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Plaatje 4 

Grondwater is de bron van 

ons drinkwater. Het kan 

honderden jaren oud zijn. 

Ga 1 plaats terug.  

Plaatje 7 

Rijke mensen dronken 

vroeger bier in plaats van 

water. Bier was schoner en 

dus betrouwbaarder dan 

water. Ga 3 plaatsen 

vooruit.  

Plaatje 9 

In 1911 werd het eerste 

drinkwater door een 

waterleiding vervoerd. Ga 

1 plaats vooruit.  

Plaatje 13 

De oude watertoren werd 

vroeger als opslagplaats 

voor water gebruikt. Nu 

gebruiken we 

ondergrondse kelders. Hier 

kan wel 12.000.000 liter 

water in opgeslagen 

worden. Gooi nog een 

keer.  

Plaatje 18 

In de jaren negentig was 

het waterverbruik 

gemiddeld 135 liter per 

persoon. Nu gebruikt 

iedereen gemiddeld 127,5 

liter. Geweldig! Ga 3 

plaatsen vooruit.  

Plaatje 19 

Probleem! Vroeger 

verdroogde de waterput bij 

warm weer in de zomer. 

Het is wachten op een 

goede regenbui. Sla een 

beurt over!  

Plaatje 23 

Gooi nog een keer en ga 

het aantal gegooide ogen 

vooruit.  

Plaatje 28 

Het grondwater moet eerst 

belucht en gefilterd 

worden voordat het door 

de waterleiding naar jouw 

huis kan stromen. Ga 1 

plaats terug.  

Plaatje 31 

Je bent ziek. Je had dorst 

en dronk water uit de 

sloot. Niet zo verstandig. Je 

moet even bijkomen. 

Wacht een beurt.  

Plaatje 33 

Spuiwerkzaamheden zijn 

schoonmaakwerkzaam-

heden aan het 

waterleidingnet. De druk 

van de waterleiding kan 

minder worden. Gooi nog 

een keer! 

Plaatje 37 

Jij vergeet nooit de kraan 

goed dicht te draaien. 

Super! Ga 2 plaatsen 

vooruit.  

Plaatje 40 

Je voelt je slap. Je hebt te 

weinig gedronken. Per dag 

heb je gemiddeld 2 liter 

vocht nodig. Ga naar de 

kraan, drink een glas water 

en ga 1 plaats vooruit.  

Plaatje 44 

Gooi nog een keer en ga 

het aantal gegooide ogen 

vooruit.  

Plaatje 47 

Je hebt je waterrekening 

betaald. Water is gelukkig 

goedkoop. Voor gemiddeld 

1 euro krijg je 1000 liter 

water. Ga 1 plaats vooruit. 

Plaatje 51 

Je hebt de afwasmachine 

laten draaien voor één vies 

bordje. Je verbruikt 

onnodig veel water. Zonde! 

Ga 2 plaatsen terug.   

Plaatje 55 

Keurig! Je gebruikt thuis 

een waterbesparende 

douchekop. Dat scheelt 

heel veel liter water per 

minuut en je wordt toch 

net zo nat. Gooi nog een 

keer.  

Plaatje 57 

Gooi nog een keer en ga 

het aantal gegooide ogen 

vooruit.  

Plaatje 63 

Gefeliciteerd. Je bent de 

winnaar! 


