
 

 

 

 

Benodigdheden: 

- Een bak/kom of diep bord met water 

- Stukje wc papier 

- Vochtig wc doekje/billendoekje 

- Wattenstaafje 

- Olie 

 

Opdracht 1. 

Kijk en luister naar de video over het riool en voer de proef uit. Haal het stukje wc papier en het 

vochtige doekje uit het water. Beschrijf hieronder wat je ziet en voelt. 

1a.  

Het stukje wc papier: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Het vochtige doekje: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Een van deze twee voorwerpen mag wel in het toilet/riool komen. De ander niet. Kun je aan de hand 

van het proefje al zeggen welke er wel en niet in mag? Omcirkel het juiste antwoord bij opdracht 1b. 

Vul de zin in bij opdracht 1c. Heb je hulp nodig? Dan kan je altijd op internet meer informatie 

zoeken.  

 

1b.  

Dit mag wel in het riool: wc papier/vochtige doekje 

1c. 

Het …………………………… mag wel in het riool omdat ……………………………………………………………………………. 

 

 

Opdracht 2. 

Pak nu de volgende voorwerpen: 

- Dezelfde bak met water 

- Wattenstaafje 

- Olijfolie 

We doen nu het proefje nogmaals. Kruis van de volgende vier antwoorden het juiste antwoord aan.  

 



 

□ Het wattenstaafje mag in het riool, maar de olie niet. 

□ De olie mag in het riool, maar het wattenstaafje niet. 

□ Zowel het wattenstaafje als de olie mogen in het riool. 

□ Beide voorwerpen mogen niet in het riool.  

 

Zoek met behulp van internet uit of je het juiste antwoord hebt aangekruist. 

□ Ik had het goed! 

□ Ik had het fout. 

 

Opdracht 3. 

Veel soorten afval horen niet in het riool. Ze kunnen zorgen voor vervuild wateroppervlakte, 

vastlopende rioolgemalen of overbelasting van de waterzuivering. Voorwerpen die in het riool 

mogen zijn de drie-P’s. Welke drie dingen zijn dit denk je? Kruis aan: 

 

□ Plas 

□ Plastic 

□ wc-Papier 

□ Poep 

□ Porselein 

□ Piepschuim 

 

Zoek op internet naar de drie P’s die in het riool mogen. Had je het antwoord goed? 

□ Ja 

□ Nee 

 

Waarom denk je dat de overige drie voorwerpen niet in het riool mogen? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 


