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1 Inleiding	
Beste	docent,	

Voor	 u	 ligt	 de	 lesmethode	 ‘Water	 op	 het	 Schoolplein’.	 De	 lesmethode	 heeft	 tot	 doel	 leerlingen	
bewust	 te	 maken	 van	 wateroverlast	 in	 de	 eigen	 omgeving.	 Deze	 methode	 is	 gemaakt	 voor	 2	
havo/vwo.		

De	methode	bestaat	uit	5	hoofdstukken.	Het	eerste	hoofdstuk	kost	ongeveer	2	lessen.	De	volgende	
hoofdstukken	kosten	ongeveer	1	les	per	stuk.	In	deze	6	lessen	leren	leerlingen	alles	over	de	oorzaken	
en	gevolgen	van	wateroverlast	in	hun	eigen	omgeving,	en	hoe	de	overheid	wateroverlast	probeert	te	
verkleinen.	Daarnaast	 is	er	aandacht	voor	het	eigen	handelen.	Leerlingen	leren	namelijk	wat	ze	zelf	
kunnen	doen	om	de	kans	op	wateroverlast	te	verkleinen.	Naast	de	materialen	voor	6	lessen	is	er	een	
veldwerkopdracht	(die	leerlingen	in	hun	eigen	tijd	kunnen	doen)	en	een	onderzoeksopdracht.		

Het	lijkt	veel,	6	lessen	voor	dit	onderwerp,	maar	een	groot	deel	van	deze	lessen	zijn	vervangend	voor	
bestaande	schoolboekmethode.	Zo	komt	de	waterkringloop	en	de	drietrapsstrategie	uitgebreid	aan	
bod.	Daarnaast	leren	leerlingen	over	het	verschil	tussen	weer	en	klimaat,	en	leren	ze	grafieken	lezen.	
Ook	de	opbouw	van	de	Nederlandse	stad	wordt	behandeld.	En	dat	alles	komt	aan	bod	in	relevante	
opdrachten,	waarbij	leerlingen	kritisch	naar	hun	eigen	omgeving	kijken.		

Het	bijzondere	aan	de	methode	 is	de	regionale	en	 lokale	 insteek.	De	oorzaak,	verloop	en	gevolgen	
van	 wateroverlast	 verschillen	 van	 gebied	 tot	 gebied.	 En	 de	 oplossingsrichtingen	 ook.	 In	 deze	
lesmethode	onderzoeken	leerlingen	alle	aspecten	van	wateroverlast	in	hun	eigen	omgeving.	

Het	 lesmateriaal	 is	 pas	 recent	 beschikbaar	 gekomen.	 We	 zijn	 erg	 benieuwd	 naar	 wat	 u	 van	 de	
lesmethode	vindt.	Opmerkingen	en	verbetertips	zijn	zeer	welkom!		

Veel	plezier	en	succes	met	het	doornemen	en	gebruiken	van	het	lesmateriaal.		

Groeten,	Tim	Favier	(t.t.favier@uu.nl)	
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2 Leerdoelen	
Deze	lesmethode	heeft	de	volgende	leerdoelen:	

- Leerlingen	kunnen	de	belangrijkste	kenmerken	van	wateroverlast	benoemen	(inzicht).	
- Leerlingen	kunnen	uitleggen	hoe	de	waterkringloop	in	een	landelijke	en	stedelijke	omgeving	

werkt	(inzicht).		
- Leerlingen	 kunnen	 uitleggen	 hoe	 het	 watersysteem	 (inclusief	 riolering)	 is	 ingericht	 om	

overtollig	water	af	te	voeren	(inzicht).		
- Leerlingen	kunnen	uitleggen	hoe	hoosbuien	ontstaan	(inzicht).		
- Leerlingen	kunnen	de	gevolgen	van	wateroverlast	benoemen	(inzicht).	
- Leerlingen	kunnen	een	verwachting	opstellen	en	onderbouwen	over	de	kwetsbaarheid	van	

een	 gebied	 voor	 wateroverlast,	 op	 basis	 van	 informatie	 over	 de	 hoogteligging,	
grondwaterstand,	grondsoort,	bebouwing	en	verharding	(evalueren).		

- Leerlingen	kunnen	uitleggen	wat	voor	typen	maatregelen	toegepast	kunnen	worden	door	de	
gemeente	 en	 door	 bewoners	 om	 het	 risico	 op	 wateroverlast	 te	 verkleinen,	 en	 hoe	 die	
maatregelen	werken	(inzicht).	

- Leerlingen	 kunnen	 waterhuishoudkundige	 inrichtingskenmerken	 in	 hun	 directe	 omgeving	
herkennen,	en	de	functie	daarvan	uitleggen	(toepassen).		

- Leerlingen	 kunnen	 een	 inrichtingsplan	 maken	 op	 lokaal	 schaalniveau	 (omgeving	 van	 de	
school	of	hun	eigen	straat)	om	de	gevolgen	van	wateroverlast	te	verminderen	(creeeren).	

- Leerlingen	 voelen	 de	 noodzaak	 om	 maatregelen	 te	 nemen,	 en	 zijn	 bereid	 daaraan	 bij	 te	
dragen	(betrokkenheid).	

	

	

	



5	

	

3 Materialen	
De	lesmethode	bestaat	uit	de	volgende	materialen:	

- Tekstboek	
- Opdrachtenboek	
- PowerPoint	
- Docentenhandleiding	

	

4 Werkwijze	
U	kunt	de	lesmethode	op	2	manieren	doorlopen	met	uw	leerlingen:	

1. Met	 behulp	 van	 de	 PowerPoint	 kunt	 u	 klassikaal	 uitleg	 geven.	 Na	 deze	 uitleg	 kunnen	 de	
leerlingen	 de	 opdrachten	 uit	 het	 opdrachtenboek	 maken.	 Het	 tekstboek	 is	 dan	 niet	
noodzakelijk	voor	het	maken	van	de	opdrachten,	maar	is	een	naslagwerk.	

2. U	kunt	geen	klassikale	uitleg	geven,	en	leerlingen	zelfstandig	de	leesteksten	uit	het	tekstboek	
door	laten	nemen,	en	daarna	de	opdrachten	laten	maken.			

In	de	planning	is	uitgegaan	van	lessen	van	50	minuten.	Mochten	lessen	korter	dan	deze	50	minuten	
duren,	of	komt	u	tijd	tekort,	dan	kunt	u	de	resterende	opdrachten	als	huiswerk	meegeven.		
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5 Planning	
	 Hoofdstuk	 Werkvormen	 Tijd	(in	

minuten)	
Hulpmidde
len	voor	
docent	

Hulpmiddelen	
voor	leerling	

Les	
1	

H1	Wat	is	
wateroverlast?	

Inleiding	
Opdracht	1.1,	1.2	en	1.3	

20	 PPT	 Computer/table
t	

Kwis	 5	 	 	
Uitleg	 §1.1	 Extreem	 weer	 en	
gemiddeld	weer	

10	 PPT	 	

Opdracht	1.5	en	1.6	 15	
(+huiswerk)	

	 	

Les	
2	

H1	Wat	is	
wateroverlast?	

Uitleg	§1.2	en	§1.3	 10	 PPT	 	
Opdracht	1.7	en	1.8	 15	 	 Computer/table

t	
Nabespreken	opdrachten	 25	 	 	

Les	
3	

H2	Hoe	werkt	
de	
waterkringloop	
in	een	
stedelijke	
omgeving?	

Proef	1	Verdampen,	condenseren	
en	regenen	

5	 Proef-
opstelling	

	

Proef	2	Werking	van	de	
waterkringloop	

20	 Proef-
opstelling	

	

Uitleg	 2.2	 sponswerking	 van	 de	
grond	en	2.3	De	waterkringloop	in	
een	stedelijke	omgeving	

10	 	 	

Opdrachten	2.1	t/m	2.4	 15	
(+huiswerk)	

	 	

Vervolg	op	volgende	pagina	

	 	



7	

	

Met	veldwerk	
Les	
4	

H3	Wat	
bepaalt	de	
sponswerking?	

Proef	3	Sponswerking	 20	 Proef-
opstelling	

	
Opdracht	3.1	 	

H4	Waar	is	de	
kans	op	
wateroverlast	
in	jouw	
woonplaats	het	
grootst?	

Uitleg	veldwerk	 10	 	 	
Opdracht	4.1	en	4.2	eerste	deel	 20	 	 Computer/tablet	
Opdracht	4.2	tweede	deel	 huiswerk	 	 Smartphone	

Les	
5	
	

	 Nabespreking	veldwerk	opdracht	
4.2	

30	 	 	

H5	Wat	kan	er	
tegen	
wateroverlast	
worden	
gedaan?	

Uitleg	§5.1,	5.2	en	5.3	 10	 PPT	 	

Opdrachten	5.1	en	5.2	 10	 	 	

Les	
6	

Nabespreken	opdrachten	 10	 	 	

Slotopdracht	 	 	 Computer/tablet	

	

Zonder	veldwerk	
Les	
4	

H3	Wat	
bepaalt	de	
sponswerking?	

Proef	3	Sponswerking	 20	 Proef-
opstelling	

	
Opdracht	3.1	 	

H4	Waar	is	de	
kans	op	
wateroverlast	
in	jouw	
woonplaats	het	
grootst?	

Uitleg	opdracht	 10	 	 	
Opdracht	4.1	en	4.2	 15	 	 	
Nabespreken	opdrachten	 5	 	 	

Les	
5	
	

Opdracht	4.3	 5	 	 	
Nabespreken	opdrachten	 5	 	 	

H5	Wat	kan	er	
tegen	
wateroverlast	
worden	
gedaan?	

Uitleg	§5.1,	5.2	en	5.3	 15	 PPT	 	

Opdrachten	5.1	en	5.2	 10	 	 	

Nabespreken	opdrachten	 10	 	 	

Les	
6	

Slotopdracht	 	 	 Computer/tablet	
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6 Voorbereiding	
Voor	uitvoering	van	 les	1	 t/m	6	hebben	 leerlingen	de	 tekstboeken	en	opdrachtenboeken	nodig.	Er	
hoeven	verder	geen	andere	materialen	geprint	te	worden.	Voor	een	aantal	lessen	zijn	wel	tablets	of	
computers	nodig.	

In	les	2	en	les	3	zijn	enkele	proeven	uitgevoerd.	Hieronder	staat	een	beschrijving	van	de	proeven.	

	

7 Proeven	
Proef	1:	Verdampen,	condenseren	en	regenen	
Doel	van	de	proef		

Deze	proef	verduidelijkt	de	processen	“verdamping”,	“condenseren”	en	“regenen”.	De	proef	laat	ook	
zien	hoe	het	komt	dat	hoosbuien	vooral	aan	het	eind	van	een	hete	zomerdag	ontstaan.	

	

Type	proef	

Dit	is	een	demonstratieproef.	Eventueel	kan	de	proef	ook	worden	uitgevoerd	door	leerlingen.	Maar	
dan	heb	je	wel	veel	materialen	nodig.	

	

Benodigdheden	

• Twee	glazen	potjes	met	een	metalen	deksel	(zoals	een	jampotje)	
• Water	op	kamertemperatuur	
• IJsklontjes	

	

Voorbespreking	

Stel	aan	leerlingen	de	volgende	vraag:	“Als	je	een	kopje	water	een	week	laat	staan	in	de	zon,	dan	zie	
je	 dat	 het	 water	 daarna	 verdwenen	 is.	 Waar	 is	 het	 water	 heen	 gegaan?	 En	 kan	 het	 ook	 weer	
terugkomen?”	

	

Uitvoering	(deel	1)	

Stap	1:	Giet	een	klein	laagje	water	in	de	twee	potjes.	NB:	Het	water	moet	op	kamertemperatuur	zijn,	
en	mag	niet	direct	uit	de	kraan	komen	

Stap	2:	Laat	 leerlingen	de	droge	binnenkant	 van	de	deksels	 zien,	 en	 schroef	dan	de	deksels	op	de	
potjes.	

Stap	3:	Plaats	een	van	de	twee	potjes	in	de	zon,	of	op	de	verwarming	
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Uitvoering	(deel	2)	

Gebruik	het	potje	dat	niet	staat	op	te	warmen	

Stap	4:	Leg	ijsklontjes	op	de	deksel.	Wacht	enkele	minuten.	

Stap	5:	Haal	de	deksel	van	het	potje,	en	stel	de	volgende	vragen:	

• Observatievraag:	“Wat	zie	je	aan	de	binnenkant	van	de	deksel?”.		
o Antwoord:	Je	ziet	piepkleine	waterdruppeltjes.	

• Interpretatievraag:	“Waar	komen	die	piepkleine	waterdruppeltjes	vandaan?	
o Antwoord:	Een	deel	 van	het	water	uit	de	bodem	van	het	potje	 is	 verdampt.	Het	 is	

overgegaan	van	vloeibaar	naar	gasvormig.	Het	gasvormige	water	is	onzichtbaar.	Aan	
de	bovenkant	van	het	potje	is	de	waterdamp	afgekoeld,	en	is	het	gaan	condenseren.	
Het	 water	 is	 weer	 overgegaan	 van	 gasvormig	 naar	 vloeibaar,	 en	 er	 zijn	 piepkleine	
waterdruppeltjes	ontstaan.	Dit	is	vergelijkbaar	met	een	wolk.		

Stap	6:	Beweeg	de	deksel	langzaam	zodat	de	druppeltjes	samenklonteren	tot	een	grote	druppel.	Laat	
de	druppel	van	de	deksel	af	glijden.	Stel	de	volgende	vraag:	

• Interpretatievraag:	“Als	de	piepkleine	druppeltjes	vergelijkbaar	zijn	met	een	wolk,	wat	stelt	
dan	het	samengaan	van	piepkleine	druppeltjes	tot	grote	druppels	voor?”	
o Antwoord:	Regen			

		

Uitvoering	(deel	3)	

Gebruik	het	potje	dat	is	opgewarmd	

Stap	7:	Leg	ijsklontjes	op	de	deksel.	Wacht	enkele	minuten.	Stel	ondertussen	de	volden	vraag:	

• Hypothesevraag:	 “Denk	 je	 dat	 er	minder,	meer	 of	 evenveel	waterdruppels	 vormen	 aan	de	
binnenkant	van	de	deksel?”	

Stap	8:	Haal	de	deksel	van	het	potje.	Stel	de	volgende	vraag:	

• Observatievraag:	 “Controleer	 of	 je	 verwachting	 klopt.	 Zie	 je	 nu	meer,	minder	 	 of	 evenveel	
waterdruppeltjes?”		
o Antwoord:	Er	zijn	meer	druppels	

Stap	9:	Beweeg	de	deksel	langzaam	zodat	de	druppeltjes	samenklonteren	tot	grote	druppels.	Laat	de	
druppels	van	de	deksel	af	glijden.	Benadruk	dat	er	nu	meer	druppels	van	de	deksel	afglijden	dan	bij	
het	eerste	potje.	Stel	de	volgende	vragen:	

• Interpretatievraag:	“Hoe	komt	het	dat	er	meer	druppels	zijn	gevormd?”	
o Antwoord:	Het	water	in	het	potje	is	opgewarmd,	en	er	is	meer	water	verdampt.	De	lucht	

in	het	potje	bevat	daardoor	meer	waterdamp.	En	als	die	lucht	afkoelt,	ontstaan	er	meer	
druppels.		

• Interpretatievraag:	“Hoosbuien	komen	vooral	voor	aan	het	eind	van	een	hete	zomerdag.	Hoe	
kun	je	dit	verklaren	met	wat	je	tijdens	deze	proef	hebt	gezien?”		
o Antwoord:	Op	hete	zomerdagen	is	er	veel	verdamping.	Als	deze	warme	lucht	opstijgt	en	

afkoelt,	zal	er	veel	water	condenseren.	Zo	kan	er	een	veel	regen	vormen.		
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Proef	2:	De	watercyclus	

Doel	van	de	proef		

In	 deze	 proef	 wordt	 een	 watercyclus	 nagebouwd.	 De	 proef	 verduidelijkt	 met	 name	 de	 processen	
“infiltreren”	en	“ondergronds	afstromen”,	en	het	begrip	“grondwater”.		

	

Type	proef	

Dit	is	een	demonstratieproef.		

	

Benodigdheden	

• Een	aquarium.	NB:	Bij	 collega’s	 van	biologie	 kun	 je	meestal	 een	plastic	of	 glazen	aquarium	
lenen.		

• Waterkoker	
• Kleurstof	(bv	ecoline)		
• Fijn	grind	of	zeer	grof	zand	
• Gieter	met	sproeikop	
• Whiteboard	stiften:	zwart,	blauw	en	rood	
• Glazen	of	(voorkeur)	metalen	plaat	
• IJsklontjes	

	

Voorbereiding	

Vul	de	zijkant	van	het	aquarium	met	grindjes.	Schrijf	met	een	zwarte	stift	op	het	aquarium	de	haltes	
ZEE,	LUCHT,	WOLK	en	GRONDWATER.		

Verwarm	het	water	met	de	waterkoker.	Het	hoeft	niet	te	koken,	maar	moet	wel	warm	zijn.	

Vul	de	gieter	met	koud	water,	en	doe	er	een	beetje	kleurstof	bij.	
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Uitvoering	

Stap	1:	Doe	een	beetje	water	in	het	aquarium,	tot	ongeveer	¼	van	de	hoogte	van	de	grindjes.	Plaats	
de	plaat	bovenop	het	aquarium.	Leg	de	ijsklontjes	bovenop	de	plaat.	

	

	

Stap	2:	Stel	de	volgende	observatievragen:		

• Waar	vindt	verdamping	plaats?		
• Waar	vindt	condensatie	plaats?	
• Waar	vindt	regen	plaats?	

Stap	3:	Teken	met	de	blauwe	stift	pijlen	op	het	glas,	en	schrijf	daarbij	verdampen,	condenseren	en	
regenen.	
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Stap	4:	Leg	uit	dat	we	het	proces	nu	gaan	versnellen.	Pak	de	gieter,	en	giet	een	beetje	gekleurd	water	
op	de	grindjes.	Stel	de	volgende	observatievraag:		

• Wat	gebeurt	er	met	het	water	dat	op	de	grindjes	valt?	

Stap	5:	Teken	met	de	blauwe	stift	een	pijl	op	het	glas,	en	schrijf	daarbij	infiltreren.	

Stap	 6:	 Giet	 nu	 een	 grote	 hoeveelheid	 gekleurd	 water	 op	 de	 grindjes.	 Stel	 de	 volgende	
observatievraag:		

• Wat	gebeurt	er	met	het	water	dat	geïnfiltreerd	is?	

Stap	7:	Teken	met	een	rode	stift	een	pijltje	aan	de	zijkant,	om	te	laten	zien	dat	de	grondwaterstand	
omhoog	gaat.	Teken	met	de	blauwe	stift	een	pijl	 van	de	grindjes	 richting	de	 zee,	en	 schrijf	daarbij	
ondergronds	stromen.	Leg	uit	dat	de	cyclus	nu	rond	is.	

	

	

Uitbreiding	

Je	 kunt	 de	 proef	 uitbreiden,	 door	 een	 klein	 geultje	 te	 maken	 in	 het	 grind,	 en	 te	 laten	 zien	 dat	
grondwater	 in	 het	 geultje	 omhoog	 komt.	 Je	 krijgt	 dan	 een	 RIVIER	 die	 het	 water	 naar	 ZEE	 laat	
stromen.	Je	kunt	ook	een	deel	van	het	grind	afdekken	met	een	stukje	van	een	plastic	zak.	Dan	kun	je	
oppervlakkig	afstromen	verduidelijken.	

	

Nabespreking	

Pak	het	 figuur	van	de	waterkringloop	erbij,	en	 laat	 leerlingen	alle	haltes	en	processen	 in	het	 figuur	
benoemen.	
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Proef	3:	Wat	bepaalt	de	sponswerking?	
Doel	van	de	proef		

Deze	proef	geeft	inzicht	in	de	volgende	relaties:	

• relatie	tussen	grondsoort	en	infiltratie	
• relatie	tussen	oppervlaktebedekking	en	infiltratie	
• relatie	tussen	grondwaterstand	en	infiltratie	

	

Benodigdheden	

• 3	grote	maatcilinders	van	1000ml	
• 3	kleine	maatcilinders	van	200ml	
• Droog	fijn	grind	(ongeveer	5mm	doorsnede)	
• Stukje	plastic	zeil,	in	een	cirkel	geknipt	
• Droog	fijn	zand	
• Kneedbare	klei	(geen	uitgedroogde	klei)	

	

Voorbereiding	(deel	1)	

Vul	 de	 drie	 grote	 cilinders	 voor	 80%	 met	 de	 verschillende	 soorten	 grond,	 tot	 precies	 dezelfde	
maatstreep	(bv	tot	800ml).	Stamp	de	grond	iets	aan,	met	name	de	kleigrond.		

Vul	de	kleine	cilinders	tot	precies	dezelfde	maatstreep	(bv	tot	200ml).	
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Uitvoering	(deel	1)	

Stap	1:	Stel	de	volgende	vraag	aan	de	leerlingen:	

• Hypothesevraag:	 “Wat	 denk	 je	 dat	 er	 gebeurt	 als	 je	 het	water	 toevoegt	 aan	de	 grond?	Bij	
welke	grond	zal	het	water	het	snelst	wegtrekken?”		

Stap	 2:	 Vraag	 drie	 vrijwilligers	 om	 bij	 een	 cilinder	 met	 grond	 te	 gaan	 staan	 en	 om	 op	 hetzelfde	
moment	de	kleine	cilinder	met	water	voorzichtig	toe	te	voegen.	Stel	leerlingen	de	volgende	vraag:	

• Observatievraag:	 “Bij	welke	grond	 trekt	het	water	het	 snelst	weg,	en	bij	welke	grond	 trekt	
het	water	het	langzaamst	weg?		

Stap	3:	Stel	leerlingen	de	volgende	vraag:	

• Interpretatievraag:	“Hoe	komt	het	dat	er	verschillen	zijn	 in	de	snelheid	waarmee	het	water	
wegtrekt?		

o Antwoord:	 Dit	 komt	 doordat	 de	 grond	 bestaat	 uit	 losse	 deeltjes.	 Grind	 bestaat	 uit	
grote	korrels,	en	zand	uit	kleinere	korrels.	Klei	bestaat	uit	piepkleine	plaatjes,	die	je	
niet	met	het	blote	oog	kunt	zien.	Tussen	de	korrels	en	plaatjes	zitten	ruimtes.	Deze	
ruimtes	worden	poriën	genoemd.	Het	 lijkt	misschien	alsof	grind	meer	poriën	bevat	
dan	 zand,	 en	dat	 zand	meer	poriën	bevat	dan	 klei.	Maar	dat	 is	 niet	 zo.	 Ze	hebben	
allemaal	 ongeveer	 25%	 poriën.	 Maar	 bij	 grind	 zijn	 het	 grote	 poriën,	 en	 bij	 zand	
kleinere	 poriën,	 en	 bij	 klei	 piepkleine	 poriën.	 Door	 kleine	 poriën	 kan	 het	 water	
minder	snel	 in	de	grond	wegzakken.	Bij	klei	zijn	de	poriën	daarnaast	niet	goed	met	
elkaar	verbonden.		

Gebruik	 het	 figuur	 met	 de	 detailopnames	 van	 grind,	 zand	 en	 klei	 om	 bovenstaande	 te	
verduidelijken.	 Eventueel	 kunnen	 de	 begrippen	 porositeit	 en	 doorlatendheid	 expliciet	
gemaakt	worden.		
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Voorbereiding	(deel	2)	

Vul	nu	de	drie	grote	cilinders	voor	80%	met	de	droog	zand,	tot	precies	dezelfde	maatstreep	(bv	tot	
800ml).	Stamp	het	zand	iets	aan.		

Vul	de	kleine	cilinders	tot	precies	dezelfde	maatstreep	(bv	tot	200ml).	

Maak	nu	drie	verschillende	cilinders:	

Cilinder	1:	Droog	zand	

Cilinder	2:	Droog	zand,	afgedekt	met	een	stukje	plastic	zeil	

Cilinder	3:	Nat	zand,	waarbij	de	grondwaterstand	net	beneden	de	bovenkant	van	het	zand	ligt.	

	

Uitvoering	(deel	2)	

Stap	1:	Stel	de	volgende	vraag	aan	de	leerlingen:	

• Hypothesevraag:	“Als	we	het	water	bij	de	cilinders	gieten,	bij	welke	cilinder	denk	je	dat	het	
water	het	snelst	in	het	zand	infiltreert?”		

Stap	 2:	 Vraag	 drie	 vrijwilligers	 om	 bij	 een	 cilinder	 met	 zand	 te	 gaan	 staan	 en	 om	 op	 hetzelfde	
moment	de	kleine	cilinder	met	water	voorzichtig	toe	te	voegen.	Geef	de	leerlingen	de	opdracht	met	
de	stopwatch	op	hun	telefoon	te	meten	hoe	lang	het	duurt	voordat	al	het	water	is	weggezakt	in	het	
zand.		

	

	

Nabespreking	

Vat	samen	dat	de	proef	heeft	laten	zien	dat	de	sponswerking	wordt	bepaalt	door	de	grondsoort,	de	
bedekking	en	de	grondwaterstand.		
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8 Opdrachtenboek	met	antwoordmodel	
1.	Hoe	ontstaat	wateroverlast?	

Bron	1:	Krantenartikel	over	wateroverlast	in	de	regio	IJmond	(Foto’s:	Dirk	van	Zaanen	en		112IJmond).	

Wateroverlast	in	de	regio	IJmond	

Beverwijk,	28	juli	2014.	Gisteren	is	de	regio	IJmond	getroffen	door	een	enorme	hoosbui.	Vooral	in	Beverwijk	
en	 Heemskerk	 viel	 er	 veel	 regen.	 	 De	 regenbui	 begon	 rond	 half	 2	 ’s	 middags	 en	 hield	 twee	 uur	 aan.	 In	
Beverwijk	viel	er	in	totaal	95	mm	neerslag	(bijna	10	cm).	

De	 heftige	 regenval	 zorgde	 voor	 veel	 wateroverlast.	
Straten	 liepen	onder.	Een	aantal	 straten	 in	Beverwijk	en	
Heemskerk	 liepen	 onder	water.	 De	 gemeente	 en	 politie	
hebben	 verschillende	 wegen	 moeten	 afsluiten,	 omdat	
passeren	door	het	vele	water	onmogelijk	geworden	was.	
Bij	 de	 tunnel	 bij	 de	 Viaductweg	 en	 de	 tunnel	 bij	
Meerlanden	in	Beverwijk	stond	zelfs	meer	dan	een	meter	
water.	 Ook	 liep	 de	 parkeergarage	 in	 Heemskerk	 vol	
water.	 Door	 de	 hevige	 regenval	 raakten	 automobilisten	
gestrand,	 omdat	 hun	 auto	 het	 begaf.	 Wegenwacht	 en	
bergingsbedrijven	reden	af	en	aan	om	kapotte	auto’s	weg	
te	slepen	of	weer	op	weg	te	helpen.		 	

Niet	alleen	wegen	kwamen	blank	te	staan,	maar	ook	huizen,	winkels	en	bedrijven	ondervonden	last	van	de	
regen.	Water	stroomde	over	de	drempels	van	enkele	panden,	wat	leidde	tot	schade.	

Halverwege	de	middag	was	de	hevige	regenval	eindelijk	voorbij,	maar	voor	de	brandweer	ging	het	werk	nog	
lang	door.	Brandweermensen	van	verschillende	posten	uit	de	regio	waren	tot	laat	in	de	avond	druk	bezig	om	
alle	meldingen	van	wateroverlast	te	verwerken.	Het	is	nog	niet	bekend	hoe	hoog	de	schade	precies	is.			
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Opdracht	1.1:	Wateroverlast	in	de	regio	IJmond	

Lees	het	artikel	op	de	vorige	bladzijde.			

	

Opdracht	1.2:	Wateroverlast	bij	jou	in	de	buurt	(I)?	

Wat	in	de	regio	IJmond	is	gebeurd	kan	op	veel	meer	plaatsen	gebeuren.	

NB:	 In	 deze	 opdracht	 spreken	 leerlingen	 verwachtingen	 uit,	maar	 in	 de	 volgende	 opdracht	 gaan	
leerlingen	controleren	wat	er	echt	gebeurt	als	er	een	hoosbui	valt	die	eens	in	de	10	jaar	voorkomt.	

A. Heb	jij	wel	eens	wateroverlast	meegemaakt	zoals	in	de	Regio	IJmond	op	28	juli	2014?	Zo	ja,	
waar	en	wanneer	was	dat?	<Eigen	antwoord>	

B. Verwacht	 jij	 dat	er	 in	de	omgeving	van	 jouw	school	wateroverlast	 kan	optreden	als	 gevolg	
van	een	hoosbui?	Waarom	denk	je	dat?	<Eigen	antwoord>	

C. Verwacht	jij	dat	er	in	de	straat	waar	jij	woont	wateroverlast	kan	optreden	als	gevolg	van	een	
hoosbui?	Waarom	denk	je	dat?	<Eigen	antwoord>	

D. Bij	hoeveel	centimeter	water	op	straat	denk	 jij	dat	 jouw	straat	slecht	begaanbaar	worden?	
<Eigen	antwoord>	

E. Bij	 hoeveel	 centimeter	 water	 op	 straat	 denk	 dat	 water	 jouw	 huis	 in	 zal	 stromen?	 <Eigen	
antwoord>	

	

Opdracht	1.3:	Wateroverlast	bij	jou	in	de	buurt	(II)?	

We	gaan	nu	kijken	wat	er	echt	gebeurt	als	er	een	hoosbui	plaatsvindt	in	jouw	woonomgeving	of	in	de	
omgeving	 van	 je	 school.	 Daarvoor	 gebruiken	we	 de	website	 hhnk.klimaatatlas.net.	 Deze	 applicatie	
bevat	digitale	kaarten	die	met	computermodellen	zijn	berekend.	

NB:	 In	 de	 applicatie	 ……	 heet	 de	 kaartlaag	 “wateroverlast”.	 Maar	 deze	 naam	 is	 eigenlijk	 niet	
geschikt.	De	kaartlaag	 laat	namelijk	alleen	de	waterdiepte	zien	bij	een	bui	die	eens	 in	de	10	 jaar	
voorkomt.	

NB:	Leerlingen	kunnen	moeite	hebben	zich	iets	voor	te	stellen	bij	de	waterdiepten.	Leg	dan	uit	hoe	
je	mm	kunt	omrekenen	naar	cm.	Dus:	100mm	=	10cm	(is	de	lengte	van	je	hand)	250mm	=	25cm	(is	
de	lengte	van	je	arm).		

A. Zoek	waar	en	hoeveel	water	er	zal	blijven	staan	op	straat	in	de	omgeving	van	je	school	als	er	
een	 hoosbui	 plaatsvindt.	 Gebruik	 de	 kaartlaag	 “wateroverlast”	 om	 deze	 vraag	 te	
beantwoorden.	 Deze	 kaartlaag	 laat	 zien	 wat	 er	 gebeurt	 als	 er	 een	 hoosbui	 plaatsvindt	
waarbij	er	0,1m	(100mm)	water	 in	2	uur	valt.	Dit	 is	vergelijkbaar	met	de	hoosbui	die	 in	de	
Regio	 IJmond	 viel.	 <Eigen	 antwoord.	 NB:	Water	 blijft	 vooral	 op	 de	 laagste	 delen	 van	 de	
straat	staan.	Bij	veel	straten	zijn	er	langs	de	rand	stroombanen	gemaakt,	zodat	het	midden	
van	de	straat	droogblijft.>	
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B. Hoe	denk	je	dat	het	komt	dat	de	waterdiepte	op	sommige	delen	van	de	straat	veel	hoger	is	
dan	0,1m	(100mm)?	<	Omdat	het	water	naar	het	laagste	deel	van	de	straat	stroomt	en	zich	
hier	verzamelt,	kan	er	op	sommige	plekken	veel	meer	water	komen	te	staan	dan	100mm>	

C. Zoek	 uit	 of	 de	wegen	 in	 de	 omgeving	 van	 je	 school	 niet	meer	 begaanbaar	 zijn	 als	 er	 een	
hoosbui	plaatsvindt.	Gebruik	hiervoor	de	kaartlaag	“begaanbare	wegen”.	<Eigen	antwoord.	
NB:	Met	 name	 laaggelegen	wegen	 en	 tunnels	 kunnen	 niet	meer	 begaanbaar	 zijn	 bij	 een	
hoosbui.>	

D. Bepaal	 nu	 voor	 de	 straat	 waar	 jij	 woont	 of	 er	 wateroverlast	 voor	 kan	 komen	 als	 er	 een	
hoosbui	plaatsvindt.	Kijk	weer	naar	de	waterdiepte,	en	naar	de	begaanbaarheid	van	wegen.	
<Eigen	antwoord>	

E. In	welke	delen	 van	 jouw	woonplaats	 zullen	de	 gevolgen	 van	een	hoosbui	 het	 grootst	 zijn?	
<Eigen	 antwoord.	NB:	Vaak	 is	 er	 in	 de	oudere	woonwijken	 van	 grote	 steden	een	hogere	
kans	op	wateroverlast.	In	een	latere	les	gaan	we	hier	verder	naar	kijken.>	
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Opdracht	1.4:	De	regenquiz	

1.	Hoeveel	neerslag	valt	er	per	jaar	in	Nederland?	
A. 20	cm	
B. 40cm	
C. 80cm	 	 	
D. 200cm	

à 	goede	antwoord:	C.		

	

2.	Hoe	veel	tijd	van	het	jaar	regent	het	in	Nederland?	
A. 5%		 	 	
B. 10%	 	 	
C. 20%	
D. 50%	

à 	goede	antwoord:	A	en	B.	 In	de	zomer	regent	het	5%	van	de	tijd,	 in	de	winter	10%	van	de	
tijd.	Dat	valt	dus	erg	mee!	

	

3.	In	welk	seizoen	valt	de	meeste	neerslag?	
A. In	de	zomer	
B. In	de	winter	
C. Maakt	niet	uit:	In	de	zomer	en	winter	regent	het	even	veel	

à 	goede	antwoord:	C.	In	de	zomer	en	winter	regent	het	ongeveer	evenveel.		

	

4.	Hoe	hard	(intensiteit)	regent	het	gemiddeld	genomen?	
A. 1mm/uur	 	

à 	goed:	in	de	winter	
B. 2mm/uur	 	

à 	goed:	in	de	zomer	
C. 5mm/uur	
D. 10mm/uur	

à 	 goede	 antwoord:	 A	 en	 B.	 In	 de	 zomer	 regent	 het	 gemiddeld	 2mm	 per	 uur,	 in	 de	winter	
gemiddeld	1mm	per	uur.	Let	op:	dit	zijn	gemiddelden!	Het	kan	ook	harder	of	zachter	regenen.	

	

5.	Wanneer	spreek	je	van	een	hoosbui?	
A. Als	het	meer	dan	5mm	regent	in	een	uur	
B. Als	het	meer	dan	10mm	regent	in	een	uur	
C. Als	het	meer	dan	25mm	regent	in	een	uur	
D. Als	het	meer	dan	100mm	regent	in	een	uur	

à 	goede	antwoord:	C.	Dit	is	één	van	de	twee	definities	die	KNMI	gebruikt.	De	andere	definitie	
is	meer	dan	10mm	in	10	minuten.	
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6.	Is	een	hoosbui	een	weersverschijnsel	of	een	klimaatverschijnsel?	
A. Weersverschijnsel		 	
B. Klimaatverschijnsel	

	
à 	goede	antwoord:	A:	Het	weer	kan	verschillen	van	dag	tot	dag	(en	van	uur	tot	uur),	en	het	
klimaat	is	het	gemiddelde	weer	van	een	aantal	jaren.		

	

	

Opdracht	1.5:	Hoosbuien	in	kaarten	

Bekijk	onderstaande	bron.	De	bron	laat	een	kaart	zien	van	de	neerslaghoeveelheid	die	viel	op	28	juli	
2014,	de	dag	dat	er	wateroverlast	was	in	de	Regio	IJmond.		
	

A. Welke	uitspraak	is	juist?	
A. Er	kwamen	die	dag	hoosbuien	voor	in	heel	Noord	Holland	
B. Er	kwamen	die	dag	hoosbuien	voor	in	heel	Nederland	
C. Er	kwamen	die	dag	alleen	in	Noord	Holland	hoosbuien	voor	
D. Er	kwamen	die	dag	in	enkele	provincies	hoosbuien	voor	

	
à 	 goede	 antwoord:	 D:	 Je	 ziet	 dat	 er	 veel	 neerslag	 is	 gevallen	 in	 het	 zuidelijk	 deel	 van	
Noord	Holland,	 in	Utrecht,	en	op	de	Veluwe.	 In	Zuid	Nederland	was	er	enige	regen,	en	in	
Noord	Nederland	was	het	droog.		

	

Bron	2:	Neerslaghoeveelheid	op	28	juli	2014	(24-uurs	som).	
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B. Wat	 wordt	 er	 bedoeld	 met	 de	 uitspraak	 “hoosbuien	 zijn	 vaak	 een	 lokaal	 verschijnsel”?	
Antwoord:	 Als	 er	 een	 hoosbuien	 is,	wordt	 slechts	 een	 klein	 gebied	 getroffen,	 en	
niet	het	hele	land.	

	

Bekijk	onderstaande	twee	bron.	Deze	bronnen	laten	de	neerslag	en	temperatuur	zien	in	juli	2015.			

A. Op	welke	dag	regende	het	het	meest	(hoogste	neerslaghoeveelheid)?	Op	13	juli	(27mm)	

B. Op	welke	dag	regende	het	het	langst	(hoogste	neerslagduur)?	Op	26	juli	(8	uur)	

C. Op	 welke	 dag	 regende	 het	 het	 hardst	 (hoogste	 neerslagintensiteit)?	 Op	 8	 juli	 (26mm	 in	
slechts	1	uur)	

	

Volgens	het	KNMI	is	er	sprake	van	een	hoosbui	als	er	25	mm	regen	of	meer	binnen	een	uur	valt,	OF	als	
er	10	mm	of	meer	binnen	5	minuten	valt.	

D. Bereken	de	neerslagintensiteit	op	8	Juli.	26mm/uur	

E. Vergelijk	de	neerslagintensiteit	op	8	Juli	met	de	definitie	van	een	hoosbui.	Denk	je	dat	er	op	8	
juli	sprake	was	van	een	hoosbui?	Ja,	want	er	viel	meer	dan	25mm	per	uur.	

	

Volgens	het	KNMI	ontstaan	hoosbuien	vooral	aan	het	eind	van	warme	dagen.		

F. Waarom	 regende	 het	 juist	 op	 8	 Juli	 zo	 hard?	 Kun	 je	 dat	 verklaren	met	 het	 figuur	 van	 de	
temperatuur?	Hoosbuien	komen	vaak	voor	aan	het	eind	van	warme	dagen.	Tot	en	met	8	
juli	was	het	erg	warm.	Er	was	veel	verdamping,	waardoor	er	veel	vocht	in	de	lucht	kwam.	
De	opstijgende	vochtige	lucht	koelde	af,	en	condenseerde.	Dit	leidde	tot	de	hoosbui.		

G. Kun	 je	 deze	 Juli	 2015	 een	 “normale	 maand”	 noemen?	 Vergelijk	 de	 totale	
neerslaghoeveelheid	en	 totale	neerslagduur	 rechts	bovenin	de	bron	met	bron	2,	3	en	4	uit	
het	 tekstboek.	Wat	betreft	de	 totale	neerslaghoeveelheid	en	 totale	neerslagduur	was	 juli	
2015	een	normale	maand.	In	een	gemiddelde	julimaand	regent	het	even	veel	en	even	lang.	
Maar	wat	bijzonder	was,	was	dat	er	een	hoosbui	plaatsvond.	Die	komen	niet	vaak	voor.	
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Bron	2A:	Neerslag	in	Juli	2015	

	

	

Bron	2B:Temperatuur	in	Juli	2015	

	

	

Opdracht	1.7:	Hoosbuien	en	klimaatverandering	

Lees	eerst	Paragraaf	1.2	uit	het	tekstboek		

A. Volgens	klimaatonderzoekers	neemt	de	frequentie	van	hoosbuien	 in	de	toekomst	toe.	Wat	
wordt	hiermee	bedoeld?	

a) In	de	toekomst	zullen	er	zwaardere	hoosbuien	voorkomen	
b) In	de	toekomst	zullen	er	minder	zware	hoosbuien	voorkomen	
c) In	de	toekomst	zullen	er	vaker	hoosbuien	voorkomen	
d) In	de	toekomst	zullen	er	minder	vaak	hoosbuien	voorkomen	
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à 	goede	antwoord:	C.	Frequentie	is	een	ander	woord	voor	“hoe	vaak	iets	voorkomt”.		

B. Leg	 uit	 waarom	 het	 logisch	 is	 dat	 hoosbuien	 vaker	 zullen	 voorkomen	 als	 gevolg	 van	
klimaatverandering.	 In	de	toekomst	zullen	er	meer	warme	perioden	zijn	 in	de	zomer,	met	
veel	 verdamping.	 Op	 zulke	 dagen	 komt	 er	 veel	 vocht	 in	 de	 lucht.	 Als	 de	 opstijgende	
vochtige	lucht	afkoelt,	condenseert	het	vocht	en	krijg	je	regen.	In	de	toekomst	zullen	er	dus	
vaker	hoosbuien	zijn.	

	

	

Opdracht	1.8:	Gevolgen	van	een	hoosbui	

Gebruik	nogmaals	de	website	hhnk.klimaatatlas.net.	Deze	applicatie	bevat	digitale	kaarten	die	met	
computermodellen	zijn	berekend.		

Zet	 aan	 de	 rechterkant	 de	 kaartlaag	
'begaanbaarheid	 wegen'	 aan,	 en	 zet	 de	
kaartlaag	‘wateroverlast’	aan	als	achtergrond.	

	
	

A. Bij	welke	waterdieptes	zijn	wegen	nog	begaanbaar	voor	gewone	auto's?	
a. 0	tot	10cm	
b. 0	tot	25cm	
c. 0	tot	50cm	
d. 0	tot	100cm	

à 	Goede	antwoord:	A.	Alleen	bij	0	tot	10cm	water	kunnen	gewone	autos	nog	rijden	

	

B. Bij	welke	waterdieptes	zijn	wegen	nog	begaanbaar	voor	speciale	voertuigen?	
a. 0	tot	10cm	
b. 0	tot	25cm	
c. 0	tot	50cm	
d. 0	tot	100cm	

à 	Goede	antwoord:	B.	Speciale	voertuigen	(zoals	bussen,	ambulances,	brandweerwagens,	
etc)	kunnen	maximaal	25cm	water	aan.	

	

C. Waarom	denk	je	dat	voertuigen	bij	hoge	waterstanden	in	de	problemen	komen?		

Er	komt	dan	te	veel	opspattend	water	in	de	motor.	Daarnaast	remt	het	water	de	auto	af.	

	

D. Kun	jij	voorbeelden	noemen	van	calamiteitenverkeer?	
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Ambulances	and	brandweerwagens.	

	

Zet	 nu	 aan	 de	 rechterkant	 de	 kaartlaag	
'begaanbaarheid	wegen'	uit,	en	zet	de	kaartlaag	
‘kwetsbare	panden’	en	‘wateroverlast’	aan.	
	

	
	

E. Zijn	er	panden	in	jouw	woonomgeving	waar	het	water	naar	binnen	kan	lopen?	

	

Hoosbuien	zorgen	voor	overlast	en	schade,	maar	leiden	zelden	tot	dodelijk	slachtoffers.	

F. Waarom	 denk	 je	 dat	 hoosbuien	 er	 niet	 snel	 dodelijke	 slachtoffers	 zullen	 vallen	 bij	 een	
hoosbui?	
Het	water	is	niet	diep	genoeg	om	te	kunnen	verdrinken.	
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2.	Hoe	werkt	de	waterkringloop	in	de	stedelijke	omgeving?	

In	deze	les	gaan	we	een	paar	proefjes	doen	om	te	verduidelijken	hoe	de	waterkringloop	werkt.		

	

Proef	1:	Verdampen,	condenseren	en	regenen	

A. Hoe	heet	het	proces	waarbij	water	van	vloeibaar	 (onderin	het	potje)	naar	gasvormig	(in	de	
lucht	in	het	midden	en	bovenste	deel	van	het	potje)	gaat?	Verdampen	

B. Hoe	heet	 het	 proces	waarbij	water	 van	 gasvormig	 (in	 de	 lucht	 in	 het	midden	 en	 bovenste	
deel	 van	 het	 potje)	 naar	 vloeibaar	 (in	 de	 piepkleine	 druppeltjes	 aan	 de	 onderkant	 van	 de	
deksel)	gaat?	Condenseren	

C. Hoe	komt	het	dat	er	meer	druppels	ontstaan	in	het	opgewarmde	potje	dan	in	het	potje	op	
kamertemperatuur?	 In	het	opgewarmde	potje	 is	er	meer	verdamping,	en	daardoor	kan	er	
meer	condenseren.		

D. Hoosbuien	komen	vooral	voor	aan	het	eind	van	een	hete	zomerdag.	Hoe	kun	je	dit	verklaren	
met	wat	 je	 tijdens	 deze	 proef	 hebt	 gezien?	 Een	 hete	 zomerdag	 lijkt	 op	 het	 opgewarmde	
potje.	Daarin	was	er	meer	verdamping,	meer	condensatie,	en	meer	neerslag.	
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Proef	2:	Werking	van	de	waterkringloop	

In	het	figuur	hieronder	zie	je	alle	plekken	waar	water	voorkomt.		

Schrijf	op	de	stippellijntjes	 in	het	 figuur	de	namen	van	de	processen	waarbij	water	van	de	
ene	 naar	 de	 andere	 plek	 gaat.	 In	 het	 figuur	 hieronder	 zijn	 de	 namen	 van	 de	 processen	
opgenomen.	
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Lees	voordat	je	de	volgende	opdrachten	maakt	eerst	hoofdstuk	2	uit	het	tekstboek.	

	

Opdracht	2.1:	De	waterkringloop	in	natuurlijke	omgeving	en	in	de	stad	

In	 de	 onderstaande	 bron	 is	 op	 een	 schematische	 wijze	 weergegeven	 wat	 het	 verschil	 tussen	 een	
waterkringloop	in	een	natuurlijke	omgeving	en	een	waterkringloop	in	de	stad.		

	

Bron	3:	De	waterkringloop	in	een	natuurlijke	omgeving	(links)	en	waterkringloop	in	een	stad	(rechts)	

	 	

	

A. Neem	de	nummers	2,	3,	6	en	8	over	en	noteer	de	naam	van	het	proces	dat	bij	de	pijl	hoort.		
	

1	 Neerslag	 5	 Neerslag	

2	 Verdamping	 6	 Verdamping	

3	 Infiltratie	 7	 Aanvoer	van	drinkwater	

4	 Afvoer	via	rivieren	en	meren	 8	 Infiltratie	

	 	 9	 Afvoer	via	het	riool	
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B. Het	proces	bij	de	pijl	3	en	pijl	8	 is	hetzelfde	proces.	Hoe	komt	het	dat	dit	proces	 in	de	stad	
veel	 kleiner	 is?	Een	groot	deel	 van	de	grond	 is	bedekt	met	gebouwen	en	met	verharding	
(asfalt,	tegels,	beton),	en	het	water	kan	daardoor	niet	goed	de	grond	in	trekken.	

C. Waarom	 is	 het	 logisch	 dat	 als	 pijl	 8	 klein	 is,	 pijl	 9	 groot	 is?	Het	 overtollige	 water	 moet	
afgevoerd	worden.	Dat	gebeurt	vooral	via	de	riolen.	

D. In	welke	situatie,	in	een	natuurlijke	omgeving	of	in	de	stad,	is	de	sponswerking	van	de	grond	
het	grootst?	In	een	natuurlijke	omgeving.	

	

Opdracht	2.2:	Waterstromen	tijdens	een	regenbui	in	de	stad	

In	de	onderstaande	bron	worden	de	waterstromen	getoond	tijdens	een	regenbui	in	de	stad.	

	

Bron	4:	Waterstromen	in	de	stad	tijdens	een	regenbui.	

	 	

A. Is	er	in	de	bovenstaande	situatie	sprake	van	een	gescheiden	of	een	gemengd	rioolsysteem?	
Gemengd.	Wat	zowel	afvalwater	als	regenwater	komt	in	het	riool	terecht.	Daarnaast	werkt	
de	overstort.		

B. Hoe	kan	je	afleiden	uit	dit	plaatje	dat	er	waarschijnlijk	sprake	is	van	een	hoosbui?	
a) Het	mannetje	loopt	met	een	paraplu.	
b) De	dakgoten	staan	vol	water.	
c) De	riooloverstort	is	in	gebruik.	
d) Er	staat	water	in	de	sloot	of	gracht.	

C. Wat	is	het	nadeel	van	een	riooloverstort?	
a) Het	water	stroomt	terug	in	het	huis.	
b) Je	kunt	de	wc	niet	meer	doortrekken.	
c) Het	riool	raakt	snel	verstopt.	
d) Sloten	en	grachten	raken	sterk	vervuild.	
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Opdracht	2.3:	Afvoer	van	vies	water	

Rioolwaterzuiveringsinstallaties	zijn	hard	nodig	om	het	afvalwater	uit	het	riool	schoon	te	maken.	

A) Welke	 soorten	 water	 hoeven	 niet	 gezuiverd	 te	 worden?	 (er	 zijn	 meerdere	 goede	
antwoorden)		

a) regenwater		
b) wc	water	
c) water	uit	de	dakgoot		
d) water	op	straat	dat	in	de	put	terecht	komt		
e) (af)waswater	

B) Bij	 welk	 rioolsysteem,	 gescheiden	 of	 gemengd,	 komt	 er	 meer	 water	 in	 de	
rioolwaterzuiveringsinstallatie?	Bij	een	gemengd	systeem.	Dan	komt	er	ook	regenwater	bij.	

		

Opdracht	2.4:	Waterafvoer	in	jouw	omgeving	

Gebruik	 hiervoor	 google	 maps	 en	 streetview	 of	 kijk	 rond	 in	 je	 eigen	 straat.	 Gebruik	 eventueel	
www.street-view-maps.nl.		

A. Hoeveel	 putten	 liggen	 er	 in	 de	 straat	 waar	 jij	 woont?	 <verschillende	 antwoorden	 per	
leerling>	

B. Om	de	hoeveel	meter	ligt	er	zo'n	put?	<verschillende	antwoorden	per	leerling>	

C. Weet	 jij	 een	 rioolzuiveringsinstallatie	 bij	 jou	 in	 de	 buurt	 te	 liggen?	 <verschillende	
antwoorden	per	leerling>	

D. Zo	 niet,	 zoek	 dan	met	 google	maps	waar	 bij	 jou	 in	 de	 buurt	 zo'n	 zuiveringsinstallatie	 zich	
bevindt.	

E. Hoe	ver	is	deze	installatie	bij	jouw	huis	vandaan?	<verschillende	antwoorden	per	leerling>	

		

	

	 	



30	

	

3.	Wat	bepaalt	de	sponswerking?	

In	deze	 les	gaan	we	een	proef	uitvoeren	om	te	verduidelijken	hoe	welke	factoren	de	sponswerking	
bepalen.		

	

Proef	3:	Factoren	die	de	sponswerking	bepalen	

A. Zet	de	volgende	grondsoorten	in	volgorde	van	de	snelheid	waarmee	water	wegtrekt:	
klei,	grind	en	zand	
snel:	 	 grind	
redelijk	snel:	 zand	
langzaam:	 klei	

B. Hoe	komt	het	dat	water	snel	wegtrekt	in	grind,	en	langzaam	wegtrekt	in	klei?	Grind	
heeft	grote	porien	die	met	elkaar	verbonden	zijn.	Klei	bestaat	uit	plaatjes,	en	heeft	
zeer	kleine	porien	die	niet	met	elkaar	verbonden	zijn.	Zie	het	figuur	hieronder.	Alles	
bij	elkaar	heeft	klei	ongeveer	evenveel	porien	als	zand	en	grind.	Het	verschil	is	dat	
de	porien	kleiner	zijn	en	niet	goed	met	elkaar	verbonden	zijn.		

	

C. Wat	 is	 de	 invloed	 van	 bedekking	 zoals	 asfalt,	 tegels	 en	 klinkers	 op	 de	 snelheid	
waarmee	water	weg	kan	trekken	in	de	grond?	Asfalt,	tegels	en	klinkers	zijn	vrijwel	
ondoorlatend.	Daardoor	kan	water	niet	in	de	grond	trekken.		

D. Wat	 is	de	 invloed	van	de	grondwaterstand	op	de	snelheid	waarmee	water	weg	kan	
trekken	in	de	grond?	Hoe	hoger	de	grondwaterstand,	hoe	minder	water	er	weg	kan	
zakken.	De	grond	is	dan	snel	‘vol’.	
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Opdracht	3.1:	Bedekking		

Hoe	makkelijk	kan	het	water	infiltreren	bij	de	onderstaande	foto’s?	Kies	steeds	uit	A,	B,	C	of	D.	

	

	

Asfalt	

A) zeer	moeilijk	
B) moeilijk	
C) redelijk	makkelijk	
D) makkelijk	
	

	

Planten	

A) zeer	moeilijk	
B) moeilijk	
C) redelijk	makkelijk	
D) makkelijk	

	

Beton	

A) zeer	moeilijk	
B) moeilijk	
C) redelijk	makkelijk	
D) makkelijk	
	
	
	

	

Klinkers	

A) zeer	moeilijk	
B) moeilijk	
C) redelijk	makkelijk	
D) makkelijk	

	

Gras	

A) zeer	moeilijk	
B) moeilijk	
C) redelijk	makkelijk	
D) makkelijk	

	

Braak	liggende	grond	

A) zeer	moeilijk	
B) moeilijk	
C) redelijk	makkelijk	
D) makkelijk	
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4.	Waar	is	de	kans	op	wateroverlast	het	grootst?	(met	veldwerk)	

Inleiding	
De	kans	op	wateroverlast	is	afhankelijk	van	de	kenmerken	van	de	omgeving.	Het	hangt	onder	andere	
af	van:		

A) het	%	bebouwing	(huizen,	kantoren,	etc)	
B) het	%	verharding	(asfalt,	beton,	tegels,	etc).		
C) het	%	groen	(aarde,	gras,	planten,	etc)	
D) het	%	water	(sloten,	grachten,	kanalen,	vijvers,	etc)	

	

Doel	

In	 deze	 veldwerkopdracht	 gaan	 we	 kijken	 waar	 de	 kans	 op	 wateroverlast	 het	 grootst	 is	 in	 jouw	
woonplaats.	We	gaan	observaties	uitvoeren,	en	maken	een	kaart	op	basis	van	die	observaties	

	

Werkwijze	gegevens	verzamelen	

Stap	1:	Ga	naar	een	buurt	toe	in	jouw	woonplaats.		

Stap	 2:	 Open	 in	 de	 browser	 op	 je	 smartphone	 de	 volgende	 link:	
www.tinyurl.com/veldwerkwateroverlast.	Je	krijgt	nu	een	formulier.	

Stap	3:	Klik	op	de	link	in	het	formulier.	Je	ziet	nu	een	kaartje	van	50	bij	50m.	Klik	op	het	symbool		aan	
de	linkerkant	(								)	om	in	te	zoomen	naar	jouw	locatie.		

Stap	4:	Kijk	 in	het	kaartje,	en	doe	observaties.	Maak	een	schatting	van	het	percentage	bebouwing,	
verharding,	groen	en	water.	Voer	de	gegevens	in	het	formulier	in.		

Stap	5:	Neem	een	foto.		

Stap	6:	Stel	de	locatie	in.	Zoom	in	het	kaartje	in	op	jouw	locatie.	Dit	kun	je	doen	door	te	klikken	op	
het	symbooltje	aan	de	linkerkant	(								).		

Stap	7:	Klik	op	“indienen”	

Doe	dit	bij	5	verschillende	straten	in	deze	buurt!	Vul	het	formulier	steeds	volledig	in.		

	

Werkwijze	gegevens	analyseren	

Stap	1:	Open	op	je	laptop	de	website	www.tinyurl.com/resultatenwateroverlast	

Stap	2:	Klik	op	de	tabbladen	om	de	gegevens	te	zien	die	jij	en	je	medeleerlingen	hebben	verzameld.	

Stap	3.	Zoom	bij	de	tabbladen	“wateroverlast”	in.	Je	ziet	nu	kaarten	met	de	kans	op	wateroverlast.		

Stap	4:	Zoom	nog	verder	in.	Je	ziet	nu	een	kaart	met	de	waterdiepte	bij	een	hoosbui.	

Vraag	A:	Klopt	het	dat	de	kans	op	wateroverlast	het	 grootst	 is	 in	buurten	met	veel	bebouwing	en	
verharding?	

Vraag	B:	Welke	factoren	denk	je	dat	er	nog	meer	van	invloed	zijn	op	de	kans	op	wateroverlast?		
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4.	Waar	is	de	kans	op	wateroverlast	het	grootst?	(zonder	veldwerk)	

Opdracht	4.1:	Bedekking	van	straten	

Bekijk	 de	 foto’s	 van	 de	 wijktypen	 hieronder.	 Maak	 daarna	 een	 schatting	 per	 wijktype	 van	 het	
percentage	van	de	straat	dat	bedekt	is	met	groen	(grond,	gras	en	planten),	en	het	percentage	van	de	
straat	 dat	 bedekt	 is	 met	 water	 (sloten,	 kanalen,	 grachten,	 vijvers,	 etc).	 Met	 ‘straat’	 wordt	 alles	
bedoeld	dat	tussen	de	gebouwen	ligt.	Dus	zowel	de	openbare	weg	als	de	tuinen.		

	

Bron	5:	Foto’s	van	verschillende	typen	wijken.	

1.	Historische	binnenstad	(voor	1900)	

	

2.	Stedelijk	bouwblok	(vooroorlogs)	

	

Groen:	
a) 0-5%	
b) 5-10%	
c) 10-25%	
d) 25-50%	

Water:	
a) 0-5%	
b) 5-10%	
c) 10-25%	
d) 25-50%	

Groen:	
a) 0-5%	
b) 5-10%	
c) 10-25%	
d) 25-50%	

Water:	
a) 0-5%	
b) 5-10%	
c) 10-25%	
d) 25-50%	

	

3.	Volkswijk	(vooroorlogs)	

	

4.	Tuindorp	(vooroorlogs)	

	

Groen:	
a) 0-5%	
b) 5-10%	
c) 10-25%	
d) 25-50%	

Water:	
a) 0-5%	
b) 5-10%	
c) 10-25%	
d) 25-50%	

Groen:	
a) 0-5%	
b) 5-10%	
c) 10-25%	
d) 25-50%	

Water:	
a) 0-5%	
b) 5-10%	
c) 10-25%	
d) 25-50%	
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5.	Hoogbouw	(jaren	1960)	

	

6.	Naoorlogse	woonwijk	(jaren	1960)	

	

Groen:	
a) 0-5%	
b) 5-10%	
c) 10-25%	
d) 25-50%	

Water:	
a) 0-5%	
b) 5-10%	
c) 10-25%	
d) 25-50%	

Groen:	
a) 0-5%	
b) 5-10%	
c) 10-25%	
d) 25-50%	

Water:	
a) 0-5%	
b) 5-10%	
c) 10-25%	
d) 25-50%	

	

7.	Bloemkoolwijk	(jaren	1980)	

	

8.	Vinexwijk	(jaren	2000	-	nu)	

	

Groen:	
a) 0-5%	
b) 5-10%	
c) 10-25%	
d) 25-50%	

Water:	
a) 0-5%	
b) 5-10%	
c) 10-25%	
d) 25-50%	

Groen:	
a) 0-5%	
b) 5-10%	
c) 10-25%	
d) 25-50%	

Water:	
a) 0-5%	
b) 5-10%	
c) 10-25%	
d) 25-50%	
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9.	Villawijk	

	

10.	Bedrijventerrein	

	

Groen:	
a) 0-5%	
b) 5-10%	
c) 10-25%	
d) 25-50%	

Water:	
a) 0-5%	
b) 5-10%	
c) 10-25%	
d) 25-50%	

Groen:	
a) 0-5%	
b) 5-10%	
c) 10-25%	
d) 25-50%	

Water:	
a) 0-5%	
b) 5-10%	
c) 10-25%	
d) 25-50%	

	

Opdracht	4.2:	Wateroverlast	per	wijktype	

A) In	welke	twee	wijktypen	denk	je	dat	de	kans	op	wateroverlast	het	grootst	is?	Leg	uit	waarom.	
De	historische	stad	en	het	stedelijk	bouwblok.	Daar	is	nauwelijks	groen	en	water	(tenzij	er	
grachten	zijn).	Dus	kan	het	water	niet	wegstromen	of	infiltreren	in	de	bodem.	

B) In	welke	twee	wijktypen	denk	je	dat	de	kans	op	wateroverlast	het	kleinst	is?	Leg	uit	waarom.	
Bij	de	villawijk	en	de	Vinexwijk.	Bij	de	villawijk	is	er	zeer	veel	groen.	Bij	de	Vinexwijk	is	er	
ook	 veel	 groen,	 en	 veel	 water.	 Dus	 kan	 het	 water	 snel	 wegstromen	 of	 infiltreren	 in	 de	
bodem.	

C) Vergelijk	 de	 vooroorlogse	 (foto	 1-4)	 en	 de	 naoorlogse	 wijktypen	 (foto	 5-8)	 met	 elkaar.	 In	
welke	 groep	 wijktypen	 is	 de	 kans	 op	 wateroverlast	 het	 grootst?	 In	 de	 vooroorlogse	
wijktypen	 is	 de	 kans	 op	wateroverlast	 het	 grootst.	Niet	 alleen	 is	 er	meer	 verharding:	 de	
huizen	staan	er	ook	dichter	op	elkaar.	Er	is	dus	ook	meer	bebouwing.		
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Opdracht	4.3:	Wateroverlast	in	jouw	eigen	wijk	

A) Bepaal	voor	de	wijk	waar	jij	woont	wat	voor	wijktype	het	is.	<eigen	antwoord>	

B) Zoek	je	straat	op	in	Google	Maps,	en	daarna	Streetview.	Maak	een	screenshot	dat	een	goed	
beeld	geeft	van	de	inrichting	van	jouw	straat.	<eigen	antwoord>	

C) Maak	een	schatting	van	het	percentage	van	jouw	straat	dat	bedekt	is	met	verharding	(asfalt,	
beton,	tegels,	klinkers,	etc).	<eigen	antwoord>	

a) 0-10%	
b) 10-20%	
c) 20-30%	
d) 30-40%	
e) 40-50%	
f) 50-75%	
g) 75-100%	

D) Maak	een	schatting	van	het	percentage	van	jouw	straat	dat	bedekt	is	met	groen	(grond,	gras	
en	planten).	<eigen	antwoord>	

a) 0-10%	
b) 10-20%	
c) 20-30%	
d) 30-40%	
e) 40-50%	
f) 50-75%	
g) 75-100%	

E) Maak	 een	 schatting	 van	 het	 percentage	 van	 jouw	 straat	 dat	 bedekt	 is	 met	 water	 (sloten,	
kanalen,	grachten,	vijvers,	etc).	<eigen	antwoord>	

a) 0-10%	
b) 10-20%	
c) 20-30%	
d) 30-40%	
e) 40-50%	
f) 50-75%	
g) 75-100%	

F) Hoe	groot	denk	je	dat	de	kans	op	wateroverlast	is	in	jouw	straat,	als	je	rekening	houdt	met	
de	inrichting?	<Eigen	antwoord.	Hoe	meer	bebouwing	en	verharding,	hoe	groter	de	kans	op	
wateroverlast.	 Tenzij	 er	 veel	maatregelen	 zijn	 genomen	om	de	 kans	 op	wateroverlast	 te	
beperken>	
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5.	Wat	kan	er	tegen	wateroverlast	gedaan	worden?	

Lees	voordat	je	de	volgende	opdrachten	maakt	eerst	hoofdstuk	5	uit	het	tekstboek.	

	

Opdracht	5.1:	Maatregelen	

Bekijk	de	figuur	over	de	waterkringloop	in	de	stad.	

	

	

A. Welke	 pijl/welk	 proces	 moet	 worden	 vergroot	 om	 de	 sponswerking	 van	 de	 stad	 te	
vergroten?	

a) pijl	5	
b) pijl	6	
c) pijl	7	
d) pijl	8	
e) pijl	9	

B. Welke	maatregel	draag	bij	aan	het	vergroten	van	de	sponswerking?	
a) aanleg	van	een	wadi	
b) aanleg	van	een	gescheiden	riool	
c) vergroten	van	rioolbuizen	
d) verhoogde	aanleg	van	kwetsbare	voorzieningen	

C. Welke	maatregel	draag	bij	aan	het	vergroten	van	de	sponswerking?	
a) aanleg	van	een	groen	dak	
b) aanleg	van	watertonnen	en	watertanks	
c) vergroten	van	rioolbuizen	
d) verhoogde	aanleg	van	kwetsbare	voorzieningen	
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D. Welke	maatregel	zorgt	ervoor	dat	de	gevolgen	beperkt	blijven	als	er	teveel	water	op	straat	
terecht	komt?	

a) verhoogde	aanleg	van	kwetsbare	voorzieningen	
b) afkoppelen	van	regenpijpen	
c) aanleg	van	waterpasserende	verharding	
d) aanleg	van	een	gescheiden	riool	

E. Welke	vier	maatregelen	kunnen	bewoners	van	huizen	zelf	nemen?	
a) vergroenen	van	tuinen	
b) afkoppelen	regenpijpen	
c) aanleg	wadi	
d) aanleg	groene	daken	
e) watertonnen	en	watertanks	
f) aanleg	waterplein	
g) aanleg	gescheiden	riool	
h) verhoogde	aanleg	kwetsbare	voorzieningen	

Sommige	maatregelen	die	bewoners	kunnen	nemen	hebben	een	klein	effect.	Maar	als	alle	bewoners	
van	een	straat	deze	maatregel	uitvoeren	kan	het	totaaleffect	groot	zijn.		

F. Voor	welke	maatregelen	geldt	“Alle	beetjes	helpen”?	
a) vergroenen	van	tuinen	
b) afkoppelen	regenpijpen	
c) aanleg	groene	daken	
d) aanleg	van	watertonnen	en	watertanks	

	

Opdracht	5.2:	Jouw	mening	

Wat	 is	 jouw	 mening	 over	 het	 nemen	 van	 maatregelen	 tegen	 wateroverlast?	 Kruis	 aan	 in	 de	
onderstaande	tabel	

	

	 mee																																		mee		
															oneens																																eens	

A	 Ik	 vind	 het	 belangrijk	 dat	 er	 maatregelen	
worden	 genomen	 om	 wateroverlast	 te	
voorkomen.	

1								2								3								4								5	

B	 Ik	vind	dat	de	gemeente	ervoor	moet	zorgen	
dat	er	geen	wateroverlast	kan	ontstaan.	 1								2								3								4								5	

C	 Ik	vind	dat	bewoners	 zelf	moeten	zorgen	dat	
er	geen	wateroverlast	kan	ontstaan.	 1								2								3								4								5	

D	 Ik	 denk	 dat	 mijn	 ouders	 bereid	 zijn	 om	
maatregelen	 te	 nemen	 om	 wateroverlast	 te	
voorkomen.	

1								2								3								4								5	
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Slotopdracht	

Bestudeer	de	maatregelen	die	genomen	kunnen	worden	om	de	kans	op	wateroverlast	 te	verkleinen	
(zie	Hst	5	van	het	Tekstboek).											 	

A) Welke	maatregelen	zijn	volgens	jou	mogelijk	en	zinvol	in	jouw	straat?	Leg	uit	waarom.	

B) Welke	maatregelen	zijn	niet	mogelijk	of	zinvol	in	jouw	straat?	Leg	uit	waarom	niet.	

C) Welke	maatregel	 zou	 jij	 door	 de	 gemeente	 laten	 nemen?	 Leg	 uit	waarom	 deze	maatregel	
juist	bij	jouw	straat	past.	

D) Veel	gemeenten	proberen	de	bewoners	te	stimuleren	om	de	tuin	groener	te	maken	zodat	er	
meer	water	 kan	 infiltreren.	Ga	 naar	www.huisjeboompjebeter.nl/acties?regenbestendig	 en	
zoek	 twee	 maatregelen	 uit	 die	 jij	 je	 ouders	 zou	 adviseren.	 Leg	 uit	 waarom	 deze	 twee	
maatregelen	juist	bij	jouw	straat	passen.	

E) Wat	zou	jij	de	gemeente	waarin	jij	woont	adviseren?	Maak	een	keuze	(A,	B	of	C).	
a) De	gemeente	stimuleert	de	bewoners	om	maatregelen	te	nemen	
b) De	gemeente	moet	vooral	zelf	maatregelen	nemen.	
c) Zowel	de	bewoners	als	de	gemeente	moeten	maatregelen	nemen.	

F) Schrijf	kort	op	waarom	je	dit	vindt,	om	welke	maatregelen	het	gaat,	en	wie	moet	opdraaien	
voor	de	kosten.	Gebruik	tussen	de	80	en	130	woorden.	

	

	

	


