
Regenmeter maken!
‘De weersverwachting voor Breda: in de ochtend 

komt er eerst nog mist voor. Verder zijn er vandaag  
wolkenvelden. Het blijft tot de middag droog, later in de 

middag neemt de bewolking vanuit het zuidwesten verder 
toe, gevolgd door hevige regenval’.

Wil je weten hoeveel regen er bij jou in de straat 
valt, dan kun je met de uitleg hieronder je eigen 

regenmeter maken!

 Wat ga je doen? (per tweetal)
  Knip/zaag de fles doormidden op het punt waarbij de hals 

van de fles op zijn dikst is.

  Vul de fles met 4 cm stenen, zodat de fles niet omvalt. 

  Zet het bovenste gedeelte van de fles (zonder dop), 

 ondersteboven in het onderste gedeelte.

  Plak de 2 stukken van de fles aan elkaar met plakband.

  Vul de regenmeter, tot net boven de stenen, met water. 

  Zet met een watervaste stift een streep ter hoogte van de 

waterspiegel en zet het getal ‘0’ bij de streep. (vanaf dit punt 

gaan jullie meten hoeveel regen er is gevallen)

  Zet de regenmeter buiten op een open plek. (dus niet onder 

een boom!)

  Kijk een paar dagen achter elkaar op hetzelfde tijdstip naar 

jullie regenmeter. Is de waterspiegel gestegen? Zo ja, zet dan 

met watervaste stift een nieuwe streep op de fles.

 Meet met een liniaal de afstand tussen de streepjes   

 en noteer deze onder in de tabel. 

Groep 7-8
Waterkaart SNAP jij het?

Nederland waterland! Het woord zegt het eigenlijk al, 
het is niet vanzelfsprekend dat jij droge voeten hebt. 

Zonder de bescherming van duinen en dijken zouden 
namelijk grote delen van ons land onder water 

staan. Dit komt doordat 60 % van ons land 
onder NAP ligt. Wat zou er met jouw 

stad gebeuren als er geen 
dijken zouden zijn? 

    

Wat ga je doen? 
De kaart met de kleuren geeft aan tot waar het 
zeewater zou komen als wij geen dijken zouden hebben. 
Het blauwe gedeelte van Nederland zou dan onder water 
komen te staan. Dit gedeelte ligt dus onder NAP. De andere 
kaart geeft enkele plaatsnamen van Nederland aan. 

  Teken de watergrens heel nauwkeurig in de kaart met 
de plaatsnamen. 
  Bepaal van de volgende plaatsnamen of deze zonder  
bescherming van duinen en dijken wel of niet onder 
water zouden staan. Zet een kruisje in het juiste vakje. 
  Maak de tabel compleet door in de laatste twee vakjes 
nog twee plaatsnamen te schrijven. (misschien die van 
waar familie woont, zouden zij droge voeten houden?) 
  Ben je klaar, dan geeft de juf of meester je de juiste 
antwoorden. 

Hey jongens en meisjes,
Ik ben Robbie de Rat en woon net 

als jullie in Breda. Ik doe niets 
liever dan zwemmen, maar je kunt 
nog meer doen met water. Zullen 

we dit samen gaan 
ontdekken? 

Hieronder zie je 
twee kaarten van 

Nederland. 

Datum mm regen

Plaatsnaam Wel onder water Niet onder water

Den Helder

Apeldoorn

Nijmegen

Rotterdam

Eindhoven 

Breda

Kampen
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Moraal van een waterverhaal
Wat is een moraal en ontdek jij het in dit verhaal? Lukt het jou 
 ook te dichten en het water in Breda uit te lichten?

 Wat ga je doen? (per tweetal)
   Lees op je waterwerkkaart mee als het gedicht Hendrik 
  Haan wordt voorgelezen. 
   Je juf of meester vertelt daarna wat 
  je gaat doen. 

Waterproefje
  De druppelende 
                kraan

Stel je voor, je poetst ’s ochtends je tanden. Wanneer je 
op de klok kijkt zie je dat je al te laat bent voor school. 
In alle haast vergeet je de kraan goed dicht te draaien. 
Hoeveel liter drinkwater gaat er per dag verloren als 

er één kraan niet goed gesloten is? 
Doe de druppelproef!

Zuiver drinkwater
begint bij jezelf!

Het drinkwater is in Nederland van zeer goede 
kwaliteit, maar dat kost ook wat. Waterwinning,  

waterverbruik en waterzuivering hebben allemaal invloed op het 
milieu. Als het goed is weet je al enkele manieren waarop je water 
kunt besparen…… toch? Maar weet jij bijvoorbeeld ook wat wel en 

niet via de afvoer het riool in mag? 

Doe de weggooitest! 

Wat ga je doen? (per tweetal)
Bedenk van het onderstaande afval waar je het weggooit. 

  Gooi het afval op de juiste plek weg. Doe dit door de A, 
B of C op te schrijven achter het afval waar het thuis 
hoort, dus in de ‘prullenbak’ (A), ‘klein chemisch  
afvalbak’ (B) of in het ‘toilet’ (C).

  Ben je klaar, dan geeft de juf of meester je de juiste 
 antwoorden. 

  Kijk de opdracht voor jezelf na. 
  Tel de goede antwoorden bij elkaar op. 
  Kijk op de scorebalk bij het aantal dat 

 jij goed hebt. 
  En ... kun je nog wat leren of 

 ben je al een expert?
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         Wat ga je doen? (per tweetal)
  Van je juf of meester krijg je de spullen die je nodig hebt.
  Je juf of meester vertelt waar je deze proef kunt doen. 
  Laat een kraan een klein beetje open staan. 

 Zorg ervoor dat er elke seconde een druppel valt! 
 (dit kun je controleren met een horloge of een stopwatch)

  Dit betekent dat er in 1 minuut              druppels vallen. 
 (vul het aantal druppels in) 

  Stel de stopwatch in op 3 minuten, is dit niet mogelijk lees  
dan vanaf het startsein 3 minuten af.

  Bij het startsein druk je de stopwatch in en houd je 
 tegelijkertijd de maatcilinder onder de druppelende kraan.

  Draai de kraan na 3 minuten dicht. 
  Lees het volume af. In 3 minuten is er                ml water in de  
maatcilinder gevallen. (vul het aantal ml in)

  Beantwoord de onderstaande vraag:

Hoeveel drinkwater gaat er verloren als je vanaf 8.00 uur 
’s ochtends tot 20.00 uur ’s avonds de kraan laat druppelen? 

Gebruik hierbij de gegevens die je bij het uitvoeren van het proefje 
hebt verzameld! (schrijf de berekening op)

Van 8.00 uur ’s ochtends tot 20.00 uur ’s avonds is             uur. 
In 1 uur zitten             minuten.

Dag mevrouw Vervoort
Hebt u ‘t al gehoord

Hendrik Haan uit Koog Aan De Zaan
Heeft de kraan open laten staan

Uren, uren stond ‘ie open
Heel de keuken is onder gelopen

Denkt u toch eens even
‘t Zeil was net gewreven

 
Dag mevrouw Van Dore
Moet u toch ‘ns hore

Hendrik Haan uit Koog Aan De Zaan
Heeft de kraan open laten staan

Zeven dagen stond ‘ie open
Heel het huis is onder gelopen

Denkt u toch eens even
Alle meubels dreven

Dag mevrouw Van Wal
Weet u ‘t nieuwtje al

Hendrik Haan uit Koog Aan De Zaan
Heeft de kraan open laten staan

Zeven weken stond ‘ie open
Heel de straat is onder gelopen

Denkt u toch eens even
Alle auto’s dreven

Dag mevrouw Van Kamp
Weet u ‘t van de ramp

Hendrik Haan uit Koog Aan De Zaan
Heeft de kraan open laten staan
Zeven maanden stond ‘ie open
Heel de stad is onder gelopen

Denkt u toch eens even
Niemand meer in leven (Allemaal verzopen)

  
Kijk, wie komt daar aan?

Hendrik Haan uit Koog Aan De Zaan
Hendrik, hoe is ‘t gegaan?

Had je de kraan open laten staan?
“O”, zei Hendrik, “ ‘t was maar even

‘t hele verhaal is overdreven
De keukenmat een tikkie nat, 

Onverwijld opgedweild
Zo gebeurt, zo gedaan”

Zei Hendrik Haan
Alle dames gingen vlug

Teleurgesteld naar huis terug...

Gedicht Hendrik Haan van 
Annie M.G. Schmidt.

  Afval:
luiers 

 ......  medicijnen 
 ......  watten 
 ......  schoonmaakdoekjes  ......  frituurvet 

 ......  terpentine 
 ......  soep 
 ......  pleisters 
 ......  maandverband  ......  verfresten 

 ......  

Goed

1 Oei, dit doet 
het milieu 

geen  goed, 
de water-  
zuivering 

draait volle 
toeren!

2 Oh jee, er valt 
nog veel te 

leren.

3 Let goed 
op, hopelijk 
gaat het de 

volgende keer 
beter!

4 Mmm, er 
komt nog 

steeds teveel 
afval op de 
verkeerde 

plek!

5 Tja, hopelijk 
realiseer je je 
dat het water 
zuiveren veel 

geld en 
energie kost.

6 Je gaat de 
goede kant 

op!

7 Keurig; je 
weet meestal 
hoe het moet!

8 Knap gedaan; 
ga vooral zo 

door!

9 Super; jij 
weet wat 

goed is voor 
het milieu!

10 Jij bent de 
milieuexpert, 

andere 
kunnen van 
jou leren!
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