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INTRO

Schoon drinkwater klinkt voor ons als muziek in de oren. Je draait de
kraan open en er komt heerlijk drinkbaar water uit de kraan. Nu is dit
voor grote delen in de wereld niet zo vanzelfsprekend. Op dit moment
is er voor veel kinderen en volwassenen geen schoon drinkwater
beschikbaar. In de toekomst ontstaat er nog meer schaarste aan
schoon drinkwater. Water wordt door deze schaarste ook wel het
blauwe goud genoemd.
Nederland is een land met rivieren, polders, deltawerken en heel
schoon drinkwater. Het leven in een delta lijkt voor ons zo normaal,
maar wat weet jij van het leven in een delta? En moeten we ons nu juist
zorgen maken voor grote overstromingen of juist eerder voor grote
droogte. Door de opwarming van de aarde en de hittegolven die we
in ons land steeds meer krijgen hebben we soms teveel water en dan
weer te weinig water.
Als je de opdracht kaarten leest en de opdrachten maakt heb je na dit
lesprogramma alle inzichten die je over water moet weten. Misschien
wil je later wel een beroep uitoefenen waarin water een belangrijke rol
speelt. Veel plezier met het lesprogramma Water in zicht!
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PLAN VAN AANPAK

WATER IN ZICHT

OPDRACHTEN EN LOGBOEK

In het lesprogramma Water in zicht werk je
achtereenvolgens aan de onderdelen A t/m D.
In onderdeel A krijg je basis informatie over wat
water is en wordt de waterkringloop uitgelegd.
Onderdeel B vertelt je alles over schoon drinkwater.
Je houdt een waterlogboek bij en maakt in
groepjes van twee de schoon drinkwateropdracht.
In onderdeel C krijg je alle informatie over het leven
in een delta. En onderzoeken jullie welke oorzaken
er zijn voor wateroverlast en droogte. Als je
interesse hebt in een beroep waarbij water de
hoofdrol speelt dan vind je informatie daarover
bij onderdeel D.

Voor het maken van de schoon drinkwater
ontwerpopdracht hou je gedurende een week een
waterlogboek bij. Bekijk het filmpje ( zie link op
deze pagina) om te zien hoe je het waterlogboek
kunt maken. De ontwerpopdracht, van onderdeel
B, over schoon drinkwater maak je samen met
een maatje. Bij onderdeel C onderzoeken jullie de
gevaren van teveel water en van extreme droogte.
In groepjes van vier presenteren jullie mogelijke
oplossingen aan de rest van de groep.
Wil je nog meer informatie over water dan kun je
op internet heel veel filmpjes vinden die je nog
meer zicht op water kunnen geven.

Bij de onderdelen A t/m C bekijk je filmpjes en
maak je opdrachten zodat je veel inzichten rondom
het thema water zelfstandig kunt ontdekken.

Wil je later werken in een beroep waarin water een
hoofdrol speelt? Het lespakket laat je zien dat er
veel beroepen zijn die met water te maken hebben.
water
logboek
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WATER

A
Water is de belangrijkste stof op aarde. Zonder water
is er geen leven op aarde mogelijk. Water is ook voor
jouw lichaam van levensbelang. Ons lichaam bestaat
voor een groot gedeelte uit water. Zoek op voor
hoeveel % jouw lichaam uit water bestaat en schrijf
dit op.
Water, of H20, bestaat uit twee waterstofatomen en
een zuurstofautoom, die samen een watermolecuul
vormen. Hoe denk jij dat een waterstofautoom eruit
ziet? Maak een tekening van een waterstofatoom.
Een volwassen persoon kan maar maximaal drie
dagen zonder water, terwijl we wel tot 30 à 40 dagen
zonder voedsel kunnen. Water is een onmisbare
vloeistof voor een gezond lichaam. Hoeveel glazen
water drink jij per dag? Noteer dit in jouw
waterlogboek. Water en vooral schoon drinkwater is
belangrijk voor ons, maar schoon drinkwater is niet
voor iedereen in de wereld vanzelfsprekend.
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VORM VAN WATER

IJS, WATER EN WATERDAMP

MOLECULEN DIE BEWEGEN

Water is de meest dagelijkse stof. Het stroomt uit
de kraan en valt uit de lucht. Maar als je goed kijkt
is het ook een heel vreemde stof. Het is één van de
weinige moleculen die in drie fases of
aggregatietoestanden kan bestaan: ijs, vloeibaar
water en waterdamp.

Water, in alle vormen, bestaat uit een heleboel
waterdeeltjes. Die waterdeeltjes van ijs, water
en damp zijn precies hetzelfde, alleen de deeltjes
bewegen anders. Als het koud is, bewegen de
deeltjes bijna niet meer. Het water is dan hard
geworden: ijs. Als het water warmer wordt, dan
gaan de deeltjes steeds meer bewegen en verder
van elkaar vandaan. Het ijs smelt. Als je het water
nóg warmer maakt, gaat het koken. De deeltjes
gaan dan heel snel heen en weer. Zo snel, dat er
ook deeltjes uit het water in de lucht verdwijnen in
de vorm van damp.

IJs is de vaste stof, vloeibaar water de vloeistof
en waterdamp is gas. De verschillende fases waarin
water zich kan bevinden heeft met temperatuur te
maken. Water heeft de eigenschap om te bevriezen
of te verdampen.
Schrijf op bij hoeveel graden water gaat koken en
overgaat in gasvorm. En bij welke temperatuur
bevriest water, zodat het overgaat in de vaste vorm
water?
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A

DE WATERKRINGLOOP

De aarde bestaat voor het grootste gedeelte uit
water. Water op aarde doorloopt een kringloop
zonder begin of einde en loopt oneindig door.
Een kringloop is een proces waarbij een aantal
gebeurtenissen elkaar opvolgen. Uiteindelijk kom
je weer uit bij het startpunt. Welke vorm past
het beste bij een kringloop? Een rechthoek,
driehoek of cirkel?

Maak een tekening van de lange waterkringloop en
gebruik hierbij de onderstaande woorden.
verdampen - zeewater - wolken- condensatie
waterafvoer - stijgen - neerslag - gasvorming
vloeibaar - opwarmen - afkoeling - gletsjer

wolk

Op de noord- en zuidpool vind je water in de vaste
fase, het water dat regelmatig in de vorm van
wolken boven ons land hangt is in de gas en
vloeibare fase en het water in de oceaan is in de
vloeibare fase. De kringloop van het water laat zien
hoe het water van de ene toestand in de andere
verandert. Wat weet jij over de kringloop?

neerslag

zon

gletsjer
zeewater

bergen, land
grondwater

Bekijk eerst de twee filmpjes over de korte en
de lange waterkringloop.

rivieren

filmpjes
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SCHOON DRINKWATER

B

inzicht in water
Water is de meest dagelijkse stof. Het stroomt uit onze kranen en valt uit de
lucht. We drinken het, wassen ermee en kunnen niet zonder. Water is heel
belangrijk voor ons voortbestaan. Water heeft ook de wereld waarin we leven
gevormd. We hebben onze steden langs rivieren en kusten gevestigd.
Wetenschappelijke studies laten zien hoe we ons rustiger en meer
ontspannen voelen als we naast water staan. Een vakantie aan zee ontspant
enorm. Toch kunnen er binnenkort oorlogen worden uitgevochten over de
toegang tot water. Schoon drinkwater is namelijk in de toekomst een schaars
goed. Om inzicht te krijgen in hoeveel schoon water jullie op één dag
gebruiken schrijven jullie in je waterlogboek op waarvoor en hoeveel water jij
en jouw familie gebruiken. Schoon drinkwater om te drinken is voor iedereen
erg belangrijk, maar het gebruik van schoon water om de wc door te spoelen
is niet noodzakelijk. Door het bewust bijhouden van jullie watergebruik in het
Waterlogboek verandert de manier waarop je naar water kijkt. Het is
natuurlijk een gek idee dat wij onze wc’s doorspoelen met schoon water en
dat er in andere delen van de wereld niet eens schoon water is om dagelijks
te drinken!
Bekijk het filmpje over schoon drinkwater van Brabant Water!
schoon
water
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SCHOON DRINKWATER

WATERVERBRUIKLIJSTJE
Functie
per keer**

Verbruik per dag*

Douche
Toilet
Wasmachine
Wastafel
Afwassen met de hand
Afwasmachine
In bad gaan
Kleding wassen (hand)
Drinken
Eten koken
Overig (keuken)
Totaal

44,2
32,7
12,9
4,9
3,0
2,0
1,6
1,0
0,8
0,8
3,0
107 liter per dag

Verbruik
64,4
5,6
53,9
4
9,2
16,4
112,5
40

* Dit is een gemiddeld cijfer.
** Niet iedereen doucht iedere dag of laat de vaatwasser dagelijks
draaien. Naar het toilet gaan we wel zo’n 5x per dag. Vandaar dat het
verbruik per dag, afwijkt van het verbruik per keer.
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SCHOON DRINKWATER

B

Maak een ontwerp voor een filmpje om jouw ouders te stimuleren
om minder drinkwater voor het huishouden te gebruiken.

ONTWERPMAATJES
In ontwerpteams van twee leerlingen houden
jullie gedurende vier dagen een waterlogboek
bij. De eerste ideeën voor de opdracht van
schoon drinkwater hebben jullie individueel
opgeschreven. Nadat het waterlogboek is
gemaakt delen de maatjes hun ideeën met
elkaar. Om vervolgens samen tot een ludiek
ontwerp voor een filmpje te komen. Wat bedenk
je om jouw ouders water bewust te maken? Zorg
met jouw ontwerpmaatje voor een vernieuwend
idee welke gebaseerd is op een eigen mening
waarin je laat zien hoe jullie ouders zorgvuldig
met schoon drinkwater kunnen omgaan.
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PLAN VAN AANPAK
1 Houdt gedurende vier dagen je waterlogboek bij en noteer

jouw eerste ideeën om zuinig met schoon drinkwater om te
gaan.
2 Wat heb je nodig?

- achtergrondinformatie en onderzoek om een mening te
vormen
- brainstormtijd en ideeën voor het filmpje
- telefoon of camera om het filmpje op te nemen
- materiaal om in het filmpje te gebruiken
3 Bedenk met jouw ontwerpmaatje een plan van aanpak voor

het filmpje. Noteer alle ideeën, kennis en visie op papier voordat jullie beginnen met het maken van het filmpje. Klopt het
ontwerp met jullie visie? Er zijn meerdere oplossingen mogelijk,
verras de andere ontwerpmaatjes.
Succes!
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VISIE OP WATER

WATERVERVUILING

WATERBERGING

De laatste jaren wordt ons drinkwater steeds
minder schoon. Door het lozen van chemisch afval
en onzorgvuldige handelingen in fabrieken wordt
het drinkwater vuil. Het meeste afval kan uit het
water gezuiverd worden, zodat dit geen negatieve
effecten heeft op het oppervlaktewater of
drinkwater. Er komen echter ook steeds meer
medicijnresten in ons water. Mensen worden steeds
ouder en gebruiken meer en meer medicijnen.
Dit is een gevaar voor schoon drinkwater
aangezien deze medicijnresten niet volledig uit het
water gefilterd kunnen worden. Wij drinken dus
water dat medicijnresten bevat en deze medicijnen
komen vervolgens weer in ons lichaam terecht.

We hebben de laatste jaren veel overlast van
enorme hoosbuien. Het water komt dan met
bakken tegelijk uit de hemel.Doordat we steeds
meer asfalt hebben en stenen terassen in tuinen
kan het regenwater niet langs een natuurlijke weg
door de bodem worden opgenomen. We kunnen
regenwater opvangen in een regenton en het
regenwater gebruiken om de planten in de tuin
water te geven. Een andere manier om te
voorkomen dat wateroverlast ontstaat is het
aanleggen van een waterberging. Waterberging is
het creëren van extra ruimte in de sloten, zodat
het regenwater uit de omgeving kan worden
opgevangen. Sloten worden breder en dieper
gemaakt, er worden nieuwe sloten en
natuurvriendelijke oevers aangelegd.

Een mogelijke oplossing voor dit probleem:
Medicijnen ontwikkelen die we op een makkelijke
manier uit het drinkwater kunnen filteren.
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LEVEN IN EEN DELTA

SEDIMENT

Als je je hele leven lang al omgeven bent door veel
water: door rivieren, slootjes, meren, plassen, en
regen, is het makkelijk om te vergeten hoe
belangrijk water is. Hier in Nederland is altijd water
voorhanden omdat we in een delta wonen. Wat is
dat eigenlijk een delta? Een delta is een waaier van
zand en vertakkingen van rivieren aan het einde van
een rivier. Een delta ontstaat als een rivier uitmondt
in ander langzaam stromend of stilstaand water. Dit
is vaak een zee, maar kan ook een groot meer zijn.
Delta’s zijn overal ter wereld vaak dichtbevolkt. Hun
vruchtbare bodem, beschikbaarheid van zoet water
en de goede mogelijkheden voor transport over
zee en naar het binnenland maakt het aantrekkelijk
om in een delta te wonen en werken. Het nadeel is
hun kwetsbaarheid voor overstromingen,
stormvloeden en het binnendringen van zout water.

Rivieren nemen vaak sediment mee in hun stroom
naar beneden. Sediment is grind, zand, klei, silt of
lutum en dit sediment dwarrelt naar beneden naar
de bodem. Het sediment dat een rivier meeneemt
bevat veel voedingsstoffen, en als dat sediment
in een delta belandt, dan ontstaat er dus een
vruchtbaar landschap voor planten om te groeien.
Doordat er in een delta zowel veel zoet water is als
vruchtbare landbouwgrond, gingen mensen zich
al vroeg in de geschiedenis in deze deltagebieden
vestigen en ze zijn er vervolgens nooit meer weg
gegaan. Want behalve zoet water om te drinken en
vruchtbare landbouwgrond voor gewassen, bieden
delta’s nog veel meer voordelen voor de mensen
die er wonen. Zo biedt het water ook
mogelijkheden voor visserij, vervoer en handel.

Bekijk het filmpje over leven in een delta.
Leven
in een
delta
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LEVEN IN EEN DELTA
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GEVAAR VOOR DE DELTA

KLIMAATVERANDERING

Delta’s horen tot de dichtstbevolkte gebieden op
aarde. Zo’n grote hoeveelheid mensen in
drukbevolkte steden heeft natuurlijk ook invloed
op de omgeving. Denk maar eens aan het
afval dat een stad, en de fabrieken daaromheen,
produceert. Afvalwater komt vaak netjes in het
riool terecht, maar het gebeurt ook regelmatig dat
afvalwater gewoon in een rivier wordt geloosd. Het
water met giftige stoffen komt vervolgens ook in
de bodem en soms zelfs in ons drinkwater terecht.
Ook hebben mensen het landschap om hen heen
door het plaatsen van dijken en dammen
ingrijpend verandert. Zoutwater gebieden worden
afgesloten van zee en veranderen ineens in
zoetwatergebieden, bekende voorbeelden hier zijn
het IJsselmeer en Markermeer.
Bekijk het filmpje over deltawerken!

De temperatuur op aarde is aan het stijgen,
hierdoor smelten de ijspoolkappen en gletsjers en
wordt het in Nederland steeds natter en is de kans
op overstromingen aanwezig. Het is belangrijk dat
we de dijken die ons land beschermen tegen
zeewater goed en stevig houden. De laatste jaren
is veel gedaan om het vele water in de rivieren de
ruimte te geven. Naast overstromingen hebben we
de laatste jaren ook te maken met extreme droogte
en een waterpeil wat zakt. Deze extreme droogte
brengt nieuwe problemen en uitdagingen met zich
mee. Enerzijds hebben we dus een zeespiegel die
stijgt en ons land binnendringt, anderzijds ontstaan
door extreme droogte droge rivieren. En die rivieren
zijn juist nodig om het zeewater buiten te houden.
Een zeer complex probleem! Tijd om met zijn allen
over oplossingen na te denken.
Delta
werken
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WATER IN BALANS
Droogte en overstromingen zijn mogelijke gevaren voor het leven in de
Nederlandse delta. Welke oplossingen kun je bedenken
om het water op het juiste peil te houden?

BRAINSTORMTEAMS
In teams van vier leerlingen onderzoeken
jullie het gevaar van overstromingen en
droogte in Nederland. Eerst breng je de
oorzaken in kaart van overstromingen van
de rivieren, maar ook van de droogte van de
rivieren. Dit zijn de twee belangrijkste
problemen van de toekomst. Als je het
onderzoek hebt afgerond, brainstorm je met
jouw groepje over mogelijke oplossingen om
het water op eenzelfde peil te houden, zodat
we veilig kunnen leven in Nederland. Zonder
natte voeten te krijgen of droge rivieren en
een laag waterpeil. Als jullie je plan op papier
hebben gezet presenteer je de oplossingen
aan de rest van de groep
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PLAN VAN AANPAK
1 Onderzoek waardoor natte periodes en droge periodes ont-

staan. En welke invloed de natte en droge periodes hebben op
de rivieren en de waterstand in Nederland.
2 Wat heb je nodig om de laag of hoog water opdracht uit te

voeren?
- Bronnen (digitaal en boeken) voor achtergrondinformatie
- brainstormen met jouw team
- papier en pen om alles te noteren
- materiaal om jullie ideeën te presenteren
3 Onderzoek met jouw team de opdracht. Verdeel de taken en

voeg al het materiaal samen. Hierna brainstorm je met elkaar
over alle oplossingen voor het probleem. Maak een presentatie
voor de rest van de groep en presenteer jullie ideeën voor
mogelijke oplossingen.Succes!
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WATERBOUWERS
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Werken in de waterbouw

BEROEPEN EN OPLEIDING

Waterbouwers zijn van groot belang voor het leven
in een delta. Niet alleen in Nederland, maar ook
in alle overige delta’s in de wereld. Een moderne
samenleving als die van ons kan immers slechts
bestaan als zij zich veilig beschermd weet tegen
overstromingen. Het werk in de waterbouwsector
is divers. Zo houden de waterbouwbedrijven zich
onder andere bezig met landwinning, baggerwerk,
hoogwaterbescherming, constructieve waterbouw,
havenontwikkeling en gebiedsinrichting. In veel
gevallen werken waterbouwers aan grootschalige
projecten zoals de aanleg en het onderhoud van
havens en vaarwegen en de aanleg van nieuw land
in zee, kust- en oeverbescherming. Waterbouwers
hebben leren leven met het water; leren bouwen
met het water. Mede daardoor kunnen we als
samenleving veilig wonen, werken en recreëren.

Er zijn heel veel beroepen in de waterbouw. Met
een opleiding die past bij jouw persoonlijke
interesse en bij jouw niveau kun je in de toekomst
een belangrijke bijdrage leveren aan een
duurzame toekomst. Zo kun je er voor kiezen om
op het water te gaan werken, maar je kunt
natuurlijk ook op het vaste land veel betekenen
voor de waterbouw.
Wil je meer weten over de wereld van de waterbouwer? Kijk dan op de website:
https://.waterbouw.nl/jongeren/beroepen
Hier kun je een aantal beroepen filmpjes bekijken
en een overzicht van alle beroepen die met
waterbouw te maken hebben.
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