
Waterbeestjes zoeken 

Vereniging tot Behoud van 
de Wilmkebreekpolder

Een beeldverslag, 19 kinderen, enkele ouders, 
2 assistenten en de Commissie Natuur.



De Commissie Natuur van de Vereniging tot Behoud van 
de Wilmkebreekpolder organiseert elk jaar een activiteit 
voor kinderen (en hun ouders). Dit jaar hebben 19 kinderen 
in de leeftijd van bijna 6 – 10 jaar de waterkwaliteit en de 
diversiteit onderzocht in de ‘hoge sloot’, de kwelsloot van 
de Landsmeerderdijk bij de Wilmkebreekpolder. Vanwege 
de veiligheid, corona en de haalbaarheid zijn de kinderen in 
twee groepen ingedeeld, de ene groep begon om 13:00 uur, 
de tweede om 15:00 uur. De begeleiding was in handen van de 
assistenten Koen en Rens en de Commissie Natuur.

De kinderen hebben  :
- Waterhelderheid en slibdikte gemeten
- Gevist met schepnetjes 
- Gesorteerd op soort met theezeefjes
- Gedetermineerd en geteld
-  Gevonden aantallen per soort genoteerd op hun eigen 

zoekkaart. 

Voor ze weer naar huis gingen was er nog limonade in 4 
kleuren en waren er heel veel koekjes. “Hoeveel koekjes mag 
ik?” “Zoveel je wilt!”

Waterhelderheid en slibdikte
Met de Secchi-schijf (een cd met een zwart-witpatroon op een stok 
met maatstrepen) meten we eerst de waterhelderheid. De stok heel 
langzaam in het water laten zakken tot het patroon op de cd niet 
meer zichtbaar is en dan kijken bij welk streepje de cd onzichtbaar 
is. Resultaat: op een diepte van 30 centimeter is de schijf niet meer 
zichtbaar.
Dan meten we de sliblaag: weer de Secchi-schijf, maar nu nog 
langzamer, in het water laten zakken tot hij rust op de modder, 
noteer de diepte; dan de schijf naar beneden duwen tot je vaste 
bodem voelt, noteer deze diepte. Resultaat: een sliblaag van 25 – 30 
centimeter.

Vissen met schepnetje
Om de beurt gaan 4 kinderen met Koen en Rens vissen naar 
waterbeestjes. Er staat een grote witte bak klaar om de vangst in te 
doen. Er worden veel verschillende beestjes gevangen, heel grote 
zoals de grote spinnende watertor – Koen, de assistent-onderzoeker: 
“Dit is de een-na-grootste kever in Nederland. Alleen het vliegend 
hert is groter. Nu nog, maar misschien over een paar jaar is dit de 
grootste, als het vliegend hert is verdwenen uit Nederland.” – maar 
ook kleinere, razendsnelle duikerwantsen. Heel veel rugzwemmers 
of bootsmannetjes die steeds met hun kont naar boven adem komen 
halen. Een enkele bloedzuiger die steeds van vorm verandert: van 
een rond bolletje in een lange worm en weer terug. Wat nog meer? 
De geelgerande watertor, de waterschorpioen, vlokreeften, kleine 
visjes, dat zijn driedoornige stekelbaarsjes, een enkele onvolwassen 
salamander die nog kieuwen heeft, jufferlarven die later mooie juffers 
worden zoals het lantaarntje en de vuurjuffer, 1 groen kikkertje, veel 
poelslakken en posthoornslakken. Op het water lopen volwassen en 
jonge schaatsenrijders en vijverlopers.



Sorteren met theezeefjes
Om de beestjes te kunnen tellen moeten ze eerst soort bij soort 
gesorteerd in kleinere bakjes. We vissen ze uit de grote bak met een 
theezeefje, dan worden ze niet beschadigd, en doen ze in kleinere 
bakjes met water. Dan tellen en dat is lastig bij sommige beestjes 
omdat ze zo snel door elkaar zwemmen. De meeste grotere beesten 
zijn rovers, die moeten niet bij elkaar in een bakje, dan wordt het 
oorlog. De grote spinnende watertor mag in het mini-aquarium.

Determineren en tellen?
Voor of na het sorteren kan je opzoeken op de zoekkaart hoe het 
beestje heet. Sommige beestjes gaan in of onder de loep om ze beter 
te kunnen bekijken. 
En als iedereen ze gezien heeft en als ze geteld zijn gaan ze weer 
terug de sloot in. Alles is teruggezet in het water op 1 bootsmannetje 
na, die ontsnapte in het gras. Gelukkig kunnen de meeste beestjes 
ook vliegen, dus ook die ontsnapte bootsman vindt de sloot wel weer.

Bevindingen noteren en …
Dan naar binnen, handen wassen en aan tafel. Er is limonade naar 
keuze, rood of geel of groen of wit of gewoon water, en je mag koekjes 
eten zoveel je wil.
Dan nog de eigen zoekkaart invullen met het aantal bij het juiste 
diertje.
Ieder kind krijgt een waterbestendige kaart mee naar huis waarop alle 
waterbeestjes staan en ook wat je verder nodig hebt als je later zelf 
waterbeestjes wilt zoeken.

Totaaltelling
Na afloop heeft de Commissie Natuur alle aantallen opgeteld en 
ingevoerd op de website van Waterdiertjes.nl. Dit is een website 
waarop liefhebbers uit heel Nederland hun vangst per keer en plek 

kunnen invoeren. Als je daar je vangst van de dag invoert krijg 
je een waardering van de sloot op grond van de diversiteit, de 
aantallen en de gevoeligheid voor vervuiling. Positief scoren alle 
torren en de waterschorpioen, ‘gewoon’ scoren de bootsmannetjes, 
duikerwantsen en schaatsenrijders, slecht scoren de slakken, dus 
bij ons de poelslak en de posthoornslak. De slakken duiden op 
vervuild water, dat is water met veel voedingsstoffen, zoals algen en 
meststoffen. 
Het cijfer voor onze sloot op dit moment is een 5,4. Een 5,4 lijkt niet 
zo hoog, maar vergeleken bij de rest van Nederland zitten we in de 
middenmoot. In vorige jaren hebben we wel hoger gescoord. Dat 
kan je ook zien aan de kleur van de plek op de kaart op de website 
waterdiertjes.nl. Iedereen kan plekken in heel Nederland bekijken op 
deze website: kies voor de kaart en zoom in op de plek die je wilt zien.  
Iedereen kan ook nieuwe gegevens invoeren, dus als je nog een keer 
waterdiertjes gaat zoeken …

De twee assistenten Koen en Rens krijgen de Diersporengids 
(uitgave van de ANWB) voor hun inspanningen.
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