tweede graad
Word waterreporter
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Inleiding
De leerlingen trekken de jas aan van een freelance wetenschapsreporter en gaan de waterkwaliteit na
van de hoofdwaterloop van het bekken waarin hun school gelegen is. Ze onderzoeken de factoren die hier een
invloed op hebben: de structuur van de waterloop, de natuur, de samenhang met de zijrivieren of met een
kanaal en de samenhang met de betrokken wateractoren, waaronder de school.
In de school nemen ze twee aspecten die de waterkwaliteit beïnvloeden onder de loep: het gebruik van
huishoudproducten en de gescheiden afvoer en infiltratie van regenwater op school.
Ze pakken uit met een uitgebreide reportage die zoveel mogelijk mensen in en om de school bereikt.

Waterkwaliteit van een waterloop
Natuurlijk of gekanaliseerd?
Waterlopen en natte natuur

Een natuurlijke waterloop meandert (kronkelt) en
vertoont een afwisseling van dieptes en ondieptes.
Het dwarsprofiel van een natuurlijke waterloop
wordt gevormd door de bedding en de oevers. In de
bedding kan men een zomerbed en een winterbed
onderscheiden. Het winterbed is het deel dat in de
winter, bij uitzonderlijk hoog waterpeil overstroomt.
Bij een gekanaliseerde rivier is van de
differentiatie die de natuurlijke rivier kenmerkt,
geen sprake. Elke vorm van meanderen ontbreekt
en het verval is sterk gereguleerd. De vorm van het
dwarsprofiel en de oevers zijn vastgelegd. Specifieke
levensgemeenschappen van een natuurlijke waterloop
komen er minder voor.
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Zelfzuiverend vermogen van een waterloop

Waterzuivering

Afval dat in het water terechtkomt, wordt door bacteriën,
schimmels en protozoa omgezet in water, mineralen
(voedingsstoffen voor planten) en koolstofdioxide. Dit is het
zelfzuiverende vermogen van een waterloop. Hetzelfde principe
wordt in een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) toegepast.
Het zelfzuiverende vermogen van de waterloop hangt
samen met het zuurstofgehalte in de waterloop: de microorganismen hebben zuurstof nodig voor de afbraak van afval.
Indien alle zuurstof opgebruikt is, gebeurt de afbraak door
anaërobe bacteriën, die soms stinkende gassen produceren.
Zuurstof komt ook in het water door diffusie (diffusie = het
spontaan mengen van twee of meer stoffen) uit de lucht.
Een kronkelende waterloop is langer en ter hoogte van meanders
komt door het verschil in stroomsnelheid meer zuurstof in het
water terecht. Een gekanaliseerde rivier heeft vaak een beperkter
zelfreinigend vermogen.
Lees meer in Bijlage 2: Zelfzuiverend vermogen.

Wat is een goede waterkwaliteit?

Waterkwaliteit

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) meet de kwaliteit van het oppervlaktewater in Vlaanderen.
Op verschillende meetpunten wordt in Vlaamse beken, rivieren, kanalen, vijvers en aan onze kust de
kwaliteit van het water gemeten.
De kwaliteit van het water wordt bepaald door
- de hoeveelheid opgeloste zuurstof in het water (niet te weinig, maar ook niet te veel),
- de zuurtegraad van het water (neutrale zuurtegraad),
- het stikstofgehalte (zo weinig mogelijk) en
- het fosfaatgehalte (zo weinig mogelijk).
1. De hoeveelheid opgeloste zuurstof in het water
Bijna alle levende wezens hebben zuurstof nodig. Planten produceren overdag zuurstof maar gebruiken
’s nachts zuurstof uit het water. Om zuurstof te produceren hebben planten licht nodig. Helder water zal
daarom meer zuurstof bevatten dan troebel water.
De hoeveelheid zuurstof die in water opgelost kan worden hangt af van de temperatuur van het water. Hoe
warmer het water, hoe minder zuurstof er in opgelost kan worden.
Water dat snel stroomt, neemt gemakkelijk zuurstof op door diffusie.
2. De zuurgraad van het water (pH)
De zuurgraad van een waterstaal is bijna altijd neutraal. Dat hoort ook zo volgens de VLAREM-normen.
Het afvalwater van fabrieken is niet altijd neutraal. Denk bijvoorbeeld aan een wasserij of aan een fabriek
die zepen maakt. Zij hebben basisch afvalwater dat niet mag geloosd worden. Het afvalwater wordt door
de bedrijven geneutraliseerd door een zuur toe te voegen. Geneutraliseerd water is neutraal water met
evenveel zuren en basen. Chemisch gezien worden hier nu zouten gevormd. Hierin leven is veel moeilijker
dan in neutraal water, waarin geen zuren en basen opgelost zijn.

18

2de graad - word waterreporter

Water4all

3. Het stikstofgehalte
De atmosfeer bestaat uit 78 % stikstof (N), onder de vorm van stikstofgas (N2) en uit 20% zuurstof.
Tijdens vulkaanuitbarstingen worden stikstofverbindingen uitgestoten. Bij blikseminslagen worden
nitraatverbindingen gevormd uit het stikstofgas en de waterdamp in de lucht. Met verzuurde regen komen
deze verbindingen op de bodem terecht.
Planten nemen ammonium en nitraten (NO-3) op die in water opgelost zijn en zetten die om in eiwitten.
Door planten te eten, nemen dieren stikstof op. Tijdens hun leven, geven dieren het teveel aan stikstof af
via hun uitwerpselen en urine. Na hun dood worden de aangemaakte stikstofverbindingen omgezet zodat ze
weer voor planten opneembaar zijn.
Tot hier toe is er geen vuiltje aan de lucht, er is sprake van een evenwicht in de cyclus.
Het systeem wordt echter ontwricht door menselijk toedoen.
We stoken fossiele brandstoffen op en jagen zo extra stikstof de lucht in, die later weer als zure neerslag
op het aardoppervlak terechtkomt. We telen intensief vee om aan de grote vraag naar vlees te voldoen en
zo wordt meer ammoniak geproduceerd dan het systeem op dat moment nodig heeft. Bovendien wordt
dit vee vaak gevoederd met soja uit derdewereldlanden. Daardoor ontstaat daar een stikstoftekort en
hier een stikstofoverschot. Daarenboven lozen huishoudens vaak stikstofrijk afvalwater rechtstreeks in het
oppervlaktewater.
Dat water kan die hoge toevoer aan nutriënten niet slikken en raakt uit balans. De gevolgen zijn bekend:
vermesting, eutrofiëring en zuurstoftekort.
Vermesting is de ontregeling van ecologische processen en kringlopen door een overmatige toevoer van
voedingsstoffen in het milieu.
Bij eutrofiëring is er een sterke
toename van voedingsstoffen in het
oppervlaktewater. Hierdoor wordt
de groei van bepaalde planten,
vooral algen, gestimuleerd. Deze
snelgroeiende planten maken het
water troebel, waardoor er te weinig
licht in het water komt en andere
waterplanten afsterven, wat een
zuurstoftekort met zich meebrengt.
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4. Het fosforgehalte
Fosfaat (PO3-4) is een bestanddeel van levende organismen en bestaat uit fosfor en zuurstof. Voor planten
is fosfor in de vorm van fosfaat een belangrijke bouwstof. Als dieren deze planten eten, komt de fosfor ook
bij hen terecht. Bij de afbraak van dode planten en dieren in het water komen fosforverbindingen terug vrij,
die door de planten worden opgenomen. Bij de afbraak van planten en dieren ontstaan ook onoplosbare
fosforverbindingen die bezinken, opgeslagen worden in de waterbodem en zo uit het water verdwijnen. Er is
geen gasvormige fosforverbinding, dus fosfor kan niet via de lucht uit watersystemen verdwijnen.
Het verlies aan fosfor wordt gecompenseerd door het vrijkomen van fosforverbindingen uit gesteenten
(erosie) en door lozingen van industrieel (meststoffabrikanten) en vooral huishoudelijk afvalwater. Ook
bemesting door land- en tuinbouw zijn een belangrijke bron van fosforaanrijking.
Fosfaten zijn niet schadelijk, vooral het overaanbod zal ervoor zorgen dat bepaalde waterplanten enorm
gaan groeien. Dan krijgen we weer dezelfde problemen als bij de stikstofcyclus: eutrofiëring.
Fosfaat van
kunstmeststoffen

Verwering

Fosfaat in fossielen,
rotsen, guano

Verheffing
Fosfaat
in oceanische sedimenten
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5. Andere stoffen die het waterleven beïnvloeden
- De meeste wasactieve stoffen in reinigingsmiddelen zijn al in zeer lage concentraties giftig voor
waterorganismen. Ze hebben een invloed op hun groei en voortplanting.
- Giftige stoffen (zoals chloor) doden het waterleven en houden ernstige risico’s in voor mens en/of milieu.
- Zepen verstoren het natuurlijke evenwicht van de waterloop door de oppervlaktespanning te breken.

Water (H2O) is een polaire molecule. De molecule H-O-H heeft de vorm van
een driehoek, het zuurstofatoom draagt een negatieve deellading, de twee
waterstofatomen een positieve. Op die manier ontstaan waterstofbruggen,
waardoor een soort net wordt gevormd.
Een druppel zeep is apolair, de microdruppels zeep gaan zo de waterstofbruggen verbreken, het netwerk stort in. Dieren die gebruik maken
van de oppervlaktespanning, zoals de schaatsenrijder, zullen hierdoor
zinken en verdrinken. Met hem gaan ook zijn predatoren ten onder.
Dit toont hoe natuurlijk evenwicht verstoord wordt.

Watervervuiling door de school
Productgebruik

Watervervuiling

Watergebruik

Op school worden huishoudproducten gebruikt:
- om lokalen schoon te maken (allesreinigers, schuurmiddelen, toilet- en badkamerreinigers, bleekwater en
speciale schoonmaakproducten),
- voor persoonlijke hygiëne,
- voor de afwas (afwasmiddelen, wasmiddelen voor vaat- en wasmachine),
- om het gebouw te onderhouden (verven, beitsen,…).
Ook tijdens de lessen worden allerlei producten gebruikt zoals krijt, chemische producten in labo’s,
vakspecifieke producten voor kappers of houtbewerking, …. .
Alle producten die in het water terechtkomen, verontreinigen het water.

Colour

Huishoudproducten bevatten vaak schadelijke stoffen die moeilijk
afbreekbaar zijn in de natuur én giftig zijn voor plant, dier
en mens. Sommige daarvan, zoals lijm, verf, oplosmiddel,
chemische toiletreiniger en chloorbleekmiddel, vallen na
gebruik zelfs onder de categorie Klein Gevaarlijk Afval
(KGA) en moeten apart worden ingezameld, bijvoorbeeld
via de milieubox.
De boodschap luidt dus: gebruik huishoudproducten met mate
en kies voor een milieuvriendelijk alternatief.
Milieuvriendelijk productgebruik
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De juiste dosering van huishoudproducten draagt ook bij tot milieuvriendelijk productgebruik. Teveel
product gebruiken leidt niet tot betere poetsresultaten. Ga ervan uit dat de doseringen die fabrikanten soms
opgeven aan de ruime kant gekozen zijn.
De milieuvriendelijkheid van een product heeft ook te maken met de giftigheid van het product, de
gezondheidsrisico’s voor de gebruiker en met de verpakkingswijze. Herbruikbare flessen veroorzaken minder
verpakkingsafval.
Het beoordelen van een product op de milieuvriendelijkheid is niet altijd eenvoudig. Hiervoor is een grondige
kennis van de ingrediënten en hun milieuimpact nodig. Lees hierover meer in Bijlage 3: Groepen van
ingrediënten in schoonmaakmiddelen of op www.milieukoopwijzer.be.

Gemengd of gescheiden rioleringsstelsel?

Waterzuivering

Een gemengd rioleringsstelsel heeft een negatieve invloed op de waterkwaliteit:
een rioolwaterzuiveringsinstallatie werkt minder goed wanneer het afvalwater verdund is met regenwater.
Bovendien komt bij hevige regenbuien een deel van het afvalwater vermengd met regenwater terecht in de
waterloop via een overstort.
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De snelle afvoer van regenwater via de riolering veroorzaakt verdroging ter plaatse en wateroverlast in
lager gelegen gebieden. Daarom is het is van belang om het regenwater ter plaatse vast te houden. Door
infiltratie krijgt het water de kans om in de bodem te dringen. Ook de (ongebruikte) winterbedding van een
meanderende waterloop in de omgeving kan extra water bergen. Een meanderende waterloop heeft een
groter waterbergend vermogen dan een gekanaliseerde waterloop.
Gelukkig zijn meer en meer scholen aangesloten op een gescheiden rioleringsstelsel.
Figuur 2: Bron- en putproblemen in de omgeving van de school toont een situatie van een school met een
gemengd rioleringsstelsel (afvalwater en regenwater worden samen afgevoerd).
Lees hierover meer in Bijlage 4: Waterafvoer.

Infiltratie van regenwater
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Door infiltratievoorzieningen krijgt het regenwater de kans om in de bodem te dringen. Dit gebeurt best
lokaal, ook op school:
- Regenwater kan het makkelijkst infiltreren door onmiddellijke infiltratie in de ondergrond via
onverharde of waterdoorlatende oppervlakken.
- Wanneer de oppervlakte van de school grotendeels verhard is, kan men bij toekomstige verbouwingen
een waterdoorlatende verharding overwegen of een deel van de verharding omzetten in onverhard
oppervlak.
- Ook bij verharde oppervlakten kan infiltratie plaatsvinden, namelijk d.m.v. infiltratie in een open
voorziening, bijvoorbeeld een infiltratiekom. Het regenwater wordt dan van de verhardingen afgevoerd
naar de infiltratievoorziening. Dat gebeurt best bovengronds (met goten,…) om verstoppingen te
voorkomen. Als er geen ruimte is voor een open voorziening, kan een ondergrondse infiltratievoorziening
water bergen en laten infiltreren.
Lees ook meer in Bijlage 5: Infiltratie. De technische uitleg over infiltratiemogelijkheden op school vind je
in ‘Waterwegwijzer voor architecten, een handleiding naar duurzaam watergebruik in en om de particuliere
woning, VMM’. http://wegwijzerduurzaambouwen.be/pdf/164.pdf

Inleidende les
De inleidende les is hét moment om de leerlingen warm te maken voor het project en de activteiten te kaderen
in het thema integraal waterbeheer. Het project is pas echt zinvol als alle leerlingen deze inleidende les krijgen,
met welke activiteit (veldwerk of schoolonderzoek) 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 educatieve 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, fysica, chemie, biologie, natuurwetenschappen, project algemene
vakken.

Wat bereik je?
De leerlingen begrijpen de term 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.
Water4all

2de graad - word waterreporter

23

Hoeveel tijd vraagt de inleidende les?
De inleidende les duurt ongeveer een 1/2 lesuur.

Welk materiaal heb je nodig?
Aangeleverd door Water4all:
- Figuur 1: Integraal waterbeheer op school
- Figuur 2: Put- en bronproblemen in de omgeving van de school
Zelf zorg je voor:
8 sets van 14 WAT-kaarten en 14 WAAROM-kaarten

Lesopdracht ‘Zoek de 14 verschillen’
De lesopdracht bestaat uit 3 delen.
Maak per groepje 14 WAT-kaarten met de maatregelen opgesomd in de eerste kolom uit Tabel 1: Integraal
waterbeheer op school pagina 13 (WAT zie je?).
Maak voor elke groepje 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.
Voorzie ook een set kaarten om vooraan in de klas op te hangen.

Deel 1: Plaatsen van de WAT-kaarten op Figuur 1: Integraal waterbeheer
op school
• Hang de Figuur 1: Integraal waterbeheer op school 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 getal 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 verschillende groepen.
• Kom tot de juiste keuze en plaats de WAT-kaart op Figuur 1: Integraal waterbeheer op school.

Deel 2: Plaatsen van de WAAROM-kaarten op figuur 2: Bron- en putproblemen
in de omgeving van de school
• Hang vooraan en naast Figuur 1: Integraal waterbeheer in de school ook Figuur 2: Put- en
bronproblemen in de omgeving van de school.
• Benoem de 8 bron- en putproblemen (de 8 letters), 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 getal waarin de 2 scholen verschillen en proberen te achterhalen wat het gevolg
is voor de omgeving.
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• De leerlingen plaatsen bij elk getal 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 tweede graad
Geef nu aan hoe het project verder verloopt in de klas: leg uit wanneer de binnen- en de buitenactiviteit
zullen gebeuren.
Duid op de figuren aan:
• dat de binnenactiviteit in de tweede graad over waterkwaliteit gaat. De leerlingen van de tweede graad
gaan op zoek hoe de school bron- en putproblemen veroorzaakt. Ze onderzoeken het productgebruik in
de school (getallen 13 en 14 op Figuur 1: Integraal waterbeheer op school) en gaan na hoe de school
omspringt met regenwater (getallen 1, 2, 3, 4, 5, 12). Infiltratie van regenwater en de manier waarop de
school regenwater afvoert heeft immers ook effect op de waterkwaliteit.
• dat de buitenactiviteit gaat over de waterkwaliteit van de ontvangende waterloop. Tijdens het veldwerk
(datum meegeven) gaan de leerlingen de waterkwaliteit onderzoeken van de waterloop (letters F, G, H op
Figuur 2: Put- en bronproblemen in de omgeving van de school).
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 zeker. Je hebt ze verder in het project nodig.
De voorbereidende les van de binnenactiviteit start met een korte herhaling van deze figuren.
Tijdens het veldwerk en het onderzoek van de waterloop, komen deze figuren ook aan bod.

Buitenactiviteit: Veldwerk
De leerlingen onderzoeken de waterkwaliteit van de hoofdwaterloop van het bekken waarin hun school gelegen
is. Ze vergelijken de gemeten waarden met de normen opgelegd door de VLAREM-wetgeving.
Ze onderzoeken wat de mogelijke oorzaken zijn van een goede of slechte waterkwaliteit.

Water4all
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Organisatie
Welke vakken komen aan bod?
Biologie, aardrijkskunde, natuurwetenschappen, technologische vorming, milieueducatie, project algemene
vakken (PAV)…

Hoeveel tijd vraagt het veldwerk?
Het veldwerk duurt ongeveer 2,5 uur. Met de verplaatsing erbij voorzie je best een halve dag.

Wat moet op voorhand gebeuren?
De leerkracht verzorgt de inleidende les over integraal waterbeheer en de voorbereidende les voor het
veldwerk en zorgt dat de leerlingen tijdig op de afspraakplaats geraken. Tijdens het veldwerk begeleidt de
leerkracht een groepje leerlingen voor een aantal proefjes. De leerkracht ziet toe op de discipline van de
leerlingen en orde en veiligheid tijdens het veldwerk.
Zorg ervoor dat de leerlingen op de hoogte zijn van de praktische afspraken.
Kies de aanpak die het meest geschikt is voor jouw klas. Voor de richtingen met minder uren wetenschappen
kan voor aanpak 2 gekozen worden.
Voor het veldwerk moeten de leerlingen voorzien zijn van warme regenkledij! Laarzen zijn zeker noodzakelijk
bij regenweer.
Een Water4all-begeleider begeleidt het veldwerk. De waterkoffer bevat al het materiaal: informatiefiches
met werkwijze, ‘Risk and Safety’ aanwijzingen, educatief materiaal en producten voor analyse.

Verloop van het veldwerk
De leeswijzer bevat een overzicht van het verloop van het veldwerk.
Voor de werkwijze, methode en benodigd materiaal per proef: zie Bijlagen 6 tot en met 15.

Waar vind je extra informatie?
Op de website van de Vlaamse Milieumaatschappij kan je terecht voor heel wat achtergrondinformatie
specifiek over waterkwaliteitsbepaling. www.vmm.be

Voorbereidende les
De leerlingen maakten tijdens de inleidende les over integraal waterbeheer kennis met de PUT-problemen
die watergebruik veroorzaakt. Tijdens het veldwerk onderzoeken ze hoe de waterloop gelegen is in de
omgeving en meten ze de waterkwaliteit.
Wat moeten de leerlingen onder de knie hebben voor het veldwerk?
1. Ze begrijpen waarom het meten van stroomsnelheid, temperatuur, pH, hoeveelheid opgeloste zuurstof,
stikstof en fosforgehalte belangrijk is voor de waterkwaliteit.
2. Ze weten dat gebruikers van de watersystemen grote impact hebben op de waterkwaliteit. De gebruikers zijn op te splitsen in 3 grote groepen: de huishoudens, de
industrie en de landbouwers. De school kan beschouwd worden als een huishouden.
Watergebruik
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3. Ze hebben notie van het uitvoeren van chemische analyses.
4. Ze kunnen determineren met een dichotome determinatiesleutel.
5. Ze kunnen zelfstandig, onder beperkte begeleiding, opdrachten uitvoeren.
Deel de leerlingen vooraf op in vier groepjes.
Duid enkele leerlingen per groep aan om foto’s te nemen van de omgeving en de opdrachten.
Maak de praktische afspraken in verband met nodige kledij en vertrekuur.

Aan de slag! Veldwerk
Voorstelling Water4all - de waterloop - het bekken
Heet je groep welkom.
Gebruik Figuur 1: Integraal waterbeheer op school om het veldwerk te situeren binnen het project
Water4all en om de term integraal waterbeheer visueel voor te stellen. Raadpleeg hiervoor de teksten over
Water4all en integraal waterbeheer.
Herhaal aan de hand van figuur 1 het verband tussen de manier waarop de school met water omgaat en de
kwaliteit van de waterloop. Vraag na of de leerlingen de binnenactiviteit uitvoeren.
De leerlingen zijn opgedeeld in 4 groepen. Geef elk groepje een klipmap met een werkblad van de
afgesproken aanpak. (Werkblad 1: Veldwerk Aanpak 1 of Werkblad 2: Veldwerk Aanpak 2.)
Overloop met de leerlingen wat hen te wachten staat en wat van hen verwacht wordt.
Maak duidelijke afspraken in verband met discipline, orde en respect voor materiaal en fauna en flora.
Stel de waterloop en haar bekken voor aan de hand van de bekkenfiche. Voor deze waterloop bepalen de
leerlingen de waterkwaliteit. Een bekken is de totale oppervlakte die naar een bepaalde rivier afwatert.
Geef de leerlingen tijd om deze gegevens neer te schrijven op hun werkblad.

De waterloop in zijn omgeving
1. Structurele kenmerken van de waterloop

Waterlopen en natte natuur

Bekijk de waterloop met de leerlingen. Bevinden we ons langs een natuurlijke rivier of een gekanaliseerde rivier?
Een natuurlijke waterloop meandert en vertoont een afwisseling van dieptes en ondieptes. Deze
verscheidenheid aan kenmerken resulteert in een groot aantal specifieke planten- en diersoorten, die allen
specifieke eisen stellen aan hun habitat.
Een gekanaliseerde rivier is een natuurlijke rivier die door de mens bevaarbaar is gemaakt.
Bij een gekanaliseerde rivier zijn de vorm van het dwarsprofiel en de oevers vastgelegd. Specifieke
levensgemeenschappen van een natuurlijke waterloop, komen er minder voor.
De wisselwerking met de omgevende vallei (en winterbedding) is vaak minder uitgesproken waardoor de
waterloop een deel van zijn bergingsvermogen verliest.
De omgeving, de oevers, het gebruik en de inrichting van de waterloop, het landgebruik in de omgeving, (ook door
de school), kunnen heel wat invloed uitoefenen op het watersysteem en de waterkwaliteit van de waterloop.
De leerlingen staan stil bij het gebruik van deze waterloop en analyseren de invloeden van de omgeving.
Ze bespreken samen met de begeleider de waterloop in het kader van integraal waterbeheer. Ze kijken ook
naar de vegetatie en de verontreinigtoestand die met het blote oog kan waargenomen worden.

Water4all
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2. Integraal waterbeheer
Maak de termen integraal waterbeheer en duurzame ontwikkeling concreet
voor de leerlingen met behulp van kenmerken uit de omgeving. Vertrek
vanuit de leefwereld van de leerlingen en de omgeving. Bouw hierop verder.

Integraal waterbeheer & beleid

3. Ecologie
Bespreek met de leerlingen de term ecologie en hoe de bepaling van de waterkwaliteit hierin past.

Ecologie bestudeert de relaties tussen de organismen onderling en hun milieu/omgeving. Welke
organismen in een bepaalde biotoop voorkomen en het succes waarmee ze zich handhaven, hangt
af van de abiotische (factoren van fysische of chemische aard) en biotische factoren (relaties tussen
levende organismen onderling) die het milieu kenmerken.
De leerlingen bestuderen tijdens het veldwerk de ecologie van de hoofdrivier van het bekken waarin de
school gelegen is. Zo krijgen ze een idee hoe het met deze biotoop gesteld is.

Fysico-chemische waterkwaliteitsbepaling
De werkwijze bij de proeven wordt beschreven in Bijlage 6 tot en met 15. De leerlingen noteren hun
bevindingen op Werkblad 1: Veldwerk Aanpak 1 of Werkblad 2: Veldwerk Aanpak 2 .
Om de fysico-chemische waterkwaliteitsbepaling te beoordelen gaan de leerlingen in een doorschuifsysteem
volgende parameters na:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

stroomsnelheid
helderheid
temperatuur (T)
zuurgraad (pH)
opgelost zuurstofgehalte (O2)
stikstofgehalte (N) (aanpak 1)
fosforgehalte (P) (aanpak 1)
duimspijkerproef (aanpak 2)

Voor een interpretatie van de resultaten, moeten de waarden vergeleken worden met normen (Bijlage 15:
Opgestelde normen).
AANPAK 2

AANPAK 1
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Stroomsnelheid /
Helderheid

N (mg/l)

Stroomsnelheid

Duimspijkerproef

O2 (mg/l)

T (°C), pH,
P (mg/l)

O2 (mg/l)

T (°C), pH,
helderheid

2de graad - word waterreporter

Water4all

1. Opmeten van de stroomsnelheid
Het water in een rivier kan snel of traag stromen. In een vijver of plas staat het water helemaal stil. De
stroming van het water heeft invloed op de temperatuur en het zuurstofgehalte van het water en dus
op het leven in en om het water. De stroomsnelheid van het water is van belang om de kwaliteit van het
water te onderzoeken.
In meanderende rivieren bieden de buitenbochten
volwassen vissen voldoende diep water en de
stromingsluwe binnenbochten geven ruimte
aan ongewervelden. In een voldoende stromende waterloop wordt bovendien meer zuurstof bij het water gemengd.
Erosie en sedimentatie zijn continue processen in een stromende waterloop. Ze scheppen
bol
hol
omstandigheden voor pioniersmilieus rond de
)
(aanaarding
)
e
si
ro
(e
waterloop. Pioniers zijn planten of dieren die
een stuk kale grond terug innemen. Door variatie langs de oevers van verse erosievlakken met
stabielere plaatsen, waar de begroeiing kan evolueren,
krijg je meer diversiteit. Oeverzwaluwen houden van vers afgekalfde wanden, ze graven hierin hun nest uit.
2. Opmeten van de helderheid

T

NACH
Helder water is voor de
meeste planten en dieren van
DAG
levensbelang. Een snoek jaagt op
het zicht en kan dus alleen maar
jagen als het water helder genoeg
CO 2 O 2
O
2
CO2
is. Onderwaterplanten hebben
voldoende licht nodig om te kunnen
groeien en zuurstof te produceren.
Als het water troebel is, kan er
minder licht tot bij de waterplanten
doordringen. Water kan troebel
worden door algengroei, maar ook
dioxide
zwevend slib vertroebelt water. Vissen
CO2 : Koolstofof
st
erking
O2 : Zuur
kunnen ook zelf de bodem omwoelen
Bladgroenw
ese)
(fotosynth
g
en zo het water vertroebelen. Karpers
Ademhalin
en brasems worden daarom ook wel
eens ‘onderwatervarkens’ genoemd.
Wanneer je de helderheid van het water onderzoekt, meet je eigenlijk de zichtdiepte. De zichtdiepte
geeft aan hoe diep je in het water kunt kijken. De lichtdiepte geeft aan hoever het licht in het water
kan doordringen. De zichtdiepte is ongeveer de helft van de lichtdiepte. Licht is een enorm belangrijke
abiotische factor in ons biotoop.
3. Opmeten van de temperatuur
Volgens de Vlarem-wetgeving moet de temperatuur van het water lager dan 25°C blijven. Boven
die temperatuur kan water niet genoeg zuurstof bevatten, waardoor vissterfte kan optreden. Zuurstof
lost immers minder goed op in warm water. Daarom zie je op ook warme zomerdagen vissen aan het
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wateroppervlak naar lucht happen.
Te warm water kan vooral voorkomen
in ondiep oppervlaktewater of bij
onvoldoende doorstroming. Sommige
industrieën gebruiken rivierwater als
koelwater en lozen het warme water terug
in de rivier. Deze lozingen zijn toegestaan
mits het geloosde water niet warmer is dan
10°C boven de oorspronkelijke waarde.
4. Opmeten van de zuurgraad - pH
De zuurgraad van het waterstaal is zo
goed als altijd neutraal. Maar al meten
we een neutrale zuurgraad, toch kunnen er
verschillende stoffen in het water aanwezig zijn
die goed leven in het water onmogelijk

maken.

5. Opmeten van de opgeloste zuurstof
Invloed van een lozing van biologisch afbreekbaar afval in een waterloop

1 Er is voldoende zuurstof. Aërobe microorganismen zijn actief. Ze ruimen vrij snel
biologisch afbreekbaar afval 2 op en
produceren daarbij koolstofdioxide, nitraten
en fosfaten. Deze stoffen worden op hun
beurt opgenomen door de planten.
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3 Bij zware biologisch afbreekbaar vervuiling, verbruiken de
aërobe micro-organismen alle zuurstof in het water. Er komt
een nieuwe ‘schoonmaakploeg’ in actie: anaërobe microorganismen 4 . Ze werken veel trager en breken organische
stoffen onvolledig af. Uit hun afbraak ontstaan methaan,
waterstofsulfide (ruikt naar rotte eieren) en ammoniak
(giftig) 5 . Deze stoffen maken de rivier onleefbaar en
belemmeren het zelfreinigingsproces.

Water4all

De hoeveelheid opgeloste zuurstof in het water is de belangrijkste parameter voor de beoordeling van de
waterkwaliteit.
Volgens de Vlarem-wetgeving moet er minstens 7 mg/l zuurstof (bij 25°C) opgelost zijn indien de
waterloop de bestemming viswater heeft. Voor andere bestemmingen geldt de basiskwaliteitsnorm en
dient er minstens 5 mg/l zuurstof (bij 25°C) opgelost te zijn.
De VMM gebruikt voor de beoordeling van de waterkwaliteit de Prati-index voor zuurstofverzadiging (PIO).
Deze index krijgt een slechte score bij lage zuurstofconcentraties, maar ook bij oververzadiging. Dit hoge
gehalte wijst vaak op grote aantallen algen of wieren die overdag zuurstof produceren. Dus als het water
groen lijkt, is het heel goed mogelijk dat je waarden boven de 100% meet. Deze planten groeien zo goed
omdat er veel voedingsstoffen in het water zijn. Overdag is dit geen probleem, maar ’s nachts verbruiken
planten zuurstof, die ze net zoals de dieren uit het water halen...
De resultaten krijgen volgende beoordeling (let wel: een hogere index wijst op een slechtere kwaliteit).

PIO
0–1
>1 – 2
>2 – 4
>4 – 8
>8 – 16

Klasse
1
2
3
4
5

Kleur
blauw
groen
geel
oranje
rood

Beoordeling
niet verontreinigd
aanvaardbaar
matig verontreinigd
verontreinigd
zwaar verontreinigd

6. Opmeten van het stikstofgehalte
Afhankelijk van de functie van de waterloop, moeten verschillende parameters worden bepaald:
• Indien de waterloop moet voldoen aan de basis-milieukwaliteitsnorm, meet men zowel het nitraat- als
nitrietgehalte.
• Indien de waterloop als bestemming viswater heeft, bepaalt men het nitrietgehalte.
• Indien de waterloop als bestemming productie van drinkwater heeft, wordt het nitraatgehalte bepaald.
Mogelijke gevolgen voor de gezondheid:
Nitrieten zijn schadelijk bij inname door zuigelingen: ze binden met hemoglobine op de plaats
waar normaal zuurstof moet binden. Zo verhinderen nitrieten de zuurstofopname. Bij volwassenen
kunnen nitrieten in de lever enorme schade aanrichten: ze worden er omgezet in kankerverwekkende
nitrosamines. Bij lage zuurstofgehaltes worden nitrieten omgezet in ammonium.
7. Opmeten van het fosforgehalte
Fosfaten op zich zijn niet schadelijk, vooral het overaanbod zal ervoor zorgen dat bepaalde waterplanten
enorm gaan groeien. Dan krijgen we weer dezelfde problemen als we zagen bij de stikstofcyclus:
eutrofiëring.
8. Duimspijkerproef: hoe natuurlijk evenwicht wordt verstoord
In een doorschijnend kommetje wordt een duimspijker gelegd, die een
schaatsenrijder voorstelt. De duimspijker blijft op het wateroppervlak
liggen, de schaatsenrijder kan op het wateroppervlak lopen. Indien
enkele druppels wasmiddel worden toegevoegd, zinkt de “schaatsrijder” en verdrinkt.
In het veld kunnen ook verstoringen van natuurlijk evenwicht worden
aangetoond. Misschien is er een tekort aan zuurstof in de waterloop, omdat in de buurt afvalwater wordt geloosd, dat anaëroob wordt afgebroken.
Water4all
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Biologische waterkwaliteitsbepaling
Om de biologische waterkwaliteit te beoordelen, onderzoeken de leerlingen de ongewervelden die in een waterloop voorkomen. Zo krijgen ze een beeld van de waterkwaliteit
van de waterloop over een langer termijn.
Leg uit wat biologische waterkwaliteit is, hoe dit gebeurt en wat dit ons leert.
Macro-invertebraten zijn ongewervelden die je met het blote oog kunt waarnemen, zoals insectenlarven, weekdieren, kreeftachtigen en wormen.
Steenvliegen en kokerjuffers bijvoorbeeld verdragen zeer weinig verontreiniging. Als je
de larven van deze diertjes aantreft, is de waterkwaliteit dus goed tot zeer goed. We
noemen ze daarom indicatororganismen. Door te bepalen welke soorten ongewervelden
er in het water voorkomen en door het aantal soorten te tellen, bepaal je de Belgische
Biotische Index (BBI). Deze index schommelt tussen 0 (zeer slechte kwaliteit) en 10
(zeer goede kwaliteit). De bekomen resultaten krijgen volgende beoordeling:

Als er weinig leven is in de rivier en er
dus weinig beestjes te determineren
zijn, determineer je met zoekkaarten
de plantengroei in (indien mogelijk) en
rond de waterloop. Na alle determinaties
formuleer je een eerste hypothese om de
resultaten te verklaren.
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1 S.E.
steenvliegen (adult)

koker van de nimfen (larven)
van kokerjuffers

9 10

6

7

8

9

6

7

8

9

5

6

7

8

5

6

7

8

3

4

5

6

7

3
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6

7

2

3
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5

1

2

3

0

1

1

5

TK2

1 S.E.

larven van kokerjuffers
Trichoptera

Nimfen (larven van
eendagsvliegen (haften))
Ephehemeroptera

5

> 2 S.E.
TK3

2-1 S.E.

eendagsvliegen (adult)

mutsslakken
Ancylidae

zoetwatervlokreeften
Gammaridae

TK4

Nimfen (larven) van
de echte libellen
mosselwantsen
Aphelocheirus

16 +

8

> 1 S.E.

kokerjuffers (adult)

11-15

7

TK1

larven van de steenvliegen
Plecoptera

6-10

BIOTISCHE INDEX
> 1 S.E.

larven van
de vlakke
eendagsvliegen
Ecdyonuridae

2-5

_



De BBI geeft een geïntegreerd beeld
van de chemische, biotische en fysische
karakteristieken van zowel de waterkolom,
als de waterbodem, de oevers, enz.

Totaal
S.E.

S.E.

en juffers
Odonata
libellen en juffers
(adult)

slakken
Mollusca - weekdieren

bloedzuigers
Hirundinea

TK5

_



De BBI levert ons informatie over de
toestand van een waterloop gedurende
een langere periode. Het water moet
immers al een lange tijd van goede
kwaliteit zijn voor men er voldoende
leven zal in aantreffen. Het bepalen van
de fysico-chemische waterkwaliteit geeft
vaak enkel een momentopname van de
toestand weer.

Tolerantieklasse

De Vlaamse Milieumaatschappij gebruikt
deze index bij het bepalen van de
waterkwaliteit.

MACRO-INVERTEBRATEN

S.E.

wantsen
Hemiptera
erwtenmosselen
Spaeriidae

zoetwaterpissebedden
Asellus

TK6
larven van vedermuggen
Chironomidae thummi-plumosus

_ S.E.



0

Beoordeling
iteit
zeer goede kwal
goede kwaliteit
matige kwaliteit
slechte kwaliteit
aliteit
zeer slechte kw
aliteit
uiterst slechte kw

borstelwormen
Tubicidae

larven van zweefvliegen
(rattenstaartlarven)
Eristalinae

TK7

_



BBI
9 – 10
7–8
5–6
3–4
1–2

Kleur
blauw
groen
geel
oranje
rood
zwart

S.E.

Water4all

Conclusie
Na het uitvoeren van zowel de fysico-chemische als de biologische waterkwaliteitsbepaling overloop je de
resultaten: welke BBI werd gemiddeld aangetroffen, welke parameters scoren goed, welke scoren slecht?
Hoe is het gesteld met de waterkwaliteit? Wat zouden de oorzaken kunnen zijn van problemen?
Gebruik Figuur 1: Integraal waterbeheer op school om de conclusie op te bouwen en de link te leggen met
de school. Ook de uitstroom van de school en dus de manier waarop met water wordt omgesprongen, speelt
een rol voor de waterkwaliteit van de waterloop. Op school kunnen heel wat maatregelen getroffen worden
om duurzamer om te gaan met water en de druk op de waterloop te verminderen. Laat de leerlingen deze
opsporen op de figuur.
Maak de leerlingen enthousiast om de resultaten beschikbaar te stellen aan de andere groepen: op het
educatieve paneel op school maar ook op de webstek.
De derde graad neemt een knelpunt in het bekken onder de loep. Zij moeten een beeld hebben van de
waterkwaliteit in de rivier en de tips van de tweede graad om de waterkwaliteit te verbeteren, kunnen in
hun analyse worden opgenomen.
Bedank de leerlingen voor hun inzet en vraag hen om verder te vertellen, thuis en bij hun kennissen, wat ze
vandaag geleerd hebben. Een duurzame toekomst begint namelijk bij jezelf…

Syntheseles: knelpuntenanalyse en oplossingen
Breng na het veldwerk de resultaten van de verschillende groepen samen en voer in een syntheseles een
gedetailleerde analyse van de waterkwaliteit uit:
l Interpreteer samen met de leerlingen de gevonden resultaten. Spoor knelpunten op en bedenk hoe die

verholpen kunnen worden. Ook de uitstroom van de school heeft invloed op de waterkwaliteit. Dit kan je
goed aantonen met behulp van Figuur 1: Integraal waterbeheer op school. Welke acties kunnen
leerlingen uitvoeren op de school om de waterkwaliteit te verbeteren?
l Maak gebruik van de effectief gemeten waarden van fosfaat en stikstofgehaltes om de begrippen
molariteit en molair gewicht uit te leggen. Gebruik hiervoor Werkblad 3: Naverwerking.
l Bereken met de gemeten zuurstofwaarden, de procentuele zuurstofverzadiging en de prati-index voor
zuurstofverzadiging (PIO). Gebruik hiervoor Werkblad 3: Naverwerking.
l Vergelijk de resultaten met de resultaten van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) op een
meetplaats in de buurt van de plaats van jullie staalname. Op www.water4all.be staat uitgelegd hoe de
leerlingen de juiste informatie kunnen vinden op de website van de VMM. Hierop kan je bijvoorbeeld de
BBI opvragen over het hele traject van de onderzochte waterloop. De leerlingen situeren de staalnameplaats op deze grafiek en bespreken de figuur. Zo ontdekken de leerlingen dat deze activiteit dagelijks
door professionelen wordt uitgevoerd.
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Binnenactiviteit: Schoolonderzoek
De leerlingen onderzoeken wat er met het water in de school gebeurt, inventariseren de huidige situatie, sporen
knelpunten op en bedenken mogelijke oplossingen om de putproblemen te bestrijden. Om deze oplossingen te
realiseren stellen ze een masterplan op. Tot slot voeren ze dit plan uit.

Organisatie
Welke vakken komen aan bod?
Chemie, biologie, wiskunde, fysica, aardrijkskunde, natuurwetenschappen, project algemene vakken.

Hoeveel tijd vraagt het schoolonderzoek?
• 2 voorbereidende lesuren
• Daarna hebben de leerlingen enkele uren nodig om binnen of buiten de lestijd aan de opdrachten te
werken, verspreid over 2 weken.
• Met de syntheseles selecteren de leerlingen knelpunten waarvoor ze oplossingen bedenken, die ze op hun
beurt in een masterplan gieten. In de loop van het schooljaar wordt het masterplan uitgevoerd.

Wat moet er op voorhand gebeuren?
Geef de inleidende les (zie pagina 23).
Gebruik de leeswijzer. Dit is een geheugensteun bij het verloop van de activiteit. Je vindt er een lijst met de
werkbladen en het materiaal dat je nodig hebt.
Overleg met de collega’s van de tweede graad hoe jullie de begeleiding van het project verdelen:
wetenschapsleerkrachten of leerkrachten PAV kunnen de voorbereidende lessen en de opvolging van de
opdrachten voor hun rekening nemen, taalleerkrachten kunnen vb. een reportage laten maken van het
schoolonderzoek, als huistaak of tijdens een les.
Licht het onderhoudspersoneel in over de opdrachten die de leerlingen zullen uitvoeren. Hun medewerking is
immers essentieel.

Voorbereidende lessen:
waterkwaliteit en integraal waterbeheer (IWB)
De leerlingen maakten al kennis met integraal waterbeheer tijdens de inleidende les. Nu diepen ze de
begrippen uit die nodig zijn om het schoolonderzoek over waterkwaliteit uit te voeren.
De leerlingen ONTLEDEN hoe de school het water vervuilt en putproblemen veroorzaakt, ze
INVENTARISEREN knelpunten en ze VERZINNEN oplossingen.
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Les

Onderwerp

Onderdeel

Herhalen van begrip IWB en focussen op de elementen die belang hebben voor de lesactiviteit

Les
1

Onderzoek van de BRON - en PUT-problemen veroorzaakt
door de school

Onderzoek van de BRON - en PUT-problemen veroorzaakt
door de school (vervolg)
Les
2

Zelfzuiverend vermogen:
demonstratieproef
Productgebruik: Lesopdracht 1:
milieuvriendelijkheid van producten
Bespreken proef zelfzuiverend
vermogen
Lesopdracht 2: Gescheiden
regenwaterafvoer en infiltratie

Praktische voorbereiding van de inventaris

Eerste voorbereidende les - 3 onderdelen
1. Herhalen van het begrip IWB en focussen op de elementen die belang hebben voor de
binnenactiviteit
DOEL
De leerlingen begrijpen dat het watergebruik in de school invloed heeft op de waterkwaliteit in de omgeving.
De leerlingen weten hoe de binnenactiviteit kadert in integraal waterbeheer.
MATERIAAL
blauwe draad, zwarte doos, Figuur 1: Integraal waterbeheer op school, Figuur 2: Bron- en putproblemen in
de omgeving van de school
WERKWIJZE

Herneem de figuren met de 14 verschillen van de inleidende les.
Maak duidelijk dat er een IN-stroom en UIT-stroom is van water in het schoolgebouw, en dat dit
systeem BRON- en PUT-problemen kan veroorzaken buiten de school.
Laat zien dat het watergebruik in de school (de zwarte doos) de waterkwaliteit van de UIT-stroom
beïnvloedt en PUT-problemen veroorzaakt: duid het productgebruik, de infiltratie en het al dan niet
gescheiden rioleringsstelsel aan op de figuur.
Leg het verband met de figuur van de zwarte doos.
Hang nu in de klas een blauwe draad en plaats er een zwarte doos op: de draad is de waterstroom, de
zwarte doos is de school.
Leg uit dat de leerlingen nagaan wat precies in de zwarte doos gebeurt en hoe dit de UIT-stroom
beïnvloedt. In de loop van het project hangen ze knelpunten aan de draad.
2. Proef: zelfzuiverend vermogen van slootwater (demonstratie)
Leg het begrip zelfzuiverend vermogen uit. Doe dit aan de hand van een demonstratieproef die je in de
eerste les opstelt en in de tweede les bespreekt.
DOEL
De leerlingen weten dat slootwater zelfreinigende eigenschappen heeft.
Water4all
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MATERIAAL
- Magere melk (in halfvolle of volle melk zit te veel vet om snel resultaat te zien)
- Niet afbreekbare inkt: ecoline
- 5 glazen potten met deksel
- twee pipetten
- 5 etiketten
- pen
- slootwater en gekookt slootwater
- leidingwater en gekookt leidingwater
DUUR
Opstelling: 10 minuten (1ste lesuur)
Interpretatie: 15 minuten (een week later - 2de lesuur)
WERKWIJZE

• Stel tijdens de eerste inleidende les de proef op. De analyse en de interpretatie van de proef gebeurt
een week later, bijvoorbeeld tijdens de tweede inleidende les.
• Nummer de glazen potten met een etiket van 1 tot 5. Vul potten 1 en 2 met slootwater, pot 3 met
gekookt slootwater, pot 4 met leidingwater en pot 5 met gekookt leidingwater.
• Doe in elke pot 10 druppels magere melk en 10 druppels inkt. Doe in pot 2 een extra scheut
melk. Sluit de potten losjes af, zo is er voldoende zuurstof aanwezig voor de bacteriën en dit voorkomt
dat de sterke geur ontsnapt die in pot 2 zal ontstaan.
• Zet de potten op een lichte en koelere plaats, niet in de zon.
• Bekijk na een week het resultaat.
VASTSTELLING EN VERKLARING
In slootwater komen voldoende micro-organismen voor om organisch materiaal, hier de melk, af te breken.
In de eerste pot is de melk (bijna) verteerd. In de tussentijd zie je het water ook steeds weer helderder
worden. Inkt is niet afbreekbaar en blijft zichtbaar. In pot twee is de hoeveelheid melk te groot. Er treedt
rotting op. In leidingwater (potten 4 en 5) zitten onvoldoende micro-organismen voor een goede afbraak.
In gekookt water (potten 3 en 5) zijn deze organismen gedood. Het gekookte leidingwater en het gekookte
slootwater blijven troebel door de melk. De inkt zal nog overal zichtbaar zijn.
BESLUIT
Micro-organismen in water kunnen organisch materiaal afbreken, maar de concentratie van het organische
materiaal mag niet te groot zijn. Waar zuurstof en/of micro-organismen ontbreken, gebeurt de afbraak niet
volledig en treedt vervuiling op.
In een rioolwaterzuiveringsinstallatie gebeurt de zuivering van het afvalwater door toepassing van hetzelfde
principe.
3. Lesopdracht 1: Milieuvriendelijkheid van producten

�����

�
Leg uit dat het productgebruik in de school een belangrijke invloed heeft op de
waterkwaliteit van de waterloop.
Bekijk Figuur 1: Integraal waterbeheer op school en ga met de leerlingen na waar
producten op school in het water terechtkomen.
Leg volgende begrippen uit: biologische afbreekbaarheid, milieuvriendelijkheid van
producten en dosering. Pas de theorie toe aan de hand van onderstaande klassikale opdracht.
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Watergebruik

DOEL
De leerlingen hebben kennis van de werking van producten en van hun toxiciteit voor het milieu. De
leerlingen kunnen aan de hand van eenvoudige criteria nagaan of een huishoudproduct milieuvriendelijk is.
De leerlingen kunnen alternatieven zoeken voor milieuonvriendelijke producten.
MATERIAAL
Werkblad 4: Informatie en milieuvriendelijkheid van huishoudproducten, Bijlage 3: Groepen van ingrediënten
in schoonmaakmiddelen, vijftal huishoudproducten met uiteenlopende toepassing en milieuvriendelijkheid.
WERKWIJZE
Verdeel de leerlingen in 5 groepjes en geef elk groepje een huishoudproduct en een kopie van Werkblad 4:
Informatie en milieuvriendelijkheid van huisproducten.
Elk groepje krijgt even tijd om na te gaan of het huishoudproduct voldoende informatie bevat en of het
product milieuvriendelijk is. Als het product milieuonvriendelijk is, zoeken de leerlingen naar alternatieven.
Ze volgen de instructies op het werkblad en vullen de tabel in.
Aan het eind van de opdracht geeft elke groep aan de anderen kort uitleg over de milieuvriendelijkheid van
zijn product. Is het wel of niet milieuvriendelijk en waarom?
Formuleer samen met de leerlingen het besluit.
BESLUIT
De informatie op huishoudproducten is complex en vaak beperkt. Om de milieuvriendelijkheid van een
product correct in te schatten, is veel extra informatie nodig die je in detail moet analyseren. Het etiket geeft
toch al een indicatie. Voor een aantal schadelijke of milieuonvriendelijke producten bestaan eenvoudige
alternatieven.

Tweede voorbereidende les - 3 onderdelen
1. Zelfzuiverend vermogen: vaststelling, verklaring en besluit
Bekijk en bespreek de resultaten van de demonstratieproef van de vorige les. Formuleer het besluit.
2. Lesopdracht 2: Regenwaterafvoer en infiltratie
Niet alleen het productgebruik beïnvloedt de waterkwaliteit, maar ook de manier waarop de school met
regenwater omspringt. Dit kan je eenvoudig uitleggen aan de hand van een aantal figuren.
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DOEL
De leerlingen weten dat een gemengd rioleringsstelsel en beperkte infiltratie negatieve invloed hebben op de
waterkwaliteit.
De leerlingen beseffen dat infiltratie belangrijk is voor het behoud van de natuurlijke watercyclus en de
ecosystemen.
MATERIAAL
Figuur 1: Integraal waterbeheer op school, Figuur 2: Bron- en putproblemen in de omgeving van de school
en Figuur 4: Slecht waterbeheer op school.
WERKWIJZE

De oefening bestaat uit 3 fasen, telkens opgebouwd rond één figuur.
Fase 1: Parallel groepswerk - Figuur 4: Slecht waterbeheer op school:
• Verdeel de klas in 5 groepen en geef elke groepje een kopie van figuur 4.
• Elk groepje neemt een bepaalde zone voor zijn rekening en denkt gedurende 10 minuten na over
volgende vragen:
1. Wat gebeurt er bij hevige regenval in mijn zone?
Groep 1

Wat gebeurt er met de regen dat op het dak valt?

Groep 2

Wat gebeurt er in de riolering?

Groep 3

Wat gebeurt er bij de RWZI?

Groep 4

Wat gebeurt er met de grondwatertafel?

Groep 5

Wat gebeurt er met de regen die op de speelplaats
of op de straat terechtkomt?

2. Wat zijn de gevolgen in de school en in de omgeving? De leerlingen tekenen dit op de figuur.
3. Welke ingrepen kunnen de situatie verbeteren?
• Laat een leerling uit elk groepje klassikaal vertellen wat volgens hem of haar zal gebeuren en welke
mogelijke oplossingen er zijn.
Fase 2: Klassikale bespreking - Figuur 2: Bron- en putproblemen in de omgeving van de school
Op de figuur vind je de gevolgen van hevige regenval. Hadden de leerlingen de situatie juist ingeschat?
• Duid aan hoe het regenwater en afvalwater samen wegstroomt via het gemengde rioleringsstelsel.
• Toon op de figuur dat het afvalwater verdund terecht komt in de RWZI en leg uit dat daardoor de
zuivering minder efficiënt gebeurt. Duid ook de overstort aan.
• Leg het begrip infiltratie uit.
Fase 3: Zoeken naar oplossingen - Figuur 1: Integraal waterbeheer op school
Figuur 1 geeft een integrale oplossing weer met regenwatergebruik, infiltratie en een gescheiden
rioleringsstelsel. Bespreek gescheiden rioleringsstelsel, infiltratie, onmiddellijke infiltratie, ondergrondse
infiltratie en infiltratiekom.
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3. Praktische voorbereiding van de inventaris

Verdeling van de opdrachten
De leerlingen maken - al dan niet zelfstandig - een inventaris van de huidige situatie op school.
Verdeel de klas in 5 of 6 groepen. Geef elke groep een (deel)opdracht.
Wie?

Welke opdracht?

Wat onderzoeken?

1
2
3
4

Opdracht 1: Productonderzoek
bij een gebruikersgroep:
Onderhoudspersoneel/ Technisch personeel/
Keukenpersoneel of Leerlingen van een
praktijkvak*
Opdracht 2: Waterafvoer en verwerking van
afvalwater

l

Groep 5

Opdracht 3: Infiltratie en
infiltratiemogelijkheden op school

l

Groep
Groep
Groep
Groep

Groep 6

l
l
l

l
l

l

Informatie van producten
Milieuvriendelijkheid van producten
+ alternatieven
Dosering
Afvoer in de eigen school
Riolering buiten de school
RWZI
Infiltratie via onverharde
oppervlakken
Infiltratie in een open voorziening

* Groep 1 tot en met 4 voeren dezelfde opdracht uit, maar elk voor een andere gebruikersgroep:
onderhoudspersoneel/ technisch personeel/ keukenpersoneel of leerlingen van een praktijkvak.

Bezorg elk groepje een kopie van de nodige werkbladen en bijlagen. Op de werkbladen vinden de leerlingen
de nodige informatie om zelfstandig aan de slag te gaan.

Knelpunten omschrijven
De leerlingen komen tijdens het onderzoek knelpunten tegen. Dit zijn situaties die problemen opleveren.
Mogelijke knelpunten zijn: geen zuivering van het afvalwater, geen infiltratie van regenwater, gebruik van
schadelijke producten, overdosering van producten,…
Deel de knelpuntenkaarten uit en leg uit hoe de leerlingen deze kaarten moeten gebruiken: de leerlingen
noteren de knelpunten die ze tegenkomen op de kaart alsook mogelijke oplossingen. Tijdens het onderzoek
hangen ze de kaartjes met wasknijpers aan de blauwe draad in de klas. Deze kaartjes vormen de basis voor
de syntheseles.

Aanpak en opvolging
Spreek met de leerlingen af hoe de opvolging gebeurt.
De leerlingen voeren zelf de opdrachten uit. Je kan zelf inschatten of de leerlingen deze opdrachten tijdens
een lesuur onder begeleiding van een leerkracht uitvoeren, of dat ze onafhankelijk werken.
Las indien nodig regelmatig een moment in om voor elke groep na te gaan hoe de inventaris gebeurt. Bij
moeilijkheden kan je de groep helpen.
Andere vakleerkrachten kunnen helpen bij de opvolging van de inventaris. De leerkracht chemie of
natuurwetenschappen kan de leerlingen bijstaan voor de interpretatie van ingrediënten van producten, de
leerkracht fysica voor metingen en berekeningen in verband met de massadichtheid, de leerkracht wiskunde
voor de berekening van de grootte van de infiltratiekom, de leerkracht informatica kan helpen bij het maken
van rekenbladen, ... .
Zorg dat de leerlingen na deze les aan de slag kunnen.
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Aan de slag! Inventarisatie van de knelpunten
Opdracht 1: Productonderzoek
De leerlingen van de groepen 1, 2, 3 en 4 gaan na welke producten op school gebruikt worden, of ze
milieuvriendelijk zijn en hoe de gebruikers het product doseren. Ze verrichten onderzoek bij één van de
volgende gebruikersgroepen: het onderhoudspersoneel, het technische personeel, het keukenpersoneel
of leerlingen van een praktijkvak. Voor leerlingen met praktijkvakken is het immers interessant om het
productgebruik binnen bijvoorbeeld de lessen bouw of haartooi onder de loep te nemen.
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1. Productinformatie, milieuvriendelijkheid en alternatieven
DOEL
De leerlingen weten welke producten de verschillende gebruikersgroepen op school gebruiken.
De leerlingen weten of de productinformatie van de verschillende producten toereikend is.
De leerlingen weten of de op school gebruikte producten al dan niet milieuvriendelijk zijn.
De leerlingen kunnen eenvoudige alternatieven aanreiken voor milieuonvriendelijke producten.
MATERIAAL
Notaboekje, verzamelmap
Werkblad 4: Informatie en milieuvriendelijkheid van huishoudproducten, Bijlage 3: Groepen van ingrediënten
in schoonmaakmiddelen, producten van de onderzochte gebruikersgroep
WERKWIJZE

De leerlingen maken aan de hand van Werkblad 4: Informatie en milieuvriendelijkheid van
huishoudproducten een evaluatie van alle gebruikte producten.
De leerlingen noteren de gevonden knelpunten op een knelpuntenkaart en bevestigen deze aan de
blauwe draad in de klas.
2. Dosering van producten
DOEL
De leerlingen weten voor elk product welke dosering in de praktijk wordt gehanteerd en ze vergelijken dit
resultaat met de voorgeschreven dosering (als die op het etiket staat).
De leerlingen weten of de dosering op school correct gebeurt.
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MATERIAAL
Werkblad 5: Dosering van huishoudproducten (1 exemplaar per groepje)
Werkblad 6: Waterhoeveelheid bij productgebruik (1 exemplaar om in te vullen door de personen van de
gebruikersgroep)
Weegschaal
WERKWIJZE

De leerlingen gaan na of de verschillende gebruikersgroepen de dosering correct gebruiken. Dit gebeurt
over een vooraf vastgelegde periode, bij voorkeur 2 weken.
De leerlingen vullen Werkblad 5: Dosering van huishoudproducten in, het personeel van de specifieke
gebruikersgroep vult Werkblad 6: Waterhoeveelheid bij productgebruik gedurende 2 weken in. Tijdens
de syntheseles worden de gegevens samengelegd en verder geïnterpreteerd op Werkblad 5.
De leerlingen noteren de gevonden knelpunten op de knelpuntenkaart en bevestigen die aan de blauwe
draad in de klas.

Opdracht 2: Waterafvoer en verwerking van afvalwater
DOEL
De leerlingen onderzoeken wat er gebeurt met de uitstroom van het water uit de school.
De leerlingen weten of regenwater en afvalwater op school en in de gemeente afzonderlijk worden
afgevoerd.
De leerlingen weten of het afvalwater gezuiverd wordt en waar dat gebeurt.
De leerlingen kennen de werking en de gevolgen van een overstort.
MATERIAAL
Werkblad 7: Waterafvoer en verwerking van afvalwater, computer met internetverbinding, telefoon
WERKWIJZE

De leerlingen vullen
stapsgewijs Werkblad
7: Waterafvoer en verwerking van afvalwater in.
Ze zoeken de nodige
informatie bij de technische dienst van de
school, de gemeente
en Aquafin.
De leerlingen noteren
de gevonden knelpunten
op de knelpuntenkaart
en bevestigen die aan
de blauwe draad in de
klas.
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Opdracht 3: Infiltratie en infiltratiemogelijkheden op school
DOEL
De leerlingen weten of op school infiltratie plaatsvindt via onverharde oppervlakken, via een infiltratieplaats
of helemaal niet.
De leerlingen beseffen dat infiltratie belangrijk is voor het behoud van de natuurlijke watercyclus en de
ecosystemen.
MATERIAAL
Werkblad 8: Infiltratie van regenwater, grondplan school, rekenmachine, Bijlage 5: Infiltratie, gegevens
eerste graad.
WERKWIJZE

De leerlingen vullen stapsgewijs Werkblad 8: Infiltratie van regenwater.
De leerlingen noteren de gevonden knelpunten op de knelpuntenkaart en bevestigen die aan de blauwe
draad in de klas.

BESLUIT
l Dit onderzoek geeft een idee van de vervuiling van het water door de school. Onderzocht werd of de

school milieuvriendelijke producten gebruikt en of ze de producten correct doseert. De leerlingen reiken
alternatieven aan voor bepaalde producten.
Het onderzoek leert ook hoe de school met regenwater omspringt: doet de school voldoende aan
infiltratie en gebeurt de regenafvoer via een gescheiden rioleringsstelsel?
l Het is belangrijk om alle gebruikers te informeren over de resultaten, zodat ze hun gedrag hieraan kunnen
aanpassen.
l Dankzij de inventaris is de school op de hoogte van de aard van het rioleringsstelsel en de manier van
zuiveren.
l Heel wat regenwater wordt versneld afgevoerd, zonder dat het infiltreert in de bodem of gebruikt wordt in
de school en op die manier ook PUT-problemen veroorzaakt. Praat eens met de directie of je
hier iets aan kan doen!

Syntheseles: knelpuntenanalyse en oplossingen zoeken
Knelpunten bespreken en selecteren
DOEL
Enkele aan te pakken knelpunten selecteren voor productgebruik, infiltratie en waterafvoer.
MATERIAAL
Informatie uit de inventarisatie, ingevulde knelpuntkaarten, grondplan van de school, Figuur 1: Integraal
waterbeheer op school, Werkblad 5: Dosering van huishoudproducten
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WERKWIJZE

Met de kaartjes aan de draad verzamelden de leerlingen knelpunten en mogelijke oplossingen.
Haal de kaartjes van de draad. Overloop met de leerlingen de verschillende knelpunten. Welk probleem
treedt op? Wat is de oorzaak? Wat is het gevolg?
Met behulp van de gegevens van Werkblad 5: Dosering van huishoudproducten van alle
gebruikersgroepen vullen de leerlingen dit werkblad in. Dit geeft globaal weer of de producten eerder
correct gedoseerd of eerder overgedoseerd worden.
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Duid de knelpunten in een opvallende kleur op een grondplan van de school aan en op Figuur 1:
Integraal waterbeheer op school.
In de meeste gevallen zal het moeilijk zijn alle ondervonden knelpunten aan te pakken. Daarom is het
noodzakelijk er enkele te selecteren:
- Welke knelpunten zijn het ernstigst en dringendst?
- Welke knelpunten zijn gemakkelijk te verhelpen?
Omcirkel de knelpunten die jullie klas zal aanpakken op het grondplan in het rood.

Oplossingen zoeken
DOEL
De leerlingen zoeken naar oplossingen en maatregelen voor de vastgestelde knelpunten.
MATERIAAL
Knelpuntenkaarten van geselecteerde knelpunten, groene en rode ‘kleefbolletjes’, blanco vel papier, stiften
WERKWIJZE

Overloop de geselecteerde knelpuntenkaarten. Werden hier al veel oplossingen voor gegeven?
Zoek meer oplossingen via een brainstorm:
l Verdeel de klas in vijf groepen. Elke groep krijgt een knelpunt.
l Brainstorm: geef elke groep 60 seconden om 10 oplossingen te bedenken voor een knelpunt en ze te

noteren op een groot stuk papier.
Laat de knelpunten doorschuiven naar een andere groep en herhaal de oefening. Als variatie kan je
om het vlugst 10 oplossingen laten bedenken. Doe dit een drietal keer.
l Hang de papieren 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 kies je voor elk knelpunt
de doeltreffendste.
Een leerling noteert de geselecteerde oplossingen op een blad papier, dat de basis voor het masterplan
vormt!
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Masterplan opstellen
DOEL
De leerlingen plaatsen de oplossingen in een tijdspad.
De leerlingen zoeken uit wat nodig is om de oplossingen te realiseren.
WERKWIJZE

De oplossingen moeten ervoor zorgen dat de school een beetje duurzamer wordt. Formuleer ze dus zo
realistisch mogelijk. De te nemen maatregelen zijn specifiek voor jouw school.
Stel een MASTERPLAN op waarin je de vooropgestelde oplossingen samenbrengt.
Elke oplossing geeft concreet aan hoe een knelpunt moet aangepakt worden en hoe de
waterverontreiniging kan afnemen.
Licht de maatregelen duidelijk toe: hoe uitvoerbaar zijn ze en welke gevolgen hebben ze? Voeg
eventueel extra informatie toe uit de bijlagen of raadpleeg boeken en internet.
Zoek met de leerlingen argumenten uit het onderzoek om de directie te overtuigen de maatregel door te
voeren.
Buiten de lestijd (dit kan ook gebeuren met ondersteuning van de milieuwerkgroep).
1. De uitwerking en vormgeving van het masterplan kunnen eventueel gebeuren in de vorm van een
zelfstandige huistaak of groepswerk.
2. Met dit actieplan stappen de leerlingen naar de gebruikersgroepen in kwestie en naar de directie.
Zo worden ze op de hoogte gebracht van de resultaten van het onderzoek en de mogelijke oplossingen,
en worden ze gestimuleerd om bewuster om te gaan met de producten.
Bij wijze van naverwerking kan men dieper ingaan op de werking van een RWZI. Een schoolbezoek aan een
RWZI in de buurt is daarvoor geschikt.
Een rondleiding aanvragen kan op http://www.aquafin.be/nl/indexb.php?n=7&e=15&s=65

Actie!
De leerlingen stappen met het masterplan naar de directie om de maatregelen te laten uitvoeren. Ook
de milieuwerkgroep van de school speelt daarbij een rol. De bedoeling is immers dat de maatregelen ook
effectief worden uitgevoerd!
De genomen maatregelen kan men nadien evalueren om na te gaan of ze doeltreffend zijn. Zo’n evaluatie
kan een taak zijn voor de milieuwerkgroep.
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Communicatie: Reportage
De leerlingen maken als ‘wetenschapsjournalisten’ een kritische reportage over de waterverontreiniging op
school, van de waterloop en zijn waterkwaliteit. De resultaten van het onderzoek 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. De derde graad beschikt zo over de resultaten en kan die gebruiken tijdens het
rollenspel.

Organisatie
Welke vakken komen aan bod?
Nederlands, Frans, Engels, esthetica, informatica, ...

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

Hoe verloopt de reportage?
Aanpak 1: De leerlingen maken de reportage in de vorm van een huistaak in groepswerk.
Aanpak 2: De leerlingen maken de reportage tijdens een lesuur, begeleid door de leerkracht.
De leerlingen zoeken mogelijkheden om de reportage te publiceren en het educatieve paneel aan te vullen.

Reportage
Schoolonderzoek
De leerlingen rapporteren over het huidige productgebruik op school en over het gebruik van regenwater, de
infiltratie van regenwater op school en het belang van een gescheiden afvoer van afval- en regenwater. Ze
wijzen op de ondervonden knelpunten en de nodige maatregelen om die te verhelpen.
Belangrijke knelpunten kunnen een aandachtspunt zijn voor aantekeningen en foto’s. Knelpunten in beeld
brengen werkt verduidelijkend voor de oplossingen in het actieplan.
De reportage heeft een sensibiliserend effect voor andere gebruikers van huishoudproducten. Het is een
aansporing om bewuster om te gaan met producten en met water.

Veldwerk
De fotograaf besteedt tijdens het veldwerk extra aandacht aan structuurkenmerken (oevers, helling,
meanders,…) van de waterloop, landgebruik langs de waterloop,… Zoveel mogelijk onderzochte gegevens
worden op foto vastgelegd.
Water4all
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De reportage geeft anderen een beeld van de waterloop en zijn waterkwaliteit.
De leerlingen kunnen in de reportage de resultaten van het fysico-chemisch onderzoek en de BBI (Belgische
Biotische Index) vergelijken met de waarden opgetekend door de VMM. Rekening houdend met de
structuurkenmerken van de waterloop, het landgebruik in de omgeving en de eventuele aanwezigheid van
lozingen beschrijven ze ook de mogelijke invloeden daarvan op de resultaten van het onderzoek.
Het belang en de invloed van abiotische factoren op de waterkwaliteit kan in de reportage duidelijk naar voor
komen. Zo kan intensieve landbouw in de buurt van de waterloop tot gevolg hebben dat er te veel nitraten
in het water aanwezig zijn.

De resultaten samenbrengen
De resultaten van de buitenactiviteit (veldwerk) en de binnenactiviteit (schoolonderzoek) worden in de
reportage samengebracht: is de waterloop waarvan de waterkwaliteit werd onderzocht ook (al dan niet
rechtstreeks) de ontvangende waterloop voor het afvalwater van de school? In dat geval kan de ‘uitstroom’
van de school invloed hebben op de waterkwaliteit van de waterloop. Een schone ‘uitstroom’ door een
bewust productgebruik op school is dan ook positief voor de waterloop.
Het masterplan 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 waterkwaliteit van waterlopen wordt bepaald door de verontreiniging van het oppervlaktewater.
Het veldwerk leert de leerlingen heel wat over de toestand van de waterloop in hun buurt. De resultaten van
de waterkwaliteitsbepaling geven hen een duidelijke kijk op het lokale watersysteem: welke BBI wordt gemiddeld
aangetroffen, welke parameters scoren goed, welke scoren slecht? Is het water sterk verontreinigd of niet?
Wat zouden de oorzaken kunnen zijn van opgespoorde knelpunten? Welke rol speelt de omgeving daarin? De
leerlingen sporen bron- en putproblemen op, onderzoeken waar ze vandaan komen en hoe ze verholpen kunnen
worden.
Ook de school heeft invloed op de kwaliteit van de waterloop. De leerlingen leggen het verband tussen
watergebruik op school en de waterloop die ze onderzochten: de uitstroom van water op school komt uiteindelijk
terecht in de onderzochte waterloop. Ook zij kunnen dus iets doen!
Het schoolonderzoek leert de leerlingen dat niet alleen het gebruik van huishoudproducten, maar ook de
manier waarop de school met (regen)water omspringt, de verontreiniging van het water bepaalt.
De leerlingen brengen oplossingen naar voren om de uitstroom van water op school te beperken en zo de
omgeving minder te belasten.
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De school kan bijdragen tot een verbetering van de waterkwaliteit...
... niet alleen door:
• over te schakelen op minder milieubelastende producten
• zuinig en verantwoord om te springen met de producten
• geen giftige afvalstoffen weg te spoelen
... maar ook door:
• regenwater te gebruiken
• regenwater te laten infiltreren in de bodem
• regen- en afvalwater in een gescheiden riolering af te voeren
Deze maatregelen zijn duidelijk zichtbaar op Figuur 1: Integraal waterbeheer op school.
Om de druk te beperken op de uitstroom en op de waterloop waarin die terechtkomt:
• Gebruik in eerste instantie zoveel mogelijk hemelwater.
• In tweede instantie moet men het resterende gedeelte van het hemelwater bufferen of laten infiltreren, zodat
• in laatste instantie slechts een beperkte hoeveelheid op een vertraagde manier en gescheiden van het
afvalwater wordt afgevoerd.
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