uw 
leerlingen gemaakt worden. De cartoon (posterformaat) 
wordt gratis aangeboden bij reservatie van de module 
‘Veldwerk water’. 

Het bezoek 
De kleine wetenschapper ontpopt zich in elke leerling als 
ze na het nemen van een waterstaal op zoek mogen gaan 
naar de aanwezige waterdieren. Samen wordt er een 
inventarisatie opgemaakt van de aanwezige macro-inver-
tebraten. Zelfstandig en nauwkeurig werken zijn hierbij de 
sleutelwoorden. Aan de hand van de resultaten wordt de 
Belgische Biotische Index of BBI bepaald. 

Dit resultaat kan vergeleken worden met de waarnemin-
gen van andere groepen, vroegere waarnemingen of met 
de resultaten van de VMM. Ook het EDO-verhaal (educatie 
voor duurzame ontwikkeling) komt hier aan bod.
Ook planten maken een onderdeel uit van dit veldwerk; de 
link tussen plant en dier wordt besproken.

Verwerking (in klas of thuis)
Het geheel, de voorbereiding en het onderzoek, vormen de 
aanzet tot een discussie omtrent het duurzaam omgaan 
met water. Het is aan de leerlingen en de begeleider om de 
puzzel in elkaar te passen.

Dit educatief project werd ontwikkeld door de dienst Na-
tuur- en Milieueducatie van de provincie West-Vlaanderen.


