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Inhoud

Waarom een gezamenlijk project voor het primair  
onderwijs over de rol van water op de boerderij?

Een bezoek aan de boerderij is voor een basisschool interessant omdat de 
leerlingen de leerstof beter snappen als zij zien en ervaren hoe het een en het 
ander in de werkelijkheid in elkaar steekt. Aanschouwelijk onderwijs zorgt voor 
een beter begrip. Daarnaast leren de leerlingen hun omgeving beter begrijpen 
als ze verbanden zien. Als ze leren dan niets op zichzelf staat. 

De twee thema’s die in dit project centraal staan, ‘water’ en ‘boerderij’, komen 
op iedere basisschool wel een keer apart aan de orde. Echter, de manier 
waarop deze thema’s in dit project samengebracht worden, zorgt voor een 
extra gelegenheid om een les te volgen op de boerderij. Dit project geeft u als 
boer of als medewerker van de Unie van Waterschappen, een mooie kans om 
leerlingen de relevantie van uw beroep bij te brengen. In samenhang, waardoor 
de leerlingen hun blik verruimen.

Waarom een gezamenlijk project voor het primair 
onderwijs over de rol van water op de boerderij?
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Doelgroep 
Dit project is ontwikkeld voor leerlingen uit de groepen 6/7/8 van het primair 
onderwijs. Deze leerlingen zijn 9-12 jaar oud.

Doelstellingen
Leerdoelen
• De leerlingen leren wat de rol van water is voor een landbouwbedrijf.
•  De leerlingen ontdekken met welke uitdagingen op het gebied van water boeren in de 

toekomst te maken krijgen.
•  De leerlingen gebruiken hun opgedane kennis bij het bedenken van oplossingen voor 

de toekomstige wateruitdagingen voor de boer.

Het lesmateriaal sluit tevens aan bij het leerplan van de Stichting Leerplanontwikkeling 
(SLO). Het omvat enkele door het Ministerie van Onderwijs vastgestelde kerndoelen 
voor het primair onderwijs.

Benodigdheden op de boerderij
De benodigdheden voor dit project verschillen per boerenbedrijf. Het is de bedoeling 
om zoveel mogelijk concreet te maken voor de leerlingen. Geef de leerlingen de kans om 
ervaringen op te doen, waarbij ze al hun zintuigen kunnen gebruiken. Bedenk ook dat 
het belangrijk is om ‘de wereld van de boer’ dichterbij de leefwereld van de leerlingen 
te brengen. Gebruik hiervoor vergelijkingen. Bijvoorbeeld: vergelijk de hoeveelheid 
drinkwater dat een leerling per dag gebruikt met de hoeveelheid drinkwater van een 
koe. Maak dit aanschouwelijk door een fles water naast een drinkbak te zetten.

Bedenk vooraf op welke plekken u welke benodigdheden gebruikt. Zet alle 
benodigdheden op de juiste plekken klaar.

Opbouw project en tijdsduur
Het project bestaat uit drie delen: de introductie van het onderwerp, het bezoek aan de 
boerderij en de afsluiting van het project. De introductie en de afsluiting vinden plaats 
op school. Om een totaalplaatje te krijgen van het gehele project staan hieronder ook 
deze twee onderdelen (kort) beschreven.
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Introductie van het onderwerp op school  
De introductie van het onderwerp op school start met het activeren van de voorkennis 
van de leerlingen over de thema’s ‘water’ en ‘boerderij’. De leerlingen bespreken wat 
deze thema’s met elkaar te maken hebben. Daarna geeft de leerkracht de nodige 
basisinformatie aan de leerlingen over de landbouw in het algemeen, de rol van water 
voor de akkerbouw en de veeteelt en de Unie van Waterschappen. De leerkracht heeft 
hiervoor ter ondersteuning een PowerPointpresentatie met bijbehorende spelletjes en 
filmpjes: te vinden op https://www.boerderijeducatienederland.nl/lesmateriaal/  
bij het thema ‘Water’.

Tot slot bedenken de leerlingen in groepjes vragen voor de boer en de gastspreker 
van de Unie van Waterschappen. De vragen gaan over de rol van water voor een 
boerenbedrijf. Tien vragen (vijf voor de boer en vijf voor de gastspreker van de Unie van 
Waterschappen) zullen de leerlingen meenemen naar de boerderij om aan u te stellen.

Bezoek aan de boerderij
Het programma op de boerderij bestaat uit drie onderdelen. De inhoud van deze 
onderdelen bepaalt u voor een groot deel zelf. Deze inhoud is afhankelijk van wat er 
voor deze doelgroep op de boerderij interessant is om te laten zien en te vertellen.

Introductie van de boer en de medewerker van de Unie van Waterschappen
U stelt zich kort voor:
• De boer heet iedereen welkom en vertelt kort iets over zijn boerderij. 
•  De waterschapper vertelt kort iets over zijn werk en kan mogelijk al een beetje 

nadruk leggen op de rol van water voor deze specifieke boerderij.

Vraag maar raak! 
De leerlingen hebben op school vragen bedacht om op de boerderij te kunnen stellen. 
De vragen gaan over de rol van water op de boerderij. Ze hebben hun vijf leukste/beste 
vragen voor de boer en de vijf leukste/beste vragen voor de waterschapper op kaartjes 
gezet en nemen deze kaartjes mee naar de boerderij. Ruim circa 10 minuten in om (een 
deel van) deze vragen te beantwoorden. Houd de antwoorden kort en krachtig, zodat er 
voldoende tijd overblijft voor de rondgang op de boerderij.

30 min

5 min per persoon

45-60 min

5 min per persoon
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Rondgang op de boerderij
De leerkracht splitst de groep in tweeën. De helft van de groep gaat mee met de boer. 
De andere helft van de groep gaat mee met de waterschapper. In totaal zijn er vier 
verschillende locaties op de boerderij waar een waterthema aan bod komt. Op iedere 
plek is iets te zien/doen/ontdekken wat met water te maken heeft.

De volgende vier waterthema’s op de boerderij komen aan bod, één per locatie:
1. waterkringloop
2. waterkwaliteit en/of watervervuiling
3. drinkwater (veeteelt) of irrigatiewater (akkerbouw)
4. wateropslag of reinigingswater (keuze per boerderij)

U hebt op elk van deze vier plekken een kort verhaal of een korte activiteit voorbereid. 
Nadat de leerlingen twee locaties hebben bezocht, ruilen de boer en de waterschapper 
van groep.

Toekomst
Met het oog op de afsluitende activiteit van de les (op school) is het wenselijk dat u de 
leerlingen op een of meerdere locaties informatie meegeeft over ‘de toekomst’. Hoe het 
NU op de boerderij in zijn werk gaat, dat zien de leerlingen ter plekke. Maar, hoe bereidt 
deze boerderij zich voor op de toekomst? Welke uitdagingen op het gebied van ‘water 
op de boerderij’ staan in de (nabije) toekomst voor de deur? Welke aanpassingen zijn 
hiervoor nodig?

Hieronder vindt u tips en ideeën om de leerlingen zo goed mogelijk te betrekken bij uw 
verhaal.

Waterkringloop
De waterkringloop is een geschikt onderwerp voor bijvoorbeeld een locatie op het 
land. Kennen de leerlingen de waterkringloop? Wellicht kunt u een afbeelding van de 
waterkringloop op papier laten zien en het verhaal van de weg van het water erbij 
vertellen. Op internet zijn duidelijke afbeeldingen en filmpjes te vinden. Ter inspiratie: 
https://schooltv.nl/video/waterkringloop-wat-gebeurt-er-met-de-regen-als-die-
eenmaal-gevallen-is/ (een duidelijk, kort filmpje van Schooltv over de waterkringloop) 
en https://spreekbeurten.info/water.html (uitleg van de waterkringloop in eenvoudige 
taal met afbeelding).

Wellicht kunt u demonstreren hoe nat de bodem van uw grond is? Steek een schop 
in de grond en laat de leerlingen de grond voelen/zien. Hoe vochtig is de grond? Hoe 
komt dat? Waar stroomt een teveel aan water naartoe? Probeer de kringloop voor de 
leerlingen zo concreet mogelijk te maken.

30-40 minuten - 7 min per locatie
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Waterkwaliteit
Akkerbouw: vul een doorzichtig potje (met deksel) of een glazen fles (met dop) met 
leidingwater. Vraag een van de leerlingen een schep zout in het water te doen. Schud 
de fles/het potje. Wat gebeurt er met het zout? Kan een tweede schep zout ook nog 
oplossen? Na hoeveel scheppen blijft het zout zichtbaar?

Vertel naar aanleiding van dit proefje dat een te hoog zoutgehalte een van de 
belangrijkste problemen bij het gebruik van irrigatiewater is. Het land (de bodem en het 
grondwater) en de gewassen kunnen niet tegen een te hoog zoutgehalte. De kwaliteit 
van het water dat gebruikt wordt voor irrigatie moet dus goed gecontroleerd worden. 
Hoe wordt die kwaliteit in de gaten gehouden? Is er een locatie op de boerderij waar 
iets te zien is van dit controleproces?

Veeteelt: vul een doorzichtig potje of een glazen fles met slootwater en vul een andere 
fles met leidingwater. Laat deze flessen aan de leerlingen zien. Uit welke fles zouden zij 
liever een slokje nemen? Waarom? Vee heeft, net als mensen, schoon drinkwater nodig. 
Waarom? 

Is er een locatie op de boerderij waar water gezuiverd wordt om te gebruiken als 
drinkwater voor het vee? Hoe gebeurt die zuivering? Hoe kun je zien of merken dat het 
water niet schoon (genoeg) is? Welke onderzoeken doet u om de drinkwaterkwaliteit 
te controleren? Misschien is het mogelijk om een deel van een onderzoek echt uit te 
voeren of door de leerlingen uit te laten voeren. Denk bijvoorbeeld aan het checken van 
de drinkbakken op aanslag. 

Watervervuiling
Akkerbouw: teveel mest op het land blijft in de bodem zitten. Dat is niet goed voor het 
oppervlaktewater en het grondwater. Boeren moeten zich daarom aan regels houden 
als ze mest gebruiken. De hoeveelheid meststof die nodig is, verschilt per gewas en per 
bodemsoort. Ook zijn er regels voor hoe en wanneer boeren mest gebruiken. 
Laat de leerlingen op een locatie zien hoe de bemesting van de akker werkt. Welke 
machines zijn ervoor nodig? Welke mest wordt er gebruikt? Hoe ziet die mest eruit? Hoe 
voelt en ruikt deze mest? Zijn er bemestingsvrije zones? Waarom zijn die er?

Veeteelt: het vee poept (en plast) veel. Wat gebeurt er met die mest? Een deel van de 
mest gebruikt de boer wellicht zelf om te gebruiken op zijn eigen land. Waarom is 
teveel mest uitstrooien niet handig? Wat doet een veeboer met een overschot aan 
mest? Veehouders kunnen bijvoorbeeld mest leveren aan akkerbouwers. Of ze kunnen 
hun mest laten verwerken tot bijvoorbeeld mestkorrels, om zo naar het buitenland te 
kunnen exporteren. 

Laat de leerlingen zien waar de poep en de plas van het vee terechtkomt en vertel wat 
ermee gebeurt op deze boerderij.

Gebruik een quizvorm om uw verhaal mee te vertellen. Door de leerlingen actief mee te 

laten denken over de inhoud zullen ze er meer van onthouden. U kunt bijvoorbeeld vijf 

vragen formuleren met twee antwoorden (a en b) of u maakt waar/niet waar-vragen. 

De leerlingen verdienen bij elk goed antwoord een punt. Wie lukt het om vijf punten te 

scoren?
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Drinkwater voor het vee
Vergelijk de hoeveelheid drinkwater van een koe (of van een varken -> is minder dan 
een koe) met de hoeveelheid water die een mens per dag drinkt. Op deze manier zullen 
de leerlingen zich een betere voorstelling kunnen maken van de grote hoeveelheden 
water die nodig zijn om uw vee te drinken te geven.

Vraag de leerlingen hoeveel water zij ongeveer per dag drinken. Laat de leerlingen ter 
illustratie een anderhalve literfles water zien. Hoeveel water heeft een koe per dag 
nodig? Waarom heeft een koe zoveel water nodig? Maak deze hoeveelheid zichtbaar 
door een aantal met water gevulde emmers naast de anderhalve literfles te zetten 
(bijvoorbeeld 10 emmers van 10 liter). Hoeveel leerlingen zijn er nodig om deze 
hoeveelheid te kunnen dragen? Rekensommetje: hoeveel koeien (of varkens of ...) telt uw 
boerenbedrijf? Hoeveel water is er dan nodig per dag als drinkwater voor alle dieren?

Laat zien waar u het drinkwater voor het vee vandaan haalt. Komt het uit de kraan? Uit 
een andere bron? Heeft u een put geslagen?

Irrigatiewater
Laat een tuingieter zien aan de leerlingen. Vraag wat het is en waarvoor zij het 
voorwerp gebruiken. [De leerlingen bedenken dat zij een tuingieter gebruiken om de 
planten in de tuin of op het balkon extra water te kunnen geven als het droog is. Planten 
hebben water nodig om te kunnen groeien.] Waar komt het sproeiwater voor de tuin 
vandaan? [Uit de kraan.]

Laat de leerlingen nadenken over de volgende vragen: zou een groot stuk land ook met 
een gieter besproeid worden? Waarom wel/niet? Waarmee dan? Zou dit sproeiwater 
ook uit de kraan komen? Waarom wel/niet?

Is er een locatie op de boerderij waar u iets kunt laten zien dat te maken heeft met het 
water dat u gebruikt om uw akkers goed vochtig te houden? Is er een sproeimachine? 
Waar haalt u het irrigatiewater vandaan? Speelt de Unie van Waterschappen een rol in 
het op peil houden van het grondwater? Hoe?

U kunt de leerlingen in tweetallen een paar minuten laten overleggen. In deze 

vorm zullen meer leerlingen actief betrokken worden.
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Reinigingswater
Op een boerderij is veel water nodig voor het schoonmaken van alle machines, de 
stallen en het vee. Dit water komt niet uit de kraan. Laat aan de leerlingen zien waar het 
reinigingswater vandaan komt. Op welke manier maakt u de machines, stallen en het 
vee schoon? Laat zoveel mogelijk apparaten zien. Gebruikt u ook schoonmaakmiddelen? 
Waar blijft het ‘vieze’ water?

Vertel het verhaal in de vorm van een ‘afvalrace’. U geeft stellingen waarop 

de leerlingen met ‘ja’ of ‘nee’ (of waar/niet waar) kunnen antwoorden. Denk 

bijvoorbeeld aan:

• Om de machines schoon te maken gebruik ik een spuit, net zoals de brandweer.

• De stallen maak ik schoon met leidingwater.

•  Ik mag maar één keer per week een grote machine schoonmaken, omdat ik anders voor teveel vies 

water in het riool zorg.

De leerlingen die ‘ja’ willen antwoorden, gaan staan in een door u aangewezen gebied. De leerlingen die 

‘nee’ antwoorden, moeten naar een andere plek rennen. U geeft het antwoord, laat zo mogelijk iets zien 

(de spuit, de schoonmaakmiddelen, het reinigingswater) en daarna geeft u de volgende stelling. Alleen 

de leerlingen die het antwoord goed hadden, spelen nog mee. Wie weet het meest?

Wateropslag
Laat een drinkfles of bidon zien, waar de leerlingen water of andere dranken in kunnen 
bewaren. Waarom is zo’n drinkfles/bidon handig? Laat vervolgens zien op welke manier 
op de boerderij water opgeslagen wordt. Is dat in een watertank? Een put? Sommige 
boeren laten een stuk land in de winter onder water stromen om zoet water op te slaan. 
Wellicht kunt u dat laten zien op uw boerderij. Staan er met het oog op de toekomst nog 
veranderingen voor de deur wat betreft de wateropslag?
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Afsluiting op school (circa één uur)
Op school sluiten de leerlingen het project af. Ze krijgen een actueel vraagstuk dat 
te maken heeft met het thema ‘water op de boerderij’ en denken na over mogelijke 
oplossingen. Ze gebruiken hierbij de kennis die ze tijdens de introductie en hun bezoek 
aan de boerderij hebben opgedaan. In groepjes leggen de leerlingen hun ideeën vast in 
de vorm van een poster. Van de eindproducten worden foto’s gemaakt. Hierdoor zijn de 
posters te delen via online media.

Een voorbeeld van een actueel vraagstuk waarover de leerlingen zich buigen is:
Door de klimaatsverandering, de opwarming van de aarde, worden onze zomers 
steeds droger en de winters steeds natter. Dat betekent dat boeren niet altijd 
voldoende water tot hun beschikking hebben. Soms is er te weinig water en soms is er 
juist teveel water. Wat kunnen boeren en de Unie van Waterschappen samen doen om 
ervoor te zorgen dat deze ontwikkeling zo min mogelijk/geen negatieve gevolgen heeft 
voor de landbouw? 

één uur
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