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werken aan zuiver water

1. Kies het juiste antwoord
Water uit een gemengd rioolstelsel dat op de RWZI
wordt verwerkt is:

Het afgewerkt product dat de RWZI verlaat is:
● 1. regenwater
● 2. gezuiverd huishoudelijk afvalwater
● 3. drinkwater

● 1. regenwater
● 2. huishoudelijk afvalwater
● 3. een mengsel van huishoudelijk afvalwater
en regenwater

Het gezuiverde water uit de RWZI komt terecht in:

Water uit een gescheiden rioolstelsel dat op de RWZI
wordt verwerkt is:
● 1. hoofdzakelijk regenwater
● 2. hoofdzakelijk huishoudelijk afvalwater
● 3. een mengsel van huishoudelijk afvalwater
en regenwater

● 1. ﬂessen als drinkwater
● 2. de riool
● 3. een beek of rivier
Het leidingwater uit de kraan dat wij drinken
is afkomstig:
● 1. uit de ondergrondse waterlagen (= grondwater)
● 2. uit rivieren , kanalen (= oppervlaktewater)
● 3. uit een RWZI

2. Verbind met een pijl wat bij elkaar past
Selectortank

Vijzels (of pompen)

Het beluchtingsbekken

Lozingspunt gezuiverd water

Het ﬁjnrooster

De nabezinktanks

De zand- en vetvanger

Slibverwerking

vb

Er worden bacteriën en micro-organismen toegevoegd

Het grof vuil wordt uit het afvalwater gehaald
Het slib zinkt naar de bodem en wordt naar een centrale put
afgeleid, het water loopt langzaam weg.
Afwisselend wordt veel of geen lucht toegevoegd hierdoor
gaan de bacteriën de vuile stoffen afbreken
Het gezuiverde water loopt naar de dichtstbijzijnde
waterloop
Het zand en vet wordt uit het water gehaald
Een deel van het slib wordt opnieuw gebruikt, de rest kunnen
we recupereren (bv als brandstof)
Het vuile water wordt opgepompt

Aquafin
leerpakket
Secundair onderwijs

3. Rangschik de verschillende stappen in de waterzuivering
Hier volgt een opsomming van de verschillende stappen in de waterzuivering.
Ze staan echter niet in de juiste volgorde. Kan jij ze in de juiste volgorde zetten? Geef ze een nr van 1 tot 7.
Schrijf deze 7 stappen op de juiste plaats op de tekening van de RWZI.

Vijzels (of pompen)

De zand- en vetvanger

Slibverwerking

Het beluchtingsbekken

Het ﬁjnrooster

Lozingspunt gezuiverd water

De nabezinktanks

4. Schrijf bij de tekeningen waarom wij afvalwater moet zuiveren

5. Schrijf naast de tekening hoe jij en je huisgenoten het waterverbruik kunnen verminderen en zo kosten kunnen besparen
In Vlaanderen verbruiken we op één dag gemiddeld
110 liter water per persoon. Dat is veel te veel!

6. Kruis de mogelijke antwoorden aan
Er zijn soms meerdere juiste antwoorden mogelijk
Recycleren of hergebruiken betekent dat
een afvalstof terug een basisstof wordt.
Welke afvalstof recycleert Aquaﬁn?
● 1. rioolwater
● 2. overtollig slib
● 3. grof vuil

Waar wordt deze afvalstof terug als basisstof
gebruikt?
● 1. als energiebron in de elektriciteitscentrale
● 2. als energiebron in de cementfabriek
● 3. in het containerpark

7. 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.

Maandverband

C

Motorolie

Verf

Condoom

Frituurolie

Luiers

Vochtige doekjes

Vervallen geneesmiddelen

Restje hoestsiroop

Restje onkruidverdelger

Ontstoppingsmiddel

Oplosmiddel voor verf (white spirit)

V

In de vuilbak

C

Naar het containerpark

A

Naar de apotheker

8. Los het kruiswoordraadsel op
Als alle woorden juist zijn, lees je in de oranje vertikale kolom een goede raad.
1. De miljoenen bacteriën en micro-organismen
2. Toestel om water hogerop te krijgen
3. Naam van de Vlaamse waterzuiveringsmaatschappij
4. Leidingwater
5. Treedt in werking bij hevige regen

6.
7.
8.
9.
10.

Werkbla
de leerldinvoor
g

Afkorting van rioolwaterzuiveringsinstallatie
Nog een andere vervuiler van onze rivieren
Het instromend rioolwater
Het uitstromend gezuiverd water
Grote verzamelbuis waarin alle gemeentelijke
riolen uitkomen

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
9. Schrijf de woorden in de juiste kolom
In kleine of afgelegen woonkernen is het aantal inwoners dat wordt aangesloten op een collectieve zuivering
vaak te klein voor een klassieke installatie. In dat geval is een kleinschalige waterzuivering aangewezen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rietveld
>2000 IE
500-2000 IE
Spuislib
Mechanische zuivering
IBA
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