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HELP, DE KEUTELBEEK LOOPT OVER… 

WAT IS ER AAN DE HAND? 

De Keutelbeek stroomt bij grote neerslag over. Dit geeft grote wateroverlast. Daarom wordt de beek 

opnieuw ingericht. Hierbij worden het afval -en hemelwater gescheiden.  

Je gaat dit proces geheel in het klein na bouwen. Kijk ook eens naar de voorbeeldfilm 

WAT GA JIJ LEREN? 

Jij gaat onderzoek doen naar hoe je wateroverlast tegen kunt gaan. Hier ga je oplossingen voor 

bedenken. Aan het einde van de les weet jij een aantal oplossingen op te noemen die in Limburg 

toepasselijk zijn tegen wateroverlast.  

HOE GA JIJ DIT LEREN? 

Deze les heeft 2 onderdelen. 

Onderdeel 1: Onderzoek doen naar verschillende oplossingen. Hierbij gebruik jij je device en vooral 

Google. 

Onderdeel 2: Je bouwt een opstelling met daarin een bypass ( = een omleiding) en deze ga je 

programmeren.   

CONFRONTEREN & PLAN VAN EISEN 

Je bouwt een opstelling waarin de Keutelbeek niet meer overstroomt. Hiervoor heeft je docent een 

speciale bak geprint met de 3D printer. 

De opstelling moet aan de volgende eisen voldoen. 

a. De bovenste bak wordt voor 80% gevuld met water. 

b. In de onderste bak monteer jij de vochtigheid sensor. Doe dit op zo een manier dat hij zo diep 

mogelijk in de bak komt maar dat elektronische gedeelte niet nat wordt.  

c. Monteer de waterpomp en de slangen. Zorg dat dit allemaal vast zit aan de opstelling.  

d. Als de Keutelbeek (= de onderste bak met opschrift) voor 50% gevuld is, zet de sensor de 

pomp in werking. 

VERKENNEN 

Bekijk de volgende filmpjes met daarin verschillende soorten water pompen: 

Dompelpomp 

Verticale bemaling 

Horizontale bemaling 

ONTWERPEN & MATERIAAL EN GEREEDSCHAP VERZAMELEN 

a. Schets op een a4 hoe jij de slangen en sensoren aan gaat sluiten. Als je voorbeelden nodig 

hebt type je in Google: ‘voorbeelden bronbemaling tekening’. 

b. Verzamel alle materialen die jij nodig hebt.  

c. Programmeer de code (staat onderaan de opdracht) in mBlock en vervolgens in de Cyberpi. 

MONTEREN 

Monteer de volledige opstelling.  
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TESTEN 

a. Zet de Cyberpi aan. 

b. Vul de bovenste bak voor 80% met water. 

c. Test de opstelling.  

VERDIEPEN 

Ga nu de waardes veranderen.  

a. Programmeer de Cyberpi zo dat hij begint te pompen als de sensor een waarde aangeeft van 

20. Bij welke omstandigheden zou je deze waarde in het echt toe kunnen passen? 

b. Programmeer de Cyberpi zo dat hij begint de pompen als de sensor een waarde aangeeft van 

70. Bij welke omstandigheden zou je deze waarde in het echt toe kunnen passen? 

c. Kun je hem ook programmeren met een pauze erin? Dat hij bijvoorbeeld telkens 10 seconden 

aan gaat en 10 seconden uit? 

d. Programmeer de Cyberpi zo, dat de pomp optimaal draait en de keutelbeek bijna vol is en niet 

overstroomt. Je moet er dus water bij doen. 

PRESENTEREN EN EVALUEREN 

Beantwoord de evaluatie vragen en presenteer je bevindingen aan je docent of klas.  

o Waar liep je tegen aan, dus wat lukte niet en hoe heb je dat opgelost? Licht je antwoord toe.  
o Wat was nieuw voor jou, wat had je nog nooit eerder gedaan? Licht je antwoord toe.  
o Wat vond je van de opdracht. Licht je antwoord toe.  
o Heb je tips om deze opdracht nog uitdagender te maken?  
o Hoe zou jij je werkstuk beoordelen? Licht je antwoord toe.  
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