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Voorwoord
Beste leerkracht,
Met het educatief pakket ‘Bouw een aquaduct’ kunnen je leerlingen uit de eerste graad van
het secundair onderwijs tijdens de lessen Techniek actief kennis maken met de techniek
en architectuur van het Romeinse aquaduct. De leerlingen worden aangemoedigd om na
te denken over de opbouw en de structuur van de Romeinse aquaducten. De kennis die
ze daarbij opdoen, gebruiken ze om vervolgens hun eigen aquaduct te bouwen. Om het
educatief pakket ‘Bouw een aquaduct’ volledig te doorlopen, dien je één tot twee lesuren
te voorzien.
‘Bouw een aquaduct’ is tweeledig opgebouwd en omvat een lerarenhandleiding enerzijds
en leerlingenfiches anderzijds.
De lerarenhandleiding geeft onder meer aan welke vakgebonden eindtermen je
voor Techniek in de eerste graad van het secundair onderwijs bereikt door met dit
lespakket te werken. Daarnaast bevat deze handleiding ook allerlei didactische tips en
achtergrondinformatie om de les in goede banen te leiden. Tenslotte worden ook alle juiste
antwoorden van de onderzoeksvragen die de leerlingen moeten beantwoorden, uitvoerig
beschreven.
De leerlingenfiches starten met twee inleidende opdrachten die de leerlingen als huiswerk
kunnen maken ter voorbereiding van de les. Die opdrachten introduceren hen in een aantal
technische principes die ze moeten kennen voor het vervolg van de les. Daarna bouwen
de leerlingen stap voor stap hun eigen aquaduct en worden ze aangemoedigd om hun
bouwwerk te evalueren en te optimaliseren. Tussendoor geven enkele leuke ‘wist je datjes’
de leerlingen een aantal interessante weetjes mee over de Romeinse aquaducten. Als
afsluiter wordt er dieper ingegaan op de manier waarop de Romeinse bouwtechnieken tot
in ons huidige waterleidingnetwerk zijn doorgesijpeld.
We wensen jou en je leerlingen veel doe-plezier met dit wetenschappe-leuk pakket!
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Hoe gebruik je dit pakket in de
klas?
Voorbereidingen
Huiswerk voor de leerlingen
Enkele dagen voordat ‘Bouw een aquaduct’ in de klas behandeld wordt, geef je je leerlingen
als huiswerk de inleiding en opdrachten 1 en 2 mee.

Waar zorg je zelf voor?
Voorzie ter aanvulling op wat de leerlingen van thuis meebrengen ook zelf voldoende
constructiemateriaal dat kan gebruikt worden voor de bouw van een aquaduct in de klas:
flexibele buizen, regenpijpen, trechters, flessen enz., maar ook materiaal om de onderdelen
aan elkaar te bevestigen en om ondersteunende constructies te maken, zoals lijm,
(waterbestendige) plakband, nietjes, touw, karton, papier, enz. Zorg ook voor materiaal om
landschappen na te bootsen zoals tafels, stoelen, zitzakken, dozen, boeken enz.
Maak een aantal waterbronnen klaar voor gebruik. Zo’n waterreservoir bekom je door een
gaatje in de dop van een 2-literfles te maken. Bevestig in dit gaatje een stukje tuinslang en
sluit het geheel waterdicht af met waterbestendige plakband (zie afbeelding). Wanneer je
de fles horizontaal houdt, zal het water beginnen stromen. Voorzie ook een aantal emmers
of plastic bakken om het water op te vangen.

Voor het experiment waarmee je de wet van de communicerende vaten illustreert, voorzie
je nogmaals twee flessen water en een stukje slang.
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Klasopstelling
De leerlingen zullen in groepjes een aquaduct moeten bouwen. Voorzie voor iedere
groep een parcours dat het water moet volgen. Start elk parcours door een waterbron op
welbepaalde hoogte te plaatsen. Zet vervolgens bijvoorbeeld een tafel, een stoel en een
stapel boeken op een rij, met telkens een afstand van een halve tot één meter ertussen.
Eindig met een lage bak die het water moet opvangen.
Je kan de weg die het water moet volgen ook moeilijker maken door bijvoorbeeld
twee stoelen op een rij te plaatsen, met 2 meter ertussen. Om dit landschapselement te
overbruggen, moeten de leerlingen gebruik maken van de wet van de communicerende
vaten en een leiding onder druk toevoegen.
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Lesverloop en antwoorden
Dit hoofdstuk fungeert als didactische leidraad doorheen de lessen ‘Bouw een aquaduct’.
Er worden allerlei handige tips en tricks en inspirerende vragen gegeven. Ook worden
telkens de juiste oplossingen bij de opdrachten uitvoerig beschreven. De tekst uit de
leerlingenfiches is aangeduid met een
Enkele dagen voordat ‘Bouw een aquaduct’ in de klas behandeld wordt, geef je je leerlingen
als huiswerk de inleiding en opdrachten 1 en 2 mee. Uit de inleiding komen de leerlingen
te weten dat Romeinen zijn gestart met de bouw van hun indrukwekkende aquaducten om
water van verafgelegen bronnen aan te voeren naar de steden. In opdracht 1 onderzoeken ze
de verschillende onderdelen van een aquaduct en hun respectievelijke toepassingen. Voor
opdracht 2 moeten de leerlingen ten slotte allerlei verschillende materialen verzamelen
die ze kunnen gebruiken om zelf een aquaduct te bouwen.

1. Inleiding: vers water voor de Romeinen
Als introductie van de les over ‘Bouw een aquaduct’ bespreek je met de leerlingen hun
huiswerk.
Wat leerden ze uit de inleiding over het leven en de levensstandaard van de Romeinen?
Spoor de leerlingen aan om na te denken over het thema. Weten ze zelf nog meer over de
oorsprong van aquaducten en de badcultuur van de Romeinen? Zijn er leerlingen die al
eens in het echt de restanten van een Romeins aquaduct hebben gezien? Je kan heel wat
voer voor dit klasgesprek halen uit de achtergrondinformatie op pagina 21.

Tegenwoordig is het gemiddelde waterverbruik van een Belg 110 liter per
persoon en per dag. Daarmee verschillen we niet zoveel van de doorsnee
Romein, die in zijn tijd al ongeveer 100 liter water per man en per dag gebruikte.
Wanneer je het waterverbruik van fonteinen en badhuizen erbij telt, stijgt de
teller tot maar liefst 500 liter per dag. En daarbovenop komt nog het water dat
de Romeinen nodig hadden om zeeslagen na te spelen in hun amfitheaters.
Al dat water was niet zomaar rechtstreeks beschikbaar in de steden. Het water
dat in de rivieren stroomde, was ruimschoots onvoldoende om hun hoge
levensstandaard te behouden. De Romeinen voerden dan ook water aan van
verafgelegen bronnen, via lange waterleidingen of aquaducten. Die kan je
vergelijken met ons huidige waterleidingnetwerk.
De aquaducten van de Romeinen zijn echte technologische hoogstandjes. Niet
alleen zien ze er (nog steeds) indrukwekkend uit, ze zorgden er ongeveer 2000
jaar geleden al voor dat Romeinse steden continu vers water ter beschikking
hadden voor badhuizen, fonteinen en privaat gebruik.
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2. Aquaduct: wat moet je weten
De verbetering van opdracht 1 gebeurt klassikaal. Laat telkens één leerling de omschrijving
van één van de onderdelen voorlezen en deze koppelen aan een toepassing. Zijn er
leerlingen die een andere oplossing hadden gevonden? Moedig ze aan om hun antwoord
te motiveren. De meest ingewikkelde techniek die de Romeinen bij de bouw van hun
aquaducten gebruikte, was die waarbij “leidingen onder druk” worden gebruikt. Deze
techniek is gebaseerd op de wet van de communicerende vaten. Voer volgend experiment
uit om de techniek te verduidelijken.

Wat te doen?

Neem twee flessen en een stukje slang. Vul één fles voor driekwart met water en stop er
de slang in. Zuig de slang vol en sluit het eind af met je duim. Zorg dat de volle fles hoger
staat dan de lege en breng het andere eind van de slang over in de lege fles. Neem de twee
flessen op en hou ze op verschillende hoogte. Het water stroomt altijd van de fles met het
hoogste waterniveau naar de andere fles. Als het niveau in beide flessen gelijk is, stopt het
stromen. Zodra je één fles omhoog brengt, herbegint het stromen.

Wat gebeurt er?

Je ziet de ‘wet van de communicerende vaten’ in actie. Zolang het niveau in beide flessen
niet even hoog is, is de water druk in de 2 flessen niet gelijk. De slang tussen beide flessen
noemt men een hevel.

Om water van een waterbron (bijvoorbeeld een rivier) naar een stad te
transporteren, moet het lichtjes bergaf vloeien. Omdat landschappen grillig
kunnen zijn, moest het water dus afwisselend bovengronds, gelijk met het
aardoppervlak of ondergronds stromen. Daarbij werd er door Romeinse
ingenieurs over gewaakt dat de hellingsgraad van het aquaduct steeds ongeveer
gelijk bleef. Zo ontstonden er geen stroomversnellingen of opstoppingen, maar
stroomde het water aan een constante snelheid richting stad.

Opdracht 1

Een typisch Romeins aquaduct bestond uit verschillende onderdelen. Bij elk
onderdeel staat een omschrijving. Lees die omschrijving aandachtig en bedenk
in welke omstandigheden de Romeinen best voor deze oplossing kozen. Verbind
vervolgens de onderdelen in de linkerkolom met de juiste toepassingen rechts.
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Bogen zijn erg sterke constructies die tegelijk eenvoudig te bouwen zijn. Een boog
verwerkt haar belasting naar opzij, via drukkrachten. Zo’n boog is opgebouwd
uit wiggen. De drukkrachten van de bovenste wig worden gelijkmatig naar
rechts en links uitgeoefend. De aanliggende wiggen zetten deze drukkrachten
gelijkmatig verder naar de volgende wiggen links en rechts. Uiteindelijk vangen de
steunpunten de krachten op. De oudste bogen werden al zo’n 4 000 jaar geleden in
Mesopotamië gebouwd. De Romeinen ontwikkelden het boogontwerp verder en
bouwden spectaculaire aquaducten van meerdere bogen boven elkaar.

Wist je dat...?
Het woord ‘aquaduct’ is afgeleid van de Latijnse woorden ‘aqua’ (water) en ‘ducere’
(leiden). De Romeinen hebben het aquaduct echter niet zelf uitgevonden. De Griekse
historicus-filosoof Strabo schreef over deze bouwwerken in zijn werk Geographika
uit het 7de jaar voor onze jaartelling. De Grieken deden dus de uitvinding, maar de
Romeinen verfijnden de waterlopen en vergrootten de schaal om zo ganse steden
van water te voorzien.
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OMSCHRIJVING

TOEPASSING

Overdekte
gracht

Voor een gracht zijn geen ondersteunende 
bogen of diepe tunnels nodig. De grachten
werden overdekt om het stromende water
te beschermen tegen winderosie en tegen
vijanden.

 Bij kleine hoogteverschillen
in het landschap was het
handig om deze eenvoudige
bouwwerken te gebruiken.
De weg werd dan wel
versperd voor toevallige
passanten.

Tunnel

Om op meerdere plaatsen tegelijk aan de 
tunnel te kunnen werken, werden verticale
schachten voorzien. De schachten dienden
achteraf als dienstingang, waarlangs
slaven onderhoud aan de ondergrondse
watergang konden uitvoeren.

 De Romeinen gebruikten
dit type van overbrugging
vanaf
hoogteverschillen
van
1,5
meter.
Deze
constructie zorgde ervoor
dat de onderliggende weg
voor oppervlaktewater en
transportmiddelen
niet
versperd werd.

Leidingen
onder druk

Deze techniek maakt gebruik van de 
‘wet van de communicerende vaten’,
een natuurkundige wet die al gekend
was bij de Oude Grieken. De wet van
de communicerende vaten zegt dat het
waterniveau in twee verbonden vaten
steeds even hoog is, ongeacht wat het
laagste punt van de verbinding is.

 Wanneer een vallei te
breed of te diep was om
het water er omheen of
overheen te leiden, maakten
de Romeinen gebruik van
de deze techniek. Op die
manier konden ze valleien
overbruggen
zonder
een metershoge brug te
bouwen.
Op sommige
plaatsen
gebruikten
de
Romeinen deze techniek
zelfs om het water onder een
rivier door te laten stromen!

Het water werd dan via een inloopbassin
verdeeld over een aantal gesloten (loden)
buizen, die de heuvel afgeleid werden.
Onderaan de vallei, liepen de buizen over
een kleinere brug om de onderliggende
rivier niet te verstoren. Aan de andere zijde
werd het water weer omhoog geleid en
kwam het terecht in een open vergaarbak.
Van daaruit kon het water weer de normale
weg over land volgen.
Muren

Het water liep aan de bovenzijde van de 
muren door een open waterleiding.

Bogen

De meest gekende en meest spectaculaire
onderdelen van Romeinse aquaducten, zijn
ongetwijfeld de grote bruggen met bogen.
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 Wanneer een heuvel of berg
de waterweg blokkeerde,
werd er voor deze optie
gekozen.

Tachtig procent van de
Romeinse
aquaducten
bestond uit dit onderdeel.
Dit was de gemakkelijkste
oplossing
wanneer
het
aquaduct
gewoon
het
aardoppervlak volgde.

3. Op zoek naar waterleidingen
Opdracht 2 wordt ook kort overlopen met de volledige klasgroep. De leerlingen halen hun
meegebrachte voorwerpen boven. Bracht iedereen constructiemateriaal mee? Overloop
een vijftal verschillende voorwerpen. Wat is het? Als welk onderdeel van het aquaduct kan
het gebruikt worden? Alle oplossingen zijn hier goed. Er wordt immers gepeild naar de
ideeën van de leerlingen.

> Steek alvast de handen uit de mouwen en ga op zoek naar materialen die water

kunnen bevatten of transporteren. Verzamel met de hele klas (thuis of op school)
zoveel mogelijk flexibele buizen, leidingbuizen, regenpijpen, trechters, flessen,
jerrycans, emmers enzovoort. Kijk goed rond en evalueer of je voorwerpen uit
je omgeving kan gebruiken om een aquaduct op kleine schaal na te bouwen.
Zoek ook wat blokken of boeken om constructies in de hoogte te maken.
Opdracht 2
Stel jezelf voor elk voorwerp de vraag voor welk onderdeel je dit kan gebruiken:
(overdekte) gracht, tunnel, boogbrug, leiding onder druk, verzamelbassin
enzovoort. Schrijf in de tabel hieronder in de linkerkolom de namen van de
voorwerpen die je gevonden hebt en in de rechtertabel het onderdeel van het
aquaduct waarvoor deze vorwerpen kunnen dienen.

Gebruiksvoorwerp

Onderdeel van het aquaduct

Alle antwoorden zijn goed

Alle antwoorden zijn goed

Alle antwoorden zijn goed

Alle antwoorden zijn goed

Alle antwoorden zijn goed

Alle antwoorden zijn goed

Alle antwoorden zijn goed

Alle antwoorden zijn goed

Alle antwoorden zijn goed

Alle antwoorden zijn goed

Alle antwoorden zijn goed

Alle antwoorden zijn goed

Alle antwoorden zijn goed

Alle antwoorden zijn goed

Alle antwoorden zijn goed

Alle antwoorden zijn goed

Alle antwoorden zijn goed

Alle antwoorden zijn goed

Alle antwoorden zijn goed

Alle antwoorden zijn goed

Wist je dat ...?
Het langste Romeinse aquaduct was het aquaduct van Valens, dat
vers water naar Constantinopel (het huidige Istanboel) vervoerde. Het
oorspronkelijke aquaduct was meer dan 100 km lang!
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4. Experiment: Bouw een aquaduct!
Je weet nu welke onderdelen de Romeinen gebruikten voor de bouw van hun
aquaducten. Ook heb je voorwerpen verzameld die je kan inzetten om zelf een
aquaduct te bouwen. Ga nu zelf aan de slag en bouw een functioneel aquaduct!

4.1 Virtueel aquaduct
Bij de start van het experiment verdeel je de leerlingen in groepjes van drie of vier. Ze
hebben intussen geleerd hoe een aquaduct is opgebouwd en waarvoor de verschillende
onderdelen van een aquaduct dienen. De eerste deelopdracht van het experiment is een
denkoefening waarbij ze de reeds opgedane kennis moeten toepassen door een virtueel
aquaduct te reconstrueren. Overloop de oplossing klassikaal. Wat is goed? Wat kan beter?
Leerlingen die problemen ondervinden bij deze opdracht kan je de tip meegeven om te
starten door één rechte lijn te trekken die van de bron naar de stad loopt. Op die manier
wordt het snel duidelijk waar en wanneer het aquaduct boven, op of onder het landschap
loopt en welke bergen en valleien er onderweg doorkruist moeten worden.
Om op te warmen, kan je eerst onderstaande virtuele stad van water voorzien.
De weg van de bron naar de stad verloopt grillig.
Kies voor elk vak op de tekening het juiste aquaduct-onderdeel. Schrijf de naam
van het onderdeel onderaan het vak en teken het onderdeel op de tekening.
Zorg voor een zachte helling, zodat de zwaartekracht zijn werk kan doen en het
water van de bron naar de stad kan voeren.

gracht
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4.2 Aquaduct in de klas
Tijd voor het echte werk! Je leerkracht maakte in de klas een parcours met een
bron en een stad. Leid het water met behulp van een aquaduct van de bron
naar de stad en gebruik daarbij zo weinig mogelijk materialen. Overwin de
obstakels onderweg, probeer het water aan een continue snelheid bij de stad
te laten aankomen en vermijd waterverspilling!

Wist je dat ...?
Het oude Rome was voorzien van maar liefst 11 aquaducten die elk
water van een andere bron naar de stad vervoerden. In totaal stroomde
er dagelijks meer dan 1,1 miljoen kubieke meter water naar Rome. Het
waterleidingnetwerk dat naar Rome leidde, was in totaal ongeveer 470
km lang. Slechts 47 km daarvan was bovengronds. Door het water onder
de grond te houden, bleef het fris en schoon.

4.2.1 Maak een werktekening
Wijs aan iedere groep vervolgens een parcours toe. Nu volgt er een tweede denkoefening.
Voordat de groepjes hun parcours van een aquaduct voorzien, moeten de leerlingen eerst
hun gedachten op papier zetten en een werktekening maken. Ze onderzoeken samen hun
probleemstelling en maken een ontwerp. Hoe ziet hun landschap er uit? Hoe moet het water
stromen? Welke hoogteverschillen dienen overwonnen te worden? Welke onderdelen gaan
ze gebruiken?
Een echte ingenieur zet eerst zijn gedachten op papier. Teken het parcours na en
duid aan op je tekening hoe het water moet stromen. Welke hoogteverschillen
dienen overwonnen te worden? Welke onderdelen ga je gebruiken?

Alle tekeningen zijn goed
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Leg hier uit waarom je welke onderdelen gebruikt:

Alle antwoorden zijn goed

Wist je dat ...?
Op onze biljetten van 5 euro staat ook een Romeins aquaduct. Het doet denken
aan de Pont du Gard, maar dat is het niet. Op de eurobiljetten staan immers
nooit bestaande bouwwerken, omdat de ontwerpers niet naar een specifiek
land willen verwijzen.
De afgebeelde, fictieve bouwwerken staan wel symbool voor een typische stijl
in de geschiedenis van de architectuur, in dit geval de Grieks-Romeinse stijl.
Het aquaduct op het 5 eurobiljet is wat ongelukkig aangepast. De helft van
de pilaren van de tweede rij bogen staat immers op het zwakste punt van de
eerste rij bogen. Deze constructie zie je nergens terug in werkelijkheid omdat
ze niet stabiel is.
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4.2.2 Bouw een aquaduct
Van zodra ze klaar zijn met hun werktekening kunnen de leerlingen in hun groepje starten
met de volgende stap van hun constructieproces, namelijk met de bouw van hun aquaduct
in de klas. Ze gebruiken hiervoor de materialen die ze zelf hebben meegebracht, maar
mogen ook een aantal spullen gebruiken die jij als leerkracht hebt voorzien.
De leerlingen kiezen de onderdelen uit hun tekening uit en bevestigen ze aan elkaar.
Door de waterbron te laten stromen, kunnen ze het aquaduct in werking zetten. Na een
eerste test spoor je de leerlingen aan om hun constructie te evalueren door na te denken
over volgende vragen: wat zijn hun bemerkingen? Geraakt al het water in de stad? Zijn
er verliezen (waterverspilling)? Laat hen een sterkte-zwakte analyse maken over hun
bouwwerk. Hoe kunnen ze de zwakke punten uit hun aquaduct verbeteren? Op welke
manier kunnen ze hun aquaduct sterker, nuttiger en minder verspillend maken? Moedig
je leerlingen aan om hun antwoorden te motiveren. Moedig de leerlingen ook aan om
groepsoverstijgend te evalueren en na te denken over de optimalisatiemogelijkheden van
de andere aquaducten. Na dit evaluatieproces moeten de leerlingen hun eigen suggesties
in de praktijk proberen om te zetten om zodoende hun aquaduct te verbeteren. Is het
gelukt? Blijven er probleemzones? Deze evaluatie- en optimalisatiecyclus kan een aantal
keer herhaald worden bij aquaducten waar er problemen blijven ontstaan.
Zet nu nauwgezet je tekening om in de praktijk. Kies de onderdelen van je
tekening uit en bevestig ze aan elkaar. Zet het aquaduct in werking door de
bron te laten stromen. Wat zijn je bemerkingen? Geraakt al het water in de
stad? Heb je verliezen (waterverspilling)?
Maak een ‘wolk’ van sterktes en zwaktes van jouw aquaduct in onderstaande
kaders.

Sterke punten van mijn aquaduct

Alle antwoorden zijn goed

Zwakke punten van mijn aquaduct

Alle antwoorden zijn goed
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Hoe kan je de zwakke punten verbeteren? Op welke manier maak je je aquaduct
sterker, nuttiger en minder verspillend? Motiveer!
Alle antwoorden zijn goed

Probeer de voorgestelde wijzigingen nu uit te voeren en verbeter je aquaduct.
Is het gelukt? Evalueer!

Alle antwoorden zijn goed

Wist je dat ...?
Het bekendste Romeinse aquaduct is de Pont du Gard in Nîmes (Frankrijk) uit de
1ste eeuw na Christus. De Romeinen bouwden dit 50 km lange bouwwerk, dat op
de werelderfgoedlijst van UNESCO staat, om water vanuit een bron in Uzès (hoogte
71,5 m) naar de stad Nemausus (Romeinse naam van Nîmes, hoogte 60 m) te
transporteren. Het gemiddelde verval van de waterleiding bedroeg slechts 23 cm
per kilometer!
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5. Extra opdracht: (on)mogelijk?
De leerlingen die klaar zijn met de bouw van hun aquaduct, kunnen vervolgens de extra
opdracht: (on)mogelijk? proberen op te lossen. Dat kan individueel of in de groepjes
gebeuren. Overloop na afloop opnieuw de oplossingen. Laat de leerlingen grondig
beargumenteren waarom en wanneer een traject volgens hen onmogelijk is.

> Hieronder zie je vier tekeningen. Op elke tekening staat een bron (blauw) en

een stad (rood). Duid aan welke steden d.m.v. een aquaduct water kunnen
ontvangen van de bron, met behulp van de onderdelen uit deze les. Indien het
onmogelijk is om een aquaduct te bouwen, vertel dan waarom.

300m
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250m

500m

1060m

OP

OP
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750m

De stad ligt hoger dan de bron
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6.Watertorens: Watertransport in onze tijd
Als afsluiter van de les wordt de link gelegd tussen het Romeinse aquaduct en het
watertransport in onze tijd. Vooraleer je de tekst over de werking van watertorens met hen
doorneemt, laat je de leerlingen nadenken over enkele vragen, zoals: Volgens welk principe
werken de watertorens die wij vandaag de dag hebben? Waar bevinden watertorens zich in
het landschap? Is binnen eenzelfde appartementsgebouw de druk op het water hetzelfde op
het gelijkvloers als op de vijfde verdieping?

Tegenwoordig gebruiken we geen aquaducten meer, maar we maken nog wel
steeds gebruik van de wet van de communicerende vaten. Op strategische
plaatsen in ons landschap staan watertorens waarin het waterpeil via een
pomp quasi continu op hetzelfde peil gehouden wordt. Dat peil is hoger dan
de huizen die de watertoren van water voorziet. De waterleidingen in de huizen
zijn verbonden met de watertoren via een ondergronds leidingnetwerk.
Wanneer je thuis een kraan opendraait, loopt er water uit de kraan. Dat komt
doordat de watertoren en je huis nu ‘communicerende vaten’ zijn. Het hoge
waterpeil in de watertoren wil gelijk komen te staan met het waterpeil van
je huis (dat leeg is). Het is dus de kwestie om de kraan op tijd weer dicht te
draaien!
Watertorens zijn smal aan de basis en breed aan de top om de schommelingen
in het waterniveau zo klein mogelijk te houden. Een watertoren moet steeds
hoger zijn dan het hoogste flatgebouw dat hij van water voorziet. Hoe hoger in
het flatgebouw, hoe lager de waterdruk en hoe minder krachtig de waterstraal
die uit de kraan komt.
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Achtergrondinformatie
Aquaducten vroeger en nu
Ongeveer 2000 jaar voor Christus werd het aquaduct uitgevonden. Niet door de Romeinen,
maar door de Minoïsche beschaving op Kreta (Oud-Griekenland). Water werd al langer
gebruikt om velden te irrigeren, bijvoorbeeld door volkeren rondom de Tigris, de Eufraat
en de Nijl. De grote waterschaarste op Kreta moedigde de Minoërs echter aan om een meer
complexe manier van watertransport te ontwikkelen.
Toch zijn vooral de Romeinen bekend om hun aquaducten. Alleen al om Rome van water te
voorzien, bouwden ze maar liefst elf aquaducten. Die bestonden niet alleen uit de bekende
boogbruggen, maar ook uit tunnels, grachten en zelfs ingenieuze systemen waarbij
waterleidingen onder druk diepe kloven kunnen overbruggen.
Na de Romeinse tijd werden lange tijd geen aquaducten meer gebouwd, tot de interesse
opnieuw aangewakkerd werd op het einde van de 19de eeuw. De aanhoudende
bevolkingsgroei in het Verenigd Koninkrijk maakte de plaatselijke watervoorraden
ontoereikend, zodat ingenieurs genoodzaakt waren om terug te grijpen naar de oude
technologie van de aquaducten. In de Verenigde Staten werden in de 20ste eeuw nog grote
aquaducten gebouwd om nieuwe steden van water te voorzien.

Water in een Romeinse stad
Alle Romeinse steden zijn opgebouwd rond het forum of marktplein en de belangrijkste
tempels. Deze bevonden zich steeds pal in het centrum van de stad. Daarnaast is ook de
aanwezigheid van badhuizen en (amfi-)theaters heel kenmerkend voor de Romeinse steden.
Begraafplaatsen lagen altijd buiten de stadsmuren. In de praktijk verschilde de precieze
vormgeving stad per stad, bijvoorbeeld omdat die op een heuvel of aan een rivier werd
gebouwd.
Het badhuis was niet alleen de plek om te baden, maar ook om aan sport te doen, te
ontspannen, je te laten masseren en bij te praten met vrienden. Uiteraard hadden rijke
Romeinen daar meer tijd en geld voor dan de gewone man. Het badhuis bestond uit een
deel met koud water (frigidarium), een deel met lauw water (tepidarium) en een deel met
warm water (caldarium). Het werk in het badhuis, zoals het stoken van de ovens, werd
door slaven verricht. Met die houtovens werd het water voor de baden verwarmd en werd
hete lucht via een soort vloerverwarming (hypocaustum) door de muren gevoerd. In het
badhuis was ook een soort sauna (sudatoria), een ruimte die zo heet was dat je er flink van
ging zweten. In tegenstelling tot een hedendaagse sauna was het er echter vochtig warm,
vergelijkbaar met een Turks stoombad.
Romeinse steden waren ook voorzien van openbare toiletten of ‘latrines’. Daar kreeg niet
iedereen een apart hokje, maar zat je met een heleboel mensen naast elkaar in één grote
ruimte, met zitplaatsen van steen of hout. De Romeinen gingen dus gezellig samen. Vaak
lagen de toiletten in de buurt van het badgebouw en werd het afval weggespoeld met het
water van het badhuis. Er lag een spons op een stok die je kon gebruiken als toiletpapier.
Voor het gebruik van de latrines werd een kleine bijdrage gevraagd. De onderste laag van
de bevolking kwam er daarom niet in. De rijkere Romeinen hadden thuis vaak ook zelf een
toilet, dat d.m.v. loden, keramische of houten waterleidingbuizen van water werd voorzien.
De kranen waaruit het water van rijkste Romeinen stroomde, waren van brons.
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Waterdicht
De Romeinen waren niet alleen bedreven in het gebruiken van water, maar ook in het
vermijden van water op ongewenste plaatsen.
Om hun huizen waterdicht af te dekken, gebruikten de Romeinen twee soorten dakpannen.
De grote, platte rechthoekige tegels met opstaande randen, de tegulae, bedekten het
dakoppervlak. De halfronde, smalle pannen, de imbrices, dienden om de naden af te
dekken. Omdat de Romeinse daken minder schuin waren dan onze daken bleven de zware
dakpannen uit zichzelf liggen. Zo kreeg het water geen kans om in de huizen binnen te
dringen. De Romeinse dakpannen hadden standaard afmetingen en werden in speciale
pannenbakkerijen in enorme hoeveelheden tegelijk vervaardigd.
Romeinse scheepsbouwers maakten eerst een voorlopig geraamte van een schip.
Daartegenaan bouwden ze met planken de buitenzijde van het schip op. De planken werden
aan elkaar bevestigd door middel van pen- en gatverbindingen. Pas wanneer buitenzijde
volledig klaar was, brachten ze de definitieve spanten aan. De naden tussen de planken
maakten ze waterdicht met breeuwsel, een mengsel van plantenresten en mos.
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Fietsen op een kabel op vijf meter hoogte? Zelf een vliegtuig
veilig aan de grond zetten? Een dutje doen op een spijkerbed?
Wandelen op de maan? Je beleeft het allemaal in Technopolis,
het Vlaamse doe-centrum voor wetenschap en technologie.
Aankomen moét
Hier voel je, probeer je en ervaar je alles helemaal
zélf. Want wat je zélf doet, begrijp je beter!
Zo leer je op een toffe, spannende manier iets
bij over wetenschap en technologie. Je zal
al snel merken dat wetenschap allesbehalve
saai is. En dat wordt het ook nooit, want het
aanbod van Technopolis verandert voortdurend,
waardoor je bezoek telkens anders verloopt.

Wetenschappe-leuk
Technopolis is niet alleen leerrijk, het is ook
leuk en spannend. Je wordt er verrast met
toffe shows en demo’s, waarin de edutainers
van Technopolis je de wondere wereld van de
wetenschap doen ontdekken. Laat ze bijvoorbeeld
je haren rechtop zetten. Neen, niet met gel of
haarlak, maar met … statische elektriciteit!

Nieuwsgierig?
Dat zijn we allemaal!
Technopolis is er voor jonge ontdekkers én
oudere onderzoekers. Iedereen maakt er
kennis met de technologie en wetenschap die
achter dagdagelijkse zaken schuilgaan.

Leren is nooit saai
Basis- en secundaire scholen ruilen hun
schoolbanken in voor een educatieve dag vol
wetenschap én plezier in Technopolis. Leerlingen
gebruiken hun zoekboekje als houvast, of volgen
tijdens de e-rally een interactieve themaroute. Ze
worden – figuurlijk – van hun sokken geblazen in
het Lab met chemische proefjes en in het Atelier
vol technologische snufjes. En natuurlijk is er ook
een tot de verbeelding sprekende wetenschapsshow.
Achteraf zetten leerkrachten de pret gewoon
verder met het gratis educatief lesmateriaal van
Technopolis, te downloaden via www.technopolis.be.
Of je haalt met de spectaculaire scholenshow
een lading wetenschappelijke fun en
technische kennis gewoon naar jouw klas!

Technologielaan
B-2800 Mechelen
+32 15 34 20 00
info@technopolis.be
www.technopolis.be

Volg ons overal!

