
Werkblad
Natuurlijk water in de Kwebben



Droppie in de Kwebben
Hallo allemaal! Wat fijn dat jullie straks naar de Kwebben in Vught gaan! 
Mijn naam is Droppie en ik weet alles over water. Wist je dat water erg 
belangrijk is voor iedereen. Voor jou, want je drinkt veel water. Je wast je, 
je spoelt de wc door en ook om schoon te maken heb je water nodig. 
Maar water is ook belangrijk voor de dieren die buiten leven, in de natuur. 
Je weet natuurlijk al dat vissen in het water leven. Maar die vissen zijn niet 
alleen. In het water kunnen nog veel meer dieren leven. Je zult het straks 
gaan ontdekken. Spannend hé! Misschien weet je er zelf een paar. Wie weet 
zie je ze in de Kwebben terug. 
Ik neem jullie straks mee. We gaan een kleine reis maken in de Kwebben. 
Er zijn veel bomen, paadjes en er is veel water. Dat water is erg belangrijk 
voor de dieren, maar ook voor de bomen en de struiken. Die hebben ook 
water nodig. Ik zal jullie alles vertellen!
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Opdracht 1 Droppie en de waterdiertjes
Vissen leven in het water, dat wisten jullie al. In het water zijn nog meer 
diertjes te vinden. Kijk maar mee op de plaat. Ik ben onder water. Het is 
erg druk! 
Als je goed kijkt, zie je zelfs diertjes op het water lopen. Dat is knap! De 
diertjes die niet op het water kunnen lopen, zijn te vinden op de bodem. 
Daar zoeken ze naar eten of klimmen ze in de waterplanten. In deze sloot 
is het water erg schoon. Zo kunnen hier veel verschillende diertjes in het 
water leven. Ze houden van het schone water. 
Oh, ik moet wel goed uitkijken! De watertor moet vaak naar boven zwem-
men om de lucht te vangen. Hij maakt er een pakketje van en neemt dat 
weer mee terug naar de bodem. Als de lucht op is, zwemt hij weer naar 
boven. Slim zeg! 
Kijk eens naar de rand van het water.  Zie je de larven? Dat zijn  eigenlijk 
kleine muggen die onder water groeien. Als ze groot genoeg zijn, vliegen ze 
erop uit. Pas dus maar op!
In de bodem leven ook diertjes. Zie je ze onder mij in de bodem zitten? 
Waterdiertjes komen op veel plaatsen in de natuur voor. Op het water, net 
onder  water, zwemmend en zwevend in het water en op de bodem. Jullie 
gaan nu zelf naar de waterdiertjes in de sloot zoeken. Zoek eerst naar de 
diertjes die op het water lopen en pas daarna naar de dieren bij de bodem. 
Ik zie jullie straks, bij de volgende opdracht.
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Opdracht 2  Droppie in het riet
Zien jullie mij niet? Ik zit helemaal verstopt in het riet! Er is hier weinig 
ruimte. Al die rietstengels staan in de weg. Ik kan er bijna niet doorheen 
lopen. Voor de vogels is dat wel fijn. Die zitten lekker veilig hier. Het is een 
goede plek om een nestje te bouwen.  Ze gebruiken de stengels voor hun 
nestje en de zaadjes om te eten. In de stengels wonen ook insecten zoals 
wantsen en muggen. Die bouwen hun nestje echt in de stengel. Ook best 
slim, maar als de vogels ze vinden, worden ze opgegeten. 
Auw, dat deed pijn! Ik probeerde een rietstengel weg te trekken. De rand 
van de stengel is erg scherp. Ik moet dus goed oppassen, je kunt je flink 
snijden aan het riet! 
Wist je al dat riet eigenlijk een soort gras is? Maar natuurlijk een stuk groter 
dan het gras op jullie speelveldje. Het leuke aan riet is dat je het ook kunt 
horen. Natuurlijk kunnen de rietstengels niet praten, maar als je heel goed 
luistert hoor je ze bewegen in de wind. 
Het riet houdt ook veel van water. Je ziet ook wel dat de grond erg nat is. 
Kikkers, padden en salamanders leven veel in het water, maar in het riet 
hebben ze het ook prima naar hun zin!
Ik ben benieuwd of jullie het riet in de Kwebben kunnen zien en horen. Suc-
ces met zoeken! ik ga er weer vandoor, tot straks!
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Opdracht 3  Droppie kan de boom in
Zucht, ik snap er niets van! In mijn boek staat iets geks. Ik heb net gelezen 
dat er hier ergens een boom staat waar katjes in groeien… En nog gekker: 
Die katjes zijn lang en ze hangen naar beneden..! Ik heb alle bomen beke-
ken. In de boom waar ik nu in ben geklommen zie ik wel iets aan de takken 
hangen. Maar dat zijn geen katjes zoals ik ze ken! Ik zie geen staart. Ik zie 
geen snorharen en ik hoor ook geen miauw…  
Wacht, ik vraag het aan die vogel daar. 
Boven Droppie komt een vogel aangevlogen. Hij gaat op een tak zitten, 
vlakbij een hangend propje. Pik.. pik… pik.. De vogel begint van het propje 
te eten.
Hey, hallo daar! Ik ben op zoek naar een boom met katjes in de takken! Kan 
jij mij helpen?
De vogel kijkt op, en begint te lachen.
- Die heb je al gevonden Droppie! Het propje waar ik nu van eet, mag je 
ook een katje noemen. Deze boom is een els. Er groeien twee soorten 
katjes. Ik lust vooral de katjes die een beetje rechtop staan. Je kan ze ook 
elzenproppen noemen.
Aha, nu snap ik het! Die dingen die aan de takken groeien, heten katjes. Er 
zijn twee soorten. Katjes die lang zijn en naar beneden groeien, en katjes 
die een beetje omhoog groeien. Gek zeg!
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Opdracht 4  Regendroppies
Jullie zijn een gezellig groepje kinderen! Ik hoop dat jullie het naar je zin 
hebben in dit natuurpark. Het is ontzettend leuk om met vriendjes en vrien-
dinnetjes buiten te zijn. Misschien heb je al gedacht; waar zijn de vriendjes 
van Droppie?
Het antwoord zal je verbazen. Mijn vriendjes zijn hier overal! In de sloot, 
in de grond en zelfs in de lucht! Op al die plekken is water te vinden. Kijk 
maar eens omhoog. Zie je wolken? In de wolken, hoog in de lucht, zweven 
heel veel vriendjes van mij. Kleine druppels water. Als er teveel zijn, vallen 
ze naar beneden. Dan regent het. We komen terecht in de sloot, maar ook 
vaak op de grond.
Toen ik laatst naar beneden viel, kwam ik ook op de grond terecht. Onder 
de grond werd ik meegenomen tot ik terecht kwam in een rivier. Alle re-
gendruppels die op de grond vallen, komen na een tijdje in een sloot of een 
rivier terecht.
Toen de zon begon te schijnen werd ik licht en warm genoeg om weer om-
hoog te gaan. En zo kwam ik weer in een wolk terecht, tussen alle andere 
waterdruppels. Dit noemen we de kringloop van het water. Hij gaat zo: De 
druppels in de wolk worden regen. De regen valt naar de grond. De drup-
pels in de grond komen na een tijdje in de sloot of een rivier. Als de zon 
weer gaat schijnen, kunnen de druppels weer een wolk worden.
Straks ga je op je blote voeten lopen. Je voelt dan hoe nat de grond is. Wat 
voel je nog meer? Ik ben benieuwd!
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Opdracht 5 Droppie drijft, Droppie zinkt…

Net als jullie, heb ik een bootje nodig om te kunnen drijven op het water. Ik 
vond het leuk om een stukje rond te peddelen. Maar wat ik net zag, wil ik 
toch graag aan jullie vertellen! Er kwam een spin voorbij wandelen, terwijl 
ik midden op het water ben! Het lukte de spin om over het water te lopen. 
Hij zakte er niet doorheen... Knap zeg!

Dat zal ons zonder bootje of zwembandje niet lukken. Maar in deze sloot 
drijven nog meer dingen op het water. Ik moet straks oppassen dat die tak 
mijn bootje niet lek prikt! Kijk ook eens goed naar de sloot. Wat zien jullie 
in het water drijven? Het lijkt mij een goed plan als jullie gaan ontdekken 
wat er blijft drijven. En wie weet vind je zelfs iets dat niet blijft drijven. 
Ik peddel nog even verder, en zie jullie straks bij de volgende opdracht!
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Opdracht 6  Droppie en de poepende   
     bodemdiertjes….
Pfffff, het is hier maar een vreemde boel! Ik ben gaan wandelen en kwam 
terecht bij een omgevallen boom. Onder de schors van die boom zie ik heel 
veel beestjes. En verderop, onder de takken en bladeren, is het ook een 
drukte van belang. Ik vind de diertjes er wat eng uitzien, dus ik durf niet zo 
goed te vragen wat ze aan het doen zijn. Misschien….
Ieew! Ik hoef niet meer te vragen wat deze bodemdiertjes doen. Ik kan het 
nu al zien! Ze poepen de hele boel onder! 
Droppie is nu niet meer zo bang. Hij roept: Getver, hebben jullie niet ge-
leerd om netjes naar de w.c. te gaan?
Veel diertjes gaan gewoon door. De duizendpoot die Droppie net zag poepen 
draait zich om en zegt: Wij hebben geen w.c. nodig. Dit doen we zodat de 
grond beter wordt. Planten en bomen kunnen er beter van groeien!
Droppie denkt na. De bodemdiertjes eten de oude bomen, takken en bla-
deren op en maken er nieuwe grond van door het uit te poepen. En in die 
nieuwe grond, kunnen weer nieuwe plantjes en bomen groeien! Droppie 
snapt het nu helemaal.
Het is hier geen vieze en rare boel. De bodemdiertjes doen juist heel erg 
goed werk!
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