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Ecologisch probleem: Waterschaarste  

In het Midden-Oosten en de omgeving van het Aralmeer (+ België)  

  

Hallo allemaal! 

De komende twee lessen bespreken we een wereldwijd ecologisch probleem, 

waterschaarste. Het is de bedoeling dat je de Blendspace zelfstandig doorloopt en de 

opdrachten in deze werkbundel tot een goed einde brengt. Je kiest zelf of je de bundel 

digitaal invult of dat je deze uitprint en schriftelijk maakt. Op het einde van de les 

stuur je mij de ingevulde bundel door via Smartschool. Heb jij je bundel schriftelijk 

gemaakt, dan neem je foto’s en stuur je deze door.  

Heb je een vraag? Je kan me steeds bereiken via Smartschool. 

Veel succes! 

Belangrijke pictogrammen:  

Filmpje 

Oefening 

Website 

Kaart 

Stappenplan 

Uitbreiding  
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Begrippenlijst  

 
Absolute waterschaarste jaarlijks wateraanbod van minder dan 500 m3 per persoon. 

Dat is 1.370 liter per dag.  

 

Allochtone rivier is een rivier waarvan de bovenlopen in andere landen met meestal 

een ander klimaat gelegen zijn. 

 

Direct watergebruik is het kraantjeswater-, grond- en regenwater dat je dagelijks 

     gebruikt.  

 

Eerlijk wateraandeel 5.500 liter water per dag per persoon. 

 

Evapotranpiratie is een combinatie van verdamping van oppervlaktewater en 

verdamping van water door planten.  

 

Indirect of verborgen watergebruik is het water dat nodig is om alles wat je 

                              consumeert te maken.  

 

Irrigatie is het kunstmatig toevoegen van water aan landbouwgewassen om hogere 

opbrengsten te bekomen.  

 

Natuurlijk watertekort komt voor wanneer de totale jaarneerslag kleiner is dan de 

evapotranspiratie 

 

Waterschaarste is het gebrek aan voldoende schoon water. De vraag naar water 

overstijgt de aanbodcapaciteit. Jaarlijks wateraanbod van minder dan 

1.000 m3 per persoon. Dat is 2.740 liter per dag. 

 

Waterstress Jaarlijks wateraanbod van minder dan 1.700 m3 per persoon. Dat is 

  4.658 liter per dag. 

 

Watervoetafdruk is het volume zoetwater dat nodig is om bepaalde producten te 

          maken en diensten te leveren.  
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Doelen 

 Na deze twee lessen kan je… 

 Je watervoetafdruk berekenen en hier conclusies uit trekken. 

 opsommen welke zaken er voor zorgen dat er in de toekomst nog minder water 

ter beschikking zal zijn.   

 opsommen in welke sectoren er wereldwijd het meeste water gebruikt wordt.  

 m.b.v. de kaart ‘waterschaarste’ aangeven dat het Midden-Oosten de droogste 

regio ter wereld is.  

 m.b.v. de kaart ‘waterschaarste’ de cijfers van Turkije, Syrië en Irak m.b.t. 

(absolute) waterschaarste interpreteren. 

 het verband tussen waterschaarste en neerslag, droogte, klimaatverandering, 

landbouw, bevolkingsgroei en toenemende welvaart verklaren. 

 in je eigen woorden het verband tussen oorlog en water uitleggen.  

 het natuurlijk watertekort in Turkije, Syrië en Irak in eigen woorden omschrijven 

a.d.h.v. de kaart ‘gebieden met een natuurlijk watertekort’. 

 het verbruik ten opzichte van beschikbaarheid van water in Turkije, Syrië en Irak 

in eigen woorden omschrijven a.d.h.v. een staafdiagram. 

 de informatie van het Google Earth pad ‘waterschaarste in het tweestromenland’ 

samenvatten. 

 uit een gegeven tekst enkele mogelijke oplossingen, tegen waterschaarste in het 

tweestromenland, halen en deze verantwoorden tijdens een discussie.  

 het watertekort in de omgeving van het Aralmeer in eigen woorden verklaren.  

 de gevolgen (voor mens en milieu) van het watertekort in de omgeving van het 

Aralmeer opsommen. 

 de situatie van het Aralmeer beschrijven met behulp van het interlocking circles 

model.  

 SDG 6 en SDG 9 koppelen aan de situatie van het Aralmeer. 

 in je eigen woorden uitleggen dat het Aralmeer (deels) aan het herstellen is.  

 m.b.v. aangereikte trefwoorden en geraamte een schema opstellen m.b.t. 

waterschaarste in de omgeving van het Aralmeer.   

 in je eigen woorden omschrijven waarom het grondwaterpeil in België zo laag 

staat.  

 in je eigen woorden omschrijven waarom België het zoveel slechter doet dan 

ander landen op vlak van waterschaarste. 

 

Blendspace 

Open de Blendspace: https://www.tes.com/lessons/YuL-z8XXd9c4-A/ecologisch-probleem 

waterschaarste  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.tes.com/lessons/YuL-z8XXd9c4-A/ecologisch-probleem%20waterschaarste
https://www.tes.com/lessons/YuL-z8XXd9c4-A/ecologisch-probleem%20waterschaarste
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A.  Watervoetafdruk (Inleiding) 

  Het begrip 'ecologische voetafdruk' is ons allen bekend, maar wist je dat je 

          ook een watervoetafdruk hebt? De watervoetafdruk gaat over het volume 

          zoetwater dat nodig is om bepaalde producten te maken en diensten te leveren.  

          Het is een instrument om direct én indirect watergebruik te meten. Deze kan 

          uitgedrukt worden in liter of m³ per jaar of per dag. 

   

          Vraag 1: Hoeveel liter water denk jij dat je watervoetafdruk voor 1 dag is?  

                 ……………………… 

  Tegel 3: Bereken je watervoetafdruk. Beantwoord nadien onderstaande vragen. 

  Vraag 2: Hoeveel liter water bedraagt jouw dagelijkse watervoetafdruk? 

          ……………………… 

 

Als we al het water eerlijk zouden verdelen over alle mensen dan zou iedere 

wereldbewoner zo’n 5.500 liter water per dag kunnen gebruiken. Dat is het eerlijk 

wateraandeel. Maar het watergebruik verschilt sterk van plaats tot plaats en van 

persoon tot persoon. De gemiddelde watervoetafdruk van de wereldbevolking 

bedraagt 3.400 liter per dag. Dat is minder dan de helft van de watervoetafdruk van 

de gemiddelde Belg wat 7.400 liter per dag bedraagt.  

 

Vraag 3: Blijft jouw dagelijks waterverbruik onder het eerlijk wateraandeel van 5.500 

               liter water per dag? 

           ……………………… 

Vraag 4: Welke categorieën zijn voor jou een uitdaging om je waterverbruik te 

 verminderen?   

         …………………………………………………………………………………………………………………… 

             …………………………………………………………………………………………………………………… 

        …………………………………………………………………………………………………………………… 

Bovendien heeft niet iedereen gelijke toegang tot drinkwater en andere 

watervoorzieningen. Er is dus een sterke ongelijkheid tussen en binnen landen als het 

op water aankomt. Deze ongelijkheid hebben de Verenigde Naties samengevat in een 

rapport. Je vindt enkele cijfers terug op tegel 4 van de Blendspace.  

Een tekort aan water is niet het enige probleem waarmee de aarde te kampen heeft. 

In 2015 vond in het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York de duurzame 

ontwikkelingstop plaats. Ze bespraken de 17 nieuwe Duurzame 

Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) die tegen 2030 bereikt moeten worden.  

Tegel 5 toont ons wat we tegen 2030 moeten realiseren voor SDG 6.  

Direct 

watergebruik  

Indirect of 

verborgen 

watergebruik  
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B.  Alles is water  

Ik hoor je denken ‘er is toch meer dan genoeg water op aarde, kijk maar naar de 

oceanen.’ Daar heb je gelijk in maar er is een reden waarom we niet al het water kunnen 

gebruiken. Het filmpje op tegel 6 legt jullie uit waarom.   

Tegel 6: bekijk het filmpje ‘alles is water’. Maak nadien onderstaande oefeningen. 

 Vraag 1: Is al het beschikbare water op Aarde drinkbaar? Verklaar waarom wel/niet. 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Vraag 2: Hoeveel procent van de totale hoeveelheid water is geschikt voor consumptie?  

 ……………………… 

Vraag 3: Gebieden waar weinig water aanwezig is noemen we een …………………………………. 

Watertekort. Gebieden waar er wél voldoende zoetwaterreserves zijn maar niet 

genoeg middelen, geld en infrastructuur om iedereen toegang te geven tot 

zuiver water noemen we een …………………………………….watertekort.  

Vraag 4: Som vier zaken op die ervoor zorgen dat er in de toekomst nog minder water 

 ter beschikking zal zijn.  

 ………………………………………………………            ………………………………………………………… 

 ………………………………………………………            ………………………………………………………… 

Vraag 5: In het filmpje wordt gezegd dat er in veel gebieden niet voldoende water is voor 

de landbouw. Hierdoor kan er niet genoeg voedsel gekweekt worden. Welke 

techniek zou hier een oplossing kunnen bieden?  

 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Vraag 6: In welke sectoren wordt wereldwijd het meeste water gebruikt?  

 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

  Besluit: (doorstreep wat niet past) 

We spreken van een fysisch/economisch watertekort als er onvoldoende water 

aanwezig is.  

Dit tekort zal in de toekomst nog groter worden omwille van vier redenen:  

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

Wereldwijd zijn er drie sectoren die het meeste water gebruiken. Orden deze van 

grootste gebruiker naar minst grote gebruiker.  

1. ……………………………………… 2. ………………………………………… 3. ………………………………………… 
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C.  Waterschaarste 

Tegel 7: Bekijk de waterschaarsteklok.  

Verander het jaartal om de evolutie te zien.  

Vraag 1: Wat stel je vast?  

  ………………………………………………………………………………………………………………… 

                      ………………………………………………………………………………………………………………… 

Tegel 7: Scrol naar beneden tot je de kaart ‘waterschaarste’ te zien krijgt. Volg 

het stappenplan (zie bijlage 1). Maak nadien onderstaande oefeningen. 

 In het filmpje 'alles is water' wordt gezegd dat het zoete water ongelijk  

verdeeld is over de wereld. We kunnen ons de vraag stellen: 

'Welke gebieden ervaren waterschaarste?' 

Vraag 2: Welk wereldblok wordt het hardst getroffen door (absolute) 

              waterschaarste?  

        ……………………………………………………………………………………………………………… 

       ……………………………………………………………………………………………………………… 

Vraag 3: Schrijf een begeleidende tekst bij de cijfers van Turkije, Syrië en Irak.       
      Geef antwoord op de vragen:  

               - Hoeveel procent van de bevolking woont in een gebied met  

                 waterschaarste? 

                     -  Wat kan je zeggen over de hoeveelheid mensen die te kampen  

                  hebben met (absolute) waterschaarste? 

               - Wat gebeurt er als je het jaartal verandert naar 2030? 
                        
              ……………………………………………………………………………………………………………… 

       ……………………………………………………………………………………………………………… 

              ……………………………………………………………………………………………………………… 

       ……………………………………………………………………………………………………………… 

              ……………………………………………………………………………………………………………… 

       ……………………………………………………………………………………………………………… 

              ……………………………………………………………………………………………………………… 

  ……………………………………………………………………………………………………………… 

       ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Vraag 4: In Oost-Turkije ondervindt men, in tegenstelling tot de rest van het 

               land weinig/ geen waterschaarste. Hoe komt dit denk je? Tip: neem  

               de natuurkundige kaart van het Midden-Oosten erbij. 

                     ……………………………………………………………………………………………………………… 

Waterstress 

 

Absolute 

waterschaarste 

 

Waterschaarste 
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Tegel 8: Doorloop de PowerPoint. Maak nadien onderstaande oefeningen. 

Vraag 5: Wat is het verband tussen waterschaarste in het Midden-Oosten en  

neerslag? 

     ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

     ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Vraag 6: Wat is het verband tussen waterschaarste in de Midden-Oosten en  

   droogte? 

     ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

     ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Vraag 7: Wat is het verband tussen waterschaarste in het Midden-Oosten en 

   klimaatverandering? 

                ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

     ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Vraag 8: Wat is het verband tussen waterschaarste in de Midden-Oosten en  

   landbouw? 

     ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

     ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

       Vraag 9: Wat is het verband tussen waterschaarste in de Midden-Oosten en 

                        bevolkingsgroei? 

     ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

     ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

       Vraag 10: Wat is het verband tussen waterschaarste in het Midden-Oosten en 

                        toenemende welvaart? 

    ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

               ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

  
Besluit: (doorstreep wat niet past) 

Er bestaat een recht evenredig verband tussen waterschaarste in het Midden-Oosten 

en neerslag/ droogte/ klimaatverandering/ landbouw/ bevolkingsgroei/ toenemende 

welvaart. 

Er bestaat een omgekeerd evenredig verband tussen waterschaarste in het Midden-

Oosten en neerslag/ droogte/ klimaatverandering/ landbouw/ bevolkingsgroei/ 

toenemende welvaart. 
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D. Waterschaarste in het tweestromenland (Eufraat en Tigris) 

Tegel 9: Lees de tekst ‘oorlog en water: is er een verband?’. Maak nadien onderstaande 

                      oefeningen. 

Vraag 1: Bestaat er een verband tussen oorlog en water? Zo ja, welk? 

                            ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………                                  

Vraag 2: Welke twee projecten worden genoemd als oorzaak van een verhoogde kans op 

conflicten in een regio?  

 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

  ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Vraag 3: Bekijk de kaart waarop de gebieden met een natuurlijk watertekort staan op 

aangeduid. Hoe is de situatie voor Turkije, Syrië en Irak?  

 ……………………………………………………… 

 ……………………………………………………… 

 ……………………………………………………… 

 ……………………………………………………… 

 ……………………………………………………… 

 ……………………………………………………… 

 ……………………………………………………… 

 ……………………………………………………… 

 ……………………………………………………… 

       Vraag 4: Bespreek het verbruik ten opzichte van 

                     de beschikbaarheid van water voor de 

                     drie landen. 

           ………………………………………………………………… 

           ………………………………………………………………… 

                  ………………………………………………………………… 

                  ………………………………………………………………… 

             ………………………………………………………………… 

           ………………………………………………………………… 

             ………………………………………………………………… 

Tegel 10: Bekijk het instructiefilmpje en doorloop het Google Earth pad.  

Tegel 11 of 12: Doorloop de quiz en duid telkens het juiste antwoord aan. 

Tegel 13: Lees de tekst. Voer een discussie met je klasgenoten in de Blendspace. 

Natuurlijk 

watertekort 

 

Evapotranpiratie 

 

Allochtone 

rivier 
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E. Waterschaarste in de omgeving van het Aralmeer 

Tegel 16: bekijk de kennisclip. Maak nadien onderstaande oefeningen. 

1. Situering + ontstaan Aralmeer 

  In welke landen ligt het Aralmeer?   

  ………………………………………………………………        ……………………………………………………………… 

   Welke twee rivieren voeden het Aralmeer? Schrijf hun namen in de vakjes op de kaart.  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

                        

                               

          Welk klimaattype heeft Nukus (Oezbekistan)? bijlage 2. 

 ………………………………………………………………………………. De totale jaarneerslag bedraagt ……….. mm. 

Als het regenwater de rivieren nauwelijks voedt en er toch water naar het Aralmeer 

stroomt, waarvan is het rivierwater dan nog afkomstig? Gebruik info 1 

   …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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  2. Opdroging van het Aralmeer 

    Sinds de jaren 60 van de vorige eeuw is de oppervlakte van het meer spectaculair 

     gedaald. Vandaag de dag blijft er slecht ………% van de totale oppervlakte over. De 

     overige ………% is getransformeerd tot een droge, witte zoutvlakte. We noemen deze 

     de ………………………………..woestijn.  

 

 

  

 

 

 

 

 

                    

 

3. Watertekort in de omgeving van het Aralmeer 

             Wat was vroeger de belangrijkste bron van inkomsten voor de bevolking bij het 

   Aralmeer? ……………………………………………………….. 

Akkerbouw, met een totale jaarneerslag van 109mm, is uitgesloten en alleen maar 

mogelijk door irrigatie. Duizenden hectares katoenvelden worden geïrrigeerd in het 

gebied bij het Aralmeer. Hoe heeft irrigatie van de katoenvelden ervoor gezorgd dat het 

Aralmeer steeds verder uitdroogde? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

De …………………………………… is de belangrijkste bron van bestaan en van export van 

Oezbekistan. Maar naast het economisch belang van de katoenteelt veroorzaakt de 

irrigatie ook nadelen. 

 

 

 

 

                                                                              

 

Irrigatie 

 



12 
 

4. Gevolgen voor mens en milieu 

 De uitdroging van het Aralmeer heeft ingrijpende gevolgen voor mens en milieu. Noteer 

deze gevolgen in de tabel hieronder. Maak gebruik van de kennisclip op tegel 16 en het 

YouTube filmpje https://www.youtube.com/watch?v=3n39T35Ia_4 (0 min. – 2.25 min.).  

 

  

5. De draagkracht is overschreden  

Bekijk onderstaande foto’s. Beschrijf de situatie van het 

Aralmeer met behulp van het interlocking circles model. 

Kunnen we spreken van een evenwicht tussen de drie 

sferen (=duurzame situatie)? Gebruik in je verantwoording 

de correcte terminologie van het model. 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………     

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

                                    

 

 

 

 

                  

Mens Milieu 

  

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=3n39T35Ia_4
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6. Duurzame ontwikkelingsdoelen 

 

 Omschrijf in je eigen woorden waarom we 

ontwikkelingsdoelen 6 en 14 koppelen aan de situatie van 

het Aralmeer.  

   

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

7. Herstel van het Aralmeer 

     

 

 

 

Hierboven zie je enkele koppen van online artikels. Waarom moeten we met een 

kritische blik kijken naar de woordkeuze van de auteurs? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

8. Besluit (synthese schema) 

 

     Onderaan deze bladzijde zie je enkele begrippen staan. Op de volgende bladzijde staat 

     het geraamte waarin deze begrippen dienen te komen. Het geheel vormt een 

     schema van de geziene leerstof rond waterschaarste in de omgeving van 

     het Aralmeer. Heb je nood aan meer uitdaging? Probeer dan zelf een schema te maken 

     met onderstaande woorden op een extra blaadje papier (zonder geraamte).  

     

 

 

 Gezondheidsproblemen – Vissterfte  – Onvoldoende neerslag voor de landbouw – Uitdroging 

Aralmeer – Gevolgen voor de flora – Vervuilde en verzilte bodem  – Gevolgen voor de mens – 

Droog klimaat – Irrigatie langs Amu Darja en Syr Darja –  Gevolgen voor de fauna 
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       9. Uitbreiding  

Heb je nog tijd over? Maak dan deze zeer interessante uitbreidingsoefening. Deze 

oefening is niet verplicht. Je beslist zelf of je nog een extra uitdaging aangaat of niet.  

 

In Oezbekistan doet men aan katoenteelt. We kunnen ons de vraag stellen:             

  Hoe gebeurt het oogsten van de katoenpluizen?  

   Bekijk het filmpje https://www.youtube.com/watch?v=3n39T35Ia_4 (2.26 min. – 5.04 min.).  

  Bekijk nadien onderstaande foto en lees de bijhorende tekst.  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

        Vraag 1: Hoe kan je de informatie van het filmpje, tekst én foto linken aan SDG’s 4 en 8? 

                       Meer informatie over deze SDG’s vind je op https://www.sdgs.be/ . 

        ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

        ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

        ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

        ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

        Vraag 2: Wat gebeurt er met de katoenoogst? 

        ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

    

 

 

 

           

De kinderen werken vanaf hun 10 

jaar verplicht twee maanden op het 

veld tijdens de katoenoogst. De 

scholen worden gesloten en de 

kinderen werken 5 dagen per week 

en 10 uur per dag. Er wordt van hen 

verwacht dat ze 10 kg katoen per 

dag plukken. Ze worden daarvoor 1,5 

$ cent per kg betaald of 15 $ cent 

per dag. De overheid verkoopt het 

katoen aan 1,15 $ per kg op de 

wereldmarkt. Daarnaast worden 

kosten aangerekend voor 

overnachting en maaltijden. Deze 

kosten variëren tussen 10 tot 20 $ 

cent per dag. Dit betekent dat heel 

wat kinderen gratis werken. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3n39T35Ia_4
https://www.sdgs.be/
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F. Waterschaarste in België 

     Dit alles is een ver-van-mijn-bed-show, toch? Wel, niet echt…  

     Kijk maar eens naar de kaart ‘risico op waterschaarste’, die je op de eerste pagina, 

     terugvindt. 

     Vraag 1: Wat is het risico op waterschaarste in België? 

                    ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

     Vraag 2: Vergelijk dit met onze buurlanden. Wat stel je vast?  

                    ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

     Erg verontrustend vind je niet? Zeker 

     wanneer je weet dat België op plaats 23, 

     van de 164 landen, staat in de ranglijst 

     ‘extreme waterstress’. Hiermee doet 

     België het slechter dan Kazachstan, 

     Oezbekistan, Syrië, Turkije én Irak. 

      

 

     Hoe komt dat?  

     Tegel 17: Bekijk het filmpje ‘Vlaanderen 

                     heeft een watertekort!’. Geef 

                     nadien een antwoord op 

                     onderstaande vragen. 

 

     Vraag 3: Hoe komt het dat het grondwaterpeil zo laag staat? Het regent hier toch veel? 

      ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

      ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

      ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

     Vraag 4: Waarom doen wij het in België zoveel slechter dan in andere landen? 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

      ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

      ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nu verbaast het je vast niet meer dat het onderwerp ‘waterschaarste’ niet meer weg te 

denken valt uit de actualiteit. De zomer is nog niet begonnen en het thema is nu al een ‘hot 

item’ in vele kranten, journaals, weerberichten en radioprogramma’s.  

Tegel 18: Wordt het nog steeds niet warm onder je voeten? Bekijk dan het filmpje op tegel 

18 van de Blendspace. Dichter bij huis gaat de problematiek niet komen. Tenzij 

dat er binnenkort geen water meer door jouw kraan stroomt… 
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G. Wat kunnen wij doen? (afronding) 

     Zoals boswachter Eddy Vercamer al zei: “het is twee voor twaalf”. Hoogtijd dus om 

  iets aan deze waterproblematiek te doen. Ik hoor je opnieuw denken ‘wij zitten toch niet 

  in de regering dus wat kunnen wij dan doen?’. Wel, het antwoord is een heleboel! Het 

  spreekwoord ‘alle kleine beetjes helpen’, is hier echt wel op zijn plaats. 

   Tegel 19: Bereken opnieuw je watervoetafdruk. Ga nadien naar de pagina ‘ik wil mijn 

                  watergebruik verminderen’.  

                  Duid bij iedere categorie minstens één doel aan waar je de komende periode 

                  aan wil werken.  

   Vraag 1: Welke doelen heb je gekozen?  

       …………………………………………………………………………………………………………………………… 

            …………………………………………………………………………………………………………………………… 

            …………………………………………………………………………………………………………………………… 

        Vraag 2: Hoeveel liter water bespaar je hiermee op één week?  

         ………………………………………………… 

         Durf jij de uitdaging aan te gaan? Klik dan op ‘ik doe mee’, en maak samen 

                  met nog vele andere mensen het verschil! 

 

H. Evaluatie 

     Ga naar onderstaande link en maak de evaluatie.  

     OPGELET: klik nadat je de evaluatie hebt ingevuld op ‘verzenden’.  

Wanneer je nadien op ‘score bekijken’ klikt krijg je NIET de correcte score te 

zien. Enkel de meerkeuzevragen werden verbeterd de andere antwoorden 

bekijk ik achteraf.  

     Denk goed na en wees volledig in je antwoorden. Veel succes!  

 https://forms.gle/Z6bPnKj8hH9ChX1o6     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/Z6bPnKj8hH9ChX1o6
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Bijlage 1 

 

 

 

 

Stap 1: Scrol naar beneden tot je de kaart ‘waterschaarste’ te zien krijgt (tegel 7). 

 

Stap 2: Gebruik het ‘minnetje’ om de kaart uit te zoomen. Zorg ervoor dat de ganse 

aarde in beeld komt. 

 

Stap 3: Kies de kaart ‘water availability’.  

 

Stap 4: Bekijk de legende. Combineer de onderverdelingen met de correcte term (kies uit: 

waterstress, waterschaarste of absolute waterschaarste). Kijk op bladzijde 4  voor de 

definities.  

 

  

…………………………….  …………………………  ………………………… 

 

Stap 5: Ga met behulp van het vergrootglas naar het land 

             waarover je meer wil weten.  

 

Stap 6: Pas het jaartal aan.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stappenplan: kaart waterschaarste 



19 
 

Bijlage 2 

 

 

 


