
  

  

  

  

  



Hoeveel percent water zit in het bloed van de 
mens? 
 

a) 50 % 
b) 70% 
c) 90%          antwoord c is juist 
d) 99% 

 

Het lichaam van de mens bevat veel water. 
Hoeveel percent water is dat ? 
 

a) 30% 
b) 60%           antwoord b is juist 
c) 90% 

De aarde bestaat voor een groot deel uit water. Weet jij 
hoeveel percent het aardoppervlak water is ?  
tip: denk eens aan een wereldkaart. Is er meer land of 
meer water? 
 

a) 25 % bestaat uit water 
b) 45 % bestaat uit water 
c) 75% bestaat uit water    juist 

d) 90% bestaat uit water 

Waar of niet waar? 
 
Water helpt ons bij het regelen van de 
lichaamstemperatuur. 
 
 waar 

Als je moet kiezen tussen droog voedsel en water. 
Met welk van de twee kan je het langst overleven? 
 
 Je kan maar 3 dagen leven zonder water! 
Zonder voedsel kan je enkele weken leven. 
Het antwoord is dus:  
Met water kan je het langst overleven! 

Waar of niet waar? 
 
Op een warme zomerdag heb je meer water nodig 
dan op een koele winterdag. 
 
 waar 

Waar of niet waar? 
 
Als je ziek bent, mag je niet veel water drinken. 
 
 Niet waar 

Waar of niet waar? 
 
Op de top van een hoge berg verlies je meer vocht 
dan aan de voet van die berg. 
 
 Waar 

Hoeveel water zou je moeten drinken op een dag? 
 

a) Minimaal een halve liter 
b) Minimaal één liter 
c) Minimaal anderhalve liter     juist 
d) Minimaal drie liter 

Wat voel je als je te weinig water in je lichaam 
hebt. (Men noemt dit uitdroging) 
 

a) Je hebt dorst 
b) Je bent duizelig         
c) Je bent duizelig en misselijk 
d) Je hebt dorst en bent duizelig      juist 



Wat moet je doen als jouw vriend zich plots ziek 
voelt op een warme zomerdag in de speeltuin? 
 

a) Breng hem naar de schaduw. 
b) Geef hem wat te drinken. 
c) Hem naar de schaduw brengen en wat te 

drinken geven!               juist 
d) Je moet niets doen, gewoon wat rustiger 

spelen. 
 

Ook voor onze huisdieren is water heel belangrijk. 
Wanneer moet je je dier drinken geven? 
 

a) 1 keer per dag 
b) 3 keer per dag 
c) Je moet zorgen dat het dier altijd water 

vindt op een vaste plaats (buiten of in een 
bakje binnen)  Juist 

Op onze planeet is veel water. Maar veel van dat 
water zit in de oceaan en is zout, of het zit in de 
ijskappen. We kunnen niet al het water gebruiken. 
Weet jij hoeveel van al het water we meteen 
kunnen gebruiken als drinkwater? 
 

a) Minder dan 1%      juist! 
b) 10% 
c) 20% 

Waar of niet waar? 
 
Water kan je niet door een andere stof vervangen. 
 
 waar 

Waar of niet waar? 
 
Zonder water daalt de hygiëne. We zouden sneller 
ziek worden. 
 
 Waar! Door het toilet, en andere plaatsen te 
kuisen met water, spoelen we veel virussen weg. 

Waar of niet waar? 
 
In alle landen mag je water uit de kraan drinken. 
 
 Niet waar!  

Waar of niet waar? 
 
Kinderen moeten meer water drinken op een dag 
dan volwassenen. 
 
 Waar, kinderen bewegen meer en moeten dus 
ook meer drinken. 

Waar of niet waar? 
 
Kraantjes water is minder gezond dan water uit 
een fles. (In België) 
 
 Niet waar! Kraantjeswater is zeker even goed! 

Waar of niet waar? 
 
In de woestijn kan je geen water vinden. 
 
 Niet waar, je kan water vinden in de planten die 
er leven. Bijvoorbeeld in een cactus. 

Waar of niet waar? 
 
Alle planten hebben evenveel water nodig. 
 
Niet waar. 



  

  

  

  

  



Wie zijn de grootste watervervuilers? 
 

a) De mensen          Juist 
b) De dieren 
c) De natuur zelf 

Om de hoeveel tijd sterft een kind door het 
drinken van vervuild, besmet water? 
 

a) 8 uur 
b) 8 minuten 
c) 8 seconden   Juist 

Welke ziekte is in de arme landen geen gevolg van 
het drinken van vervuild water? 
 

a) Cholera 
b) Waterpokken       Juist 
c) Rivierblindheid 
d) Diaree 
e) Tyfus 

De andere ziekten zijn wel allemaal gevolgen! 

Waar of niet waar? 
 
Verf en olie mag je door de gootsteen gieten. 
 
 Niet waar 

Waar of niet waar? 
 
Veel shampoo gebruiken in de douche is goed voor 
het milieu. Het afvalwater wordt dan al wat 
gewassen. 
 
 Niet waar! Zepen zijn ook slecht voor het milieu, 
je moet hiermee zo zuinig mogelijk zijn. 

Waar of niet waar? 
 
Het is mogelijk om van zoutwater, zoetwater te 
maken. 
 
 Waar 

Wat gebeurt er volgens jou met de vissen als hun 
water vervuild is? 
 
 ze worden ziek of sterven. 

Soms vervuilt de natuur het water. Welk soort 
regen vervuilt het water? 
 

a) Zoute regen 
b) Zoete regen 
c) Zure regen    Juist 

Het water dat onder de grond stroomt is zuiverder 
dan het water in de rivieren.  
Hoe noemt het water dat onder grond stroomt? 
 

a) Bodemwater 
b) Grondwater   Juist 

Welk water is het zuiverst? 
 

a) Water in een meer 
b) Water in een rivier 
c) Water in de grond   Juist 



Welk water is het vuilst? 
 

a) Water in de grond 
b) Water in de rivier 
c) Water in een sloot  Juist 

Waar of niet waar? 
 
Je mag restafval (etensresten) door de gootsteen 
spoelen. 
 
 Niet waar 

Wie is de grootste vervuiler? 
 

a) De landbouw 
b) De industrie 
c) De bewoners (het afvalwater van alle 

mensen samen zonder industrie en 
landbouw) 
 

 Antwoord c is juist 

De landbouw vervuilt het water vooral door 
 

a) De mest van de dieren 
b) De meststoffen voor de planten 
c) De bestrijdingsmiddelen tegen ongedierte 

en ziekten  Juist 

Noem 3 producten waarmee je het water vervuild 
in de badkamer. 
 
 Je klasgenoten controleren. 
Voorbeelden: zeep, tandpasta, wcpapier, urine, 
vuil, badolie, schoonmaakmiddel … 

Waar of niet waar? 
 
Wij moeten niet betalen voor het water dat wij 
vervuilen. 
 
 Niet waar. Via milieubelastingen betalen wij 
zodat het afvalwater gezuiverd kan worden. 

Wat is de grootste oorzaak van 
zeewatervervuiling? 
 

a) Schepen die per ongeluk hun vracht 
verliezen. 

b) Olierampen op zee   Juist 
c) De dieren in de zee vervuilen zelf het 

water. 

Wat moet je doen met het overtollige vet in de 
braadpan? (boter of olie) 
 

a) Door de gootsteen gieten. 
b) Met een stukje keukenpapier opsoppen en 

in de afvalbak werpen.   Juist 

Waar of niet waar? 
 
Sommige fabrieken zuiveren zelf het water dat ze 
vervuilen. 
 
 Waar 

Waar of niet waar? 
 
Een fabriek mag water vervuilen zoveel hij wil, 
zolang hij maar betaald. 
 
 Niet waar. 
Milieuwetgeving legt duidelijke limieten vast. 



  

  

  

  

  



Hoeveel liter water gebruikt een persoon in 
Vlaanderen gemiddeld per dag? 
tip: koken, afwas, wassen, drinken, schoonmaak, … 
 

a) 20 liter 
b) 40 liter 
c) 100 liter 
d) 130 liter    Juist 
e) 150 liter 

1 keer de wc doorspoelen verbruikt 
 

a) 2 liter water 
b) 6 liter water    Juist 
c) 15 liter water 

 
Opmerking: Het hangt af van wc tot wc. Maar 6 
liter is een gemiddelde. 

Als je een goed gevuld bad neemt om je te wassen 
verbruik je ongeveer 
 

a) 20 liter water 
b) 80 liter water 
c) 100 liter water    juist  
d) 150 liter water 

Waar of niet waar? 
 
Elke dag gebruikt een persoon ongeveer 4 liter 
water om te koken en te drinken. 
 
 waar  

Waar of niet waar? 
 
Wij betalen voor het water dat wij verbruiken. 
 
 waar 

Hoeveel water loopt gemiddeld uit de douche per 
minuut? 
 

a) 3 liter 
b) 10 liter    juist 
c) 20 liter 
d) 30 liter  

Waar of niet waar? 
 
Alle wasmachines verbruiken evenveel water. 
 
 Niet waar! Zuinige wasmachines zijn iets 
duurder, maar je bespaart water. 

Waar of niet waar? 
 
Een afwasmachine is zuiniger dan de vaat met de 
hand te doen.  
 
 Niet waar! Je mag natuurlijk niet de kraan laten 
lopen terwijl je de afwas doet. 

Waar of niet waar? 
 
Water wordt vaak gebruikt om goederen te 
transporteren. 
 
 waar, bijvoorbeeld met schepen op zee of via 
het kanaal. 

Een kameel kan het wekenlang uithouden zonder 
te drinken in de woestijn. Wat zit in de bulten van 
een kameel? 
 

a) Water 
b) Vet          Juist 
c) Bloed 



Noem 3 plaatsen in huis waar je water gebruikt. 
Vertel ook wat je met dat water doet. 
 
 Je klasgenoten bepalen of je antwoord juist is. 
Voorbeeld: wassen in de douche, de schoonmaak, 
drinken van de kraan, koken, de afwasmachine, de 
wasmachine …  

Waar of niet waar? 
 
Water kan gebruikt worden om energie (kracht) op 
te wekken. 
 
 waar. Bijvoorbeeld met een watermolen . 

Waar of niet waar? 
 
Regenwater kan gebruikt worden om de wc door 
te spoelen. 
 
Waar. Sommige huizen zijn hierop voorzien. 

Waar of niet waar? 
 
In de landbouw gebruikt men zoveel mogelijk 
grondwater voor de planten water te geven. 
 
 Waar, planten hebben geen kraantjeswater 
nodig. Grondwater is zuiver genoeg, en bevat extra 
voedingsstoffen voor de planten. 

Noem 2 sporten waarin water een belangrijke rol 
speelt. (Water om te drinken telt niet) 
 
 Je klasgenoten bepalen of je antwoord juist is. 
Voorbeelden: zeilen, zwemmen, vissen, 
windsurfen, waterskiën, roeien, kanovaren … 

Soms is water onze vijand. Denk maar aan een 
rivier die overstroomt wanneer het hevig regent. 
Kan je nog een voorbeeld bedenken van een 
natuurramp met water? 
 
 voorbeelden: 
Tsunami of vloedgolf, stormen… 

Waar of niet waar? 
 
Door een gebrek aan zuiver water ontstaan ziektes. 
 
 Waar. 
Door vervuild water sterven dagelijks mensen. 

Waar of niet waar? 
 
Sommige mensen vangen regenwater op in tonnen 
om te gebruiken voor het wassen van de auto, het 
poetsen van het huis, het water geven van de 
planten … 
 
 Waar 

Welk dier drinkt geen water? 
 

a) Een koala          Juist 
b) Een krokodil 
c) Een ooievaar 

 
De koala haalt zijn water uit de bladeren die hij 
eet. 

Wat is het nadeel van kraantjeswater in sommige 
huizen in Vlaanderen? 
 

a) Het kan chloor bevatten. 
b) Het kan vervuild zijn. 
c) Het kan kalk bevatten.    Juist 



  

  

  

  

  



Welke plant kan gebruikt worden voor 
waterzuivering? 
 

a) Riet              Juist 
b) Gras 
c) Orchidee 
d) Azalea 

 
Rietvelden kunnen vervuild water zuiveren. 

Wat gebeurt er met het water dat je door het toilet 
spoelt? 
 

a) Het verdwijnt in de grond. 
b) Het gaat door het riool naar de 

waterzuivering.  Juist 
c) Het gaat door het riool naar een rivier. 

Waar of niet waar? 
 
Sommige fabrieken zuiveren zelf het water dat ze 
vervuild hebben. Op die manier moeten ze minder 
betalen. 
 
 Waar 

Waar of niet waar? 
 
In een rivier zitten kleine beestjes (bacteriën) die 
water kunnen zuiveren ! 
 
 Waar . Deze bacteriën eten afvalstoffen op! 

Waar of niet waar? 
 
In rioolwater kom je ook plastic afval tegen. 
 
 Waar. Helaas werpen te veel mensen 
voorwerpen in de riolering, de rivier of de goot. 

Waar of niet waar? 
 
Je mag in de gootsteen werpen wat je wilt. Het 
waterzuiveringsstation haalt het er toch uit. 
 
 Niet waar! Een waterzuiveringsstation kan niet 
alle afvalstoffen uit het water verwijderen. 

Een waterzuiveringsstation of 
waterzuiveringsinstallatie is 
 

a) Een fabriek waar afvalwater gezuiverd 
wordt.    Juist 

b) Een station waar het afvalwater via treinen 
naartoe wordt gebracht. 

c) Een plek waar water te koop is. 

Waar of niet waar? 
 
In een waterzuiveringfabriek voegt men bacteriën 
toe om het water te zuiveren. 
 
 Waar 

Waar of niet waar? 
 
Alleen het water dat gebruikt wordt in fabrieken 
wordt gezuiverd. 
 
 Niet waar. Ook het water dat jij vervuilt wordt 
gezuiverd. 

Een rioolwaterzuiveringsinstallatie zuivert het 
afvalwater tot … 
 

a) … rivierwater   Juist 
b) … drinkwater 
c) … zeewater  



Als we ons afvalwater gewoon in de rivier 
zouden lozen, wat is dan het gevolg voor de 
dieren en planten.  
(probeer zelf het antwoord te geven) 
 
 antwoord: ze worden ziek en kunnen zelfs 
sterven. 

Hoe zou men in een waterzuiveringfabriek de grote 
stukken vuil uit het water halen? 
 

a) Met de hand. 
b) Met grote roosters waar het water 

doorheen moet.       Juist 
c) Met een schepnetje. 

Hoelang verblijft het afvalwater volgens jou in een 
waterzuiveringsstation? 
 

a) 2uur 
b) 24 uur       Juist 
c) 5 dagen 

Wordt in een waterzuiveringsstation ook vet en 
zand verwijderd? 
 

a) Ja     Juist 
b) Nee 

Hoe kan jij het zuiveren van water niet helpen? 
 

a) Door minder water vuil te maken 
b) Door geen schadelijke stoffen in de 

gootsteen te gieten. 
c) Door het afvalwater te verdunnen met 

proper water.      Juist 

Hoe kan je zelf rivierwater zo goed mogelijk 
zuiveren als je geen drinkwater hebt. 
 

a) Door het goed te laten koken. Zo dood je 
alle bacteriën en virussen.  Juist 

b) Door het water in een zuivere fles te 
gieten. 

c) Door het water te drinken door je sok. 

Waar of niet waar? 
 
Van rivierwater of grondwater kan men drinkwater 
maken. 
 
 Waar, in drinkwaterfabrieken zuiveren ze dit 
water heel goed. 

Waar of niet waar? 
 
Het water dat onder de grond stroomt, is zo zuiver 
dat je het meteen kan drinken. 
 
 Niet waar, dit moet eerst grondig gezuiverd 
worden. 

Waar of niet waar? 
 
In rioolwater zit ook urine van mensen en dieren. 
 
 Waar, het water dat je door het toilet spoelt 
komt in de riolering terecht. 

Waar of niet waar? 
 
Water zuiveren kost geld. 
 
 Waar, het zuiveren gebeurt in een fabriek. Deze 
heeft energie en grondstoffen nodig. Dat kost geld. 



  

  

  

  

  



Waarom moet je zuinig zijn met water? 
 

a) Het is verschrikkelijk duur 
b) Er is steeds minder schoon water op de 

wereld.   Juist 

Op welke manier verspil je het MINSTE water? 
 

a) Tanden poetsen met een bekertje.  Juist 
b) Tanden poetsen met de kraan open. 

Op welke manier verspil je het MEESTE water? 
 

a) Een bad nemen    Juist 
b) Een douche nemen van 10 minuten 

Hoe kan je het best water besparen tijdens het 
douchen? 
 
a) Door te douchen met koud water. 
b) Door de kraan maar een beetje open te zetten.  
c) Door een spaardoucheknop te installeren. 
 
Antwoord c is juist. Als je een gewone kraan maar 
een beetje openzet moet je veel langer douchen, je 
bespaart geen water op die manier.  

Op welke manier kan je het best controleren of je 
toilet water verliest? 
 

a) Door je watermeter te controleren. 
b) Door een propje toiletpapier tegen de rand 

te houden. Wanneer dit nat wordt, verliest 
je toilet water.   Juist 

Wanneer zet je de wasmachine aan? 
 
a) Als je dringend je lievelingsbroek gewassen 

wilt. Je zet de wasmachine op om enkel deze 
broek te wassen. 

b) Als de wasmachine helemaal vol zit.   Juist  
c) Als de wasmachine halfvol is, want dan zijn je 

kleren het properst.  

Door een lekkende kraan verlies je al snel een 
grote hoeveelheid water. 
Hoeveel water verliest een lekkende kraan op 1 
jaar als hij ongeveer 10 druppels per minuut 
verliest? 
 

a) 20 liter 
b) 200 liter 
c) 2000 liter   Juist 

Wanneer je 15 minuten onder de douche staat in 
plaats van een bad te nemen, dan 
 
a) verspil je 10 liter water extra. 
b) bespaar je ongeveer 50 liter water       Juist 
c) verbruik je net evenveel water 

Als je de vaat doet met de hand, moet je dan de 
glazen afspoelen onder een lopende kraan?  
(ja of nee) 
 
 Neen, dat moet niet!  

Waar of niet waar? 
 
Je mag de auto niet wassen met regenwater. 
 
 Niet waar. Veel mensen hebben een regenton in 
de tuin, hieruit halen ze het water voor de 
schoonmaak, voor de planten in de tuin en de 
wagen te wassen. 



Hoe was je best je handen? 
 

a) Je zet de kraan open, spoelt je handen, 
zeept ze in, spoelt ze opnieuw, en doet dan 
pas de kraan dicht. 

b) Je spoelt je handen, zet de kraan uit terwijl 
je je handen inzeept, zet dan de kraan 
terug aan en spoelt je handen af     juist 

Hoe verspil je het minste water? 
 

a) Je wast de wagen met de tuinslang. 
b) Je wast de wagen met een emmer en een 

spons.        Juist 

Wat doe je het best indien het lang duurt vooraleer 
warm water uit de kraan stroomt? 
 

a) Je laat het gewoon door de afvoer lopen. 
b) Je vangt het koude water op en bewaart 

het om later de planten water te geven, of 
te kuisen of andere zaken.          Juist 

Waar of niet waar? 
 
Je mag zoveel water gebruiken als je wil. Er is toch 
genoeg water. 
 
 Niet waar! Je moet zuinig zijn met water. Het 
water dat jij gebruikt moet gezuiverd worden, dit 
kost geld.  

Hoe bespaar je heb meeste water?  
Als je niet echt toe bent aan een bad of een 
douche, maar wil je je toch even wassen dan … 
 

a) … neem je toch een bad omdat het 
ontspannend is. 

b) … neem je een korte douche, dan voel je je 
beter. 

c) … doe je een kattenwasje aan de lavabo 
met een washandje.  Juist 

Waar of niet waar? 
 
Bij een vaatwasmachine moet je de vuile borden 
eerst afspoelen onder warm water voordat je ze in 
de machine zet. 
 
 Niet waar! De machine kan het bord helemaal 
zelf schoonmaken. 

Waar of niet waar? 
 
Wanneer je kleren wast in de wasmachine voeg je 
beter veel wasmiddel toe zodat je kleren zeker 
zuiver zijn. 
 
 Niet waar, met een kleine hoeveelheid 
wasmiddel zijn je kleren even schoon. 

Waar of niet waar? 
 
Planten water geven in de tuin doe je beter met 
een gieter dan met de tuinslang. Dat is zuiniger. 
 
 Waar 

Op welk tijdstip geef je de planten in de tuin op 
een warme zomerdag het best water? 
 

a) Tijdens de middag, dan hebben zij erg 
dorst. 

b) Na 18u, dan is de zon niet meer zo warm 
waardoor het water niet verdampt.  
 Juist 

Hoe kan je het best regenwater opvangen? 
 

a) Met emmers 
b) Met een grote regenton  Juist 
c) Dat gaat niet 



 


