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We gaan allemaal naar de wc. Maar waar gaan onze poep en plas eigenlijk 

naar toe? De meeste kinderen uit groep 5/6 zullen waarschijnlijk wel ‘het 

riool’ noemen. Maar daar zal hun kennis ook een beetje ophouden. De les 

‘Het raadsel van Rio, de excursie’ geeft de kinderen een kijkje in de wereld 

van riolering, rioolgemalen en rioolwaterzuivering. De kinderen leren dat 

het afvalwater een lange weg aflegt voordat het voldoende gezuiverd is om 

weer op oppervlaktewater geloosd te worden (met ‘oppervlaktewater’ wordt 

voor Amstelveen de Amstel bedoeld). De les is gemaakt als aanvulling op 

de leskist ‘Het raadsel van Rio’ (waarvan het materiaal afkomstig is van de 

landelijke stichting ‘Rioned’), maar kan ook afzonderlijk of voorafgaand 

aan het gebruik van deze leskist worden gevolgd.

d o e - h e t - z e l f  l e s

‘Het raadsel van Rio, de excursie’ is gedeeltelijk een doe-het-zelf les. 

Voorafgaand aan het bezoek zorgt de leerkracht voor begeleiders.

Uw groep wordt welkom geheten voor het gemeentelijke beheersgebouw 

Langs de Werf 10 door de teamleider riolering en gemalen (R&G) van de 

gemeente en een NME medewerker (NME= Natuur- en Milieu Educatie). 

Vervolgens gaat de groep mee naar binnen waar een korte introductie volgt 

op de les. Dan gaan de kinderen uiteen in 6 groepjes. 4 groepen starten 

binnen en 2 buiten. Binnen doen de kinderen proefjes en denken ze na over 

vragen aan de hand van foto-opdrachtkaarten. Buiten gaan de kinderen een 

wasbak ontstoppen en met een camera in het riool kijken, onder leiding van 

twee medewerkers rioleringen.

Elke 20 minuten wordt er gewisseld en gaan 2 andere groepjes naar buiten. 

Na 1 uur actief bezig zijn, wordt de les binnen afgerond met een korte 

terugblik op de ervaringen, vertelt de teamleider R&G nog wat leuke 

wetenswaardigheden en krijgen de kinderen de gelegenheid om vragen te 

stellen.

De NME-medewerker blijft voor u aanspreekpunt tijdens de lessen. In 

deze handleiding geven we u informatie over de inhoud van de les en 

praktische aanwijzingen voor de organisatie.

 1. Inleiding
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 2. Leerdoelen en inhoud lesproject

Leerlingen doen kennis en ervaring op over hoe riolering werkt, hoe het vuile water 
wordt gezuiverd en hoe ze verstoppingen binnenshuis kunnen voorkomen/ verhelpen.

s p e c i f i e k e  d o e l e n

• De leerlingen begrijpen eenvoudige natuurkundige principes, zoals dat water van 
hoog naar laag stroomt, maar dat je met behulp van een pomp water van laag naar 
hoog kunt verplaatsen.

• De leerlingen zijn zich ervan bewust dat het vuile water dat door het riool gaat 
uiteindelijk gezuiverd moet worden en eenmaal gezuiverd weer in het 
oppervlaktewater stroomt.

• De leerlingen weten welke stoffen niet door het riool mogen, omdat ze het riool 
kunnen verstoppen.

• De leerlingen weten welke stoffen niet door het riool mogen omdat ze slecht zijn voor 
het milieu.

• Mondiaal: De leerlingen vergelijken hun eigen situatie met die in 
ontwikkelingslanden.

Kerndoelen primair onderwijs:

‘Mens en samenleving’
39: De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu.

‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’
42: De leerlingen leren onderzoek te doen aan materialen en natuurkundige 

verschijnselen, zoals licht, geluid, elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur.
44: De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen 

de werking, de vorm en het materiaalgebruik.
 
Deze les sluit goed aan bij de leskist ‘Het raadsel van Rio’

Doelgroep

‘Het raadsel van Rio, de excursie’ is bedoeld voor de groepen 5 en 6 van het 
basisonderwijs.
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Activiteitenschema rondom de les ‘Het raadsel van Rio, de excursie’

o n d e r d e e l w a t  g e b e u r t  e r ? h o e  l a n g 

d u u r t  h e t ?

w i e  h e e f t  d e 

l e i d i n g ?

Voorbereidende les op school Oriënterend gesprek over riolering. Wat weten de 

kinderen al? De kinderen vertellen over het aanstaande 

bezoek aan de gemeentewerf, waar ze proefjes gaan 

doen en vragen gaan beantwoorden over riolering. Als 

voorbereiding op het bezoek kunt u ze de volgende 

filmpjes laten zien:

1. filmpje over de weg van het afvalwater van 

ons huis, via riool en rioolwaterzuivering naar 

oppervlaktewater.

 http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20120702_

riool01

2. filmpje over de Amstelveense Rioolwaterzuivering 

(iets moeilijker, maar zeer informatief)

 http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20081204_

water02

45  tot 60 

minuten

Leerkracht

Ontvangst vóór de 

kantoorruimte Langs de Werf 10

Fietsen neerzetten, luisteren naar uitleg door NME 

medewerker en teamleider riolering en gemalen (R&G) 

Aansluitend gaat de groep mee naar binnen naar de 

lesruimte, waar iedereen gaat zitten.

5 minuten NME medewerker en 

teamleider ‘riolering 

en gemalen’ (R&G)

Uitleg in de lesruimte NME-medewerker en/ of teamleider R&G refereren 

aan de voorbereiding in de klas en geven instructie aan 

kinderen en begeleiders. De NME-medewerker reikt 

aan elke begeleider (maximaal 6) een antwoordenblad 

en een whiteboard marker uit.

10 minuten NME medewerker en 

teamleider R&G

Proefjes en opdrachten doen, 

ronde 1

De klas gaat, verdeeld in maximaal 6 groepjes van, bij 

voorkeur, maximaal 5 kinderen, samen met 1 begeleider 

per groepje proefjes en opdrachten doen. 4 groepjes 

starten binnen en 2 groepjes starten buiten.

20 minuten NME medewerker en 

2 medewerkers R&G

Proefjes en opdrachten doen, 

ronde 2

De 2 groepjes die buiten waren, komen binnen  en 2 

nieuwe groepjes gaan naar buiten.

20 minuten NME medewerker en 

2 medewerkers R&G

Proefjes en opdrachten doen, 

ronde 3

De 2 groepjes die buiten waren, komen binnen en de 2 

laatste groepjes gaan naar buiten.

20 minuten NME medewerker en 

2 medewerkers R&G

Afrondend praatje Iedereen is weer binnen. De NME-medewerker 

en teamleider R&G vragen de kinderen naar hun 

ervaringen, de teamleider R&G vertelt nog wat 

wetenswaardigheden en de kinderen mogen vragen 

stellen.

10 minuten NME medewerker 

en/ of teamleider 

R&G

Vertrek van de groep Kinderen en begeleiders trekken hun jassen aan en 

gaan terug naar school.

5 minuten Leerkracht

http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20120702_riool01
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20120702_riool01
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20081204_water02
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20081204_water02
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o n d e r d e e l w a t  g e b e u r t  e r ? h o e  l a n g 

d u u r t  h e t ?

w i e  h e e f t  d e 

l e i d i n g ?

Verwerking op school  De kinderen kijken nogmaals de 2 filmpjes uit de 

voorbereidende les, maar nu met een kijkopdracht.  

Ze letten goed op welke dingen wel en welke niet door 

het riool mogen. Dit vullen ze in op een werkblad  

(zie bijlage).

Vervolgens vertelt de leerkracht aan de kinderen dat 

‘riolering’ niet voor alle mensen gewoon is. Op veel 

plekken in de wereld is geen riolering. De kinderen 

bekijken het filmpje over hoe schoolkinderen naar de  

wc gaan op een berg in Nepal. Dit maakt duidelijk dat  

je zonder water geen riolering kunt hebben.   

http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20081218_

toiletteninnepal (3 minuten).

Aansluitend de film (15 minuten) over ‘water’ in 

Nederland laten zien, waarin ook een ‘rioolgemaal’ 

voorkomt (rioolgemaal= tussenstation met grote 

pompen die het afvalwater van laag omhoog en weer 

verder pompen richting rioolwaterzuivering). 

http://www.ntr.nl/player?id=NPS_1175537 (15 minuten)

Hierin wordt stilgestaan bij waar je allemaal water voor 

gebruikt en worden de kinderen aangezet na te denken 

hoe ze minder water kunnen gebruiken. Zie echter de 

opmerkingen hieronder.

45 minuten Leerkracht

Opmerkingen bij film van Huisje Boompje Beestje over ‘watergebruik’ in Nederland:
De film is voor wat jongere kinderen dan de andere drie getoonde filmpjes. Ook komt er 
1 foutje voor in de film. De medewerker in het rioolgemaal zegt tegen Fahd dat het 
afvalwater naar de ‘waterzuivering’ gaat. Dit moet zijn: rioolwaterzuivering. 
Waterzuivering en rioolwaterzuivering zijn twee verschillende dingen. Dit graag even 
uitleggen aan de kinderen. Ons drinkwater bijvoorbeeld, komt uit de Amsterdamse 
waterleidingduinen, daar wordt het door de PWN (provinciale waterleiding duinen) 
gezuiverd. Ons afvalwater gaat naar de rioolwaterzuivering op de Machineweg in het 
buitengebied van Amstelveen en wordt daar gezuiverd en vervolgens naar de Amstel 
(=oppervlaktewater) geleid.

http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20081218_toiletteninnepal
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20081218_toiletteninnepal
http://www.ntr.nl/player?id=NPS_1175537


8 NME Amstelveen      Het raadsel van Rio, de excursie      versie 1.0

‘Het raadsel van Rio, de excursie’ bestaat, zoals u in het schema kunt zien, uit een 
voorbereidende les op school en een les op de gemeentewerf. Op de gemeentewerf 
komen de kinderen in contact met medewerkers riolering die de kinderen een inkijkje 
geven in hun werk, middels een demohuisje met een wastafel en wc dat is aangesloten 
op water. Ze zien wat er gebeurt als wasbak of riolering verstopt raken, mogen zelf een 
wastafel ontstoppen en met een inspectiecamera in het riool kijken en een verstopping 
wegspuiten met een hogedrukspuit. Dit gedeelte is buiten. Binnen doen ze proefjes en 
beantwoorden ze vragen aan de hand van foto-opdrachtkaarten. 

Na deze les zou u, naast de genoemde suggesties voor verwerking op school, heel goed 
de leskist ‘Het raadsel van Rio’ kunnen gebruiken, als verdieping van de in de les 
behandelde stof. 
Maar de leskist kan net zo goed voorafgaand aan de les worden gebruikt. In het laatste 
geval zal de voorkennis van de kinderen, op het moment van voorbereiding op het 
lesbezoek, groter zijn.

Voorbereiding op school

In deze les introduceert u het onderwerp ‘riolering’ en peilt u wat de kinderen daar al 
van weten. U laat filmpjes zien op Digibord (of met een beamer) om de kinderen te 
informeren over de weg die het afvalwater aflegt nadat we de WC hebben 
doorgetrokken, hebben gedoucht, het afwaswater hebben laten weglopen of onze 
wasmachine het water heeft weggespoeld.

De leerlingen weten na afloop: 
• Welk huishoudelijk afvalwater mensen veroorzaken.
• In grote lijnen: welke stoffen wel en welke niet door het riool mogen.
• Dat ons afvalwater, na te zijn gezuiverd, weer op oppervlaktewater (sloten, meren, 

rivieren en de zee) wordt geloosd.

d o e n :

Voorafgaand aan de voorbereidende les op school bekijkt u eerst zelf de filmpjes over 
riolering. U bedenkt welke vragen u eventueel aan de kinderen wilt stellen bij de 
filmpjes. Door vragen te stellen bij de filmpjes kunt u de kinderen extra opmerkzaam 
maken op informatie die u belangrijk vindt (voor suggesties van mogelijke vragen, zie 
hieronder).

De voorbereidende les op school:

• Vertel de kinderen dat ze binnenkort een bezoek gaan brengen aan de gemeentewerf, 
om proefjes te doen en vragen te beantwoorden over riolering.

• Onderzoek wat de kinderen al weten over riolering. Waar gebruiken ze allemaal water 
voor in huis? Weten ze wat er gebeurt met het water dat ze wegspoelen in huis? 

• Vervolgens kunt u de filmpjes met de kinderen bekijken en desgewenst vragen hierbij 
stellen.

 3. Organisatie van de les
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Suggesties voor vragen die u aan de kinderen kunt stellen:

v o o r a f g a a n d  a a n  d e  f i l m p j e s :

Waarvoor gebruik je allemaal water in je huis? 
  Antwoorden: Als je je tanden poets, de planten water geeft, je wast/ doucht, de 

afwas doet, de was doet (in de wasmachine).
Waarvoor gebruik je water buitenshuis?
 Antwoorden: Als je de planten in de tuin water geeft of als je de auto wast.
Op welke plekken in je huis spoel je water weg?
 Antwoorden: In de keuken (de gootsteen), in de wc (als je doortrekt), in de badkamer 

(als je je mond spoelt na het tanden poetsen, als je je wast of je doucht), bij de 
wasmachine, als deze het waswater wegspoelt.

Wat denk je dat er gebeurt met het water dat je wegspoelt?
 Allerlei antwoorden mogelijk.

t i j d e n s  h e t  e e r s t e  f i l m p j e :

1.  Hoeveel liter water zouden we per dag, per persoon gebruiken (in Nederland)? 
 Antwoord: 125 liter. Suggestie: laat de kinderen een emmer zien van 12 of 10 liter 

inhoud en vertel ze dat ze 10 of 12 van zulke emmers met water per dag gebruiken.
2.  Waar gaat al dat water naar toe?
 Antwoord: het riool.
3.  Wat is het riool? 
 Antwoord: buizen onder de grond.
4. Wat mag niet in het riool? 
 Antwoord: kleding, gordijnen, frituurvet.
5.  Hoe kan het water in het riool blijven doorstromen? 
 Antwoord: de buizen lopen schuin naar beneden. 

Wat niet in het filmpje wordt verteld, maar wat u na afloop van het filmpje aan de 
kinderen kunt vertellen, is dat het hoofdriool niet rechtstreeks naar de 
rioolwaterzuivering gaat, maar dat het via verschillende rioolgemalen gaat (een 
rioolgemaal is een grote pomp die het afvalwater, dat diep onder de grond wordt 
verzameld, weer omhoog pompt zodat het verder kan richting rioolwaterzuivering).

6.  Waar gaat het afvalwater naar toe om schoongemaakt te worden? 
 Antwoord: de rioolwaterzuivering (zuiveren = schoonmaken).
7.  Wat wordt er als eerste uit het water gehaald in de Rioolwaterzuivering? 
 Antwoord: vooral haren en (wc) papier.

t i j d e n s  h e t  t w e e d e  f i l m p j e :

1.  Waar is Fahd? 
 Antwoord: in de Amstelveense rioolwaterzuivering.
2.  Wat mag niet in het riool volgens Fahd:  
 Antwoord: terpentine, frituurvet, brood, maandverband (alleen als dit de kinderen 

wat zegt), plakje kaas en andere etensresten, wattenstaafjes.
3.  Wat haalt de rioolwaterzuivering als eerste uit het afvalwater? 
 Antwoord: het grofvuil (zoals de voorbeelden bij vraag 2).
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4.  Waar gaat het gefilterde water naar toe? 
 Antwoord: naar een (voorbezink)tank waar het water een tijd blijft staan en de 

zware deeltjes, als zand en metalen, naar de bodem kunnen zakken (Fahd laat zien 
hoe dit werkt. Ook laat hij zien hoe het vuil dat op het water drijft, eraf wordt 
gehaald). Het water dat overblijft gaat door naar een andere tank, de 
‘beluchtingstank’.

5.  Wat gebeurt er met het water in de beluchtingstank? 
 Antwoord: hier worden bacteriën en zuurstof bij het water gedaan om de 

schoonmaakmiddelen (fosfaten) en poep die in het water zitten af te breken (Fahd 
laat opnieuw zien hoe dit werkt en vertelt dat de bacteriën hun werk alleen goed 
kunnen doen met hulp van een chemisch stofje ‘ijzerchloride’. Dit wordt dan ook bij 
de bacteriën in de beluchtingstank gedaan). De fosfaten binden zich aan het ijzer 
(gaan daar aan vastzitten) en het worden een soort vlokken. Die vlokken zakken 
naar de bodem. 

6.  Hoe heet de laatste tank waar het water wordt gefilterd? 
 Antwoord: de ‘nabezinktank’. Vanuit de beluchtingstank gaat het water naar de 

nabezinktank. Daar zakken de laatste zware deeltjes van fosfaten en bacteriën naar 
de bodem. Het gefilterde water heeft dan dezelfde kwaliteit als rivierwater. Het 
water wordt verzameld en afgevoerd naar de Amstel. De kwaliteit van het water is 
zo goed dat vissen en planten er in kunnen leven en mensen erin kunnen zwemmen. 
Maar je kunt het water niet drinken.

Tot slot kunt u de kinderen in groepjes laten overleggen (10 minuten) over de volgende 
vragen:

Waarom is het belangrijk dat er riolering is?
 Mogelijke antwoorden: dankzij riolering worden we niet ziek van de poep- en 

plasbacterieën. Dankzij riolering wordt het afvalwater afgevoerd en 
schoongemaakt. Hierdoor raakt het grondwater en rivierwater niet vervuild.

Waarom is het belangrijk dat we geen spullen of chemische stoffen door gootsteen, 
wasbak, wc of straatkolk (=afvoerput in de straat, om hemelwater af te voeren) 
spoelen?
 Mogelijke antwoorden: De spullen (zoals in de filmpjes) komen in het riool en dan 

kan het riool verstopt raken. De chemische stoffen moeten in de 
Rioolwaterzuivering uit het afvalwater worden gehaald. Als dit niet goed lukt, 
komen ze in het oppervlaktewater (sloten, rivieren, meren en de zee) en dan kunnen 
planten en dieren dood gaan.

Van elk groepje vertelt een vertegenwoordiger welke antwoorden ze hebben bedacht 
(10 minuten). En u kunt de antwoorden zo nodig aanvullen. Vertel de kinderen dat ze nu 
klaar zijn voor hun bezoek aan de gemeentewerf, team riolering en gemalen.
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Organiseer het bezoek aan de gemeentewerf

• Het adres waar we verzamelen is ‘Langs de Werf 10’, 1185XT AMSTELVEEN dat is op 
het industrieterrein Legmeer. Zoek de route van tevoren uit als u op de fiets  of met 
de auto komt (parkeergelegenheid is aanwezig). Dichtstbijzijnde halte van sneltram 51 
is de Sacharovlaan.

• Zorg voor extra begeleiding: bedenk hoeveel groepjes u wilt maken (maximaal 6) en 
stem daar het aantal begeleiders op af. Per groepje is 1 begeleider nodig. De 
begeleider loopt mee met het groepje langs de verschillende opdrachten. We zouden 
het op prijs stellen als u de begeleiders van tevoren instrueert over wat er van hen 
wordt verwacht.

• Kopieer voor de begeleiders bijlage A uit deze handleiding (= instructie voor de 
begeleiders, inclusief korte beschrijving van de opdrachten).

• Verdeel de groep in maximaal 6 groepjes van maximaal 5 kinderen per groepje. Als uw 
groep groter is dan 30 kinderen, kunt u naast groepjes van 5 een paar groepjes van 6 
kinderen maken.

Ontvangst op de gemeentewerf, Langs de Werf 10

Als u met de fiets komt, kunnen de fietsen aan de straatkant van het kantoorgebouw 
‘Langs de Werf 10’ worden geplaatst, aan de ‘nieten’. Als u met de auto komt, kunt u een 
parkeerplaats zoeken in de directe omgeving van het gebouw, of tegenover het 
afvalbrengstation (Grutterij 26, 1185 ZW). De kinderen wachten buiten op de stoep voor 
de ingang van het gebouw Langs de Werf 10 tot ze worden opgehaald.
De groep wordt ontvangen door een NME medewerker en de teamleider riolering en 
gemalen (R&G). Zij stellen zich zelf voor aan de groep en nemen de kinderen mee naar 
binnen voor instructie bij de opdrachten (de kinderen gaan zitten op de stoelen die in 
de rondte staan).

Instructie in de lesruimte binnen

De NME medewerker refereert kort aan de voorbereiding op school, waarin de kinderen 
al veel informatie hebben gekregen. Dan vertelt ze aan de hand van een powerpoint wat 
de kinderen gaan doen. Ze gaan straks in groepjes, met 1 begeleider, opdrachten doen. 
In totaal zijn er 20 opdrachten. Sommige daarvan zijn alleen fotokaarten met vragen 
waar ze over na moeten denken. Alleen als het meerkeuzevragen zijn, moeten ze hun 
antwoorden op een apart antwoordenblad invullen. Bij andere opdrachten moeten ze 
ook een proefje doen. Opdracht 9 en 10 zijn buiten. Daar zijn ook twee medewerkers 
van het team riolering en gemalen die de kinderen helpen bij het doen van de 
opdrachten.
Er starten zo 2 groepjes buiten en na ongeveer 20 minuten wisselen we en gaan 2 
nieuwe groepjes naar buiten en na 40 minuten gaan de laatste 2 groepjes naar buiten.
Bij elke opdracht kan het groepje (of de begeleider) zelf controleren of het gegeven 
antwoord juist is, door op de achterkant van de opdrachtkaart te kijken. Ook kunnen ze 
controleren of de meerkeuzevragen goed zijn beantwoord, want bij elk antwoord 
krijgen de kinderen een paar letters. Die vormen samen een slagzin.
De opdrachten duren in totaal ongeveer 60 minuten. Dat is misschien net iets te lang 
om alle opdrachten te doen. Maar zo hoeven we in elk geval niet op elkaar te wachten 
(sommige groepjes zijn sneller dan andere).
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Aan het eind van de instructie geeft de NME medewerker aan elke begeleider een 
antwoordenblad (gelamineerd) en een whiteboardmarker en voegen de groepjes zich bij 
hun begeleider en start iedereen met de opdrachten.

Afronding van de les

Na 1 uur opdrachten doen, verzamelen we weer in de lesruimte en zal de NME medewerker 
en/ of de teamleider R&G de kinderen kort vragen naar hun ervaringen en nog wat aan ze 
vertellen/ laten zien. Ook is er ruimte voor de kinderen om vragen te stellen. Dit duurt 
maximaal 10 minuten, zodat er nog tijd is om weer de jassen aan te trekken en weg te gaan, 
voordat de volgende groep van start gaat.

Verwerking van de les op school

Voor suggesties: zie het Activiteitenschema in deze handleiding.
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b i j l a g e  a

Instructie voor de begeleiders

l o c a t i e

De les vindt plaats in het kantoorgebouw van de Gemeente Amstelveen, op het adres 
Langs de Werf 10, 1185XT AMSTELVEEN in een voor de les speciaal ingerichte 
vergaderruimte.

d e  l e s  d u u r t  i n  t o t a a l  a n d e r h a l f  u u r :

15  minuten ontvangst en instructie door medewerker Natuur- en Milieu Educatie (NME);
60  minuten een opdrachtencircuit volgen;
10  minuten terugblikken en vragen stellen aan teamleider Riolering en Gemalen (R&G);
5  minuten om de jassen aan te doen en afscheid te nemen.

u w  v o o r b e r e i d i n g :

Bij aankomst in de lesruimte geeft de NME-medewerker instructie aan kinderen en 
begeleiders. Zorg dat u niets mist van deze uitleg.

BESTUDEER VOORAFGAAND AAN DE LES ALVAST 
ONDERSTAAND OPDRACHTENOVERZICHT.

Overzicht van de circuitopdrachten binnen en buiten

o p d r a c h t o m s c h r i j v i n g t i j d

1 Hoe stroomt water? Kinderen ervaren dat water van hoog naar laag stroomt 2 minuten

2 Hoe wordt het afvalwater  

 afgevoerd en waar naartoe?

Kinderen ervaren dat water met behulp van een pomp van laag naar hoog kan 

komen.

3 minuten

3 Vet in het riool De kinderen ervaren dat een vezeldoekje (net als vet) achterblijft in het riool. 3 minuten

4 Vezeldoekjes in het riool De kinderen ervaren dat vezeldoekjes niet oplossen in water in tegenstelling 

tot wc-papier, maar dat teveel wc papier ook niet goed is.

4 minuten

5 Waterafvoeren in huis Kinderen denken na, met behulp van een fotokaart, welke waterafvoeren ze 

kennen in huis.

2 minuten

6 Verstoppingen voorkómen De kinderen denken na, met behulp van een fotokaart en materialen uit een 

emmer, wat ze zouden kunnen doen om een verstopping in huis te voorkomen

4 minuten

7 Hoe houd je rioolluchtjes  

 buitenshuis?

De kinderen ontdekken de functie van de zwanenhals. Als hij gevuld is met 

water, houdt hij de vieze geur uit het riool tegen.

2 minuten

8 Vetresten De kinderen denken na, naar aanleiding van een foto over gestold vet en 

vloeibaar vet, waar ze dit kunnen weggooien.

2 minuten
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b i j l a g e  a

Instructie voor de begeleiders

u w  t a a k  a l s  b e g e l e i d e r  t i j d e n s  d e  l e s

U begeleidt een groepje van 4 tot 6 kinderen. U heeft als begeleider een ondersteunende 
rol, de kinderen doen alles zoveel mogelijk zelfstandig (zie echter de didactische tips). De 
kinderen worden mede geprikkeld door uw actieve en enthousiaste houding.

Na de ontvangst en instructie door de medewerker van Natuur en Milieu Educatie 
(NME) Amstelveen en de teamleider Riolering en Gemalen (R&G), hebben de kinderen 
60 minuten de tijd om de 20 opdrachten te doen. Het is natuurlijk leuk als het lukt om 
alle opdrachten te doen met de kinderen, maar het is geen probleem als er een paar 
opdrachten blijven liggen. De 2 buitenopdrachten worden in elk geval door alle groepjes 
gedaan. 

9 Een wasbak ontstoppen De kinderen gaan buiten in het demohuisje een wasbak ontstoppen. 8 minuten

10 Een verstopping in het riool  

 verhelpen

De kinderen ontdekken buiten een verstopping in het riool met een speciale 

inspectiecamera. Ze zien hoe de medewerker riolering die verstopping kan 

verhelpen.

8 minuten

11 Waar gaat het hemelwater en  

 het afvalwater naartoe?

Kinderen denken na, met behulp van een foto-opdrachtkaart,  

waar het hemelwater en het afvalwater naartoe gaat.

2 minuten

12 Doordenkertje De kinderen denken na, aan de hand van een foto-opdrachtkaart,  

over afvoer van hemelwater langs een gracht. 

2 minuten

13 Waar kun je ongezuiverd  

 regenwater voor gebruiken?

Kinderen denken na, aan de hand van een foto-opdrachtkaart,  

over mogelijke toepassingen van ongezuiverd regenwater.

2 minuten

14 Waarvoor zijn er straatkolken  

 (= afvoerputten) in de straat?

De kinderen denken na, aan de hand van een foto-opdrachtkaart,  

over de vraag waarvoor straatkolken zijn bedoeld.

2 minuten

15 Het hemelwaterriool Kinderen denken na, aan de hand van een foto-opdrachtkaart,  

over mogelijke oorzaken van verstopping van een straatkolk

2 minuten

16 Verstopping van het hemelwater-  

 of vuilwaterriool verhelpen

De kinderen denken na, aan de hand van een foto-opdrachtkaart,  

wat de gemeente mogelijk kan doen aan een verstopt riool.

2 minuten

17 Zuivering van het hemel- en  

 afvalwater

Kinderen denken na, aan de hand van een foto-opdrachtkaart,  

over waar het afvalwater naar toe gaat (is op school behandeld).

2 minuten

18 Chemische stoffen en  

 oppervlaktewater

De kinderen staan, aan de hand van een foto-opdrachtkaart, erbij stil dat veel 

schoonmaakmiddelen slecht zijn voor het milieu. Ze doen een proefje met 

oppervlaktespanning.

4 minuten

19 Weetjes-vragen De kinderen denken na, aan de hand van een foto-opdrachtkaart, welke 

spullen allemaal slecht zijn voor het milieu en dus niet door het riool mogen.

2 minuten

20 Gescheiden (=aparte) rioolstelsels De kinderen denken na, aan de hand van een foto-opdrachtkaart, waar de 

twee verschillende rioolbuizen voor zijn die in de straat liggen.

2 minuten

Totale tijd: 60 minuten
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b i j l a g e  a

Instructie voor de begeleiders

d e  o p d r a c h t k a a r t e n  e n  h e t  a n t w o o r d e n b l a d

Elke opdrachtkaart is dubbelzijdig. Aan de voorzijde staat de opdracht (wat moeten de 
kinderen doen?) en aan de achterzijde het antwoord, of, in het geval van de 2 
buitenopdrachten, géén antwoord. 
Bij zeven opdrachten worden meerkeuzevragen gesteld. Hierbij schrijven de kinderen 
het antwoord van hun keuze, evenals de bijbehorende letters, op een speciaal 
gelamineerd antwoordenblad (met een whiteboardstift). Als ze de meerkeuzevragen 
goed hebben beantwoord, verschijnt er een slagzin. Elk groepje heeft een eigen 
antwoordenblad met daarop de naam van de groep (een naam die is geïnspireerd op 
riolering). De NME medewerker zal deze antwoordenbladen meteen na haar instructie 
aan de begeleiders uitdelen. De opdrachtkaarten spreken verder voor zich.

d i d a c t i s c h e  t i p s

• Om tijd te besparen, kunt u met de kinderen afspreken dat u de opdrachten voorleest 
en, nadat de kinderen de vragen hebben beantwoord, dat u de antwoorden/ 
meerkeuzevragen op de achterkant van de opdrachtkaart voorleest. 

• Leg ook een deel van de verantwoordelijkheid bij de kinderen zelf, bijvoorbeeld het 
invullen van het antwoordenblad en het na afloop van een proefje weer in orde 
maken van de proefopstelling/ weggooien van afvalwater en pakken van nieuw water 
en het weer terugleggen van de opdrachtkaart.

• Let erop dat de kinderen bij u staan als u tot de hele groep spreekt.
• Zorg ervoor dat alle kinderen aan de beurt komen bij het doen van de opdrachten en 

het beantwoorden van de vragen.
• Foute antwoorden bestaan niet. Reacties van kinderen kunnen heel verschillend zijn. 

Probeert u om de kinderen daarin zo vrij mogelijk te laten.
• Als u ziet dat er bij een bepaalde opdracht al een groepje bezig is, ga dan gerust naar 

een andere opdracht.
• Daag de kinderen uit om hun eigen creativiteit en fantasie te gebruiken door het 

stellen van open vragen en vragen die uitnodigen tot experimenteren (bijvoorbeeld: 
kunnen we een manier bedenken om…..)

v r a g e n ?

Mocht u nog vragen hebben: de NME-medewerker is voor u aanspreekpunt tijdens de 
les.

Wij wensen u en de kinderen veel plezier toe bij het deelnemen aan deze les.

NME Amstelveen
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b i j l a g e  b

Werkblad ‘Wat mag wel en wat mag niet door het riool worden gespoeld?’

d i t  m a g  wel  d o o r  h e t  r i o o l  w o r d e n  g e s p o e l d d i t  m a g  niet  d o o r  h e t  r i o o l  w o r d e n  g e s p o e l d

16



Het raadsel van Rio
de excursie

n m e - l e s  v o o r  g r o e p  5 / 6

c o l o f o n

Uitgave: NME Amstelveen, 
Postbus 4, 1180 BA Amstelveen
Telefoon (020) 540 45 54

nme@amstelveen.nl
www.amstelveen.nl
www.natuurmilieuweb.nl

Illustratie voorkant: Stephanie Rietkerk
Vormgeving: Papyrus Diemen

April 2014
© NME Amstelveen


