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Met dit experiment bepaal je de kleur
van het oppervlaktewater. Die wordt
onder andere beïnvloed door de stoffen
en algen die in het water aanwezig zijn.
Benodigdheden:
- onderstaande waterkleurenkaart
- doorzichtschijf

1 Laat de doorzichtschijf zakken tot een

diepte van ongeveer 30 cm. Beoordeel
de kleur van het water boven het witte
oppervlak van de schijf en zoek de kleur
op de onderstaande schaal erbij die het
meest hier op lijkt.

2 Vul de letter van de kleurcode, die het beste past, in
op almeremeetwater.nl.

A

B

C
D
E

F

Instructies

Almere meet waterkwaliteit

Voorbereiding
Twee dingen om te doen voor je
de eerste keer deze experimenten
gaat uitvoeren.

1 Bepaal je meetpunt

Zoek een plek in de stad. Dit kan je
favoriete zwemplek zijn, de locatie
waar je graag met je bootje vaart of
langs het water wandelt.
Bij meerdere keren meten, kan je
ervoor kiezen dit telkens op dezelfde
plek te doen, maar je kunt ook juist
verschillende meetpunten kiezen.
Je meetpunt moet in elk geval hieraan
voldoen:
•
Het moet oppervlaktewater
zijn, zoals sloten, kanalen, plassen, meren, stadsvijver, etc.
•
De waterdiepte is minimaal 50
centimeter.
•
De oever of kade biedt een veilige plek om goed bij het water
te kunnen.
•
De locatie bevindt zich in
Almere.

Voor twee experimenten heb je een
doorzichtschijf nodig. Prepareer die
alvast.

Met dit experiment meet je hoe diep je het
water in kunt kijken met behulp van een
doorzichtschijf. De diepte waarop de schijf
niet meer te zien is, vertelt iets over de
troebelheid van het water, dat veroorzaakt
kan worden door bijvoorbeeld algen of kleine
gronddeeltjes.
Benodigdheden:
- doorzichtschijf
- touw met maataanduiding

1 Ga aan de waterkant

staan en houd het touw
aan één kant vast. Laat
de schijf in het water
zakken en langzaam
zinken tot het zwart
en het wit op de schijf
niet meer van elkaar te
onderscheiden zijn.

2 Kijk op welk punt, tussen de

twee markeringen, het wateroppervlakte zich bevindt. Meet
de afstand van dit punt tot de
schijf. Noteer in je notitieblok
of direct met een smartphone
op almeremeetwater.nl hoeveel
centimeter het doorzicht is.

3 Hijs het emmertje op de

1 Maak het touw vast

4 Laat de thermometer

2 Laat het emmertje

5 Lees de temperatuur

in het water zakken tot
ongeveer 50 cm diep.
Wil het emmertje niet
diep genoeg zinken, hijs
hem dan omhoog en laat
hem gevuld in het water
plonsen.

Benodigdheden:
- doorzichtschijf
- touw
- fiche
- watervaste stift
- meetlint
- klein emmertje

nt
Doorzichtexperime

Benodigdheden:
- emmertje met touw
- thermometer

aan het handvat van het
emmertje.

2 Prepareer je doorzichtschijf

Steek het touw door het gat van de
doorzichtschijf en maak het fiche hier
aan vast zodat de schijf daarop blijft
hangen. Meet vanaf de schijf steeds
20 cm langs het touw en markeer dat
punt met een watervaste stift. Je kunt
ook een vlaggetje van tape maken. Ga
door totdat je over een lengte van 2
à 3 meter iedere 20 cm een duidelijke markering hebt. Maak aan het
uiteinde van het touw je emmertje vast
zodat het touw niet makkelijk uit je
handen glijdt tijdens het uitvoeren van
het experiment.

Met dit experiment meet je de temperatuur
van het water. Bij een hogere temperatuur
groeien de meeste algen goed, maar is de
hoeveelheid zuurstof voor vissen vaak minder
dan in koud water.

20 cm

fiche

Je bent nu goed voorbereid en kunt
aan de slag met de experimenten!

1

doorzichtschijf

Wil je meer weten over
wat je meet? Kijk op
almeremeetwater.nl
onder ‘meer info’. Onze
experts delen daar hun
kennis.
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Met dit experiment meet je de concentratie
van opgelost ammonium in het water. Ammonium is een voedingsstof voor planten
en algen. Grote hoeveelheden ammonium
zorgen dus voor algengroei. Uiteindelijk kan
dat leiden tot groen en zuurstofloos water.
Ammonium komt voor in mest. Het kan dus
als indicator gebruikt worden voor de aanwezigheid van overdreven veel vogelpoep,
hondenpoep of rioolwater.

wal en steek de thermometer zo diep mogelijk in het
water.
zo’n 15 seconden in het
water zitten.

Benodigdheden:
- emmertje met touw
- 1 ammoniumteststrip
- rond cuvetje (doorzichtig buisje zonder
dop)
- ammoniumkleurenschaal (zie hiernaast)
- smartphone of horloge

af en vul die in op je
notitieblok of direct op
almeremeetwater.nl.

6,0
3,0
1,0
0,5
0,25
0

1 Vul het emmertje met water op

20 cm

de door jou gekozen locatie.

pipet

2 Vul het ronde cuvetje met

1 ml
teststrip

water tot iets over de helft.

3 Beweeg de teststrip geduren-

de 2-3 seconden in het water en
haal hem er uit.

4 Zwaai even met de strip om
het overtollige water eraf te
laten vallen.

5 Wacht 1 minuut en vergelijk
reageerbuisje

3 E. coli-experim
ent
Met dit experiment onderzoek je het aantal E. coli-bacteriën in het water. E. coli is
een bacterie die van nature voorkomt in
de darmen van dieren en mensen en dus
ook in ontlasting. E. coli wordt wereldwijd
gebruikt als een indicator voor het aantal
ziekteverwekkende bacteriën in het water.
Benodigdheden:
- emmertje met touw
- reageerbuisje met schroefdop
- pipet
- 1 petrifilm

1 Vul het emmertje met oppervlakte-

water. Giet het lege reageerbuisje vol
met water uit het emmertje. Sluit de
reageerbuis goed af en neem hem mee
naar huis. Wacht niet langer dan 2 uur
om verder te gaan met de volgende
stap.

petrifilm

de kleur van de teststrip met
de bovenstaande kleurenschaal en kies de kleur die er
het meest op lijkt.

6 Vul de kleurcode in op
2 Was je handen goed met zeep.

Pak daarna pas een petrifilm. Schrijf
aan de bovenzijde van de petrifilm
de datum en meetlocatie.

3 Haal vervolgens met het pipet 1 ml

water uit het buisje, sla het bovenste vel open en verspreid het water
voorzichtig in het midden van de
petrifilm. Sla het bovenste vel voorzichtig terug over het monster, zodat
het water zich verspreidt over de
voedingsbodem. Als nodig, druk het
vel zachtjes aan zodat het water zich
verspreid. Open deze petrifilm niet
meer. Plaats hem vervolgens op een
warme plaats in huis (tussen de 20
en 40 graden), maar niet in de volle
zon (in verband met UV-straling).

4 Gooi de gebruikte pipet, samen
met het reageerbuisje weg.

5 Tel na drie dagen het aantal

bacteriekolonies. Ze zijn te herkennen aan gekleurde stippen.
Iedere stip telt als één kolonie.
Zie je na drie dagen nog geen
duidelijk gekleurde kolonies,
maar wel kleine witte stipjes?
Bewaar de petrifilm dan nog een
paar dagen extra: de stippen
kunnen alsnog uitgroeien tot
kolonies.

6 Maak een foto van de petrifilm en
vul het aantal stippen in op
almeremeetwater.nl. Zorg ervoor
dat je de resultaten van de meting
toevoegt aan de meting van de dag
waarop je het watermonster nam.

7 Gooi de gebruikte petrifilm weg
bij het restafval.

je notitieblok of direct
met je smartphone op
almeremeetwater.nl.

De aanhouder wint
Doe mee aan Almere meet water en word
een echte Waterexpert! Jouw bijdrage
aan het onderzoek is het meest waardevol
als je de experimenten meerdere keren
uitvoert. Daarmee toon je namelijk aan
of de eigenschappen van het water
constant zijn of variëren in de tijd. Ook
als de resultaten van meerdere metingen
hetzelfde resultaat opleveren is dat dus
waardevolle informatie! Denk daarom niet
na twee keer; het is weer hetzelfde, ik stop
ermee. Leuk om te weten: als je vier keer
een meting hebt gedaan, krijg je de status
van Waterexpert. Op de website krijgen
jouw metingen dan ook de vermelding dat
ze door een Waterexpert zijn gedaan.

ammoniumkleurenschaal

Lees deze aanwijzingen goed door voordat je begint met de experimenten. Je kunt ook de instructievideo’s bekijken waarin elk experiment uitgelegd
wordt. Kijk hiervoor op almeremeetwater.nl.

2 Temperatuurexperiment

20 cm

