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werken aan zuiver water

1. Verbind wat bij elkaar past
RWZI
Naam van de Vlaamse
waterzuiveringsmaatschappij
Drinkwater

Oppervlaktewater

Grondwater

Leidingwater uit de kraan

Afkorting van rioolwaterzuiveringsinstallatie

Water in beken rivieren, kanalen
Water in de ondergrond, in bodems en gesteenten,
meestal afkomstig van insijpelende neerslag
Aquaﬁn

2. Zoek het antwoord in het stripverhaal
Waarom legt Aquaﬁn waar mogelijk 2 buizen naast
elkaar aan?
..................................................................................................................................
............................................................................................................................
..........................................................................................................................

Waar is dat goed voor?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

Aquafin
leerpakket
Lager onderwijs
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7
3. Rangschik de verschillende stappen in de waterzuivering
Geef ze een nr. van 1 tot 7 (nr. 1 en 7 zijn al ingevuld) en noteer wat er op die verschillende plaatsen gebeurt
Duid deze verschillende stappen aan op de tekeningen.

1

Vijzels (of pompen) brengen .......................................................................................................................................................................................................................................

Slibverwerking ..............................................................................................................................................................................................................................................................................

Het ﬁjnrooster houdt ...........................................................................................................................................................................................................................................................

In de nabezinktank zinken .............................................................................................................................................................................................................................................

In de zand- en vetvanger laat men ......................................................................................................................................................................................................................

In het beluchtingsbekken worden .......................................................................................................................................................................................................................

7

Het effluent is

...............................................................................................................................................................................................................................................................................

4. Kies het juiste antwoord
Het afgewerkt product dat de RWZI verlaat is:

Het gezuiverde water uit de RWZI komt terecht in:

● 1. Regenwater
● 2. Gezuiverd huishoudelijk afvalwater
● 3. Drinkwater

● 1. Flessen als drinkwater
● 2. De riool
● 3. Een beek of rivier

5. Bereken
In Vlaanderen verbruiken we op één dag gemiddeld
110 liter water per persoon. Hoeveel emmers zijn dat
per persoon per dag als je weet dat er 10 liter in een
emmer gaat?

Als we stellen dat er 6 miljoen inwoners
in Vlaanderen wonen, hoeveel liter verbruiken we
dan samen per dag?

Schrijf hier je berekening:

Schrijf hier je berekening:

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

7. Noteer op de tekening het woordje “IK” op de plaats waar jij
mee kan helpen zuinig om te gaan met leidingwater

Schrijf in de tekstballon
hoe je dat kan doen.

8. Kies het antwoord dat het best bij jouw persoon past
Als ik mijn tanden poets laat ik altijd de kraan lopen
zodat ik het water met mijn mond direct kan
opvangen om te spoelen.

Als ik een douche neem, blijf ik minutenlang onder
de warme waterstraal staan, tot ik het beu ben of tot
mijn moeder roept dat het genoeg geweest is.

● 1. Dat klopt
● 2. Soms
● 3. Nooit, ik gebruik altijd een bekertje om water
te nemen

● 1. Dat klopt
● 2. Soms
● 3. Nooit, ik spoel me af, sluit de kraan, zeep me in
en spoel me terug af

Als ik mijn handen was laat ik de kraan altijd lopen
terwijl ik ze inzeep.

Hoeveel keer heb je 1 geantwoord?

● 1. Dat klopt
● 2. Soms
● 3. Nooit, ik maak mijn handen nat, sluit de kraan
en zeep ze in. Ik open de kraan pas terug om
af te spoelen

...........................................................

Hoeveel keer 2? ......................................................................................................................
Hoeveel keer 3? ......................................................................................................................

9. Schrijf bij de tekeningen waarom wij afvalwater moeten zuiveren

10. Is dit juist of fout?
Indien je fout antwoordt, verbeter dan het foutieve antwoord
Niet alle slib kan hergebruikt worden in het zuiveringsproces. Daarom wordt het overschot gestort.
● Juist
● Fout:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

De cementindustrie en elektriciteitscentrales gebruiken het gedroogd slib als brandstof.
● Juist
● Fout:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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11. Weet jij waar deze afvalstoffen naartoe moeten?
Hieronder zie je een lijstje van ongewenste zaken die toekomen in de RWZI en die verstopping veroorzaken of
schadelijk zijn voor de bacteriën en micro-organismen.
Weet jij waar deze afvalstoffen dan wel naartoe moeten? Plaats de juiste letter bij de correcte afvalstof.
Motorolie hebben we alvast voor jou ingevuld.
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Maandverband

Restje hoestsiroop

Verf

Ontstoppingsmiddel

Condoom

Frituurolie

Restje onkruidverdelger

Luiers

Vochtige doekjes

Oplosmiddel voor verf
(white spirit)

Vervallen geneesmiddelen

V

In de vuilbak

C

Naar het containerpark

A

Naar de apotheker

Motorolie

12. Verbind wat samen hoort
Collector

Vijzel

Slib

Effluent

VU: Sabine Schellens, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar

Schroef die water naar boven pompt
Grote verzamelbuis waarin alle gemeentelijke
riolen uitkomen
Het gezuiverde rioolwater dat naar de rivier kan

De miljoenen bacteriën en micro-organismen

