eerste graad
volg de weg van het water

1

Inleiding
De leerlingen uit de eerste graad focussen tijdens een wandeling op het thema waterkwantiteit in de schoolomgeving. Op basis van een wateraudit zoeken ze manieren om het watergebruik op school te verminderen.

De waterstroom op school
De instroom van water op school bestaat uit drinkwater en regenwater, de uitstroom uit regenwater en
afvalwater.
INSTROOM
Voor het water uit de kraan komt, heeft het een lange weg afgelegd. Het water dat wij drinken, is grondwater
(water uit de grond) of oppervlaktewater (water afkomstig uit rivieren of kanalen). Het grondwater of
oppervlaktewater wordt naar een drinkwaterproductiecentrum gepompt en ondergaat daar een grondige
behandeling om het drinkbaar te maken. Vervolgens gaat het naar een watertoren en van daaruit wordt het
verdeeld naar de gebruikers die aangesloten zijn op het drinkwaternet.
Grote hoeveelheden water komen recht uit de hemel gevallen. Hemelwater (regen, sneeuw, hagel, ...) is dan
ook een duurzame waterbron.
UITSTROOM
Vervuild water en hemelwater worden opgevangen en verzameld in het rioolstelsel. Via een collector worden
ze verder afgevoerd naar de rivier of naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). Daar krijgt het water
een schoonmaakbeurt, waarna het geloosd wordt in het oppervlaktewater.
In veel gemeenten komt het regenwater nog samen met het vuile water in de riool terecht, in een
zogenaamd gemengd rioleringsstelsel. Daardoor werkt de RWZI minder goed en wanneer bij hevige regenval
de collectoren niet meer alles kunnen slikken, komt via zogeheten overstorten een deel van dat regenafvalwatermengsel ongezuiverd in het oppervlaktewater terecht.
Het gebruik van water op school en het afvoeren en zuiveren van afvalwater heeft een invloed op de
omgeving ver buiten de muren van de school.

Waterkwantiteit in de omgeving van de school
Met welke problemen worden de leerlingen geconfronteerd op het vlak van waterkwantiteit? Is er verdroging
te merken? Overstroomt de dichtstbijzijnde waterloop makkelijk als er plots een hevige regenbui is? Treedt
er erosie op (dikke sliblaag, bruin troebel water) door de versnelde afvoer van regenwater omdat het
onvoldoende in de bodem kan dringen wegens de grote verharde oppervlakken in de (school)omgeving?
Aangezien wateroverlast en watertekort twee uitersten van hetzelfde probleem vormen (namelijk
een onevenwicht in de waterbalans), is het aangewezen beide in samenhang te benaderen. Integraal
waterbeheer houdt rekening met de relaties tussen het watergebruik, het oppervlaktewater, het grondwater,
de waterbodems en waterrijke natuur. Dit levert een geïntegreerde aanpak van het waterbeheer op, zowel
op het gebied van de waterkwantiteit als dat van de waterkwaliteit.
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Tot de jaren tachtig van de 20ste eeuw vocht de overheid tegen het water om droge voeten en een veilige
scheepvaart te verzekeren door de dijken te verhogen, rivieren recht te trekken, betonnen oevers aan te
leggen, … Deze maatregelen hadden echter een enorme impact op andere functies van het watersysteem:
ecologische functies, recreatie, drinkwaterproductie, landschappelijke functie, … Vandaag probeert
men die verschillende functies maximaal met elkaar te verzoenen. Er wordt gerekend met hoog- en
laagwaterscenario’s, rivieren krijgen meer de vrije loop, dijken liggen verder van de rivieren, men zorgt voor
overstromingsgebieden, … Om onze waterlopen terug proper te krijgen wordt het rioolwater naar RWZI’s
geleid in plaats van naar de beken.

Integraal waterbeheer vertrekt van het watersysteem als eenheid: een geheel bestaande uit
grondwater, oppervlaktewater, maar ook oevers, waterbodems en technische infrastructuur. Het heeft
als doel het beheer van de waterhoeveelheden, van de waterkwaliteit en van het leven in en rond het
water beter op elkaar af te stemmen. Met deze benadering kunnen we een duurzame en blijvende
aanpak van verontreiniging en teloorgang van de waterlopen, van uitputting van de grondwaterlagen,
van verdroging en wateroverlast bereiken.
Duurzaam waterbeheer is een beheer dat tegemoetkomt aan de noden van het heden zonder de
behoeftevoorziening van de toekomstige generaties in het gedrang te brengen.

Inleidende les
De inleidende les is hét moment om de leerlingen warm te maken voor het project en de activteiten te kaderen
binnen integraal waterbeheer. Het project is pas echt zinvol als alle leerlingen deze inleidende les krijgen, met
welke activiteit (wandeltocht naar water of wateraudit) ze ook starten.
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In de inleidende les komen volgende zaken aan bod:
- het project Water4all en haar doelstellingen
- integraal waterbeheer en de rol van de school in haar omgeving
- de thema’s die aan bod komen in de verschillende graden en de uitwisseling van informatie tussen de
verschillende klassen en graden: het educatief paneel, de miniwebsite, ...
De oefening ‘Zoek de 14 verschillen’ is een eenvoudige en snelle opstap om het project te kaderen en te
gebruiken als leidraad bij de verdere activiteiten.

Organisatie
Welke vakken komen aan bod?
Wiskunde, economie, aardrijkskunde, maatschappelijke vorming, technologische opvoeding,
wetenschappelijk werk en sociaal-economische initiatie.
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Wat bereik je?
De leerlingen begrijpen het begrip integraal waterbeheer.
De leerlingen begrijpen de samenhang tussen het watergebruik op school en de gevolgen voor het water in
de omgeving.
De leerlingen weten waar de andere graden aan werken.

Hoeveel tijd vraagt de inleidende les?
De inleidende les duurt ongeveer een 1/2 lesuur en bestaat uit 3 delen.

Welk materiaal heb je nodig?
- Figuur 1: Integraal waterbeheer op school
- Figuur 2: Bron- en putproblemen in de omgeving van de school
Zelf zorg je voor:
- 14 WAT-kaarten en 14 WAAROM-kaarten per groepje

Opdracht ‘Zoek de 14 verschillen’
Maak 14 WAT-kaarten met de maatregelen opgesomd in de eerste kolom uit tabel 1: Integraal waterbeheer
op school (WAT zie je?).
Maak 14 overeenkomstige WAAROM-kaarten met de redenen aangegeven in de tweede kolom uit tabel 1
(WAAROM is dit belangrijk?). Sommige WAAROM-kaarten komen dus 2 of 3 keer voor.

Deel 1: Plaatsen van de WATkaarten op Figuur 1:
Integraal waterbeheer op
school
- Hang de figuur vooraan in de klas.
Plaats rond de figuur de WAT-kaarten.
- Verdeel de klas in 7 groepen.
Elke groep krijgt Figuur 1: Integraal
waterbeheer op school en de 14 WATkaarten.
- Laat de leerlingen de figuur bestuderen. Bij welk cijfertje horen de
verschillende kaarten?
- Spreek af dat ze hiervoor een bepaald
aantal minuten krijgen.
- Breng onder jouw begeleiding de
resultaten van de verschillende groepen samen.
- Vraag de resultaten van 2 WAT-kaarten aan één groepje.
- Vraag aan de andere groepen ook naar hun resultaat en vergelijk de resultaten van de verschillende
groepen.
- Kom tot de juiste keuze en plaats de WAT-kaart op Figuur 1: Integraal waterbeheer op school.
Water4all
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Deel 2: Plaatsen van
de WAAROM-kaarten
op figuur 2: Bronen putproblemen in
de omgeving van de
school
Hang vooraan en naast Figuur
1: Integraal Waterbeheer op
school ook Figuur 2: Bron- en
putproblemen in de omgeving
van de school.
Benoem de 8 bron- en
putproblemen (de 8 letters
uit tabel 2: BRON- en
PUTproblemen in de omgeving
van de school), zonder de link met de school uit te leggen, daar gaan de leerlingen immers naar op zoek.
Hang de 14 WAAROM-kaarten op.
- Elke groep krijgt Figuur 2: Bron- en putproblemen in de omgeving van de school en de 14 WAAROMkaarten.
- De leerlingen kijken per cijfer waarin de 2 scholen verschillen en proberen te achterhalen wat het gevolg
is voor de omgeving.

en regenwater)
e het water (drinkho
an
ga
na
l
ge
tre
. De
en voor elke maa
rivier of in de bodem
de
in
t
to
t
eg
afl
Tip! Laat de leerling
r
te
t wa
en makkelijker
ts en welke weg he
bron- en put-problem
e
ig
st
instroomt op die plaa
om
nk
ee
er
ov
die manier de
gel.
leerlingen kunnen op
hand van één maatre
de
n
aa
al
ika
ss
kla
t
streer di
terugvinden. Demon
- De leerlingen plaatsen bij elk cijfer een WAAROM-kaart. Spreek af dat ze hiervoor een bepaald aantal
minuten krijgen.
- Breng onder jouw begeleiding de resultaten van de verschillende groepen samen.
- Vraag de resultaten van 2 WAAROM-kaarten aan één groepje.
- Vraag aan de andere groepen ook naar hun resultaat en vergelijk de verschillende groepen.
- Kom tot de juiste keuze en plaats de WAAROM-kaart op de figuur.
- Bespreek de linken tussen een verkeerd waterbeheer, bron- en putproblemen en maatregelen.

Deel 3: Integraal Waterbeheer in de eerste graad
Geef nu aan hoe het project verder verloopt in de klas. Leg uit wanneer de binnen- en de buitenactiviteit
zullen gebeuren. Duid op Figuur 1: Integraal waterbeheer op school aan:
- dat de binnenactiviteit van de eerste graad over de ‘watersituatie’ en het watergebruik op de
school gaat. We willen dus weten hoeveel water op school gebruikt wordt, vanwaar het komt en
waarvoor we het gebruiken. De leerlingen werken rond de instroom, de uitstroom en het watergebruik
in de school.
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- dat de buitenactiviteit gaat over de waterloop. Tijdens een wandeltocht naar water (datum meegeven)
ontdekken de leerlingen de waterloop waar het (afval)water van de school uiteindelijk terechtkomt. Ze
onderzoeken met welke problemen de waterloop op het gebied van waterkwantiteit te maken heeft en
wat de bijdrage van de school is op dat vlak.
- Omschrijf hoe de reportage gebeurt en duid voor elk onderdeel enkele leerlingen aan die foto’s nemen of
een verslagje maken. Op die manier gebeurt de uitwisseling vlotter.
Laat de figuren in de klas hangen en bewaar ze, want de buitenactiviteit ‘Wandeltocht naar Water’ bouwt
verder op deze figuren. Ook de voorbereidende les van de binnenactiviteit ‘de Wateraudit’ (zie pagina 34),
start met een korte herhaling van deze figuur.

Buitenactiviteit: Wandeltocht naar Water
De leerlingen ontdekken tijdens een wandeltocht de rivier waar het water van de school uiteindelijk in
terechtkomt. De nadruk ligt op natuurbeleving en bewustwording.
Tijdens de wandeling leren de leerlingen over:
- overstromingsproblemen
- verdroging
- de natte natuur
- de waterkwaliteit
- de wateractoren
Zo krijgen ze een betere kijk op de ontvangende waterloop. Ze kunnen de waterloop ook beoordelen op het vlak
van integraal waterbeheer.

Organisatie
Welke vakken komen aan bod?
Natuurwetenschappen, aardrijkskunde, maatschappelijke vorming, technologische opvoeding.

Hoe lang duurt de wandeltocht?
De wandeltocht naar water duurt ongeveer 2,5 uur. Met de verplaatsing erbij voorzie je best een halve dag.

Hoe verloopt de wandeltocht?
Tijdens de wandeling worden de leerlingen met raad en daad bijgestaan door een Water4all-begeleider.
De wandeltocht verloopt als volgt:
- De wandeltocht volgt op de klassikale inleidende les. In die les hebben de leerlingen door het plaatsen
van WAT- en WAAROM-kaarten op Figuur 1: Integraal waterbeheer op school inzicht gekregen in het
begrip integraal waterbeheer
- Ook tijdens de wandeltocht komt deze figuur aan bod bij de 7 opdrachten.
- Elke opdracht gaat in op een bepaald facet van integraal waterbeheer.
- Telkens voeren de leerlingen een korte waarnemingsopdracht uit.
- De Water4all-begeleider schrijft het resultaat op de waarnemingsplaat.
- De leerlingen kleven op de waarnemingsplaat een groen of rood punt:
groen = positief voor integraal waterbeheer
rood = negatief voor integraal waterbeheer
Water4all
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- Ter afsluiting gaan de leerlingen na hoeveel groene punten de wandeltocht opleverde.
- 7 groene punten betekent dat de waterloop goed beantwoordt aan de principes van integraal
waterbeheer.
Hiermee kunnen ze in de syntheseles het kruiswoordraadsel over integraal waterbeheer oplossen.
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De leerkracht heeft een dubbel van Figuur 1: Integraal waterbeheer op school en een kopie van de
waarnemingsplaat. De leerkracht vult deze kopie in om er tijdens de syntheseles mee aan de slag te gaan.
De 7 opdrachten:
Opdracht
Watergebruikcyclus
Wateractoren en landgebruik
Laten meanderen of rechttrekken
Oeverversteviging
Droge of natte voeten
Natte natuur
Geuren en kleuren

Wat moet er op voorhand gebeuren?
Maak de volgende afspraken: de leerlingen brengen warme regenkledij en laarzen mee, één of meerdere
leerlingen zullen als fotograaf aan de slag gaan.

Voorbereiding
De wandeltocht naar water heeft pas effect als ook de inleidende les afgewerkt is (zie pagina 18 van deze
handleiding). Vanzelfsprekend breng je Figuur 1: Integraal waterbeheer op school mee naar de wandeltocht.
Bereid de leerlingen zowel inhoudelijk als praktisch voor op de wandeltocht.

Aan de slag!

- Water4all-begeleider -

De leerlingen staan aan de waterloop waarin het afvalwater van de school uiteindelijk terechtkomt.
Tijdens de wandeltocht naar water ontdekken ze hoe deze waterloop eruit ziet en op welke manier
waterkwantiteit een rol speelt in de omgeving.
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Inleiding
Je heet de groep welkom. Sta erop dat de groep in een halve cirkel rond jou staat. Dat bevordert de
samenwerking. Hierdoor praat je niet alleen makkelijker, maar kunnen de leerlingen ook makkelijker met
elkaar praten.
Aan de hand van de fiche met info over het bekken, de gebiedsspecifieke fiche over het gebied en de
stafkaart, stel je het wandelgebied, de waterloop die erdoor loopt en haar bekken voor.
Deel kopies van de wandelkaart uit. Hierop zoeken de leerlingen waar ze staan, waar de waterloop gelegen
is en hoe ze gaan wandelen.
Leg het verband tussen de waterloop en de school met behulp van de Figuur 1: Integraal waterbeheer op
school. Herhaal nog eens dat deze activiteit gaat over de waterloop naast de school waar het (afval)water
van de school in uitkomt. Toon dit ook op de figuur. Geef op Figuur 1: Integraal waterbeheer op school de
7 opdrachten aan die ze tijdens de wandeltocht zullen krijgen.
Eerst gaan de leerlingen aan de hand van een opdracht een waarneming formuleren. De Water4allbegeleider schrijft met een stift de conclusie van de opdracht op de waarnemingsplaat. Vervolgens geven de
leerlingen zelf aan of deze waarneming goed of slecht scoort in het verhaal rond integraal waterbeheer. Een
goede score verdient een groen punt.
De beste score voor de hele waterloop is 7 groene punten. Dit betekent dat elke opdracht in overeenstemming is met de principes van integraal waterbeheer. Een rood punt is uiteraard een slechte score.
Met gerichte vragen kan je samen met de leerlingen maatregelen bedenken om het rode punt om te zetten
in een groen punt.
Toon op de figuur ook altijd de opdracht. Doe dit de eerste keer zelf en laat dit bij de volgende opdracht een
van de leerlingen doen.

Opdracht: Watergebruikcyclus
MATERIAAL

Waterzuivering

Drinkwater

Didactische plaat met Figuur 1: Integraal waterbeheer op school, waarnemingsplaat, stift, rode en groene
punten. Op www.aquafin.be/nl/indexb.php?n=8&e=34 (overzicht infrastructuur) vind je informatie over
regionale waterzuivering. Op de website www.svw.be/overleg vind je een kaart met de verschillende
regionale drinkwatermaatschappijen.

Water4all
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WERKWIJZE

Laat de leerlingen aan de hand van enkele vragen zelf hun watergebruikcyclus achterhalen. Centraal
hierbij staat de waterloop waarlangs de wandeltocht loopt.
Leg de link met de school: waar is de plaats van hun school in de watergebruikcyclus?
Streekspecifiek
Waar komt het drinkwater van de leerlingen vandaan?
Staat er een watertoren in de buurt?
Gaat het afvalwater van de school naar een RWZI, naar welke?
Welke waterloop ontvangt het ‘effluent’ (gezuiverde water) van de RWZI?
WAARNEMINGSPLAAT
Noteer de waarnemingen op de waarnemingsplaat, bijvoorbeeld:
- Het leidingwater van de school komt van drinkwatermaatschappij ......................................
Dit is op ..... km van de school (zit ook in lesopdracht 1 van de binnenactivteit).
- Het afvalwater van de school gaat via riolen naar de RWZI van ......................................
of wordt het afvalwater rechtstreeks geloosd in de rivier?
SCORE
De leerlingen beoordelen de waarnemingen met een groen (= goed) of een rood (= slecht) punt.

Opdracht: Wateractoren en landgebruik
Vroeger werden lage, natte gebieden aan een waterloop als weidegebied
Integraal waterbeheer & beleid
en overstromingsgebied gebruikt, de hoger gelegen gronden als akker. Dit
landgebruik is in de recente geschiedenis overhoop gehaald.
Vele gebieden werden ontwaterd en o.a.
beplant met populieren waardoor de
authentieke flora verdwijnt. Doordat
er veel gebouwd is en de bodem onder
asfalt en beton verdwijnt, kan het water
niet meer ter plaatse in de bodem dringen. Dit geeft enerzijds verdroging en
anderzijds kan in de lager gelegen gebieden, waar het water van wegen en
huizen samenkomt, wateroverlast
ontstaan.
Verschillende belanghebbenden maken
gebruik van het watersysteem:
de landbouwer, de industrieel,
de natuur, de visser, de watersporter,
de drinkwaterproducent, de waterzuiveringsinstallatie, … Ze hebben uiteenlopende en vaak tegenstrijdige wensen voor het watersysteem. Kan aan
al die wensen voldaan worden? Zijn ze verenigbaar? Integraal waterbeheer streeft naar een duurzaam
watergebruik voor alle belanghebbenden, nu en ook in de toekomst.
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Tijdens deze opdracht wordt de bredere context van het watersysteem duidelijk gemaakt.
Plaatselijke wateractoren worden opgespoord, het landgebruik en de invloed daarvan op de waterloop
bekeken en de principes van integraal waterbeheer in het gebied duidelijk gemaakt.
MATERIAAL
Omgeving, waarnemingsplaat, stift, rode en groene punten.
WERKWIJZE

De leerlingen bekijken de omgeving: welk landgebruik zien ze in de buurt van de waterloop en op
welke plaatsen? Heeft dit invloed op het water?
Welke wateractoren zijn hier betrokken bij de waterloop? De leerlingen sommen er zoveel mogelijk op
en bedenken waarvoor ze water nodig hebben. Vul de ontbrekende wateractoren aan.
WAARNEMINGSPLAAT
Noteer de waarnemingen op de waarnemingsplaat, bijvoorbeeld:
We zien als wateractoren: landbouw, vissers en industrie.
Landbouwers hebben water nodig als drinkwater voor de koeien, vissers om snoeken en karpers te vangen,
de industie om hun afvalwater in te lozen.
SCORE
De leerlingen plaatsen een groen of rood punt.

Opdracht: Laten meanderen of rechttrekken?

Waterlopen en natte natuur

Bij een meanderende rivier is er afwisseling tussen aanaarding en erosie. Aan de bolle oever (binnenbocht),
waar het water traag stroomt, is er aanaarding. Hierop kunnen zich specifieke planten vestigen die bijdragen
tot de zuurstofproductie en zuivering van water. Aan de holle oever (buitenbocht) van de meander stroomt
het water snel: de bodem wordt weggespoeld.
Deze afwisseling tussen diepere en ondiepe zones, geeft de stroomminnende fauna veel plaatsen om te
overleven. Tussen de vegetatie in ondiepe, rustige delen van de rivier is een ideale habitat aanwezig voor
waterorganismen die niet tegen de sterke stroom in kunnen zwemmen. Dat kunnen zowel soorten zijn
die aangepast zijn aan dit milieu (bijvoorbeeld libellenlarven en waterslakken) als jonge exemplaren van
soorten die in het snelstromende deel van de rivier leven (bijvoorbeeld jonge forellen). De erosie kan oevers
ondergraven, waardoor koele, donkere schuilplekken ontstaan.
Dit geheel van kenmerken
zorgt voor een structuurrijke
rivier. Een sterk meanderende
waterloop is dan ook een
kwaliteitsmerk! Daar het
water in een meanderende
rivier een langere weg moet
afleggen kan er ook veel meer
water vastgehouden worden.
bol
De kans op overstromingen
(aanaarding)
in stroomafwaarts gelegen
hol
gebieden is dan kleiner.
(erosie)
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Rechttrekking en uitdieping van een waterloop doen het structuurrijke
aspect verdwijnen en zijn nefast voor het leven in en rond het water.
Hierdoor verdwijnen de meanders en hun typische biotopen. Water
wordt sneller afgevoerd en overstromingen stroomafwaarts zullen
vaker voorkomen. Toch werden vele waterlopen in Vlaanderen rechtgetrokken om ze bevaarbaar te maken. Hoe gebeurde dit voor deze
waterloop? Welke effecten heeft dit gehad op de waterloop en de
omgeving?

afgesneden
stukken rivier

MATERIAAL
Een meander of didactische plaat Meandering, een stok uit de omgeving (een leerling kan die zoeken),
didactische plaat Rivier & Kanaal, Figuur 1: Integraal waterbeheer op school, waarnemingsplaat, stift, rode
en groene punten.
WERKWIJZE

Gebruik de didactische plaat Meandering indien er tijdens de wandeltocht geen meander ter illustratie
kan gebruikt worden.
Stel de leerlingen een aantal vragen
Waar is de binnen/buitenbocht van de rivier?
Aan welke kant zou jij een weiland kopen? Waarom?
Hoe zie je dat de snelheid van het water minder/meer is aan de binnen/buitenbocht?
Beschrijf hoe de loop van de rivier over twintig jaar zou kunnen zijn?
Proef ter illustratie
Laat een leerling een stok ter hoogte van een meander in het water gooien. De stok zal in de richting
drijven waar de stroomsnelheid het grootst is.
De snelheid (kracht) van het water is het grootst waar de oever afkalft. Aan de binnenbocht zien we de
meeste sedimentatie.
Leg uit hoe een structuurrijke rivier ook invloed heeft op het zelfreinigend vermogen van de rivier.
WAARNEMINGSPLAAT
Noteer de waarnemingen op de waarnemingsplaat, bijvoorbeeld:
- we zien ................. meanders
- of de rivier loopt kaarsrecht: we zien geen enkele meander.
SCORE
De leerlingen plaatsen een groen of een rood punt.

Opdracht: Oeverversteviging in alle maten en soorten

Waterlopen en natte natuur

Aan de hand van verschillende voorbeelden op het terrein, bv. betonnen oevers, natuurlijke oevers,
plasbermen, … staan de leerlingen stil bij de invloed van oeververstevigingen op het watersysteem,
het belang en de gevolgen ervan.
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MATERIAAL
Plaats aan de waterloop met verschillende
oevers, didactische plaat Oeverversteviging,
waarnemingsplaat, stift, rode en groene
punten.

WERKWIJZE

Bespreek met de leerlingen aan de hand van een leergesprek de verschillende oevers:
Beeld je eens in dat je een jong eendje bent: wat vind je van deze oevers? Kan je gemakkelijk op de
kant kruipen? Vind je hier beschutting?
Beeld je eens in dat je een vis bent? Zie je een plek in de rivier om veilig je eitjes te leggen?
Hoe kan je ervoor zorgen dat op sommige plaatsen de oevers stevig zijn, maar dat er toch nog plaats is
voor natuur? Laat de leerlingen het antwoord zoeken op de didactische plaat Oeverversteviging.
WAARNEMINGSPLAAT
Noteer de waarnemingen op de waarnemingsplaat, bijvoorbeeld:
De linkeroever is steil en met beton afgewerkt.
SCORE
De leerlingen beoordelen met een groen of rood punt.

Opdracht: Droge of natte voeten?

Waterkwantiteit

Overstromingen zijn inherent aan de natuur. Wanneer ze schade aan de mens en zijn patrimonium
veroorzaken, worden ze wateroverlast genoemd. Zowel natuurlijke als menselijke factoren liggen aan de
basis van wateroverlast. De menselijke factoren zijn vaak terug te brengen tot verminderde infiltratiemogelijkheden, verminderde waterbergingscapaciteit van het watersysteem en te snelle waterafvoer naar
lager gelegen gebieden.

Water4all

1ste graad - volg de weg van het water

27

In plaats van alsmaar hogere dijken te bouwen, hanteert de
overheid nu het principe ‘voorkomen is beter dan genezen’ en
verkiest dus maatregelen aan de bron. Om wateroverlast in
stroomafwaartse, lager gelegen gebieden te vermijden, moet
het water zo hoog mogelijk stroomopwaarts opgehouden
worden. Rivieren laten meanderen, regenwater de mogelijkheid
geven om in de grond te dringen, overstromingsgebieden,
regenputten, ... zijn mogelijke oplossingen voor het probleem:
ze leiden tot een vertraagde waterafvoer.

hebben. De winterbedding is veel breder dan de
Een waterloop kan een zomer- en een winterbedding
In de winter is er meer neerslag en minder
zomerbedding. Het is de hoge waterstand van de rivier.
bergen. Ze treedt dan wel eens uit de oevers van
verdamping, waardoor de waterloop meer water moet
n gebieden langs de waterloop. Niet iedereen is
haar zomerbedding en overstroomt in de laaggelege
ermee gediend ...

Verdroging wordt veroorzaakt door de manier waarop we omgaan met de waterhuishouding:
- ten behoeve van de landbouw zorgen we voor lage grondwaterstanden, dat verbetert de werkomstandigheden op de akker en verlengt de duur van het groeiseizoen;
- door winning van grondwater (waterwinning en industrie) verlagen we het grondwaterpeil;
- mensen wonen graag droog, dus zorgen we voor lage waterpeilen en een snelle afvoer.
De waterhuishouding is erop gericht om de landbouwproductie te verhogen: drainage van landbouwgronden,
lage slootpeilen en snelle afvoer van het winterwater. De bedoeling is verrotting van gewassen te voorkomen
en de gronden bewerkbaar te houden voor de vaak zware landbouwmachines.
De kanalisatie van beken en rivieren voor transport, de uitbreiding van de steden en grootschalige
grondwateronttrekkingen hebben negatieve effecten op de grondwaterstanden.
Naast gebiedsgerichte maatregelen om verdroogde gebieden te herstellen, moeten we dus ook de
structurele verlaging van de grondwaterstanden aanpakken.
In verdroogde gebieden is de oorspronkelijke verscheidenheid aan planten (biodiversiteit) verdwenen.
Planten met minder lange wortels kunnen het lagere grondwater niet meer bereiken. Ook de samenstelling
van het water verandert, waardoor bepaalde plantensoorten zich er minder thuisvoelen. Bijzondere soorten
die gevoelig zijn voor dergelijke veranderingen zijn orchideeën, parnassia en zonnedauw. Zij worden
verdrongen door minder gevoelige soorten als riet, pijpestrootje en brandnetels.
MATERIAAL
De waterloop en omgeving, waarnemingsplaat, stift, rode en groene punten.
WERKWIJZE

Licht de lokale situatie in verband met de overstromings- of verdrogingsproblematiek toe met concrete
voorbeelden in het landschap. Bespreek tijdens de wandeling enkele lokale knelpunten.
Voorbeeld: Een gracht: hier kan je tonen hoe men het grondwaterniveau kan doen dalen en hoe een
gracht de versnelde afvoer van water bewerkstelligt.
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De leerlingen denken in groepjes na waar de rivier het eerst buiten haar oevers zou treden. Ook
bekijken ze het verschil tussen zomer- en winterbedding van de rivier. Ze duiden dit aan op de kaart van
het gebied en schatten de gevolgen ervan in voor de natuur en de mens. Waar zou jij je huis bouwen?
Is er plaats voor de rivier om te overstromen? De leerlingen zoeken op de kaart naar een gebied waar
de rivier mag overstromen zonder hinder voor mens of dier.
Toon nadien waar de werkelijke piekbedding van de waterloop ongeveer gelegen is.
WAARNEMINGSPLAAT
Noteer de waarnemingen op de waarnemingsplaat, bijvoorbeeld:
De rivier heeft geen hoge dijk. Het water kan tot in de weiden stromen, maar op sommige momenten zou
het ook tot aan de huizen kunnen stromen.
SCORE
De leerlingen plaatsen een groen of een rood punt.

Opdracht: Natte natuur

Waterlopen en natte natuur

De leerlingen vragen zich af of er planten in de rivier zijn. Of ze de rivierbodem kunnen zien? Of vissen?
Insecten? Watervogels? Zouden ze hier durven zwemmen?
Vestig tijdens de wandeling de aandacht van de leerlingen ook op enkele typische soorten uit de natte
natuur: riet, zegge, dotterbloem, kikkers, padden, libellen en juffers,…
MATERIAAL
Didactische plaat Natte natuur of zoekkaarten over waterplanten en waterdieren, waarnemingsplaat, stift,
rode en groene punten.
WERKWIJZE

Aan de hand van zoekkaarten maken de leerlingen kennis met de natte natuur. Kenmerkende fauna en
flora voor waterrijke gebieden worden onder de loep genomen. Geef meer uitleg over voorkomen en
belang van de plant of het dier indien dit relevant is.
Indien er amfibieën worden aangetroffen, kan je bijvoorbeeld het verschil bespreken tussen
een bruine kikker, een groene kikker en een pad:
De pad: Leeft een groot deel van het jaar op droge plaatsen. Droge wrattige
huid met plompe lichaamsbouw, rug grijsbruin tot olijf-kleurig. Achterpoten
zonder zwemvliezen. De pad springt niet maar kruipt. Mannetje zonder keelzak.
De groene kikker: Leeft een groot deel van het jaar in de oeverzone van
wateren. Een vochtige gladde huid en een gestroomlijnd lichaam, van groen
naar bruin met zwartachtige vlekken en geelgroene rugstrepen. Achterpoten
met zwemvliezen. Mannetje met 2 uitstulpbare, zijdelingse kwaakblazen;
roept luid in de paarperiode zowel overdag als ’s nachts.
De bruine kikker: Leeft een groot deel van het jaar op land op vochtige
plaatsen. Een vochtige gladde huid en een gestroomlijnd lichaam, van geelachtig via rood- tot zwartbruin. Achterpoten met zwemvliezen. Mannetje met
niet uitstulpbare kwaakblazen en kwaakt onopvallend. Van alle kikkers verschijnt deze soort het eerst op de broedplaatsen.
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WAARNEMINGSPLAAT
Noteer de waarnemingen op de waarnemingsplaat, bijvoorbeeld:
- er zitten drie wilde eenden op het water
- drie overvliegende reigers
- aan de waterkant overvliegende libel
- ...
SCORE:
De leerlingen beoordelen de waarnemingen met een groen of een rood punt.

Opdracht: In geuren en kleuren

Waterkwaliteit

Naast het thema waterkwantiteit sta je ook even stil bij de waterkwaliteit.
Een eenvoudige methode om de kwaliteit van het waterstaal te onderzoeken, is een zintuiglijke beoordeling.
De leerlingen gebruiken hun ogen om de kleur en de troebelheid van het water te bepalen en hun neus om
de geur van het water te bepalen.
Bekijk samen met de leerlingen het water uit de waterloop. Welke kleur heeft het? Wat betekent dit? Heeft
het een geur? Wat betekent dit? Is er leven aanwezig in het waterstaal ?
MATERIAAL
Een puts, enkele flessen met dop, waarnemingsplaat, stift, rode en groene punten.
WERKWIJZE

Eén van de leerlingen neemt met de puts een waterstaal uit de waterloop. Doe wat water in elke fles en
verdeel de flessen tussen de verschillende groepjes.
en ze
aal nemen. Zo kunn

terloop een st
e en een vuilere wa
er
op
pr
n
ee
in
en
Tip! Laat de leerling
jken.
beide stalen vergeli

Welke geur heeft het water?
De leerlingen schroeven de fles open en ruiken aan het waterstaal. Ze formuleren hoe het water in hun
fles ruikt. Propere rivieren en kanalen geuren weinig.
Betekenis
De geur van het water (soms zelfs de stank) leert ons iets over de waterkwaliteit. Door vervuiling kan
het water anders ruiken, bijvoorbeeld naar rotte eieren of naar olie. Rotte eierenlucht en ammoniaklucht
worden door bacteriën gemaakt. Deze bacteriën komen in actie als er te weinig zuurstof en teveel
biologisch afbreekbaar afval in het water zit. Water dat naar olie ruikt, kan vervuild zijn met stookolie.
Proper water ruikt fris. Maar al heeft het water geen geur, dan wil het nog niet zeggen dat het een
goede kwaliteit heeft.
Welke kleur heeft het water?
De leerlingen bekijken de kleur van het waterstaal. Zuiver water is kleurloos. In normale omstandigheden is water van een waterloop ook kleurloos. Indien het toch gekleurd is, kan dat een natuurlijke of
een menselijk oorzaak hebben.
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Kleur

Betekenis

groen

Veel kleine planten, algen komen voor in het water (eutrofïëring of
algenbloei). Probleem van teveel zuurstof overdag en te weinig
’s ochtends vroeg.

modderig

Omgewoelde bodem. Dit komt veel voor na hevige stortregens:
modder stroomt van het land de beken in, die beken monden uit
in de rivieren of kanalen.
Daardoor kunnen vissen moeilijker ademhalen: hun kieuwen verstoppen.

glimmende laag op het water

Olie op het water.
Olie vermindert de zuurstofuitwisseling tussen de lucht en water: olie sluit
het water af. Te vergelijken met een plastic folie dat op het water ligt.
Vogels die in de olie terechtkomen krijgen problemen met hun
vetafstotende laag, deze wordt opgelost door de olie en water kan
zo tussen hun veren dringen.

wit / beigekleurig

Water afkomstig van huishoudens met veel zeep en
schoonmaakproducten in.

zwart

Teveel biologisch afbreekbaar afval in het water zodat er weinig of geen
zuurstof overblijft en enkel de ‘anaërobe’ bacteriën nog kunnen werken.

onnatuurlijke kleur
zoals blauw, paars, rood

Het water wordt vervuild door afvalstoffen uit fabrieken.

rood, roestbruin

- kan afkomstig zijn van ijzer dat opgelost is in het water.
- kan afkomstig zijn van een zwerm watervlooien die fel rood
gekleurd zijn.

Troebelheid
Troebel water is het tegenovergestelde van helder water. Kleine deeltjes die in het water rondzweven,
maken het water troebel.
Betekenis
Helder water is voor de meeste planten en dieren van levensbelang. Bepaalde dieren en planten kunnen
enkel in helder water leven.
Een snoek bijvoorbeeld is een roofvis en moet zijn prooi goed kunnen zien. Hij zal dus niet voorkomen
in troebel water. Licht kan dieper doordringen in helder water en daardoor hebben waterplanten meer
kans om te groeien. Zij bevorderen zo het zuurstofgehalte en het leven in het water.
WAARNEMINGSPLAAT
Noteer de waarnemingen op de waarnemingsplaat, bijvoorbeeld:
- het water van de rivier stinkt
- het water is vies
SCORE:
De leerlingen plaatsen een rood of een groen punt.

Water4all

1ste graad - volg de weg van het water

31

Afsluiting
Bepaal nu de score van de waterloop aan de hand van de ingevulde waarnemingsplaat:
Er zijn ............. groene punten.
Er zijn ............. rode punten.
Een groen punt = 1 punt
De eindscore = ......../7
Groene punten zijn goede punten voor de waterloop, deze komen overeen met de principes van
integraal waterbeheer.
Rode punten zijn daarentegen slechte punten voor de waterloop. Hier kunnen de leerlingen nadenken
om de situatie te veranderen volgens de principes van integraal waterbeheer.
Spoor de klas aan om in de volgende les het kruiswoordraadsel op te lossen.
Bedank de leerlingen voor hun inzet en wens hen nog veel plezier met Water4all. Als ze nog geen
binnenactiviteit deden, spoor je hen aan de school duurzamer te maken door de wateraudit uit te voeren.
Vraag hen om wat ze geleerd hebben verder te vertellen, thuis en bij hun kennissen.
Een duurzame toekomst begint namelijk bij jezelf …!

Syntheseles: knelpuntenanalyse en oplossingen

- leerkracht -

MATERIAAL
Werkblad 1: Kruiswoordraadsel, foto’s wandeltocht, Figuur 1: Integraal waterbeheer op school, ingevulde
kopie van de waarnemingsplaat.
WERKWIJZE

Volg het traject van de wandeling nog eens op de figuur. Herhaal de verschillende opdrachten.
Peil ook naar de score van de waterloop.
Laat de leerlingen in groepjes het kruiswoordraadsel over integraal waterbeheer en waterkwantiteit
oplossen. Dit wordt uitgedeeld op het einde van de wandeltocht en vind je ook bij de bijlagen. Bespreek
klassikaal de oplossing. Op deze manier blikken de leerlingen terug op de wandeltocht en wordt het doel
van de activiteit nog eens herhaald.
Sta met de leerlingen ook stil bij volgende vragen:
- Zijn er knelpunten in verband met waterkwantiteit in het gebied?
- Hoe worden die aangepakt of hoe zou jij ze aanpakken?
- Welke wateractoren komen er allemaal kijken bij het integraal waterbeheer in dit gebied?
- Zijn hierbij knelpunten? Hoe zou jij die oplossen?
De foto’s die genomen werden tijdens de wandeltocht naar water, kunnen de leerlingen op het educatief
paneel bevestigen of ter beschikking stellen van de andere graden via de miniwebsite van de groep. Ze
kunnen er ook een leuk verslagje bij plaatsen. Zo kunnen de leerlingen ook aan anderen meedelen
wat ze ontdekt hebben tijdens de wandeltocht naar water.
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Binnenactiviteit: Wateraudit
De leerlingen onderzoeken het water dat de school IN-stroomt en UIT-stroomt. Ze inventariseren de huidige
situatie, sporen knelpunten op en bedenken mogelijke oplossingen om water te besparen. In een masterplan
leggen ze vast op welke manier ze concrete resultaten willen boeken. Tot slot voeren ze dit plan uit.

Organisatie
Welke vakken komen aan bod?
Wiskunde, economie, aardrijkskunde, maatschappelijke vorming, technologische opvoeding, wetenschappelijk werk en sociaal economische initiatie.

Welke eindtermen en ontwikkelingsdoelen komen aan bod?
De wateraudit van het project Water4all beantwoordt aan heel wat vakgebonden en vakoverschrijdende
eindtermen of ontwikkelingsdoelen voor de eerste graad SO. De eindtermen kan je nalezen in Bijlage 1:
Eindtermen en ontwikkelingsdoelen SO.

Hoe verloopt de wateraudit?
- In een voorbereidende les staan 2 opdrachten rond de waterstroom en de praktische aanpak van de 3
opdrachten rond het watergebruik op het programma.
- Vervolgens gaan de leerlingen aan de slag en maken een inventaris op aan de hand van opdrachten.
Om die opdrachten uit te voeren, hebben de leerlingen enkele uren nodig op school, binnen of buiten de
lestijd. Tijdens de inventaris noteren de leerlingen knelpunten op een knelpuntenkaart.
- In de syntheseles selecteren de leerlingen knelpunten. Ze zoeken naar oplossingen en gieten die in een
masterplan.
- In de loop van het schooljaar gaan we over tot actie: het masterplan wordt uitgevoerd.

Wat moet er op voorhand gebeuren?
Neem deze handleiding door. Bij de handleiding hoort een leeswijzer als geheugensteun bij de
verschillende stappen van de wateraudit. Bij elke stap vind je hierop de verwijzing naar de werkbladen en
het materiaal nodig voor de uitvoering van de opdrachten.
Zoek alvast het volgende materiaal bijeen:
- blauwe draad, zwarte doos en wasknijpers
- groene en rode kleefbolletjes
- maatbekers
- grondplan van de school
- waterfacturen van de school
- rekenmachine(s) en computer(s)

Water4all
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Voorbereidende les
Integraal waterbeheer – de zwarte doos
Herhaal nogmaals de inhoud van het begrip ’integraal waterbeheer’ en besteed daarbij extra aandacht aan
de elementen die van belang zijn voor de wateraudit.
WERKWIJZE:

Neem de opdracht ‘Zoek de 14 verschillen’ van de inleidende les opnieuw bij de hand.
Maak duidelijk dat er in het schoolgebouw een IN-stroom en UIT-stroom van water is.
Ga na waar de IN-stroom vandaan komt. Benoem de UIT-stroom.
Laat een leerling de termen IN- en UIT-stroom omcirkelen op Figuur 1: Integraal waterbeheer op school.
Leg het verband met het principe van de zwarte doos. Span nu in de klas een blauwe draad op en hang
er een zwarte doos aan. De draad stelt de waterstroom voor, de zwarte doos is de school.

Scho

’ met IN- en UITS
ol = ‘zwarte doos
IN

regenwater
drinkwater

TROOM van wate

SCHOOL
at
w ergebruik

r: waterstroom
UIT
regenwater
afvalwater
PUT-problemen

BRON-problemen

Waterstromen in de school
De leerlingen onderzoeken de waterstromen in de school.
Verdeel de leerlingen in 4 groepen. Twee groepen onderzoeken de IN-stroom en twee groepen de UIT-stroom:
IN-stroom

UIT-stroom

groep 1: Herkomst van het drinkwater
groep 2: Hoeveelheid regenwater

groep 3: Afvoer van het afvalwater
groep 4: Afvoer van het ongebruikte regenwater

De groepen werken gedurende 10 à 15 minuten in parallel groepswerk aan de lesopdrachten (zie verder). Ze
vullen Werkblad 2: Waterstroom in.
Op het einde van de les worden alle resultaten samengebracht en ingevuld op Figuur 3: Waterstroom op
school. Het besluit bespreek je klassikaal aan de hand van Figuur 3: Waterstroom op school.
Ondervonden knelpunten schrijven de leerlingen op een knelpuntenkaart en hangen ze aan de blauwe draad.
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IN-stroom: herkomst van het drinkwater
en berekening hoeveelheid regenwater
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DOEL

De leerlingen achterhalen hoe de instroom van hun eigen
school eruitziet:
- Welke maatschappij levert het drinkwater?
- Welk productiecentrum produceert het drinkwater?
- Hoeveel regenwater valt er gemiddeld op het schooldomein? De leerlingen bepalen hoeveel regenwater
op het dak terechtkomt en hoeveel regenwater maximaal opgevangen kan worden.
MATERIAAL
Werkblad 2: Waterstroom en Figuur 3: Waterstroom op school, knelpuntenkaarten,
computer met internetverbinding, rekenmachine, kaart van België, een telefoon/gsm,
rekenmachine, grondplan van de school, oppervlakte van de school in m², grondoppervlakte
van de school afgedekt door dak in m².
WERKWIJZE

- Groep 1: Herkomst drinkwater
De leerlingen surfen naar www.svw.be, de website van Samenwerking Vlaams Water. Ze vullen in op
Werkblad 2: Waterstroom welke maatschappij het drinkwater aan de school levert, van welk drinkwaterproductiecentrum (DWPC) het water afkomstig is en ze bepalen de afstand die het water moet afleggen
van het DWPC naar de school. Deze gegevens schrijven ze ook op Figuur 3: Waterstroom op school.
Sommige scholen pompen grondwater op om het als (drink)water te gebruiken. Is dat zo voor jouw
school? Als dit zo is, informeer dan bij de technische dienst van je school hoe dit in zijn werk gaat en of
de kwaliteit van dit water dezelfde is als van het aangeleverde drinkwater.
- Groep 2: Hoeveelheid regenwater
Hoeveel regenwater kan er opgevangen worden in mijn school?
Op een vierkante meter valt jaarlijks gemiddeld 780 liter of 0,78 m³ neerslag. De leerlingen meten
en berekenen de oppervlakte van de daken en de verharde oppervlakken van de school. Dit kan aan
de hand van het grondplan of op het terrein gebeuren. Aan de hand van Werkblad 2: Waterstroom
berekenen ze het gemiddelde volume regenwater dat jaarlijks op het schooldomein valt. De resultaten
van de berekeningen vullen ze ook in op Figuur 3: Waterstroom op school.
Het regenwater dat op de daken valt, kan je in een regenwaterput opvangen en gebruiken. Het water
dat op de ondoorlaatbare verhardingen valt, kan je laten infiltreren.
Meer informatie vind je in:
Bijlage 2: Verdeling van zoet water in de wereld
Bijlage 3: Drinkwater voor de school (waterwinning, drinkwaterproductiecentrum, distributie, drinkwatermaatschappij en eengemaakte waterfactuur)
Bijlage 4: Regenwater, een duurzame oplossing (toepassing, berekening van opvang en de werking van
een volledige regenwaterinstallatie)

Water in de wereld

Water4all
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Watergebruik
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UIT-stroom: afvoer van afvalwater en regenwater
Leerlingen, leerkrachten, keuken- en schoonmaakpersoneel, directie, …
allemaal gebruiken en dus vervuilen zij water op school. Regenwater
en afvalwater verlaten al dan niet gescheiden de school.
DOEL
De leerlingen weten of het afvalwater van de school gezuiverd
wordt, naar welke rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) het
gaat en in welk waterloop het wordt geloosd.
De leerlingen weten hoe het regenwater de school verlaat en
welke invloed dat heeft op de waterloop, het rioleringsstelsel en
de RWZI.

������

MATERIAAL
Werkblad 2: Waterstroom, Figuur 3: Waterstroom op school, computer met internetverbinding, telefoon.
WERKWIJZE

- Groep 3: Afvoer van afvalwater
Op de website van Aquafin (www.aquafin.be) gaan de leerlingen na of er in de buurt van de school een
RWZI is. Die ligt niet altijd in de gemeente van de school zelf. Wanneer je de RWZI aanklikt, vind je
alle informatie om in te vullen op Werkblad 2: waterstroom. Indien de school ook regenwater gebruikt,
onderzoeken de leerlingen de toepassingen ervan.
- Groep 4: Afvoer van ongebruikt regenwater
Regenwater dat op het schooldomein terechtkomt, is vrij zuiver. Het is spijtig om dit te vervuilen met
afvalwater door het niet afzonderlijk af te voeren.
De leerlingen gaan na of op school onverharde oppervlakken aanwezig zijn, bv. sportvelden, grasvelden,
zandpaden, … Ze onderzoeken of regenwater in de bodem kan dringen of rechtstreeks wordt afgevoerd
naar de riool.
- Gescheiden afvoer van het water - optioneel
De leerlingen contacteren de technische dienst van de gemeente om na te gaan of de school effectief
aangesloten is op een RWZI dan wel of het afvalwater rechtstreeks - ongezuiverd - naar een waterloop
wordt afgevoerd.
Ze vragen of het afvalwater via een gescheiden of een gemengd rioleringsstelsel wordt afgevoerd.
Gescheiden afvoer van regenwater en afvalwater ontlast de riolen, de RWZI’s en de omgeving.
Alle gegevens worden ingevuld op Werkblad 2: Waterstroom en op de Figuur 3: Waterstroom op school.
Meer informatie vind je in:
Bijlage 5: Afvalwaterzuivering (situatieschets van de waterzuivering in Vlaanderen, werking van een rioolwaterzuiveringsinstallatie en de beperking van de waterzuivering)
Bijlage 6: Infiltratie (infiltratie als oplossing van waterproblemen en een rangorde naar
het aanpakken van die problemen)

Waterzuivering
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BESLUIT

Je kunt de IN- en UIT-stroom van water in de school beperken door bewust en duurzaam met water om
te gaan: • efficiënt (= minder) water gebruiken
• regenwater de kans geven in de bodem te dringen
• regenwater opvangen en gebruiken
• verhinderen dat ongebruikt regenwater samen met het afvalwater wordt afgevoerd naar
de RWZI.

voorbereiding inventaris
De organisatie van de praktische aanpak van de 3 opdrachten rond de inventaris van het watergebruik wordt
aan de leerlingen uitgelegd. Splits de klas op in 5 groepen. Elke groep krijgt een opdracht.

Groep 1 en 2 : Persoonlijk watergebruik
Groep 3: Het watergebruik op school en de kostprijs ervan
Groep 4 en 5: Detectie van lekken
Deel de werkbladen en knelpuntenkaarten uit en zorg ervoor dat de leerlingen na deze les aan de slag
kunnen. Sommige groepen hebben de resultaten van andere groepen nodig: laat hierover de nodige
afspraken ontstaan.
Zoek de gegevens die voor de verschillende opdrachten nodig zijn bij elkaar of zorg ervoor dat de leerlingen
ze zelf kunnen vinden.

Aan de slag: inventaris!
De leerlingen voeren de opdrachten uit. Ze onderzoeken de
school als zwarte doos.
Daarbij ondervinden ze knelpunten en deze noteren ze op een
knelpuntenkaart. Ze hangen de ingevulde knelpuntenkaarten aan
de blauwe draad in de klas.
Je schat in of de leerlingen begeleiding nodig hebben dan wel of
ze de opdrachten zelfstandig kunnen uitvoeren. Wekelijks las je
tijdens de les een moment in om voor elke groep na te gaan hoe de
metingen verlopen. Bij moeilijkheden kan je de groep helpen.

�

������

Andere vakleerkrachten helpen bij de opvolging van de metingen.
De wiskundeleerkracht kan leerlingen bijstaan voor het maken van berekeningen, de leerkracht fysica of
technologische opvoeding voor het opmeten van lekken en het aflezen van de watermeter, de leerkracht
informatica voor het maken van rekenbladen, …
Voor het vervullen van deze opdrachten is samenwerking met de boekhouding, de klusjesman, de technisch
adviserend coördinator (TAC) of de directie nodig. Breng deze personen op de hoogte van het project
Water4all en van het feit dat ze groepjes leerlingen over de vloer zullen krijgen.

Water4all
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Opdracht 1: Persoonlijk watergebruik
DOEL
Elke leerling staat stil bij de hoeveelheid water die hij/zij dagelijks op school gebruikt.
MATERIAAL
Werkblad 3: Persoonlijk watergebruik op school, rekenmachine, leerlingenaantal op school.
WERKWIJZE

Bij ‘persoonlijk watergebruik’ worden zowel gebruikt drinkwater als gebruikt regenwater gerekend.
Noteer wel wanneer het om regenwater gaat.
Gedurende een week (5 schooldagen) noteren de leerlingen dagelijks hun watergebruik op Werkblad 3:
Persoonlijk watergebruik op school. Na afloop van de week verzamelen de leerlingen de ingevulde
werkbladen.
De leerlingen berekenen het gemiddeld watergebruik per leerling. Ze maken een ruwe schatting van het gemiddeld persoonlijk watergebruik
per dag op de hele school en analyseren de
resultaten.
Het watergebruik [in liter/keer of liter/minuut]
wordt ingevuld aan de hand van volgende
gemiddelde cijfers:

gemiddeld
WC
Wastafel

Douche

andere*

8 à 9 liter/keer
4 liter/keer
10 liter/minuut

Afwas (hand) 10 liter/keer

*Als de school waterbesparende technieken
(spaarknoppen voor de WC, automatische stop op de waterkraan, spaardouchekop, …) gebruikt, dan
moet je deze tabel en de berekeningen in Werkblad 3: Persoonlijk watergebruik op school aanpassen.
Meer informatie vind je in:
Bijlage 7: Watergebruik (via toilet, douche, kranen en huishoudtoestellen)
Bijlage 8: Waterbesparende systemen voor toilet, douche en kranen
Watergebruik

Opdracht 2: Het watergebruik op school en de kostprijs ervan
DOEL
De leerlingen gaan na hoeveel water er jaarlijks op school wordt gebruikt. Leerlingen staan stil bij
alternatieven voor drinkwater, zoals regenwater. De leerlingen kunnen de totale kostprijs van het
watergebruik berekenen.
MATERIAAL
Werkblad 4: Algemeen watergebruik op school, Werkblad 5: Kosten voor watergebruik op school,
tussentijdse waterfacturen van de school van het lopend schooljaar, jaarlijkse waterfacturen van de school
van de laatste 5 jaar, informatie over mogelijke regenwaterputten, rekenmachine, eventueel computer,
watermeter(s) in de school.
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WERKWIJZE

- Drinkwater
De leerlingen vragen de jaarlijkse waterfacturen van de laatste 5 jaar en de tussentijdse waterfacturen
van het lopend schooljaar bij de administratieve dienst van de school. Aan de hand van de facturen
berekenen de leerlingen het jaarlijks watergebruik op school. Ze geven het gebruik in een grafiek weer
(rekenblad).
Het totale watergebruik op jaarbasis wordt omgerekend naar het totale gebruik in aantal liter per dag.
Het resultaat wordt vergeleken met de gemiddelde waarde die groep 1 uitkomt voor een schatting van
het gemiddelde watergebruik per dag van alle leerlingen en leerkrachten samen.
Gedurende een week noteren de leerlingen ook ’s morgens en ’s avonds de stand van de watermeter. Zo
kunnen ze berekenen hoeveel water er tijdens een schoolweek gebruikt wordt. Het meetresultaat wordt
omgerekend naar gemiddeld watergebruik in liter per dag. Dit is een andere manier van opnemen en
het resultaat wordt vergeleken met het resultaat uit de waterfacturen.
- Kostprijs watergebruik
Bij het berekenen van de kostprijs van het watergebruik houden de leerlingen rekening met de volgende
factoren: productie en levering van drinkwater, afvoer en zuivering van afvalwater.
Ze onderzoeken de evolutie in het watergebruik en de kosten
gedurende 5 jaar.
De evoluties worden grafisch weergegeven met behulp
van een rekenblad.
- Regenwater
Wanneer regenwater gebruikt wordt,
moet deze hoeveelheid bij het
watergebruik van de school geteld
worden. Dit water wordt immers ook gebruikt
en vervuild. Indien de regenwaterleiding niet
voorzien is van een eigen watermeter, moet het
regenwatergebruik geschat worden.
Hiervoor zoeken de leerlingen uit waarvoor het
regenwater gebruikt wordt en maken ze een
schatting van de hoeveelheid.
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Opdracht 3: Detectie van lekken
Lekken zijn belangrijke waterverspillers. Een kraan die 10 druppels per minuut
lekt, veroorzaakt een jaarlijks verlies van ongeveer 2000 liter, een WC die
een halve liter water per minuut verliest, brengt een dagelijkse waterverspilling van ongeveer 720 liter met zich mee. Per jaar loopt dit op tot een
verkwisting van 26.000 liter of 26 m3.
DOEL
De leerlingen gaan na of er op school water verloren gaat door lekken.
MATERIAAL
Watermeter(s) van de school, maatbekers, grondplan van de school, Werkblad 6: Inventaris van lekverliezen
WERKWIJZE

Het is aangewezen om dit deel van de inventaris uit te voeren in samenwerking met de klusjesman of
TAC van de school.
1. Detecteer de lekverliezen door op de watermeter(s) te controleren of er ‘s nachts water gebruikt
werd. De persoon die als laatste de school verlaat, noteert de stand van de watermeter. De persoon die
als eerste ‘s ochtends de school binnenkomt, noteert de meterstand opnieuw. Als deze meterstanden
verschillen, is dit een aanwijzing voor lekken.
Deze metingen worden 4 keer uitgevoerd (van dinsdag tot vrijdag).
2. Om de lekken op te sporen, controleert de groep leerlingen alle kranen, toiletten, douches en
waterleidingen in de school (in samenwerking met de klusjesman). Bij elke lek trachten de leerlingen te
bepalen hoeveel water verloren gaat.
Waar mogelijk plaatsen ze onder het lek (kranen, douches, …) een maatbeker. Waar dat niet mogelijk is
(WC’s, leidingen …), maken ze een schatting van het lekverlies.
Gedurende een week noteren de leerlingen het opgevangen volume water op het Werkblad 6: Inventaris
van lekverliezen. Zo kunnen ze berekenen tot welke verspilling het lek elke dag leidt.
Maak van elk lekverlies een knelpuntenkaart op. Vermeld goed de plaats en de grootte van het lek.
OPMERKING
Als het opgemeten verlies ’s nachts groter is dan de (opgevangen en/of berekende) hoeveelheid verloren
water van alle gevonden lekverliezen, kan dat erop wijzen dat er lekken over het hoofd werden gezien.
Je moet ook beseffen dat beide methodes maar ‘ruwe’ waarden geven: eventueel was de persoon die de
watermeter afleest niet als laatste en eerste persoon in het gebouw. Vooral bij internaten of bewoonde
gedeelten van de school is dat mogelijk. Probeer in dit geval de metingen te beperken tot een gebouw waar
enkel klassen aanwezig zijn.

BESLUIT
- Deze inventarisatie geeft een idee van het totale persoonlijk watergebruik per dag op school. Leerlingen
en leerkrachten zien aan de hand van de categorie waartoe ze behoren of ze zuinige of gulzige
watergebruikers zijn. Naargelang de verschillende categorieën meer of minder voorkomen, kan men
inschatten of het dagelijks persoonlijk watergebruik groot of eerder klein is.
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- Hoe evolueert het watergebruik op school gedurende de verschillende jaren? Schommelt het sterk en zo
ja, hoe komt dat? Daalt of stijgt het watergebruik over het algemeen, en waarom?
De inventaris levert een basis aan waar men naar terug kan grijpen na het invoeren van maatregelen. Zo
kan men het effect van de ingevoerde maatregelen evalueren.
- Sta even kritisch stil bij het verschil in hoeveelheid gebruikt regenwater, de effectieve hoeveelheid
opgevangen regenwater en de maximaal opvangbare hoeveelheid regenwater (zie Werkblad 2:
Waterstroom).
Voorbeeld: Een school die geen regenwater opvangt of gebruikt, maar op het dak een gemiddelde
hoeveelheid van 56 000 l per jaar kan opvangen, laat een schat aan gratis bruikbaar water weglopen die
de instroom van drinkwater kan beperken.
- Hoeveel procent van het totaal watergebruik is te wijten aan lekverliezen? Het is belangrijk dat de lekken
hersteld worden! Het is verstandig om regelmatig op lekken te controleren.

Syntheseles: knelpuntenanalyse en mogelijke oplossingen
Knelpunten selecteren
DOEL
De leerlingen selecteren de belangrijkste knelpunten.
MATERIAAL
De inventaris van het watergebruik, grondplan van de school, ingevulde knelpuntenkaarten.
WERKWIJZE

Bij de opmaak van de inventaris hebben de leerlingen knelpunten verzameld.
Haal de kaartjes van de draad en overloop met de leerlingen de verschillende knelpunten. Welk
probleem treedt op? Wat is de oorzaak? Wat is het gevolg?
Duid de knelpunten voor het watergebruik in een opvallende kleur op het grondplan van de school aan.
In de meeste gevallen zal het moeilijk zijn alle knelpunten aan te pakken. Daarom dient de klas er een
vijftal te selecteren:
- Welke knelpunten zijn het meest ernstig en het dringendst? Op milieuvlak (bv. grote lekverliezen)?
Op financieel vlak (bv. te veel watergebruik)?
- Welke knelpunten zijn makkelijk te verhelpen?
Omcirkel de knelpunten die je klas zal aanpakken op het grondplan in het rood.
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Mogelijke oplossingen
DOEL
Oplossingen verzinnen voor de knelpunten.
MATERIAAL
Knelpuntenkaarten, grote bladen papier, stiften en de groene en rode punten.
WERKWIJZE

• Verdeel de klas in vijf groepen. Elke groep krijgt een knelpunt.
• Brainstorm: geef elke groep 60 seconden de tijd om 10 oplossingen te bedenken voor het knelpunt
en ze te noteren op een blad papier. Laat het knelpunt doorschuiven naar een andere groep en
herhaal de oefening.
• Hang de bladen papier op het bord, overloop de oplossingen en duid de haalbare oplossingen aan
met een groen bolletje, de niet haalbare met een rood. Uit de haalbare oplossingen wordt voor elk
knelpunt de doeltreffendste gekozen.
• Een leerling noteert de geselecteerde oplossingen op een blad papier: dit is de basis voor het masterplan!

Masterplan
DOEL
Uitzoeken wat nodig is om de oplossingen te realiseren. De oplossingen in een tijdspad plaatsen.
MATERIAAL
Geselecteerde knelpunten, papier en pen.
WERKWIJZE

Werk met dezelfde vijf groepen. Elke groep is verantwoordelijk voor de planning van een oplossing
voor een geselecteerd knelpunt. Laat de leerlingen de oplossing zo nauwkeurig mogelijk formuleren
(eventueel met schetsen) en een antwoord zoeken op de volgende vragen:
- welk effect verwacht je van de oplossing?
- welke stappen moeten er wanneer gezet worden om tot de oplossing te komen?
- wie heb je nodig om de oplossing te realiseren?
- hoe kan je hen overtuigen om mee te werken?
- wie zal je helpen de oplossing te realiseren?
- van wie verwacht je tegenstand?
- hoeveel kost de oplossing?
- welke winst zal de oplossing opleveren?
In het praktijkboek van Milieuzorg Op School vind je meer tips om een planning te maken. Het resultaat
van dit groepswerk is een fiche met een beschrijving van de oplossing voor dat specifieke knelpunt. Maak
een tijdsplanning waarin samen wordt gebracht wanneer de verschillende oplossingen uitgevoerd worden.
Deze planning, samen met de beschrijving van de oplossingen, vormen het masterplan. De verdere
uitwerking en vormgeving van het masterplan kan eventueel gebeuren als zelfstandige huistaak of
als groepswerk.
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Actie!
De leerlingen stappen met het masterplan naar de directie. Bedoeling is immers dat de maatregelen ook
effectief worden uitgevoerd!
Het masterplan wordt gepubliceerd op de miniwebsite en aangevuld op het educatieve paneel om ook de
andere leerlingen op school te sensibiliseren en te motiveren bewust om te gaan met water.

Communicatie
De leerlingen maken een reportage over de wateraudit en over de wandeltocht naar water. De resultaten van
de opdrachten en de eindscore van de waterloop tijdens de wandeltocht kan men bijvoorbeeld op de website
van Water4all of op de miniwebsite van de groep plaatsen. Zo zijn ze voor een breed publiek toegankelijk.
De resultaten kunnen ook op het educatieve paneel aangebracht worden in de vorm van een reportage of
tentoonstelling.

Organisatie
Welke vakken komen aan bod?
Nederlands, informatica, plastische opvoeding, ...

Wat bereik je?
De leerlingen brengen de resultaten van hun onderzoek en hun oplossingen voor de knelpunten naar buiten
aan de hand van het educatieve paneel, hun miniwebsite, een artikel in de schoolkrant - of wie weet in het
gemeentelijk infoblad of via de lokale pers.
De leerlingen communiceren en sensibiliseren de mensen om hen heen.

Hoe verloopt de reportage?
Aanpak 1: De leerlingen maken de reportage als huistaak onder de vorm van groepswerk.
Aanpak 2: De leerlingen maken de reportage tijdens een lesuur, begeleid door de leerkracht.

Reportage
Wandeltocht naar water
De fotograaf besteedt tijdens de wandeltocht extra aandacht aan structuurkenmerken (oevers, helling,
meanders, …) van de waterloop, landgebruik langs de waterloop, … Zoveel mogelijk onderzochte gegevens
worden op foto vastgelegd.
De reportage geeft anderen een beeld van de waterloop.
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Wateraudit
De leerlingen rapporteren over de situatie in hun school: de IN- en de UIT-stroom van water, (de evolutie
van) het gemiddeld watergebruik door de leerlingen en de leerkrachten, (de evolutie van) de kostprijs van
het watergebruik, het gebruik van regenwater, ... Ze geven de knelpunten en de nodige maatregelen om die
te verhelpen weer.
Belangrijke knelpunten kunnen een aandachtspunt zijn voor aantekeningen en foto’s. Knelpunten in beeld
brengen, maakt de oplossingen in het actieplan duidelijker.
De reportage heeft een sensibiliserend effect voor andere watergebruikers. Het is een aansporing om
bewuster om te gaan met water.

De resultaten samenbrengen
De reportages van de buitenactiviteit (Wandeltocht naar water) en de binnenactiviteit (Wateraudit) worden
samengebracht. Het verband tussen beide activiteiten kan worden opgebouwd of weergegeven aan de hand
van het antwoord op volgende vraag:
Is de waterloop (al dan niet rechtstreeks) de ontvangende waterloop voor het afvalwater van de school?
In dat geval kan de UIT-stroom van de school invloed hebben op de waterloop. Een verminderde en
schonere UIT-stroom is dan ook positief voor de waterloop.
De reportage wordt gepubliceerd op de miniwebsite en aangevuld op het educatieve paneel om alle leerlingen
op school, ook van de andere graden, te sensibiliseren en motiveren om bewust om te gaan met water.

Slot
De school kan de milieu-impact op de waterloop in de omgeving van de school verbeteren door zowel de
IN-stroom als de UIT-stroom te beperken. Concreet betekent dit:
-

zuinig omspringen met (drink)water
zoveel mogelijk waterbesparende technieken toepassen
maximaal regenwater opvangen en voor de juiste doeleinden gebruiken
regenwater bufferen en laten infiltreren
regen- en afvalwater in een gescheiden rioleringsstelsel afvoeren

De verbeteringen voor het milieu zijn:
-
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minder wateroverlast (overstromingen)
minder verdroging
betere waterkwaliteit
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