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Waar vind ik … 
Wat-hoort-waar-spel

Wat zijn waterbeestjes?

Leuk om te doen!

Weet je wat ...

Waar vind je welke waterbeestjes?

Onderzoek

... en vele opdrachten en een puzzel!
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Watertrappers en luchthappers

Hoe kan een spin 
onder water leven?

Waar blijven 
de waterbeestjes 

in de winter?

Hoe kan een insect 
over het water lopen?

Nederland Waterland
In Nederland is veel water. Er zijn veel sloten en plassen 
en er stromen een aantal rivieren door Nederland naar de 
zee. Rivierwater noemen we zoet water. Dat water is heel 
aantrekkelijk om in te zwemmen, te varen en te vissen. 
Heel veel dieren leven ook in en om het water en daar 
zijn flink wat kleine diertjes bij, die noemen we water-
beestjes. Aan die beestjes besteden we in deze krant aan-
dacht. We gaan naar ze op zoek en we gaan ze eens goed 
bekijken. Wil je een waterbeestjes expert worden? Lees 
dan deze schoolkrant en doe de opdrachten en spelletjes 
en daarna kan je heel wat over waterbeestjes vertellen. 
Doe je mee?

Slootje turen
Je hebt vast wel eens in de zomer met een schepnet in een 
sloot of een vijver gevist, en gekeken wat je allemaal hebt 
gevangen. Sommige diertjes heb je misschien wel herkend, 
zoals watervlooien of kikkervisjes, of kevertjes. Andere 
dieren kende je misschien niet. In deze schoolkrant kun je 
lezen over een aantal van die diertjes die soms wel op een 
bijzondere manier leven. Je kunt ze in veel sloten en gro-
tere vijvers vinden. Als je ze goed wil bekijken kun je ze 
in een glazen pot of aquarium houden. Je kunt dan zien 
hoe ze zich voortbewegen en wat ze eten.



Vraag aan je meester of juffrouw 
of er een aquarium of grote accu-
bak in de klas mag komen te staan 
(of misschien is die er al). Vul de 
bak met water uit een sloot of vij-
ver (Kijk goed of er in de sloot of 
vijver veel diertjes zitten, zo weet 
je dat het water goed is), pro-
beer alleen water te scheppen. Ga 
daarna eens in de sloot met een 
schepnet en vis er diertjes 
uit die je in de bak doet.

Je kunt natuurlijk thuis 
hetzelfde doen. Doe er 
ook wat drijvende water-
planten, zoals Waterpest 

Waterleven
Water is heel belangrijk voor men-
sen en dieren: bedenk maar eens 
dat jij voor 70% uit water bestaat, 
dat is meer dan tweederde van je 
gewicht. Je moet elke dag drinken, 
anders ga je snel dood. Bijna alle 
dieren moeten drinken, net als 
jij. Maar voor een aantal dieren is 
water nóg belangrijker. Ze leven in 
of bij het water en gaan er bijna 
nooit uit. 
Een aantal dieren brengt alleen zijn 
jeugd door in het water, maar als 
ze volwassen zijn komen ze uit het 
water, om later weer terug te gaan 
naar het water om eitjes te leg-
gen. Denk maar eens aan kikkers 
en padden. In het water vind je de 
donderkopjes en kikkervisjes, later 
op het land de padjes en kikkertjes.

Kopje op of kopje onder?
Water is eigenlijk heel bijzonder: 
de oppervlakte is een beetje elas-
tisch, als een vlies. Met een mooi 
woord heet dit vlies de oppervlak-
tespiegel en waarom het spiegel 
heet kun je wel zien als je in 
stilstaand water kijkt: je ziet alles 
dubbel.

Juist omdat water een beetje elas-
tisch is, kunnen er kleine insecten 
op drijven en zelfs lopen. Deze 
insecten hebben waterafstotende 
haartjes aan hun pootjes, zodat ze 
kunnen blijven drijven. Zouden 
ze deze haartjes niet hebben, dan 

  Opdracht

  Wat-hoort-waar-spel

gingen ze kopje onder, en zouden 
ze verdrinken. Ook onder water 
hebben veel diertjes harige poten, 
en sommigen zelfs grote platte 
poten, waarmee ze snel kunnen 
zwemmen.  
Deze poten werken dan als flippers 
of roeispanen. Omdat het water 
zo mooi spiegelt, kun je vaak niet 
zien wat er onder het oppervlak 
gaande is. Daarom gaan we met de 
schoolkrant eens een kijkje onder 
de waterspiegel nemen.

in, die zorgen voor zuurstof in 
het water. Zet de bak op een lichte 
plaats, maar nooit in de zon, dan 
wordt het water te warm. Zie je 
veel verschillende soorten beestjes? 
Zitten er diertjes van de zoekkaart 
tussen? Wat doen ze? Als je ze een 
week in de bak hebt gehad, laat ze 
dan weer vrij op de plek waar je 
ze gevonden hebt.

a- Bootsmannetje

c- Larve steekmug

b- Waterschorpioen 

d- Posthoornslak 

Hier zie je tekeningen van waterbeestjes en een paar andere dingen, die 
je vast wel kent, en die vaak worden gebruikt. Eigenlijk hebben we de 
dieren een beetje nageaapt. Kun je zien welke voorwerpen we van welke 
diertjes hebben afgekeken?   
  

1
2

3

4



Vul een glas water tot de 
rand en zet hem op een tafel 
neer. Zorg dat je er niet tegen 
stoot. Giet nu steeds een klein 
beetje water bij in het glas. Wat 
gebeurt er? 
(Als je het goed doet, steekt het 
water een klein beetje boven 
het glas uit, en stroomt het niet 
gelijk over).
Doe er vervolgens een drupje 
afwasmiddel bij; wat gebeurt er 
nu?
(Het water gaat nu wel meteen 
over de rand. Afwasmiddel zorgt 
dat de spanning van het buiten-
ste waterlaagje verbroken wordt)

lucht uit het water kunnen zeven, 
een soort filtertjes. Maar de meeste 
waterinsecten moeten, als ze vol-
wassen zijn, naar de oppervlakte 
om lucht te happen. Om niet maar 
steeds te blijven happen, maar wat 
langer onder water te kunnen blij-
ven, nemen veel diertjes wat lucht 
mee onder water. Sommige water-
beestjes hebben haartjes op hun 
buik waarmee ze de lucht kunnen 
vasthouden; die lucht glinstert en 
het lijkt of ze een spiegeltje bij 
zich hebben. Kevers kunnen een 
voorraadje lucht onder hun dek-
schilden meenemen. En sommige 
wantsen, zoals de Waterschorpioen, 
die ook een insect is, hebben een 
lange adembuis. Ze hoeven dus 
niet helemaal naar de oppervlakte 
te komen, wat natuurlijk veel vei-
liger is. Eigenlijk hebben ze een 
aangebouwd rietje bij zich, kun je 
zeggen, al hebben ze die dan als 
een soort staart 
achter zich 
en hangen ze 
op hun kop. En 
Bootsmannetjes blij-
ven heel vaak lang 
aan de oppervlakte 
van het water hangen, 
ze zwemmen altijd op 
hun rug en worden 
daarom ook wel 
rugzwemmertjes 
genoemd.
Veel larven – zo 
noemen we de 
jonkies van water-
beestjes - hebben wel 
kieuwen en hoeven 
dus helemaal geen 
lucht te happen. De Waterspin 
maakt onder water een stevig web 
tussen de waterplanten, wat eruit 
ziet als een omgekeerd bekertje, 
en daar heeft ze lucht ingedaan, 
zodat ze in die luchtbel kan leven. 
Dat noem je een duikerklok. Van 
onderen is de bel open, zodat ze 
tevoorschijn kan komen om een 

prooi te vangen. Ook haar eitjes 
legt ze in de duikerklok en de 
jonge spinnetjes leven een paar 
weken bij hun moeder. 

Eten, eten, eten
Het water in een sloot of vijver is 
vaak groenig van kleur: dit komt 
omdat er heel veel kleine plantjes 
en diertjes in het water zweven, 
zoals algen en wieren en ook 
bacteriën. Veel van deze wezentjes 
zijn eencelligen, ze hebben een 
lichaampje dat maar uit één cel 
bestaat. Sommige diertjes zweven 
gewoon in het water, maar ande-
ren hebben kleine haartjes of een 
zweepstaart waarmee ze vooruit 
komen.
Je kunt ze met het blote oog vaak 
niet eens zien, maar ze zijn heel 
belangrijk, omdat ze gegeten 
worden door diertjes die weer 
iets groter zijn, en deze zijn weer 
voedsel voor andere, nog weer 
grotere diertjes, enzovoort, tot je 
uiteindelijk bij een groot dier 
terecht komt. Dit noem je met 

een mooi woord een voedselketen. 
Een voorbeeld van zo’n keten is: 
algen-watervlo-stekelbaars-reiger. 
Het grootste dier wordt meestal 
niet door andere dieren bejaagd, 
maar wordt, als hij doodgaat, weer 
door aaseters en bacteriën gege-
ten, zodat er een heuse kringloop 
ontstaat.

Ook onder water moeten de dier-
tjes eten. Sommige waterdbeestjes 
filteren de ééncellige wezentjes uit 

Wat zijn waterbeestjes?
Waterbeestjes zijn diertjes die in 
of bij het water gevonden kunnen 
worden. Ze zijn er vrijwel hun 
hele leven te vinden. Diersoorten 
die we op het land vinden, kun je 
ook onder water aantreffen, zoals 
kevers en wantsen, slakken en 
spinnen, of wormen. Ze hebben 
zich helemaal aangepast aan het 
water en dat doen ze op bijzon-
dere manieren. 

Wat hebben 
waterbeestjes 
nodig?
Lucht
Waterbeestjes hebben, net 
zoals wij, lucht, of liever 
gezegd, zuurstof nodig 
om te kunnen leven. 
Waterplanten maken deze 
zuurstof.
Een aantal waterbeestjes, zoals 
vissen en vlokreeftjes, kan de zuur-
stof uit het water halen met kieu-
wen. Dat zijn organen, waarmee ze 

  Opdracht

d- Posthoornslak 



als op het land, ook onder water 
naar insecten: de Gerande oever-
spin kan op een blad stilzitten, met 
een paar poten op het water. Als ze 
een trilling voelt van een insect dat 
in het water is geraakt, schiet ze er 
op af, maar ze is wel zo slim om 
eerst een draad vast te hechten. Zo 
kan ze altijd terug.

Ook de Waterspin vangt insec-
ten, maar dan vanuit haar holletje 
onder water. Spinnen zijn echte 

jagers, of ze nu op het land of 
onder water leven. En vind je het 
Rugzwemmertje een lief beestje? 
Pas op! Als je hem verkeerd beet-
pakt kan hij bijten! Het is familie 
van de Waterschorpioen en hij mag 
dan klein zijn, hij durft dieren aan 
te vallen die veel groter zijn dan 
hij.
Soms gaan waterbeestjes dood 
en zakken naar de bodem. Daar 
worden ze dan opgegeten door 
diertjes als de Waterpissebed en 
het Vlokreeftje. Die smullen van 
rottende dieren en planten!

Wie niet weg is wordt gezien
In een gezonde sloot of vijver zijn 
altijd waterplanten, die schuilplaat-
sen bieden aan de waterbewoners. 
Er zijn planten aan de rand, zoals 
Riet en Gele lis, en op het water, 
zoals de waterlelie, en anderen 
zijn weer helemaal niet te zien, 
die groeien onder water, zoals 

Schepnetje maken:
Je kunt heel gemakkelijk zelf een 
schepnet maken met een stok en 
een keukenzeef. Met behulp van 
een paar postelastieken kun je de 
zeef vastmaken aan de stok. Als je 
de zeef bekleed met een stuk van 
een oude panty kan er geen water-
beestje uit ontsnappen!

Als je een microscoop op je 
school hebt, leg er dan eens een 
paar druppels slootwater onder: 
kun je veel van deze eencellige 
plantjes en diertjes zien, of zijn 
er ook grotere bij? Bewegen ze 
ook? Hoe doen ze dat?

  Opdracht

  Leuk om te doen

Kijken
Met behulp van een grote glazen 
schaal kun je zelf een onderwater-
kijkstation maken. Je moet er wel 
voor op je buik gaan liggen! Houd 
de schaal bij de handvatten vast en 
duw hem een klein stukje onder 
water. De bodem werkt nu als een 
glazen venster waardoor je prima 
onder water kunt kijken. Zoek 
voor je kijkplek wel een sloot met 
helder water of een tuinvijvertje, 
waar je gemakkelijk bij het water 
kunt komen. En pas op dat je de 
schaal niet loslaat, zodat hij zinkt!

het water met een soort filter: de 
mosselen, die zichzelf half in het 
zand ingraven, hebben twee holle 
buizen die ze tussen hun klep-
pen uitsteken (ze worden dan ook 
Tweekleppigen genoemd). Deze 
buizen heten sifons en bij de ene 
sifon gaat het water naar binnen 
en bij de andere sifon gaat het er 
weer uit. Zo stroomt er water in 
de schelp, waar zuurstof èn een-
celligen inzitten, waar de mosselen 
van leven. 
Zo zie je, dat een dier niet eens 
hoeft rond te wandelen om te 
kunnen eten. Er zijn er nog wel 
een paar  die niet zoveel bewegen, 
maar het zijn toch echte rovers, 
dat kun je aan hun lijf al wel zien: 
de waterschorpioen heeft als voor-
ste poten een soort grijphaken 
waarmee hij zijn prooi, insecten-
larven en zelfs kikkervisjes vangt 
en opeet. Hij lijkt, als hij zo rustig 
rondscharrelt heel onschuldig, 
maar het is een echte veelvraat! 
De Grote spinnende watertor, die 
er toch wel vervaarlijk uitziet, 
eet heel gewoon planten ..... als 
hij volwassen is tenminste. De 
larve is een geduchte jager, die 
Posthoornslakken eet. Hij knaagt 
een gat in de schelp met zijn ster-
ke kaken en peuzelt de slak op. Wat 
de spinnen betreft: die jagen, net 



Weet je wat?de waterpest. Deze planten zijn 
belangrijk, omdat ze zuurstof in 
het water brengen. En ze bieden 
ook nog eens schuilplekken voor 
de dieren, of het nu is om zichzelf 
te verstoppen om niet gezien te 
worden door rovers, of om juist 
een prooi te beloeren en vanuit 
de schuilplek toe te schieten als 
die dichtbij komt, zoals sommige 
wantsen dat doen. Sommige die-
ren, zoals de waterspin, hebben 
een vaste stek, maar de meeste 
watertrappers scharrelen en zwem-
men tussen de planten. En, niet te 
vergeten, om de eitjes en jongen 
te verstoppen zijn de planten ook 
onmisbaar.
Het is juist voor de jonge dieren 
belangrijk om goede schuilplekken 
te hebben. Ze zijn nog klein en 
kwetsbaar. Sommige jongen ver-
schuilen zich op de bodem, zoals 
de larve van de Dansmug. Veel 
jonkies van insecten, moeten zich 
maar zien te redden. Ze scharrelen 
tussen de planten door, zodat ze 
zich goed kunnen verstoppen als 
een ander dier ze wil opeten. Als 
ze groter worden gaan sommige 
larven zich verpoppen; dit bete-
kend dat ze een soort rustpauze 
houden, vaak in een cocon. Dit 
is een soort slaapzakje, waarin de 
larve dan rust. Sommige dieren 
kruipen aan land en verpoppen 
zich daar, meestal insecten, maar 
bij anderen, zoals de Steekmug, 
kun je de poppen net onder het 
wateroppervlak zien hangen. 
Waterspinnen verpoppen zich niet, 
maar groeien steeds uit hun vel-
letje; hun huid rekt niet mee met 

het groeien, en ze trekken als het 
ware hun oude huidje uit en heb-
ben dan een nieuw, waarmee ze 
weer een tijdje kunnen groeien.

Wintertijd
Als het herfst wordt, koelt het 
water af, en in de winter kan het 
zelfs bevriezen. Veel volwassen 
dieren, bijvoorbeeld insecten gaan 
dan dood. Maar hun larven, of 
hun eitjes, overwinteren meestal 
wel, zodat het volgende jaar de 
hele vijver of sloot weer kan krioe-
len van leven. Omdat het zo koud 
is, zetten veel dieren hun leven 
op een laag pitje: vissen worden 
sloom en langzaam, en eten niet 

 Water spiegelt ook aan de 
onderkant: steek maar eens iets 
in een glas water en kijk er van 
onderaf naar.
 De meeste waterinsecten kun-
nen goed vliegen. Als hun vijver 
droogvalt, kunnen ze dus weg 
naar een andere plek. Ook de 
waterspin kan een tijdje zonder 
water, maar vindt het toch pret-
tiger om kopje onder te gaan.
 Veel waterbeestjes leven heel 
lang als larve onder water, soms 
wel vijf jaar lang. Maar als ze vol-

wassen zijn vliegen ze maar een 
paar weken rond, en soms zelfs 
maar één dag: de ééndagsvliegen. 
 Heel kleine waterbeestjes 
hebben soms grappige namen: 
Beerdiertjes, pantoffeldiertjes, 
zweephaardiertjes of trilhaardier-
tjes.
 Waterbeestjes leven het liefst 
in schoon water.
 Schrijvertjes hebben 4 ogen, 
twee bovenwater ogen en twee 
onderwater ogen.

  Leuk om te doen

Vraag aan je meester 
of juffrouw of je 
eens mee mag met 
iemand die veel 
weet van waterleven. 
Excursies worden 
wel gegeven door 
het IVN of de KNNV, 
en je kunt ze vaak 
aanvragen. Door 
mee te gaan met 
iemand die er veel 
van weet, leer je een 
heleboel!



zit langs de oever tussen planten met 

zijn adembuis aan het wateroppervlak 

en loert daar naar allerlei prooi, die met 

het scherpe snaveltje wordt aangeprikt 

en leeggezogen.

Rugzwemmer of 
bootsmannetje 
Dit beestje komt regelmatig naar de 

oppervlakte om zo lucht mee te nemen 

tussen de dichte haarzoom op zijn buik, 

daardoor is zijn buikkant lichter en 

zwemt hij met zijn buik naar boven door 

het water. Ook een echte rover, leeft van 

watervlooien tot en met visjes. Bij beet-

pakken kan dit diertje een 

pijnlijke steek uitdelen, dus opgepast!

meer. Mosselen graven zich nog 
dieper in, en ook de larven en 
overwinterende dieren houden 
zich rustig. Maar als het weer even 
wat warmer wordt in de lente, 
begint het gekrioel weer van voren 
af aan. 

Wat kun je doen voor 
waterbeestjes?
Als er een sloot of een vijver in je 
buurt is, kun je er voor zorgen dat 
die goed schoon blijft: is er veel 
kroos op het water? Haal dat maar 
weg: kroos zorgt ervoor dat er 

geen licht meer in het water kan 
schijnen en de waterplanten kun-
nen dan dood gaan. Dan gaan ook 
andere dieren en planten dood.
Haal rotzooi uit het water, vooral 
open flessen waar viezigheid als 
afwasmiddel of olie in heeft geze-
ten.
Bij een sloot kun je eerst twee 

boomstammen op twintig meter 
afstand van elkaar dwars in het 
water leggen, en daartussen het 
kroos weg halen, anders stroomt 
het meteen weer terug. Door iede-
re week een schepnetje door het 
water te halen en te legen in een 
bak kun je zien of er iets verandert 
als je het kroos hebt weggehaald.

Oplossing wat-hoort-waar-spel

a- Bootsmannetje hoort bij 
4 roeispaan
b- Waterschorpioen hoort bij 
1 tang
c- Larve steekmug hoort bij 
3 snorkel 
d- Posthoornslak hoort bij 
2 hoorn 

6 aquarium
7 water
8  eencellige
9  schepnet
10  winter   

1  dubbel
2  duikerklok 
3  sloot 
4  planten
5  insect Oplossing waterpuzzel

11  filters
12  eitjes
13 haren
Woord: bootsmannetje  

  Waar vind je welke waterbeestjes?

Vlokreeftje 
Vreet allerlei organisch materiaal uit 

het water, vooral ook de restanten van 

dode diertjes, blad, etc., dat ze met hun 

grijppootjes pakken.

Waterpissebed 
Dit is een afvaleter die tussen planten en 

op de bodem alles afgraast. 

Pissebedden gebruiken de 

zwempoten als ademhalings-

orgaan.

Waterschorpioen 
Dit is een rover met ver-

vaarlijke vangpoten. Hij 

Schrijvertje
Dit is een kever die gebruik 

maakt van de oppervlaktespan-

ning van het water om te blijven 

drijven.  Het middelste en achterste paar 

poten van deze kevertjes zijn echte ped-

dels, waarmee ze razendsnel in cirkels over 

het wateroppervlak kunnen scheren. Met 

hun voorste paar poten grijpen ze prooien 

op of aan het wateroppervlak (o.a. mug-

genlarven), maar ze duiken ook onder 

als daar een prooi te verschalken is. Ook 

echte rovers dus. Bij onraad schieten ze 

onder water en nemen dan een luchtbel-

letje onder hun schilden mee. Ze hebben 

vier ogen, twee ‘bovenwater’ ogen en twee 

‘onderwater’ ogen.

Spinnende 
watertor 
De grootste waterkever in 

Nederland. De larve is een 



echte rover, de volwassen dieren zijn 

echter planteneters. Deze kever kan 

onder water ademhalen door de mee-

genomen luchtvoorraad en zwemt wag-

gelend doordat hij zijn zwempoten een 

voor een gebruikt. Het vrouwtje spint 

een drijvend, gesloten nestje met een 

mastje, waarin de eieren gelegd worden, 

vandaar de naam spinnende watertor.

Waterspin 
Met zijde maakt 

deze spin een 

duikerklok die 

zij vult met lucht door 

vele malen een belletje aan het waterop-

pervlak te halen. In vuil water met wei-

nig zuurstof gaat dit niet en daar vind je 

geen waterspinnen. De onderkant van de 

duikerklok is open, zodat de spin allerlei 

prooien kan verschalken.

Gerande 
oeverspin 
De grootste spin 

van Nederland met 

een grootte van 

70 mm inclusief 

poten. Prachtig 

fluweelachtig behaard bruin-oranje met 

twee gele strepen. Leeft vlak langs de 

waterkant, gezeten op waterplanten 

voelt zij iedere beweging. Daarbij zit 

zij zelf vast met een lijn, zodat ze altijd 

terug kan. Een geduchte rover, die zelfs 

visjes vangt.

Larve van een steekmug 
Deze larven leven vrij in stilstaand 

water en ze voeden zich met 

afval en eencelligen die 

uit het water worden 

gefilterd. Ze hangen 

met hun adembuis 

ondersteboven aan 

het wateroppervlak en laten zich bij de 

minste geringste storing naar de bodem 

zakken. Ze vormen het voedsel van veel 

andere waterbewoners en nemen daar-

door in de voedselketen een belangrijke 

plaats in.

 

Larve van 
een dansmug 
Deze larven komen in bodems van alle 

wateren voor, zelfs in brak en zout water. 

Eten afval of dierlijk of plantaardig 

materiaal en sommige soorten zijn filte-

raars. Leven ook in vuil water. Zij heb-

ben hemoglobine in het bloed, zijn rood 

gekleurd en worden daardoor ook wel 

bloedwormen genoemd.

Ook deze larven worden door andere die-

ren graag gegeten.

Gewone poelslak 
Deze slakken grazen met hun rasp algen-

begroeiing van waterplanten af, maar 

ook in het water gevallen plantendelen 

worden 

gegeten en af 

en toe aas, 

eilegsels en 

kleine diertjes. Ze komen 

af en toe naar de oppervlakte om lucht 

in te laten.

Posthoornslak 
Dit dier is ook een longslak, maar hoeft 

veel minder vaak naar 

de oppervlakte dan 

de poelslak door 

een grote huid-

plooi die als kieuw 

werkt. Leeft op de 

bodem en eet daar van 

allerlei materiaal.

Datum: Gezien Waar1)

Vlokreeftje  

Waterpissebed  

Waterschorpioen  

Rugzwemmer  
of bootsmannetje  

Schrijvertje 

Spinnende watertor  

Waterspin  

Gerande oeverspin  

Larve van een steekmug  

Larve van een dansmug  

Gewone poelslak  

Posthoornslak  

  Onderzoek

1)  Vul hier in waar de waterbeestjes zijn gevonden: (eigen) tuinvijver, parkvijver, (boeren)sloot, wetering, ven, beek, rivier.
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Dan kun je nog meer lezen in… 
Waterbeestjes in beeld. In dit 
boekje wordt uitgebreid verteld 
over waterbeestjes en hoe ze zijn 
aangepast aan het leven onder 
water, voorzien van prachtige 
tekeningen. 
Nog meer beestjes op de uitklap-
kaart.Verkrijgbaar bij de boek-
handel of via
www.knnvuitgeverij.nl

Dit project werd mede moge-
lijk gemaakt door: VSB Fonds 
en het K.F. Heinfonds.

Wil je nog meer weten ...
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Als je de antwoorden invult ontstaat 
er van boven naar beneden de naam 
van een waterbewoner.

1  Als je op glad water kijkt zie je 
alles ...... 

2  Huisje van een waterspin 
3  Waar vind je veel waterbeestjes? 
4  Deze maken zuurstof in het 

water 
5  Wat is een wants voor soort 

dier? 
6  Een goede plek om waterbeest-

jes in te houden 
7  We kunnen niet zonder!  
8  Kleinste beestje in het water 
9  Hier kun je beestjes mee vangen 
J  Dan is alles in rust (winter) 
K  Kieuwen zijn een soort... 
L  De meeste waterbeestjes leggen 

ze wel 
M  Wat hebben sommige diertjes 

op hun poten? 
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  Waterpuzzel


