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Fiche 4

Leerkracht

1001 gebruiken van water

We gebruiken water voor 1001 dingen: om het eten klaar te maken, om onszelf en onze
omgeving proper te houden, om ons te ontspannen, in de industrie of in de landbouw...
Een leven zonder water is niet mogelijk. We moeten dus zuinig en met de nodige
voorzichtigheid en respect omspringen met dit kostbare ‘blauwe goud’.

1 / Gebruik van de waterloop voor afvoer van regen- en afvalwater
De rol van rivieren in de kringloop van het water op aarde is het afvoeren van water naar de zee. De mens
maakt al eeuwen gebruik van dit systeem om ook ons afvalwater kwijt te raken. Het vervuilde afvalwater
wordt in 60% van de gemeenten naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) geleid. Maar veel riolen zijn
nog niet op zo’n RWZI aangesloten: het vervuilde water wordt dan rechtstreeks in de waterlopen geloosd.
Zelfs indien de gemengde rioleringen (zowel afvalwater als regenwater komt hierin terecht) zijn aangesloten
op een RWZI kan dit vervuilde water toch nog rechtstreeks in de waterloop terechtkomen: bij hevige regenval
kunnen de rioleringen deze toestroom namelijk niet aan en stort het teveel aan water ongezuiverd in de
waterloop over. Ook de rivieren kunnen het water niet snel genoeg afvoeren, dit is één van de belangrijkste
oorzaken van de steeds toenemende waterellende. De meegevoerde vuilvracht vormt bovendien een plotse
belasting voor het natuurlijk systeem, meestal met vissterfte als gevolg. Oplossingen voor deze problematiek
zijn het loskoppelen van regen- en afvalwater door middel van een gescheiden rioleringssysteem en het
vasthouden van regenwater in de stedelijke omgeving door het meer de kans te geven om in de bodem te
dringen.
Bij deze handelingen zorgen we ten eerste voor een efficiënte zuivering van ons afvalwater in RWZI’s, ten
tweede moet de rivier minder water afvoeren op korte tijd wat zorgt voor minder overstromingen en ten
derde wordt het grondwaterpeil aangevuld door het insijpelende regenwater en dit is zeer belangrijk voor de
productie van drinkwater.
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2 / Gebruik van de waterloop voor transport
De scheepvaart verzorgt het transport van goederen van en naar bedrijven langs het water. Het rechttrekken en
kanaliseren van rivieren en het aanleggen van kanalen gebeurde in functie van de scheepvaart.

Spits: lengte 38,5 m - breedte 5 m diepgang 2,20 m - laadvermogen 350 ton

Kempenaar: lengte 50 m - breedte 6,60 m diepgang 2,50 m - laadvermogen 600 ton

Dortmunder: lengte 67 m - breedte 8,20 m diepgang 2,50 m - laadvermogen 1000 ton

Europaschip: lengte 80 m - breedte 9,50 m diepgang 2,50 m - laadvermogen 1350 ton

Vierbakduwstel: lengte 193 m - breedte 22,80 m - diepgang 2,50/3,70 m - laadvermogen 9600 ton

Transport over water is milieuvriendelijker dan over land (spoor- of autowegen). Een schip met een capaciteit van
1200 ton kan evenveel vervoeren als 40 wagons of 60 vrachtwagens. De files zouden een pak korter worden.
Bovendien gebruikt een schip minder brandstof en maakt het minder lawaai.

3 / Water voor huishoudelijk gebruik
Veilig drinkbaar water: een kostbaar goed voor iedereen! We kunnen geen dag zonder water. Water wordt gebruikt
om te drinken, je tanden te poetsen, te wassen, de wc door te spoelen en nog veel meer. In België zorgen
verschillende drinkwatermaatschappijen dat er veilig, geurloos, kleurloos, drinkbaar water uit de kraan stroomt.
Bij ons gebruikt 1 persoon gemiddeld 100
tot 150 liter water per dag. Dit is in andere
landen wel anders...

hygiëne (32%)
toiletten (34%)

schoonmaak (4%)

		

Gemiddeld gebruik van het leidingwater/drinkwater (in liter per inwoner
per dag)
Ghana
Afrika
Europa
Frankrijk
België
Noord-Amerika

1 liter
30 liter
70 liter
112 liter
120 liter
600 liter

was (13%)

tuin (4%)

auto wassen (2%)

afwas (7%)

eten en drinken (4%)

4 / Water voor industrie
De Belgische industrie gebruikt ongeveer 3,7 miljoen m3 water per dag bij de productie van allerlei producten,
bij het wassen, het spoelen, het koelen … . Elektriciteitscentrales gebruiken ongeveer 11,8 miljoen m3 koelwater per dag. Dankzij nieuwe inzichten zijn er al heel wat mogelijkheden om het watergebruik in productieprocessen terug te schroeven. Hieronder volgen enkele voorbeelden van watergebruik in de industrie.
Voor de productie van:

		

1kg ijzer is 15 liter water nodig
1kg suiker is 100 liter water nodig
1kg papier is 200 liter water nodig
1kg aluminium is 1300 liter water nodig
1kg synthetisch rubber is 2500 liter water nodig

Bezoek ook eens www.xard.be (klikken op ‘mens en water’
en ‘raad hoeveel water er aan te pas kwam’)
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Maar moeten we noodzakelijk
gebruik maken van kostbaar
drinkwater om onze auto te
wassen, de WC door te spoelen
(goed voor een derde van ons
dagelijks verbruik), de was te
doen,...? Gebruiken we hiervoor
niet beter regenwater?

5 / Water voor de landbouw
De landbouwsector is de belangrijkste watergebruiker op wereldschaal. Men moet verpulveren,
besproeien, reinigen (bijvoorbeeld stallen), drenken … Grote landbouwbedrijven pompen vaak zelf
hun grondwater op of halen water uit een naburige waterloop.
Voor vele toepassingen in de landbouw wordt geen water van drinkwaterkwaliteit gebruikt,
maar wordt regenwater gebruikt. In de tuinbouwsector varieert het watergebruik sterk voor
verschillende toepassingen van bedrijf tot bedrijf. Het is daarbij afhankelijk van de teelt
(glasgroenten, witloof, veeteelt), van de grootte van het bedrijf, de beschikbare apparatuur
en de mate waarin het water wordt hergebruikt. Nieuwe inzichten creëerden al heel wat mogelijkheden voor
waterbesparingen. Ook hergebruik van water in de tuinbouwsector is al van toepassing.

6 / Gebruik van water en de waterloop voor recreatie
Een zalige duik in een meertje of een fiets- of wandeltochtje langs het water op een zomerse dag maken deel uit
van onze ontspanning. Voor watersporten zoals vissen, zeilen, surfen, kajakken, raften, ... of een rustgevende
boottocht, voor al deze activiteiten zijn waterlopen nodig die niet alleen mooi moeten ogen in een aantrekkelijk
landschap, maar ook een goede waterkwaliteit hebben.

7 / Natuurlijke producten
Visserij
In Belgische rivieren behoort visvangst op grote schaal tot het verleden. Tot voor de
industriële revolutie vormden paling, meivis en andere migrerende vissoorten een belangrijke
voedingsbron voor de bevolking. Door de vervuiling is het visbestand van onze rivieren
eerder laag. Visvangst op grote schaal is niet meer mogelijk. Dankzij de toenemende
zuiveringsgraad van het afvalwater en de toenemende natuurvriendelijke herinrichting van
de waterloop kende ons visbestand de voorbije jaren een toename, maar deze toename
is onvoldoende voor de uitbouw van een heuse visserij in onze rivieren. Visserij (garnalen,
mosselen, tong, …) situeert zich vandaag hoofdzakelijk in de kustwateren en in estuaria.
Viskweek
Vanaf de Middeleeuwen kent de viskweek, of piscicultuur, een opgang. Vooral zoetwatervissen zoals karper, snoek
werden gekweekt in vijvers, die gevoed werden door rivierwater. Later ontwikkelde zich een intensieve kweek
van forel voor de vissersport. Vrij recent ontstond de kweek van zeevissen (aquicultuur). Aan onze kusten vind je
voornamelijk mosselkweek.
In visvijvers worden vaak grote aantallen gekweekte vissen uitgezet, zodat hengelaars vaker een visje aan de haak
kunnen slaan. Maar die grote hoeveelheid vis betekent vaak een overbelasting: ze eten alle waterplanten op en
hun uitwerpselen vervuilen het water.

Zand- en grindwinning
Door erosie in de stroomopwaartse zone van de waterloop voert deze allerlei mineralen mee naar de monding.
In de delen van de rivier waar het water rustiger stroomt, worden deze mineralen in de rivierbedding afgezet.
Rivierzand uit de Rijn of de Schelde en grind uit de Maas (veel gebruikt in de bouwsector) worden rechtstreeks
uit de bedding van deze rivieren ontgonnen.

8 / Hydro-elektriciteit
Bij hydro-elektriciteit (het opwekken van elektriciteit door waterkracht) laat men water van een hoger niveau
(stroomopwaarts van de stuwdam) naar een lager niveau (stroomafwaarts van de stuwdam) stromen. Het
water brengt een turbine in beweging die gekoppeld is aan een elektriciteitsgenerator. Zo is het mogelijk met
een debiet van 100 m3/s, dat van een hoogte van 4 m valt, een vermogen van 3000 kW te ontwikkelen. Dit is
het nodige vermogen om 1500 frituurketels of 30000 lampen van 100 W te voeden.
Het gemiddeld gebruik per gezin van 4 personen is 3500 kWh per jaar. Dit wil zeggen dat een waterkrachtcentrale met een geïnstalleerd vermogen van 275 kW op een waterloop met een debiet van 15 m³/s gedurende
1 jaar stroom kan leveren aan ongeveer 630 gezinnen.
Hydro-elektriciteit is een aparte vorm van watergebruik omdat, hoewel het water ‘gebruikt’ wordt, het toch
niet wordt onttrokken aan de waterloop of ‘vuil’ gemaakt. De negatieve gevolgen van dit watergebruik voor de
natuur situeren zich vooral in het afdammen van waterlopen waardoor verdroging van lager gelegen gebieden
optreedt en de migratieweg van verschillende vissoorten wordt afgesneden.
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Met de leerlingen…
Watergebruik op school - inventarisatie
Teken samen met de leerlingen een grondplan van de school en duid de watergebruikspunten erop aan.
Het maken van een dergelijk plan kan worden voorafgegaan door een rondleiding met de leerlingen in de school,
een ‘waterrondleiding’. Tijdens deze rondleiding wordt bij ieder watergebruikspunt even stilgestaan om het
watergebruik op deze plek te bespreken (waarvoor is het water op dit gebruikspunt belangrijk, hoeveelheid water
per gebruik, is er waterverlies zonder gebruik - lekken,… ). De leerlingen kunnen ook zelf (al dan niet in groepjes)
op pad worden gestuurd om de watergebruikspunten in de school te inventariseren.

l

Vergeet ook niet dat niet alleen de leerlingen en de leerkrachten op school water gebruiken. Ook de schoonmaakploeg, het technisch personeel en het keukenpersoneel hebben water nodig. Interviews met deze mensen kunnen
door de leerlingen worden samengesteld en uitgevoerd.
Verzamel alle informatie en teken samen met de leerlingen het grondplan uit. Tracht zoveel mogelijk gegevens over
het watergebruikspunt te noteren.
Op zoek naar knelpunten
Het grondplan van de school kan een aantal keer worden gekopieerd om verder te gebruiken.
Nu we weten waar op school water wordt gebruikt, gaan we onderzoeken of dit watergebruik op
de gepaste manier gebeurt. Of zijn er ‘knelpunten’?
Mogelijke knelpunten: verspilling, lekken, milieuvervuilende producten worden toegevoegd,
toevoeging van afval in het water of de waterafvoer, geen gebruik van regenwater, toiletten
zonder spaarknop, …
De leerlingen kunnen een paar dagen met een notaboekje op zak rondlopen (eventueel ook
met fototoestel) en telkens wanneer zij een knelpunt aantreffen dit noteren. Alle genoteerde
knelpunten worden samengebracht en aangeduid op het grondplan. Op deze manier ontstaat
een ‘knelpuntenkaart’.

l

Zorg voor ‘Water’ op school! Hoe kunnen we zorgzamer omspringen met water op school?
Hier volgen alvast enkele voorbeelden van mogelijke maatregelen om knelpunten weg te werken:

o Bezorg het technisch personeel een exemplaar van de knelpuntenkaart met
aanduiding (eventueel in kleur) van alle lekkende kranen, toiletten met constant
lopende spoelbak en andere ‘technisch op te lossen’ knelpunten.
o Sensibiliseer alle leerlingen, leerkrachten en ander personeel van de school om
zuinig om te gaan met water door bv. boven de wastafels opvallende slogans of
spreuken te plakken, T-shirts met zelf geverfde slogans die de leerlingen kunnen
dragen.
o Bespreek samen voor welke toepassingen regenwater kan worden gebruikt in plaats
van leidingwater. (bv.: schoonmaak, voor het bord, om verfborsteltjes te wassen,
planten water te geven, … ). Plaats een regenwaterton op school.
o Controleer of de schoonmaakproducten van de schoonmaakploeg voor een hoog
percentage (minstens 90%) ‘biologisch afbreekbaar’ zijn. Vergeet vooral niet
dat je veel minder schoonmaakproduct in een emmer water moet toevoegen als
regenwater wordt gebruikt. Praat met de schoonmaakploeg hierover.
o Ter afsluiting van het waterthema kan je met behulp van de werkstukken die de
leerlingen gemaakt hebben een krant of muur samenstellen. Op grote vellen papier
worden met behulp van bestaande artikelen en zelfgemaakte teksten, tekeningen en
kaarten pagina’s samengesteld. Stimuleer de kinderen om de nadruk te leggen op
duurzaamheid en milieuvriendelijk omgaan met water. Net als in een gewone krant
moet er een grote variatie in artikelen en illustraties zijn.
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Toiletten zonder spaarknop, spaarzaam maken.
1. Ga eerst met de leerlingen de werking van een
spoelbak na door ofwel een spoelbak van de WC’s
op school open te doen, of met behulp van materiaal
uit een doe-het-zelf zaak.
Besluit:
de spoelbak wordt steeds gevuld tot een
bepaald volume. Eens het volume bereikt, dan stopt
de watertoevoer. Bij gebruik spoelt AL het water in
zijn spoelbak weg.
Probleemstelling aan de leerlingen:
Benader de leerlingen alsof zij de ingenieurs zijn die
dit probleem moeten oplossen. Zo spreek je hun
verantwoordelijkheidsgevoel aan.

Overloop opening

Bedieningsknop
Vlotterkraan

Stopkraan
Vlotter
Klok
Ventiel

Watertoevoer
Vlotterstang

Water uit naar WC
2. We willen dat uit onze spoelbak minder water wegspoelt. Wat kunnen we doen om dit te bekomen?
De leerlingen moeten terugdenken aan de werking van
de spoelbak en tot de conclusie komen dat ze er op de ene of andere manier moeten voor
zorgen dat het volume sneller wordt bereikt (zodat de watertoevoer sneller stopt). Dit kan door
een voorwerp (bv. een gevulde fles van 1,5l) in de spoelbak te leggen, dat al een deel van
het volume in de spoelbak inpakt, in de plaats van water.

Berekeningen:
Als we in al de spoelbakken van de oude toiletten op school een gevulde fles water plaatsen,
hoeveel liter water wordt er dan op school gespaard? Ter ondersteuning van de proef kan een
tekening worden gemaakt van een WC, waarbij de spoelbak wordt weergegeven in een diagram.
1 liter water komt overeen met 1 balk.
Teken of kleur de balken van het volume water dat tegengehouden wordt door de fles.
Hoeveel keer heb ik vandaag het toilet doorgespoeld?
.......................... (stel 4 keer)


Hoeveel liter water heb ik daarvoor gebruikt?
zonder fles in de spoelbak: 4 x 9 liter = 36 liter



Mijn klas telt 20 leerlingen. Als al deze leerlingen 4 keer per dag het toilet doorspoelen,
hoeveel liter water wordt er dan per dag gebruikt?
zonder fles in de spoelbak: 36 liter x 20 lln = 720 l
met fles in de spoelbak: 30 liter x 20 lln = 600 l

		

		

met fles in de spoelbak: 4 x 7,5 liter = 30 liter



4,5 dagen brengen wij met onze klas door op school. Hoeveel liter water wordt er dan gebruikt iedere week?
zonder fles in de spoelbak:
met fles in de spoelbak:
720 liter x 4,5 dagen = 3240 liter per week
600 liter x 4,5 dagen = 2700 liter per week



Er zijn 4 weken in 1 maand. Hoeveel liter water wordt er dan gebruikt in 1 maand?
zonder fles in de spoelbak:
met fles in de spoelbak:
3240 liter x 4 weken = 12960 liter per maand
2700 liter x 4 weken = 10800 liter per maand



Er zijn 10 maanden in een schooljaar. Hoeveel liter water wordt er dan gebruikt in 1 schooljaar?
zonder fles in de spoelbak:
met fles in de spoelbak:
12960 liter x 10 maanden = 129600 liter per jaar
10800 liter x 10 maanden = 108000 liter per jaar



Hoeveel liter water kan mijn school per jaar en per 20 leerlingen sparen als de oude toiletten
milieuvriendelijker worden gemaakt?
129600 liter - 108000 liter = 21600 liter

		
		

		
		
		
		
		
		

Fiche 4 reikt informatie aan om met de leerlingen het belang van water en de waterloop voor de verschillende
menselijke activiteiten te behandelen in de klas. De leerlingen worden bewuster gemaakt over hun eigen
watergebruik op school.

5

Fiche 4 - leerkracht: 1001 gebruiken van water

