
Samenvatting LIFE Educatie 

Rottige Meente 2014 
Van 2 juni tot 13 juni zijn 7 schoolklassen op bezoek geweest in de Rottige Meente. 

De klassen leerden over het leven in het veen, met daarbij uitleg over Life, en 

waarom er werkzaamheden plaats gaan vinden in de Rottige Meente.  

 

Tijdens het educatieproject deden de kinderen verschillende opdrachten, zoals: 

  

 

 

 

  

Riet, en rietbinden 

Rietsnijders zijn al jaren in de Rottige Meente. 

Tijdens deze opdracht leren de kinderen 

waarom riet groeit, en wat er allemaal mee 

wordt gedaan, en hoe dit gesneden wordt en 

gebruiksklaar wordt gemaakt voor op het dak.  

Tijdens de opdracht mogen de kinderen zelf 

riet gaan schoonmaken en klaar maken om 

een dikke bos te worden. 

Op zoek naar moerasvogel 

Tijdens deze opdracht mochten de kinderen 

door middel van een verrekijker op zoek gaan 

naar moerasvogels. Ook was er een grote  

kijker ter beschikking. 

Verder was er nog een geluidskoffer bij  

aanwezig met vogelgeluiden zodat de  

kinderen ook de vogels op geluid kunnen 

herkennen. 

 

Waterdiertjes  zoeken 

In het water leven veel dieren. Als het water 

gezond is, dan zal je waarschijnlijk meer dieren 

tegen komen. Tijdens deze opdracht kregen de 

kinderen en schepnet ter beschikking en kregen 

ze de tijd om in het water op zoek te gaan naar 

verschillende waterdiertjes. Onder deskundige 

begeleiding leerden de kinderen ook de namen 

van de waterdiertjes.

 
Tijdens deze opdracht leren de kinderen waarom 

riet groeit, en wat er allemaal mee wordt gedaan, 

en hoe dit gesneden wordt en gebruiksklaar 

Onder  water  kijken  op  een  vlot 

Om te kijken of water schoon is, en te zien wat 

er leeft in het water is ook de mogelijkheid om 

via een vlot onder water te kijken. 

Door middel van een onderwaterkijker (buis 

met glas in de bodem) kregen de kinderen een 

kans om te zien hoe waterplanten groeien en 

te zien wat er leeft in het water, zoals vissen. 



Conclusie 

Tijdens het Life project van 2 juni tot 13 juni hebben de 7 schoolklassen op allerlei 

manieren geleerd wat leven in het veen is, wat er belangrijk is, en waarom er 

werkzaamheden zijn in de Rottige Meente. 

 

De scholen die op bezoek zijn geweest in de Rottige Meente zijn: 

 

- OBS de Heidepolle uit Wolvega met 29 leerlingen 

- ISK Asielzoekersschool uit Drachten met 22 leerlingen 

- OBS de Adelaar Groep 7 uit Wolvega met 22 leerlingen 

- OBS de Adelaar Groep 8 uit Wolvega met 21 leerlingen 

- OBS Weth. A. Heidaschool uit Munnekeburen met 20 leerlingen 

- OBS de Lamer uit Oldelamer met 19 leerlingen  

- St. Franciscusschool uit Wolvega met 28 leerlingen 

 

In totaal hebben 161 leerlingen geleerd wat Life is, wat de Rottige Meente is, en wat 

er allemaal leeft in het veen en wat veen is! 

 

Van dit project zijn vele foto’s en filmpjes gemaakt.  

 

 

 

Waterkwaliteit  onderzoeken 

Om planten te laten groeien is schoon water 

belangrijk. Door middel van 1 liter water en een 

helderheidsschijf kregen de kinderen een goed 

beeld hoe schoon water er is in de Rottige 

Meente.  

Ook wordt er verteld dat bruin water niet 

betekend dat het gelijk vies water is, maar komt 

door de veengrond onder het water. 

 

Welke  planten  leven  hier? 

Tijdens deze opdracht leerden de kinderen 

over welke planten er in veengebieden leven. 

Ze gingen ook op zoek naar deze planten. Ze 

leerden bijvoorbeeld ook dat de Waterzuring 

heel belangrijk is voor de zeer zeldzame 

Grote Vuurvlinder, die bijna nergens anders 

voorkomt dan in de Rottige Meente. 

Springen  op  trilveen! 

Na een stukje te hebben varen ging 

de hele groep naar een trilveen. Op 

deze trilveen hebben de kinderen 

een nieuw pad gemaakt voor 

promotie van het Life project en 

mochten ze voelen waarom het 

trilveen heet door er op te springen! 

 


