
 

 
Week van ons water 2022 

Bouw zelf een dam 
 

Van 1 t/m 15 mei 2022 vindt de nationale ‘Week van ons Water’ plaats.  
Tijdens deze week vieren we het waterbeheer in Nederland.  

Ook De Helderse Vallei viert het water door leuke wateractiviteiten met je te delen. 
 

Een dam is gemaakt van sterk materiaal, zoals stenen en beton.  
Het water wordt door de dam tegengehouden en voorzichtig doorgelaten van de ene naar  

de andere kant. Door een dam kun je stromend water onder controle houden. 
 

Je kunt ook zelf een dam bouwen, dat ontdek je met deze proef…. 

 
Wat heb je nodig: 

• Bergje zand  

• Gieter met minimaal 5 liter water 

• 0,5 kilo natuurklei  

• 10 Lange satéstokjes 

 
Wat ga je doen? 

1. Ga naar buiten en zoek een plek in je tuin waar je zand mag neerleggen. 
2. Maak een langgerekt bergje van zand. Deze berg is je ‘land’. 
3. Maak met je vinger een geul door je berg heen, zodat je twee delen ‘land’ hebt. 

De geul ertussendoor is je ’rivier’.  
4. Giet nu met de gieter vanaf één kant water door je rivier, zodat de rivier gaat stromen.  

Wat gebeurt er?  
5. Verstevig de zijkanten van je ‘rivier’ (de oevers) met wat klei. 

Giet opnieuw wat water in je rivier. wat gebeurt er nu? 
6. Leg wat klei in het midden van je rivier, dat is je ‘dam’.  

Giet weer wat water in je rivier… wat gebeurt er?  
Door het klei in het midden van je rivier stop je de stroming van het water.  
Het water blijft aan de ene kant van je dam staan.  

7. Nu wil je natuurlijk niet dat je rivier overstroomt, maar ook niet dat het aan de andere kant 
van de dam te droog wordt. De dam moet daarom steeds een klein beetje water doorlaten.  
Verander daarom de vorm van je dam, bijvoorbeeld met behulp van de satéstokjes, net 
zolang tot de rivier onder controle is. 

 

Je kunt niet met elk materiaal een dam bouwen.  
Dat merk je aan het verschil tussen zand en klei: klei blijft liggen, zand stroomt mee. 

Met dank aan waternet.nl!  


