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Leerlingen

Naam:                                                                                                       Klas:      

6

Opdracht1: waar komt de vervuiling vandaan?

De verschillende bronnen van vervuiling kunnen we in drie grote groepen onderbrengen:  
de land- en tuinbouw, de industrie (fabrieken) en de huishoudens (wijzelf).

Wat sproeien landbouwers op hun veld om hun 
gewassen sneller te laten groeien? 
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................

Wat sproeien ze op hun veld om onkruid of insecten 
te bestrijden?
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................

Als het regent, spoelt dit van de velden af en kan het 
via de grachten in de rivieren terechtkomen. 

Een fabriek gebruikt water om allerlei dingen te 
maken of om machines proper te maken. Hierbij komt 
er vervuiling in het water terecht. Wat zou er in het 
afvalwater zitten van:

- een koekjesfabriek:
.....................................................................................
.....................................................................................

- een olieraffinaderij
.....................................................................................
.....................................................................................

- een brouwerij
.....................................................................................
.....................................................................................

Wijzelf vervuilen ook het water: als je bv. een bad 
neem, spoel je het vuile badwater weg. Waar gaat dit 
heen? 
.....................................................................................
.....................................................................................
.....................................................................................
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...............................................................................................................................................................................................................................

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

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

Benoem de vervuilers die je op de tekening ziet.  

1

2

3

4

Vervuiler Wat komt in het water terecht? 

Welke gevolgen kunnen deze hebben voor mensen, planten en dieren?

6-2



Op Sleeptouw  |  THEMA 6 - In het water gevallen?

Opdracht 2: micro-organismen aan het werk

 na 1 uur na 2-3 dagen na 2-3 weken duid het zuiverings-
                   principe aan 
    

1. Een stukje      
   brood      

    

        

2. Een soeplepel       
    aarde    

    

        

3. Een soeplepel       
    melk    

    

        

4. Een soeplepel   
    olie         
    
    

      
5. Een plastic   
   dop         
    
    

   
6. Een nagel         
    

    

   
7. Een soeplepel   
    melk (in geslo-   
   ten bokaal)   
   
     
     
    

Neem een aantal bokalen en giet er ongeveer 250 ml water in. Breng vervolgens in elke bokaal 
één van de ingrediënten uit de 1ste kolom. Laat de bokalen open, in contact met de lucht. 
Beschrijf in onderstaande tabel wat er gebeurt.
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Opdracht 3: ons watergebruik onder de loep

Noteer gedurende 1 of 2 dagen waarvoor je allemaal water gebruikte en vul onderstaande tabel in.

Waarvoor gebruikte Welke stoffen bracht ik Kunnen bacteriën deze Hoe kan ik deze 
ik vandaag water? hierdoor in het water? stoffen afbreken? vervuiling beperken?

bv: Ik waste mijn handen Zeep Voor een stukje 1 keer op de zeep-
5 keer vandaag   knop duwen i.p.v. 
   verschillende keren
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