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Water
Feiten

Een volwassene bestaat voor 70% uit water, dat is ongeveer 37 liter.

Slechts 2.5% van alle water is zoet water. 

70% van het aardoppervlak is water.

Het is aangeraden om 2 liter water per dag te drinken.

Water is de enige stof op aarde die in de natuur op 3 manieren bestaat. Als water is ze 
vloeibaar, als ijs hard en als waterdamp gasvormig.

Vloeibaar
Water is vloeibaar en past overal in, maar toch blijft het bij elkaar. Als je goed kijkt, lijkt water aan het 
oppervlak een buigzaam vliesje te hebben. Dat is de oppervlaktespanning van water. Die zorgt ervoor 
dat kleine dieren en insecten op het water kunnen lopen of blijven drijven.

Lichaamstemperatuur
Water regelt onze lichaamstemperatuur. Als we energie produceren, zal water het teveel aan hitte die 
daardoor in ons lichaam ontstaat, afvoeren. We gaan zweten. Water helpt ons ook alle nodige stoffen 
te vervoeren via het bloed. En - levensbelangrijk - water voert alle afvalstoffen af.



Wist je dat ... 

Wereldwaterdag elk jaar 

doorgaat op 22 maart ? 

Hydrologische kringloop
Water is de essentie van de hydrologische kringloop op aarde. En de motor van deze kringloop is de 
zon. Haar hitte doet het oppervlaktewater verdampen. De wolken die daaruit ontstaan, veroorzaken 
neerslag die in de ondergrond dringt of via rivieren naar zee wordt afgevoerd. Grondwater kan 
eeuwenlang in de bodem blijven en al sijpelend honderden kilometers afleggen voor het weer aan de 
oppervlakte komt om opnieuw te verdampen. Dan begint de kringloop opnieuw. 

Waterbalans
Het evenwicht tussen wateraanvoer en -afvoer in de omgeving van een rivier heet ‘waterbalans’. 
Natuurfenomenen zoals extreme droogte of overstromingen kunnen die waterbalans verstoren. Toch 
verstoort vooral de mens dat evenwicht. Via regenpijpen en rioleringen voeren we regenwater meteen 
af naar rivieren en zeeën. En in steden en op wegen kan het regenwater nauwelijks in de grond 
sijpelen en doordringen tot in de ondergrond. Resultaat: er komt te weinig water bij in het gebied. 
Bovendien halen we voor ons drinkwater in korte tijd te veel water uit de rivieren. Die verstoring van 
de waterbalans zal uiteindelijk nefast worden voor natuur, mens en dier.

SOS
Mensen gaan niet verstandig om met water. We spoelen echt alles door de afvoer: shampoo, zeep, 
detergent, white spirit, olie, chemische stoffen, afvalwater van fabrieken, ... Bovendien sijpelen er 
met de regen ook landbouwgif en kunstmest in het grondwater. En dat komt allemaal in de kringloop 
terecht. Dieren, planten en mensen staan er niet goed voor. Daar moeten we dringend iets aan doen. 
In de eerste plaats minder afvalwater produceren natuurlijk! In de tweede plaats afvalwater zuiveren 
zodat het opnieuw drinkwater wordt. Niet simpel en een dure zaak, maar het kan.



Rietveld

Bacteriën
Op wortels en stengels van oever- en waterplanten vind je heel veel diezelfde onmisbare bacteriën 
die water zuiveren. In natuurlijke omstandigheden houden deze planten in een beek of riviertje het 
water makkelijk proper, maar voor de voortdurende vervuiling die wij veroorzaken, is er te weinig tijd 
en zuurstof. De beste oplossing voor waterzuivering in het klein is dus het imiteren en aanpassen van 
wat de natuur sowieso doet. En de natuur doet dat uitstekend met riet.

Vogels
Sommige vogelsoorten leven bijna uitsluitend in het riet, andere 
vinden er een rustige broedplaats met voldoende voedsel. 
Waterhoentjes en wilde eenden zien we er vaak; de kleine karekiet, 
de rietgors en de oeverloper sporadisch. Dankzij rietvelden vinden 
we in beekjes en riveren weer stekelbaarsjes en piepkleine 
waterdiertjes. En daar profiteren andere soorten van, zoals de 
blauwe reiger en de ijsvogel. 

Enkele kenmerken van riet
Riet heeft veel licht nodig, maar niet te eel.

Riet groeit snel. 

De rhizomen zijn de stengels die wortels vormen. Deze zijn hol en transporteren zuurstof 
naar de bodem.

De wortels zitten meer dan 60cm onder de grond.

Riet is bestand tegen vorst en langdurige droogte. Het is ook bestand tegen chemische 
vervuiling. De stengels blijven rechtop staan bij storm en in de winter.



Wat doen de bekkens? 
De eerste twee bekkens bereiden het afvalwater voor op het echte werk in het rietveld. Het water 
komt eerst terecht in het beluchtingsbekken. Een fontein in dit bekken zorgt ervoor dat er zuurstof 
in het water komt voor de aërobe bacteriën in het slib. Zo kunnen die al een deel van het afval in 
het water verteren. De motor van de fontein veroorzaakt tijdens het pompen stroming in het water 
waardoor het slib niet naar de bodem kan zakken. Via een overloop stroomt het water dan van het 
beluchtingsbekken in het bezinkingsbekken. Daar krijgt het slib wel de kans en de tijd om naar de 
bodem te zakken. Door de overloop naar het bezinkingsbekken krijgen de aërobe bacteriën opnieuw 
de kans om zuurstof op te nemen. Het water wordt onder het oppervlak voorzichtig opgezogen en 
naar een goot geleid die langs de volle 16 meter breedte van het rietveld loopt. Via afvoergaatjes 
stroomt het water hier zachtjes, maar zuurstofrijk het rietveld binnen.

Hoe werkt riet?
Het rechthoekige rietveld van 16 bij 40 meter loopt lichtjes schuin naar beneden. Zo vloeit het water 
rustig naar het einde van het rietveld. Het riet werd geplant in gespoeld zeezand. Zand houdt tussen 
de korreltjes sommige afvalstoffen vast. Daarom liggen er 3 zandruggen in het rietveld: het water 
wordt gefilterd terwijl het door het zand sijpelt. Het riet zet zich met zijn fijne wortelhaartjes vast in de 
losse bovenlaag van de zandbodem. Daardoor kan het zand niet op- of wegwaaien. In de onderste 
laag van het zand zit geen zuurtsof meer. Anaërobe bacteriën ‘eten’ daar fosfaten van wasmiddelen 
en detergenten. De onoplosbare restjes daarvan komen op de bodem terecht. Ongewenste bacteriën 
en eitjes van parasieten blijven hier ook in het zand hangen. Rietwortels geven zuurstof af die ze van 
de rietbladeren krijgen. Zo komt er heel wat zuurstof terecht rond de wortels. Daarin leven micro-
organismen die water filteren. Riet drinkt via de wortels vervuild water. De afvalstoffen slaat het op 
in zijn bladeren en stengels als voedingsstoffen voor in de lente. Het is belangrijk om in de herfst de 
rietstengels te maaien en af te voeren als je van de afvalstoffen af wil.
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Een leuke én leerrijke 

schoolreis? 

Bellewaerde natuurlijk!

Met de klas naar 
Bellewaerde ?

*  Tarieven geldig voor een uitstap in 2020 voor groepen van minstens 20 pers. en mits reservatie ten laatste 3 dagen voor 
het bezoek.

Extra schoolvoordelen
• Extra voordelig tarief:
 • Kleuter onderwijs: € 16,00 per leerling (i.p.v. € 34)*
 • Lager onderwijs: € 17,50 per leerling (i.p.v. € 34)*
 • Secundair onderwijs: € 18,50 per leerling (i.p.v. € 34)*

• 1 gratis begeleider per 10 leerlingen kleuter/primair onderwijs of per 15  
 leerlingen secundair onderwijs

• Gratis parking voor de schoolbus 

Nog vragen ? 
Het Bellewaerde-team staat voor je klaar :
-  bel 010 42 17 17, maandag - vrijdag, van 9u - 12u30 | 13u30 - 17u30
-  mail naar reservations.blw@cda-parks.com

Bellewaerde, da’s een onvergetelijke schooluitstap!
Gillen van plezier op de nieuwe avontuurlijke attractie Wakala, de exotische dieren 
bewonderen en helemaal tot rust komen in de prachtige natuur? In Bellewaerde doen jullie dat 
allemaal, in 1 dag!

Een schoolreis naar Bellewaerde, da’s leuk én leerrijk!
Tijdens de educatieve rondleidingen in Bellewaerde, krijg je een unieke blik achter de 
schermen. Kies om bij te leren over de dieren en hun eetgewoontes, of kom alles te weten over 
de techniek achter de attracties.



Educatieve 
Rondleidingen

In Flanders Fields Museum 

Yper Museum 

Memorial Museum Passchendaele 1917 

Diverse rondleidingen achter de schermen in Bellewaerde
Snuffelen je leerlingen graag rond in een nieuwe omgeving 
? Boek dan zeker een van de interessante educatieve 
rondleidingen. De gids neemt jullie mee achter de schermen 
van Bellewaerde en vertelt honderduit over de dieren of 
attracties en technologie. Een schoolreis waar je heel wat 
van opsteekt ! 

Het In Flanders Field Museum vertelt het verhaal van de 
Eerste Wereldoorlog in de West-Vlaamse frontstreek, van 
de inval in België tot het einde van de oorlog. Samen met 
de levensechte personages, interactieve opstellingen 
en authentieke objecten laten ze je de jaren 1914-18 zélf 
beleven.

Het leven zoals het was, middeleeuwen geleden. Hoe men 
vroeger leefde? Een beetje zoals nu, maar dan helemaal 
anders. Het Yper Museum dompelt de bezoeker via een 
interactief parcours onder in de leefwereld van de Westhoek. 
Van de middeleeuwen tot nu. Een leerrijke, vernieuwende én 
verrassende ervaring voor alle leeftijden!

Het Memorial Museum Passchendaele 1917 vertelt het 
verhaal van de Eerste Wereldoorlog, met specifieke aandacht 
voor de Slag bij Passendale. Aan de hand van authentieke 
brieven, uniformen, videofragmenten … krijgen groot en klein 
zicht op het leven rond en op de slagvelden. De interactieve 
elementen laten de jongste bezoekers kennismaken met de 
Groote Oorlog.


