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1. Inleiding 

We vinden water heel normaal.  
Je draait de kraan open en hup, daar stroomt het.  
Je springt lekker onder de douche zonder dat je erbij 
nadenkt. 
Eigenlijk is water heel bijzonder.  
Het lijkt wel of  water niet opraakt.  
Toch is water iets om heel zuinig op te zijn. 
Water is nat en je kijkt er door heen, tenminste als het 
schoon water is.  
 
Over water valt meer te vertellen dan je denkt. 
In dit boek krijg je antwoord op vragen als: 
 Waarom is water een wonder? 
 Wat is de kringloop van het water? 
 Wat is het verschil tussen zout, brak en zoet water? 
 Hoe wordt ons drinkwater gemaakt? 
 En waar komt dat drinkwater vandaan? 
 Hoeveel water gebruik je per dag? 
 Hoe kun je zuiniger met water omgaan? 
 Wat hebben water en gezondheid met elkaar te 

maken? 
 



2. Water is een wonder 

Water is eigenlijk een klein wonder. Je kunt water om je heen op 
drie verschillende manieren tegenkomen: 
1. Water als een vloeistof: als je water als een vloeistof  tegen-

komt, verandert het van vorm. Giet water in een glas en het 
neemt de vorm van het glas aan. Als je water giet, verandert 
de vorm in een straal. 

2. Water als ijs: Nu is het water geen vloeistof, maar een 
vaste stof  geworden. Om een vaste stof  te worden, moet 
het vriezen. De temperatuur van de buitenlucht moet 
onder nul graden Celsius zijn. Water wordt ijs. Het is hard. 
Komt de temperatuur weer boven nul, dan wordt het ijs 
weer water. 

3. Water als damp: Nu is het water geen vloeistof, en geen 
vaste stof, maar een gas geworden. Water wordt een gas als 
je water verwarmd. Boven kokend water kun je de damp of  
het gas goed zien. Na een regenbui zorgt de zon dat het 
water in gas verandert. Je ziet het gas of  de damp 
terug hoog in de lucht in wolken. Wolken zijn 
waterdamp. 

 

 

 



3. De kringloop van het water 

Je weet nu dat water als het heet wordt 
in damp verandert. 
De zon (1) verwarmt het water in zeeën, 
rivieren en meren (1).  
Dat water gaat als damp de lucht in (2). 
In de lucht is de damp onzichtbaar  
Waterdamp is een gas. Gas is licht.  
De waterdamp stijgt en stijgt.  
Heel hoog in de lucht is het koud.  
De damp koelt af  en wordt een wolk (3). 
Als er veel damp in de wolk zit, wordt de 
damp zwaar en verandert in druppels. 
De damp valt als regen of  sneeuw terug 
op aarde (4). Zo komt de damp weer als 
water terug op aarde. Het water valt op 
land. Bomen zuigen het water op. Hun 
bladeren ademen water als damp uit (5). 
Ander water komt weer in de zee, rivie-
ren of  meren terecht (6). Daar schijnt de 
zon weer op. Het wordt weer damp...... 
enzovoort... enzovoort.  
Het water gaat rond en rond. Je noemt 

het de kringloop van het 
water (7). 
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2.Brak water. Waar zoet water en zoutwater elkaar tegen-
komen ontstaat brak water. Je vindt brak water bij de 
monding van een rivier die in zee uitkomt. Brak water kun 
je niet drinken. Er zit minder, maar nog steeds zout in. 

4. Zout, zoet of  brak 

Water kan heel erg verschillen in smaak.  
Er bestaan drie soorten water: 
1. Zout water. Dit water vind je in zeeën en oceanen. De zoute 

smaak komt in het water via de zeebodem. In die bodem zit 
zout. Dit water kun je niet drinken. Het meeste water op 
aarde is zout. Van elke 100 liter water is er maar liefst 97 
liter zout. In en bij de zee leven dieren en planten die in dit 
zoute water kunnen leven. 

2. Zoet water. Van elke 100 liter water op aarde is maar 3 liter 
zoet water. Daarvan zit het meest verpakt als ijs en sneeuw 
rond en op de Noord– en Zuidpool. 
Dit water is ons drinkwater. Zoet water vind je in meren, 
sloten en rivieren. Rivieren stromen naar zee. Ze maken de 
zee niet minder zout. Want de zeebodem blijft zout.  
Ook regenwater is zoet. Dit regenwater kan ook uit de zee 
komen. Alleen het water in de zee wordt waterdamp door 
de zon. Het zout blijft achter in de zee. 

 

 

 

Beetje flauw 
dit water! 



5. Drinkwater 

Ons drinkwater is zoet water. 
Je weet dat het water als regen of  
sneeuw terugkomt op aarde. 
Waar gaat dat water naar toe? 

Een groot deel van het water komt 
op de grond terecht. 
Daar zakt het water door de grond 
heen. Het zakt steeds dieper in de 
grond. 
De grond bestaat uit allerlei lagen. 
Soms laat een laag, zoals zand (1)
het water gemakkelijk door. 
Als het water een hardere laag 
tegenkomt, kan het niet verder. 
Het water verzamelt zich in de 
bodem.  
Je noemt dit grondwater (2). 

Een ander deel van de 
regen valt in sloten, 
meren en rivieren. 
Dit water noem je op-
pervlaktewater (3). 
Het zakt niet de grond 
in. 

5 

Weer een ander deel valt op stra-
ten en wegen. Het stroomt de 
putten in langs de weg. Daar verdwijnt het in het 
riool (4) onder de grond. Dit water is niet heel vuil. 
Uit huizen stroomt ook water. Dit is het water van de 
afwas, de wc, de wasmachine. Via de afvoer komt 
het in een ander riool (5). Dit water is erg vuil. 
Al dit rioolwater en grondwater en oppervlakte-
water wordt ons drinkwater. 
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Zuiveren 
Grondwater, oppervlaktewater en rioolwater kun je niet zo maar 
drinken.Dit water moet eerst gezuiverd worden. Hoe werkt dat? 
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 1. 
Pompen brengen het 
water uit de rivier 
naar een opslag-
plaats. Je noemt dit 
een spaarbekken. 

 2. 
Het water blijft vijf 
maanden in het spaar-
bekken. Veel vuil zakt 
hier al naar de bodem. 
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rivier 
spaarbekken 

 3. 
Het water wordt uit 
het spaarbekken naar 
de plaats gepompt 
waar het water ge-
zuiverd wordt. 
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 4. 
Zeven met hele kleine 
gaatjes houden kleine 
deeltjes vuil tegen. 

 5. 
In deze tank stopt men 
kleine deeltjes ijzer in 
de tank.  
Het ijzer werkt als een 
magneet. 
Vuil gaat rond het ijzer 
zitten.  
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 6. 
Filters halen hier alle 
ijzervlokken met vuil 
uit het water. 
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 7. 
Met speciaal licht en 
filters van koolstof 
wordt het allerlaatste 
vuil eruit gehaald. 
Het water is nu drink-
water geworden. 

reservoir 
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 8. 
Het drinkwater wordt 
bewaard in een grote 
tank of reservoir. 
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 9. 
Schoon water op weg 
naar de kraan in de 
huizen. 
Klaar om te drinken 
en mee te wassen. 

 

 Drinkwater wordt ook gemaakt uit 
grondwater. 
Daar zie je meer over in het filmpje 
achterin dit boek. 



6. Liter na liter 

Huishouden 
In Nederland gebruikt elke persoon ongeveer 125 liter 
water per dag in een huishouden.  
Dat zijn 125 melkpakken gevuld met water. 
Dat water wordt gebruikt om: 
 te drinken. (1 ½ liter: water, koffie thee) 
 te douchen. (50 liter) 
 te koken. ( 2 liter) 
 handen te wassen/tanden poetsen ( 4 liter). 
 de wc door te trekken (40 liter). 
 de was te doen (20 liter) 
 af  te wassen (4 liter). 
 andere dingen (4 liter) 

Nog meer water 
Maar we verbruiken nog meer water.  
Heb je er wel eens bij stilgestaan hoeveel 
water het kost om één kale boterham op 
je bord te krijgen?   
Dat kost 40 liter water. Die tarwekorrels in 
het brood moet groeien op het land. Daar 
is water voor nodig. En ook de bakker 
gebruikt water in zijn bakkerij om het 
brood te bakken. 



7. Water in de wereld 

Droog 
Het water is niet eerlijk verdeeld over de wereld. 
In woestijngebieden (1) valt weinig regen. Het beetje 
regen dat er valt,  zakt snel weg in de bodem.  
Dat komt, omdat er bijna geen planten zijn om het water 
in de grond vast te houden. 
Aan de randen van woestijnen zijn nog wel bomen, 
maar die worden vaak door mensen gekapt als 
brandhout. Woestijnen worden zo steeds groter. 
Soms vind je een plek met begroeiing midden in de 
woestijn. Dat noem je een oase (2). Daar is alleen water 
te vinden. 

Overvloed 
Op andere plaatsen in de wereld valt juist heel veel 
water. In landen in de tropen zijn er in de regentijd veel 
over-stromingen. 
In veel van deze landen is de afvoer van het water slecht 
geregeld. Ook  verschuift de grond op kale hellingen 
door het water. Op die hellingen stonden vroeger bomen 
die gekapt zijn. Die bomen hielden vroeger met hun 

wortels de grond vast.  
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8. Zuinig met water 

Je hebt al gelezen dat van elke 100 liter water er 
maar 3 liter zoet is en de rest is zout. En zout water 
kunnen we niet gebruiken om te drinken. Vandaar 
dat je zuinig moet zijn met drinkwater.  
Hier zijn een paar tips. 
 Draai de kraan altijd goed dicht. 
 Laat de kraan niet lopen tijdens het tanden-

poetsen. Per minuut stroom wel 8 liter water 
weg. 

 Neem een douche (60 liter) in plaats van een bad 
(150 liter). 

 Korter douchen. Eén minuut korter douchen 
scheelt 8 liter water. 

 De wc doorspoelen (1). De grote knop voor een 
grote boodschap. De kleine knop voor een 
plasje. Voor een plasje heb je minder water 
nodig om door te spoelen. 

 Een lekkende kraan repareren. Tien druppels in 
een minuut lijkt niet veel. Het is per jaar wel 100 
grote emmers vol. 

 De wasmachine alleen laten draaien als de ma-
chine vol is. Een volle machine verbruikt net 

zoveel water als een halfvolle machine.  
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9. Water en gezondheid 

Water is nodig 
Mensen, dieren en planten hebben water nodig.  
De één meer dan de ander. Dat ligt er een beetje 
aan waar je woont. Je lichaam heeft vocht nodig om 
goed te kunnen werken. Je raakt elke dag vocht 
kwijt uit je lichaam door zweten en een plas te doen 
op de wc. Dat vocht is weg en moet weer aangevuld 
worden. 
Kinderen in Nederland zouden zeker anderhalve 
liter water per dag moeten drinken.  
Het water helpt ook het afval uit je lichaam weg te 
spoelen. En met water wordt echt water bedoeld en 
geen frisdrank of  andere  drankjes. 
In warme landen moet je meer drinken dan in 
“koudere” landen, omdat je daar meer vocht 
kwijtraakt door zweten. 
Genoeg water? 
Wil je weten of  je genoeg drinkt kijk dan naar je 
plas. En gebruik ook je neus. Is de 
kleur van je plas donker en ruik je je 
plas heel goed, dan drink je te weinig. 
Is je plas licht van kleur en ruik je 

niets dan heb je genoeg 
water gedronken.  

 

De kleur van je plas is belangrijk. 
Plasje 1: Je drinkt genoeg. 
Plasje 2: Drink iets meer! 
Plasje 3: Je drinkt veel te weinig! 
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10. Filmpje 

 

 

Zo maken we drinkwater 
 

Klik hier 
https://www.youtube.com/watch_popup?

v=VlKrg2GXOUM 

https://www.youtube.com/watch_popup?v=VlKrg2GXOUM
https://www.youtube.com/watch_popup?v=VlKrg2GXOUM






Bronnen 

nl.wikipedia.org/wiki/Water  

www.water.nl  

nl.wikipedia.org/wiki/Drinkwater  

www.milieucentraal.nl  

nl.wikipedia.org/wiki/Waterzuivering  

www.waterzuivering.org  

www.riool.info  



Colofon en voorwaarden 
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