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Deze buurt is niet meer 

wat het geweest is, 



 1. Inleiding 

De Noordpool is altijd een beetje een vergeten gebied 
geweest.  
Een andere naam voor de Noordpool is Arctica.  
Arctica is het Griekse woord voor beer.  
Het sterrenbeeld boven de Noordpool had volgens de 
Grieken de vorm van een beer.  
Op de Noordpool is het koud. Voor mensen is het moeilijk om 
er voor langere tijd te wonen.  
Sinds een jaar of  vijfendertig wordt de Noordpool nauw-
keurig bestudeerd.  
Dat komt vooral door de opwarming van de aarde. Door de 
opwarming smelt langzaam het ijs op de Noordpool.  
In dit boek lees je meer over dit bijzondere gebied.  
Je krijgt antwoord op de volgende vragen: 
 Welke twee Noordpolen zijn er? 
 Waarom wordt de Noordpool steeds kleiner? 
 Wie bereikte als eerste mens de Noordpool? 
 Wat is de middernachtzon? 
 Wat is de poolnacht? 
 Welke mensen en dieren leven er rond de Noordpool? 
 



Op de kaartOp de kaartOp de kaart   
Er zijn eigenlijk twee verschillende Noordpolen.  
De ene Noordpool kun je op de kaart of  op de 
wereldbol  vinden. Het is een grote drijvende ijs-
massa (1). Er zit geen land onder, zoals op de 
Zuidpool. Dat maakt de Noordpool heel bijzonder.  
Je vindt de Noordpool helemaal bovenop de 
wereldbol.  
 
MagneetMagneetMagneet   
De andere noordpool kun je niet op de kaart vinden.  
De aarde is eigenlijk een grote magneet.  
Binnenin de aarde zit heel veel ijzer.  
Dat ijzer is magnetisch. De zuidpool van de magneet zit bo-
ven en de noordpool beneden (2). Daarom wordt de mag-
netische naald van een kompas (3) altijd naar het noorden 
getrokken. Dat gebeurt door de magnetische kracht van 
onze aarde. Een magneet heeft dus ook een noordpool.  
Dit noem je de magnetische noordpool. 
Dit boek gaat alleen over de Noordpool die je op de kaart 

kunt vinden. 

 2. Twee Noordpolen 
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Geen land, maar ijsGeen land, maar ijsGeen land, maar ijs   
Je weet al dat de Noordpool niet uit land be-
staat, maar uit een laag dik drijfijs.  
Toch zijn er veel landen die interesse hebben in 
dat grote drijvende stuk ijs. 
Er zijn een paar landen die vinden dat de Noord-
pool bij hun land hoort.  
Het zijn de landen die rond de Noordpool liggen.  
Dat zijn:  
 Rusland,  
 Canada,  
 Noorwegen,  
 Denemarken en 
 de Verenigde Staten.  
Er is afgesproken dat alle zee en ijs dat 370 kilo-
meter uit de kust van een land ligt bij dat land 
hoort. De rest is van niemand. 

Olie en gasOlie en gas  
De landen rond de Noordpool weten dat onder 
de bodem van de zee onder de ijskap aardolie 
en aardgas zit.  
Nu het ijs op de Noordpool langzaam gaat 
smelten, wordt de kans steeds groter dat er 
naar die olie en dat gas geboord kan gaan 
worden. 

 3. Landen rond de Noordpool 
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Vriezen en dooien 
Het ijs op de Noordpool groeit in de winter uit tot 
een enorm pak ijs. Het ijs kan wel een oppervlakte 
krijgen die gelijk is aan de  Verenigde Staten.  
Het ijs kan wel twee tot drie meter dik worden. 
In de zomer wordt het warmer en verdwijnt door 
dooi ongeveer de helft van al het ijs. 
 
Broeikas 
De laatste 35 jaar wordt er heel goed gekeken wat 
er met het ijs gebeurt in de zomer. Men ontdekt dat 
er in de zomer steeds minder ijs overblijft. 
Op kaartje 1 kun je dat goed zien. De roze lijn was 
35 jaar  geleden de grens van het ijs in de zomer. 
Dat komt, doordat de aarde steeds een beetje 
warmer wordt.  De laatste honderd jaar zijn er door 
fabrieken, boerderijen en auto’s zoveel stoffen in de 
lucht gekomen dat de warmte van de zon veel meer 
rond de aarde blijft hangen.  
Die vervuilde lucht werkt net als het glas van een 
broeikas: de warmte van de zon blijft eronder 
gevangen zitten. Dit broeikaseffect heeft veel 
invloed op het weer en het smelten van het ijs.  
Door het smelten van ijs wordt ook de zee hoger. 

 3. Krimpen 
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Vast in het ijsVast in het ijsVast in het ijs   
Het duurde lang, voordat mensen de Noordpool 
bereikten. Al heel vroeger probeerden mensen 
met schepen een weg langs de Noordpool te 
vinden.  
Een bekende tocht in 1596 was die van de Ne-
derlander Willem Barentszoon (1).  
Zijn schip kwam in de poolwinter vast te zitten in 
het ijs. De 16 bemanningsleden moesten over-
winteren. Ze bouwden een huis van het wrak-
hout van hun schip. Het werd “Het Behouden 
Huis” (2)genoemd.  
De mannen overleefden door gaten in het ijs te 
maken en daarin te vissen. 
 
Vertrek Vertrek Vertrek   
In het voorjaar bouwden ze een extra sloep van 
het overgebleven hout en konden terugkeren 
naar de bewoonde wereld. Willem Barentsz 
stierf  een week na het vertrek. De rest van de 

bemanning werd later door een Ne-
derlands handelsschip opgepikt.  
De tocht was een mislukking, want de 
goede route langs de Noordpool 
werd niet gevonden. 

 4. Het Behouden Huis 
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EERST! 

Wel of  niet?Wel of  niet?Wel of  niet?   
Er wordt nog steeds een beetje ruzie gemaakt wie nu 
eigenlijk als eerste de Noordpool bereikte. 
Sommigen zeggen dat het de Amerikaan Peary (1) 
lukte in het jaar 1909.  
Peary hield een dagboek bij van zijn tocht.  
Er zijn mensen die zeggen dat het laatste deel van de 
tocht in het dagboek niet kan kloppen, zodat Peary 
niet echt de Noordpool bereikt zou hebben. 
 
Met de zeppelinMet de zeppelinMet de zeppelin   
Anderen zeggen dat het de Noor Amundsen (2) was 
die de Noordpool het eerst bereikte. Hij deed dat  met 
de zeppelin, de Norge (3). Hij was samen met een 
ploeg van 16 man. Ze vlogen op 25 mei 1929 precies 
over de Noordpool en lieten een Noorse, Ameri-
kaanse en Italiaanse vlag vallen.  
Waarom drie vlaggen en niet alleen de Noorse? 
Een Amerikaan had de tocht betaald en een Italiaan 
had de zeppelin gebouwd. 

 

 

 5. De Noordpool bereikt 
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Een lange dagEen lange dag  
Op de Noordpool gebeurt iets heel bij-
zonders.  
Rond 19 maart komt de zon langzaam 
op en klimt dan in drie maanden naar 
het hoogste punt.  
Daarna gaat de zon weer in drie 
maanden naar het laagste punt om 
weer onder te gaan. Dat betekent dat 
je in de zomer maar liefst zes maan-
den lang dag hebt. De zon gaat dan 
niet onder. Dit noem je de midder-
nachtzon (1). De zon komt niet onder 
de horizon en het blijft gewoon licht. 

Een lange nachtEen lange nacht  
Rond 24 september gaat de zon onder 
en komt dan pas na zes maanden op. 
In de winter is het dus zes maanden 
donker. Dit noem je de poolnacht.  
Het enige licht dat soms te zien is, is 
het poollicht of  noorderlicht (2). 
Er is een groenig licht te zien dat als 
een gordijn in de lucht hangt. 
 

 6. Dag en nacht 

dag nacht 
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 7. Het weer 
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Minder koudMinder koud  
De Noordpool is minder koud dan de Zuidpool. 
Dat komt, doordat de Noordpool midden in de 
oceaan ligt. Ook ligt de Noordpool op dezelfde 
hoogte als het zeewater. Dat heeft invloed op het 
weer. 
 
WinterWinterWinter   
In de winter ligt de temperatuur op de Noord-
pool tussen de 45 en 26 graden onder nul.  
Dat is verschrikkelijk koud. Voor een mens is het 
daar niet uit te houden in de open lucht.  
Zeker als er ook nog eens een flinke wind staat.  
Bij zulke lage temperaturen groeit het ijspak 
snel. Het ijs wordt niet alleen dikker, maar groeit 
ook in oppervlakte. Vaarroutes worden door 
ijsbrekers opengehouden (1). 

  

ZomerZomer  
In de zomer wordt het warmer, 
maar de temperatuur ligt rond 
de nul graden Celsius.  
In de zomer wordt de Noord-
pool daarom kleiner (2). Het ijs 
smelt voor een deel weg. 

 

winter zomer 
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 8. Dieren 

Langs de randLangs de rand  
Dieren komen alleen aan de randen 
van de Noordpool voor.  
In het middelste deel is het te koud en 
er is ook weinig voedsel te vinden. 
Langs de randen van de Noordpool 
vind je: 
 ijsberen (1),  
 zeehonden (2) en 
 walrussen (3).  
De zeehonden leven van vissen.  
De ijsberen jagen op zeehonden en 
vis. 
Verder leven er in de wateren orka’s 
(4) en blauwe vinvissen (5). 

Van noord naar zuidVan noord naar zuid  
De Noordse stern (6) is een vogel die 
in onze zomer aan de randen van de 
Noordpool leeft.  
In de winter vertrekt deze vogel naar 
de Zuidpool, waar het dan zomer is.  
De Noordse stern vliegt dan per jaar 
maar liefst 35.000 kilometer. 
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 9. De Inuit 

PoolvolkPoolvolk  
Een volk dat nog steeds rond de poolcirkel 
woont, zijn de Inuit (zeg: ienwiet). Je zegt één 
Inuk en twee Inuit. Het woord Inuk betekent 
mens. Ze worden soms ook Eskimo’s ge-
noemd, maar in sommige gebieden is dat een 
scheldnaam die rauwvleeseter betekent.  
De Inuit (1) wonen in Canada, Groenland, 
Alaska en Siberië.  

InuitwoordenInuitwoorden  
De Inuit zijn van oorsprong een jagers- en vissers-
volk. Sommige Inuitwoorden zijn bij ons ook 
bekend geworden. Bijna iedereen weet dat de 
sneeuwhut een iglo (2) genoemd wordt. En dat een 
kajak (3) een kano is. Hun sledehonden heten 
husky’s (4).  
Het leven van de Inuit is de laatste 40 jaar heel erg 
veranderd. Ze wonen nu in houten huizen in plaats 

van tenten. Ze rijden op sneeuwscooters 
in plaats van sledes.  
Ook wordt er steeds minder gejaagd. 

 11  

22  

33  

44  



 11. Filmpjes 

De Noordpool 

Klik hier 
http://www.schooltv.nl/video/de-
noordpool-hoe-is-het-leven-op-de-

noordpool/#q=noordpool 

Boren naar aardolie 

Klik hier 
http://www.schooltv.nl/video/boren-

naar-aardolie-jaknikkers-en-
booreilanden/#q=aardolie 

Het Behouden Huis 

Klik hier 
http://www.schooltv.nl/video/

overwintering-op-nova-zembla-een-
koude-winter-voor-willem-barentsz-

De ijsbeer 

Klik hier 
http://www.schooltv.nl/video/de-

ijsbeer-een-echt-pooldier/
#q=noordpool 

Het poollicht 

Klik hier 
http://www.schooltv.nl/video/wat-is-

het-poollicht-een-bijzonder-
verschijnsel/#q=noordpool 
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http://www.schooltv.nl/video/boren-naar-aardolie-jaknikkers-en-booreilanden/#q=aardolie
http://www.schooltv.nl/video/boren-naar-aardolie-jaknikkers-en-booreilanden/#q=aardolie
http://www.schooltv.nl/video/boren-naar-aardolie-jaknikkers-en-booreilanden/#q=aardolie
http://www.schooltv.nl/video/overwintering-op-nova-zembla-een-koude-winter-voor-willem-barentsz-en-zijn-mannen/#q=noordpool
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 Bronnen 

http://en.wikipedia.org/wiki/Inuit 
http://news.nationalgeographic.com/news/2004/11/1108_041108_north_pole_2.html 

http://en.wikipedia.org/wiki/North_Pole 
http://en.wikipedia.org/wiki/Midnight_sun 
http://en.wikipedia.org/wiki/Polar_night 

http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Edwin_Peary 
http://en.wikipedia.org/wiki/Roald_Amundsen 

http://en.wikipedia.org/wiki/Norge 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Het_behouden_huis 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_Barentsz 
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