
 

Tegenlicht in de klas 
De kracht van water 
 

Leeftijd:  16-18 jaar 
Niveau:  VO bovenbouw  
 
Samengevat 
Met het afvalwater verdwijnen er ook 
waardevolle stoffen in het riool. De 
grondstoffen in poep én pies, zoals de 
fosfaten die goede mest opleveren gaan 
verloren. Fosfaat is een stof die naar 
verwachting over zo'n dertig jaar op zal 
raken. Langzaam ontstaan er nu overal hi-
tech én low-tech initiatieven om zelf 
afvalwater op te vangen, de mest te 
gebruiken, het water te zuiveren en te 
hergebruiken. 
 
Vakgebied 
Biologie en Scheikunde 
 
Kernbegrippen 
Fosfaat, biomassa, eutrofiering, biogas, 
kringloop, neerslagen 
 
Eindtermen 
Deze video sluit aan bij de eindtermen 
voor Havo, Biologie: 
-Subdomein B8 regulatie Ecosystemen 
-Subdomein C3 zelforganisatie  
Ecosystemen  
Havo Scheikunde: 
-Subdomein A14 Duurzaamheid 
-Subdomein C7 Kringlopen 
-Subdomein F3 Energieomzettingen 
-Subdomein G2 Milieueisen 
 
Verdieping 
Meer over het belang van fosfor voor het 
leven in: Labyrint in de klas: eindig Fosfor 
 
Antwoorden 
1 B, 2 Magnesiumfosfaat, 3 C, 4 C, 5 B, 6 a 
Mg2+ + NH4

+ + PO4
3-  MgNH4PO4(s), b, 

Koper is een giftig zwaar metal. Struviet 
is de grondstof voor kunstmest. Je  zou 
het kunstmest dus vergiftigen. c Urine 
bevat heel veel stikstof in de vorm van 
ureum. Ureum wordt buiten het lichaam 
door enzymen in de grond en het 
rioolwater omgezet tot ammonium.  
 
 
 
 

Kijkvragen 
1 Waarom is het van belang fosfaat uit het 
afvalwater te winnen? 
A Fosfaat is slecht voor het milieu 
B Fosfaat is steeds minder te vinden in de 
wereld. 
 
2 Struviet is de triviale naam voor een 
magnesiumzout. Wat is de systematische 
naam? 
 
3 Struviet is de grondstof voor: 
A Urinezuur 
B Vrachtwagenbrandstof 
C Kunstmest 
D Biogas 
 
4 Waarom is het van belang dat er in een 
toilet die je gebruikt voor de productie van 
biogas zo min mogelijk water gebruikt 
wordt? 
A water is duur 
B Hoe minder water je gebruikt, hoe beter 
biogas je gebruikt 
C Nu hoef je geen water meer naar de 
rioolwaterzuivering te leiden 
 
5 In een reguliere 
rioolwaterzuiveringsinstallatie moeten 
medicijnen uit het water gefilterd worden. 
In de kassen in Budapest hoeft die niet 
meer. Waarom niet? 
A Er worden in Budapest veel minder 
medicijnen gebruikt dan in Nederland 
B In de kassen zijn er ook micro-
organismen die medicijnen kunnen 
afbreken 
C De normen voor de uitstoot van 
medicijnen in Budapest zijn veel minder 
streng dan in Nederland. 

 
Verdiepingsvraag 
6 Om struviet (magnesium- 
ammoniumfosfaat) te laten ontstaan 
vanuit rioolwater kan je magnesium 
toevoegen. Er ontstaat dan een neerslag.  
a Geef de kloppende neerslagvergelijking 
van deze reactie. 
b Je zou ook koperionen kunnen toevoegen 
om een neerslag te maken. Beredeneer 
waarom dat toch niet gedaan wordt. 
c Waarom is urine is een goede  
grondstof voor struviet?      © NTR 2014 
 
 
 

http://schooltv.ntr.nl/video/tegenlicht-in-de-klas-de-kracht-van-water
http://www.schooltv.nl/video/labyrint-voor-de-tweede-fase-eindig-fosfor/#q=biogas

