
ONDERZOEKSBLAD
SCHOONMAKEN VAN RIOOLWATER GROEP 5-6

1

KLIK: op de klikplaat Schoonmaken van rioolwater 
kun je alle stappen van het wasprogramma van de rwzi 
bekijken en nalezen. Je kunt het ook zelf eens proberen! 

Nodig:
•	 1 lege plastic frisdrankfles
•	 Halve liter water
•	 1 emmer, afwasbak of beslagkom
•	 1 scherp mesje
•	 Flinke pluk watten
•	 Beetje wit zand (uit de zandbak)
•	 Beetje grind of steentjes
•	 Beetje tuinaarde
•	 Melk
•	 Sinaasappelsap
•	 Plak ontbijtkoek

Dit	ga	je	doen:	
1.  Snij de plastic frisdrankfles op ongeveer 1/3 van de 

onderkant open. Bewaar de onderkant: dit wordt de 
opvangbak.

2.  Zet de bovenkant van de in tweeën gesneden fles op z’n 
kop in de onderkant, zoals je op de tekening ziet.

3.  Doe nu eerst de watten in de fles. Zorg ervoor dat de 
watten netjes aansluiten aan de rand, zodat er geen 
water langs kan lopen.

4.  Doe daarna het witte zand in de fles. Ook dit moet weer 
goed aansluiten.

5.  Doe als laatste het grind of de steentjes in de fles.  
De mini-rioolwaterzuivering is klaar.

6.  Nu gaan we water vies maken. Doe een halve liter water 
in de emmer of bak. Doe hier wat aarde, melk, sinaas-
appelsap en ontbijtkoek doorheen. Dit is het vieze 
‘riool’water.

7.  Giet voorzichtig een beetje van het vuile water in de fles. 
Als alles goed gaat, komt er aan de onderkant schoon 
water uit!

De steentjes, het zand en 
de watten zijn van steeds 

fijner materiaal. Het werkt 
als een filter in de fles, 

waar de vieze deeltjes in 
blijven hangen. Zo wordt 

de viezigheid eruit  
gehaald.

 
Proefje ´Vies water schoonmaken´ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dit heb je nodig: 

 1 lege plastic frisdrankfles 
 halve liter water 
 1 emmer, afwasbak of beslagkom 
 1 scherp mesje  
 flinke pluk watten 
 beetje wit zand (bijvoorbeeld uit de 

zandbak) 
 beetje grind of steentjes 
 beetje aarde uit de tuin 
 beetje melk 
 beetje sinaasappelsap 
 plak ontbijtkoek  

 
 
Dit ga je doen:  

1. Snij de plastic frisdrankfles op ongeveer 1/3 van de onderkant open. Bewaar de 
onderkant: dit wordt de opvangbak.  

2. Zet de bovenkant van de in tweeën gesneden fles op z’n kop in de onderkant, zoals 
je op de tekening ziet. 

3. Doe nu eerst de watten in de fles. Zorg ervoor dat de watten netjes aansluiten aan de 
rand, zodat er geen water langs kan lopen.  

4. Doe daarna het witte zand in de fles. Ook dit moet weer goed aansluiten.  
5. Doe als laatste het grind of de steentjes in de fles. De mini-rioolwaterzuivering is 

klaar. 
6. Nu gaan we water vies maken. Doe een halve liter water in de emmer of bak. Doe 

hier wat aarde, melk, sinaasappelsap en ontbijtkoek doorheen. Dit is het vieze 
‘riool’water.  

7. Giet voorzichtig een beetje van het vuile water in de fles. Als alles goed gaat, komt er 
aan de onderkant schoon water uit! 

  

Ik heb een heel leuk 
proefje voor je. Je 
gaat bij dit proefje vies 
water schoonmaken. 
 
 

De steentjes, het zand en de watten zijn 
van steeds fijner materiaal. Het werkt 
als een filter in de fles, waar de vieze 
deeltjes in blijven hangen. Zo wordt de 
viezigheid eruit gehaald. 
 

Ik heb een heel 
leuk proefje voor je.  

Je gaat bij dit 
proefje vies water 

schoonmaken.
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