
WEBEXPEDITIE WATERSCHAARSTE 

Opdracht 1: Situatie in Peru 

a. In Lima is er onvoldoende drinkwater? Geef 2 redenen. 
 

1. 

2.  
 

b. Hoe heet de watermaatschappij in Peru? Kruis aan. 

 PeWa   SEDAPAL   AquaLima 

Wat kunnen redenen zijn voor waterverspilling? vink de 2 juiste antwoorden aan.  

 Er zijn veel parken en tuinen die gesproeid moeten worden. 

 Op school leren kinderen hoe ze zuinig kunnen omspringen met water. 

 De prijs van kraantjeswater is te laag. 

Opdracht 2: Gevolgen voor de bevolking 

a. schrap wat niet past en vul aan. 

Het water van een tankwagen is   keer goedkoper/duurder dan het water van de waterleiding.  
 

b. Hoe proberen mensen zuinig om te springen met het weinige water? Geef 3 voorbeelden. 

 

 

 

 

Opdracht 3: wat doen we met water? Waarvoor wordt water gebruikt? 

a. Hoeveel liter water gebruikt een Belg gemiddeld per dag?   liter 
 

In het filmpje (opdracht 2) zagen jullie dat Maria Lucia en haar 2 kinderen met 1 waterton 

gedurende een hele week moeten toekomen. In zo’n ton zit 210 liter water. Hoeveel liter water 

kunnen zij per dag per persoon gebruiken?   liter 
 

Waarvoor gebruik jij vooral water? 

 

 
 

b. Zonder het te weten, verbruiken we nog méér water.  

om Bijvoorbeeld een kilo papier te maken heb je 450 liter water nodig. Geef nog 2 voorbeelden. 

1.  

2.  



Opdracht 4: Zijn er andere mogelijkheden? 

a. Je kan uit afvalwater bruikbare grondstoffen halen. 

Wat kan je met die grondstoffen maken? Noteer 3 dingen. 
 

1. 

 2.  

 3. 

 

b. En het afvalwater zelf? Dat kan natuurlijk herbruikt worden. Je kan het niet drinken.  

Toch zou het gebruik van gefilterd afvalwater meer drinkwater kunnen opleveren.  

Waarom? Kruis het juiste antwoord aan. 
 

 Het gefilterd afvalwater kan in industrie of landbouw gebruikt worden. Zo wordt er geen 

drinkbaar water verspild als koelwater in fabrieken of om landbouwgewassen te besproeien. 
 

 Het gefilterd afvalwater kan gebruikt worden om Inca Kola van te maken. Dan drinken kinderen 

gewoon frisdrank in plaats van drinkbaar water. Zo is er meer drinkwater voor andere mensen. 


