
Feitjes over water

En hoe je schoon water kunt herkennen



Hoeveel liter water gebruik je eigenlijk per dag ?
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Handen wassen
Tanden poetsen
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Dat is 119 liter per dag, in je eentje !!!
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Dat is 119 liter per dag. In je eentje!!!

Jullie wonen hier in Nijmegen,
samen met 175948 andere mensen!

Samen gebruiken die meer dan 20.000.000 liter per dag.
Dat is een 6 kilometer lange rij van emmers van 10 liter!



In de jaren ‘70 was het water van de rivier de Rijn zo vervuild dat er in de rivier nauwelijks nog iets kon leven!
Het was meer een soort open riool.
Gelukkig is er actie ondernomen en zijn er afspraken gemaakt.



Langs de hele loop van de Rijn wordt het vervuilde water nu gezuiverd, voordat het terug de rivier in gaat.
Tegenwoordig is de waterkwaliteit een heel stuk verbeterd en leven er weer vissen en andere dieren in de rivier.
Toch is er nog veel vervuiling door chemische stoffen en medicijnen.
Er moet dan ook nog heel wat gebeuren om de waterkwaliteit écht goed te krijgen.

Bekijk het filmpje over het water in de Rijn: https://youtu.be/eAN4jX1SXW8

https://youtu.be/eAN4jX1SXW8


Hoe gaat dat nou, dat schoonmaken van ons vervuilde water?

https://schooltv.nl/video/waterzuivering-de-reis-van-het-water/

https://schooltv.nl/video/waterzuivering-de-reis-van-het-water/


Om in de gaten te houden of het water echt schoon is,
wordt er veel gecontroleerd met ingewikkelde technische apparaten,
Maar je kunt het ook heel goed zelf doen met wat simpele hulpmiddelen!

Wat heb je daarvoor nodig?
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- Hetzelfde geldt voor waterdieren:

* in schoon water met veel zuurstof, vind je een grote diversiteit aan waterdieren.

* in vervuild water met weinig zuurstof, vind je maar een paar soorten.

- Schoon water is helder en ruikt niet, vervuild water is vaak troebel en ruikt niet fris.

Om in de gaten te houden of het water echt schoon is,
wordt er veel gecontroleerd met ingewikkelde technische apparaten,
Maar je kunt het ook heel goed zelf doen met wat simpele hulpmiddelen!



1. Je verzamelt gegevens aan de hand van een vragenlijst.
2. Noteer alles nauwkeurig.
3. Kijk op het informatieformulier wat je score inhoudt.

Wat ga je allemaal doen in de Natuurtuin?

Je zult ook waterdiertjes vangen en bekijken.
Op de dia’s hierna zie je hoe dat in zijn werk gaat.

In de tuin leggen onze vrijwilligers alles nog eens duidelijk 
uit.



Hoe kun je waterdieren het best vangen?

https://www.youtube.com/watch?v=s1c-pu2M51E

Klik op de afbeelding of de link onderaan om het filmpje te bekijken.

https://www.youtube.com/watch?v=s1c-pu2M51E
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Hoe kun je waterdieren het best bekijken?

https://www.youtube.com/watch?v=KUD6YtyOF-I

Klik op de afbeelding of de link onderaan om het filmpje te bekijken.

https://www.youtube.com/watch?v=KUD6YtyOF-I
https://www.youtube.com/watch?v=KUD6YtyOF-I

