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  Het MOT 
  Doe-wandeling “Water en Techniek” 

         Notitieboekje 

 

 

 

  

 

 

       naam: ………………………………………………... 
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Doe-wandeling Water en Techniek

Tommenmolenstraat

Lierbaan 

POST 1 

de molenaar 

POST 2 

de rattenvanger 

POST 3 

de bierbrouwer 

POST 4 

de lakenverver 

POST 5

de griendwerker

POST 9 

de watertoren 

POST 10 

een bezoek aan de 

molen 

START 

 EINDE 

 

                         Het MOT—educatieve dienst—mei 2007 

 

 

 

Meer informatie over de verschillende 

activiteiten in het MOT? 

 

 Het Museum voor de Oudere Technieken 

        Educatieve dienst 

   Guldendal 20  

         1850 Grimbergen 

   02 270 81 11 

    www.mot.be 

    info@mot.be 
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Post 8: de huisvrouw 

Doe-opdracht 1: mijn waterverbruik per dag 

 

1 X naar het toilet   10 liter 

douche     ……………... 

kledij wassen    ………………. 

tanden poetsen    ………………. 

…………………………………….   ………………. 

……………………………………..   …………….. 

……………………………………...   ……………... 

……………………………………...   ………………. 

……………………………………...   ……………... 

 

Mijn totaal waterverbruik per dag: …………………..liter 
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3 

wandeling Water en Techniek 

Tommenmolenstraat 

POST 5 

de griendwerker 

POST 6 

de mandenmaker 

POST 7 

de vlasbewerker 

POST 8 

de huisvrouw 

Maalbeek 

voetweg 
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Post 1: de molenaar 

 

Doe-opdracht 1: het juiste rad 

Welk soort rad zie je in de Liermolen? …………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Het waterrad van de Liermolen 
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Post 4: de lakenverver 

Doe-opdracht 3: verfplanten langs de beek 

Deze verfplanten vond ik langs de beek: 

Tip: later kan je je gedroogde planten erbij kleven. 

 

 

 

 

 

 

………………………………….  ………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

   ……………………………………………. 
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Post 3: de B . . . . . . . . . . 

Doe-opdracht 1: vinden julie de 

ambachtsman? 

 

De ambachtsman die we zoeken is de 

• .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 

Een andere ambachtsman die ook water nodig heeft is de  

• .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 

 

Doe-opdracht 2: de zuiverheid van het water 

 

Welke afvalstoffen vinden we terug in de Maalbeek? 

• ……………………………………………………... 

• ……………………………………………………... 

• ……………………………………………………... 

• ……………………………………………………... 

• ……………………………………………………... 
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Doe-opdracht 2: de stroomsnelheid meten 

 

In ……... seconden legt het twijgje 10 meter af. 

Hoeveel meter legt het twijgje dan af in 1 seconde? 
 

Berekening: 

   10 meter  

    _________________ = 

      het aantal seconden  

 

De stroomsnelheid van de Maalbeek is  

                       ………………….. m/s 


