
Vragen bij luistertoets Wateroverlast 
 
 
1. Wanneer spreek je van een hoosbui? 
A Een bui met zowel regen als hagel 
B Een zomerse bui met veel verdamping 
C Een regenbui met extreem veel neerslag 
 
2. Hoe omschrijf je regenintensiteit? 
A als het aantal keren dat het regent 
B de hoeveelheid regen die gedurende een periode valt 
C een zware bui die kan leiden tot wateroverlast 
 
3. Wanneer is verdamping het grootst? 
A dat is het hele jaar hetzelfde 
B in de zomer 
C in de winter 
  
4. Wanneer spreek je van een hoosbui? 
A als er meer dan 70 mm in een uur valt 
B als er meer dan 25 mm in een dag valt 
C als er meer dan 25 mm in een uur valt 

 
5. De frequentie van hoosbuien neemt toe, wat wordt daarmee bedoeld? 
A het zal steeds vaker voorkomen dat er sprake is van een hoosbui 
B de plek waar hoosbuien voorkomen zal veranderen 
C er zal steeds meer regen vallen tijdens een bui 
 
6. Hoe raakt waterschap Hunze en Aa’s overtollig regenwater kwijt? 
A door water in het IJsselmeer te pompen 
B door water met stuwen en gemalen tegen te houden 
C door water via kanalen naar zee te laten stromen 
 
7. Waar komt extra water vandaan als het te droog is?  
A uit de kanalen 
B uit het IJsselmeer 
C uit de zee 
 
8. Wat is het verschil tussen een gemaal en een stuw? 
A een gemaal pompt het water omhoog, een stuw kan water tegenhouden  
B een gemaal houdt water tegen en een stuw drukt water omhoog 
C een gemaal pompt het water omhoog, een stuw drukt het water omhoog 
 
9. Wie beheert het rioolstelsel? 
A het waterschap 
B de provincie 
C de gemeente 
 
 
 



 
10. Waar wordt het douchewater schoongemaakt? 
A in het riool 
B in installaties die water zuiveren 
C in de kanalen m.b.v. zuurstof 
 
11. Wat kan je doen om wateroverlast te voorkomen? 
A door de kraan niet open te laten staan 
B door de tuin te betegelen en plantenbakken te plaatsen 
C door tegels te vervangen door gras 
 
12. Wat betekent infiltreren? 
A de grond intrekken en ruimtes tussen korrels en deeltjes opvullen  
B een groen dak met zandkorrels en kleideeltjes 
C vetplanten tussen andere planten poten  
 
13. Welke functie heeft een groen dak? 
A het is kouder dan dakpannen 
B het vangt regenwater op en werkt isolerend 
C een laagje vetplanten waar het huis warm van blijft 


