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Zuinig doen met drinkwater

In Nederland spoelen we het toilet door met drinkwater! Dat is eigenlijk zonde, want we 

moeten zuinig zijn op drinkwater. 

•	 Waarom is dat zo? Zoek uit op internet waarom we geen drinkwater moeten verspillen. 

• Wat kun je zelf doen om zuiniger om te gaan met drinkwater? Bedenk drie goede manieren om 

 minder water te verspillen. 

• Overleg dan met twee of drie klasgenoten welke manieren zij hebben bedacht. 

• Maak dan samen een top 5 van waterbesparende ideeën. 

• Maak een poster waarop je jullie ideeën presenteert. Zoek er plaatjes bij in tijdschriften of op 

 internet en plak ze bij jullie poster.  

• Je kunt een poster van papier maken, maar je kunt ook een digitale poster of PowerPoint maken 

 en die opsturen naar de web redactie van www.nietinhetriool.nl 

• Presenteer jullie poster of PowerPoint aan de klas.  

Ontwerp | Maak je eigen vet-inzamel-bak

Gooi gebruikt vet niet in het riool, maar in de afvalbak. Het is nóg beter om het vet te recyclen. In 

veel supermarkten staan speciale vetcontainers waar je gebruikt vet in kunt doen. Maar hoe neem je 

dat vet dan mee? 

• Bedenk een goede inzamelbak voor restjes vet (olie, bakvet, frituurvet, jus) voor bij jou thuis op 

 het aanrecht. 

•	 Denk bij je ontwerp aan praktische dingen, zoals : wat doe je met de bak als hij vol is? Gooi je ‘m 

 dan in zijn geheel weg, of kun je ‘m schoonmaken of hergebruiken? Is de bak goed afsluitbaar? 

• Versier of beplak hem, zodat iedereen in huis weet waar hij voor is! 

•	 Maak	een	foto	of	een	filmpje	van	jouw	bak	in	de	keuken	en	stuur	‘m	naar	de	webredactie	van	

 www.nietinhetriool.nl De beste ontwerpen komen dan op de site.
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Proefje | Proefje Verstopt riool

Met dit proefje gaan jullie onderzoeken wat er gebeurt als je vet of vezeldoekjes door 

het toilet spoelt! 

Nodig:

•	 3 bekers met water

•	 Opvangbak

•	 Trechter met wijde opening

•	 Roerstokje

•	 Wc-papier

•	 Billendoekje

•	 Beetje olijfolie of baby olie

Beker 1: stukjes wc papier

Beker 2: billendoekje in stukjes

Beker 3: billendoekje in stukjes met olijfolie

Roer de beker goed door en giet in drie keer door dezelfde trechter.

Wat gebeurt er per beker?

1. Beker met toiletpapier: 

2. Beker met billendoekje: 

3. Beker met billendoekje en olijfolie: 

De derde situatie komt vaak voor bij rioolgemalen. Hoe noemen rioolwerkers het als 

ze zoiets tegenkomen? 

a. een wit schaap

b. een riool afschot

c. een krullenkop


