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Sneeuw is samen met regen een vorm van neerslag. 
In dit boek lees je meer over sneeuw. 
Je krijgt antwoord op vragen als: 
 Hoe ontstaan de verschillende vormen van neerslag? 
 Hoe ontstaat sneeuw? 
 Waarom is sneeuw luchtig? 
 Welke soorten sneeuw zijn er? 
 Wat is een gletsjer? 
 Wat is een lawine? 
 Waarom “ kraakt” sneeuw? 
 Hoe wordt een iglo gebouwd? 
 Wat is eeuwige sneeuw? 
 Hoe passen dieren zich aan in sneeuw? 

1. Sneeuw 

SORRY, ZOON, HIERVOOR BESTAAT GEEN APP! 



2. Het ontstaan van sneeuw. 

KristallenKristallen  
Bekijk een sneeuwkristal onder een microscoop (1). 
Je ziet een prachtig bouwwerk van ijskristallen. 
Als de waterdamp in een wolk afkoelt, ontstaan er dunne 
ijsnaaldjes. In de wolk zweven ook piepkleine stof– en 
zanddeeltjes rond. 
De ijsnaaldjes kleven vast aan de stof– en zanddeeltjes. 
Rond een deeltje vormt zich een kristal. Het is een soort 
sneeuwster die altijd zes punten heeften.  
Sneeuwsterren kunnen verschillende vormen hebben (2). 

VlokkenVlokken  
Door de wind plakken de sneeuwsterren samen tot een 
vlok (3). De vlok bestaat uit ijs met veel lucht ertussen. 
Ze zijn niet zwaar, maar net zwaar genoeg om te vallen. 
De sneeuw zweeft door de vele lucht tussen de ijskristal-
len naar beneden. Sneeuwvlokken zijn verschillend.  
Na een reis van 20 minuten rust een vlok op een tak, een 
auto, een dak of  op de grond. 
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Nog meer sneeuwkristallenNog meer sneeuwkristallen  
Sneeuw lijkt wit, maar dat is niet zo. 
Sneeuwkristallen zijn doorzichtig.  
Door de weerspiegeling van het licht lijken ze wit. 



3. Neerslag 

sneeuwsneeuw  

Neerslag is de verzamelnaam voor alle vochtigheid die uit 
de lucht op aarde valt. Neerslag ontstaat hoog in wolken.  
Een wolk bestaat uit waterdamp die in beweging is. 
Als de waterdamp hoog in de lucht afkoelt, ontstaan ijs-
kristallen en waterdruppels die tegen elkaar opbotsen.  
Ze smelten samen, totdat ze te zwaar worden. Dan vallen 
de ijskristallen naar de aarde. Alle neerslag begint als 
ijskristal of  sneeuw. Zo komen de 4 onderstaande vormen 
van neerslag op aarde terecht. 

ijsregenijsregen  ijzelijzel  regenregen  

sneeuwsneeuw  

regenregen  warme warme 
luchtlucht  

grondgrond  

koude koude 
luchtlucht  

Sneeuwkristallen 
blijven kristallen 
in de koude lucht. 

Sneeuwkristallen 
smelten in warme 
lucht.  
De waterdruppels 
bevriezen later 
weer in koude 
lucht Regendruppels vallen 

op een bevroren 
bodem. 
Het water bevriest. 

+ 0° C+ 0° C  --0° C0° C  

--0° C0° C  

Sneeuwiristallen 
komen in warme 
lucht en smelten. 
Ze vallen als regen 
op de grond. 



Er bestaan verschillende soorten sneeuw: 

4. Soorten sneeuw 

1. Natte sneeuw: 
Sneeuw gemengd met vocht. Ook kan de 
sneeuw onderweg naar de grond al 
smelten. De vlokken zijn groot en blijven 
niet of  kort liggen. De sneeuw verandert 
in pap en verdwijnt snel. 

2. Droge sneeuw: 
Sneeuw in kleine vlokken. Er zit geen of  
weinig vocht in de vlokken. De lucht is 
droog en koud. De sneeuw blijft liggen. 

3. Motsneeuw: 
Sneeuw in natte vlokjes van hooguit 5 
mm groot. 

4. Korrelsneeuw 
Deze sneeuw bestaat uit korrels in plaats 
van vlokken. De korrels ontstaan door 
wind hoog in de lucht. Sneeuw en wa-
terdruppeltjes vermengen zich 

5. Poedersneeuw: 
Sneeuw in fijne, droge vlokjes van hoog-
uit 5 mm groot. Dit is de beste sneeuw 
voor skiërs. 
. 
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6. Drift– of  stuifsneeuw: 
Dit is gevallen sneeuw die door hevige 
wind weer de lucht ingeblazen wordt. 
Vaak ontstaan er hopen sneeuw. 

7. Poolsneeuw: 
Poolsneeuw ontstaat alleen bij hele 
lage temperaturen. De lucht moet 
vochtig zijn en er is sprake van rustig 
winterweer.  
De sneeuw bestaat uit ijsnaaldjes die 
overeind staan. 

8. Crud: 
Losse en compacte sneeuw op een 
oneffen ondergrond 

9. Korstsneeuw: 
Zachtere sneeuw met een korst van ijs 
erop. De bovenlaag is eerst gesmolten 
en daarna weer bevroren. 

10. Papsneeuw: 
Gevallen, natte sneeuw die nog een 
tijdje blijft liggen.  
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5. Sneeuwweetjes 

Gletsjers 
Een gletsjer is een langzaam glijdende ijsmassa op land. 
Gletsjers vormen zich in bergachtige, koude gebieden waar veel 
sneeuw valt. De sneeuw valt laag op laag en smelt nauwelijks of  niet. 
De onderste laag van de gletsjer verandert in ijs.  
Een gletsjer neemt stukken rots en stenen mee.  
Landschappen veranderen door gletsjers.  
Ze schuren dalen en valleien uit. 
 

Lawines 
Een lawine is een grote sneeuwmassa die met grote 
snelheid van een helling omlaag komt. Sneeuwlawines 
ontstaan door veranderende temperaturen, verschil in 
sneeuwlagen, verse sneeuw of  door skiërs. 
Kleine lawines kunnen al dodelijk zijn.  
Grote lawines verwoesten hele bergdorpen. 



Sneeuw en geluid 
Sneeuw verandert de geluiden in een landschap.  
In een sneeuwvlok zit veel lucht tussen de samen-
gesmolten kristallen. Die lucht zorgt dat alle geluiden in 
de natuur gedempt worden. Het geluid van vogels en 
auto’s klinkt meer gedempt. De lucht in de sneeuw 
werkt als isolatie. Je kent vast het bijzondere geluid van 
lopen door verse sneeuw. Je voeten trappen de 
kristallen kapot. Bevroren sneeuw kraakt meer, doordat 
de kristallen door de vorst harder geworden zijn. 

Sneeuw en licht 
Verse sneeuw werkt als een spiegel. Het zonlicht 
wordt door de sneeuw weerspiegeld.  
In het zonlicht zit ultraviolet licht. Dit licht is erg 
schadelijk voor de ogen en kan sneeuwblindheid 
veroorzaken. De ogen voelen droog en pijnlijk 
aan. Het dragen van een zonnebril in pool– en 
berggebieden voorkomt sneeuwblindheid. 
In nachten weerspiegelt sneeuw ook kunst– en 
maanlicht. Daardoor zijn winterse nachten met 
sneeuw veel minder donker. 



Bouwen met sneeuw 
Eskimo’s bouwen een tijdelijk onder-
komen van sneeuw. 
Deze sneeuwhut of  iglo biedt een goede 
bescherming tegen de kou.  
Je weet dat tussen sneeuw veel lucht zit. 
Die lucht isoleert goed en houdt de kou 
buiten en de warmte (veroorzaakt door 
het menselijk lichaam) binnen. 
Daardoor is er een verschil tussen binnen 
en buiten van 37 graden Celsius. 
1. Er worden sneeuwblokken gesneden of  

gezaagd van droge, harde sneeuw. 
2. Rond een gat in de sneeuw worden 

blokken geplaatst. Het eerste blok is 
klein en de volgende wordt steeds 
groter. Zo kan alleen de vorm van een 
koepel ontstaan. 

3. De volgende laag overlapt de onderste 
laag.  

4. Het laatste blok sluit de koepel af. 
5. De ingang is ondergronds. Zo blijft de 

kou goed buiten. Tussen de blokken 
zitten luchtgaten. Het bed ligt hoger 
dan de vloer en is daardoor warmer. 

luchtgat 

ingang 

bed 
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Eeuwige sneeuw 
De sneeuw op hoge bergtoppen blijft altijd liggen. 
Die sneeuw wordt eeuwige sneeuw genoemd. 
Op grote hoogte is het koud. De sneeuw smelt 
niet. De sneeuw kan hooguit verdwijnen, doordat 
ze naar beneden glijdt als een gletsjer. 
De grens op een berg tot waar de sneeuw blijft 
liggen, wordt de sneeuwgrens genoemd.  
De sneeuwgrens op een berg ligt tussen de 3000 
tot 5000 meter hoogte. 
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Sneeuw en dieren 
Grazende dieren in sneeuwgebieden hebben zich 
aangepast. Bizons, elanden en kariboes (1) schrapen 
met hun hoeven en snuit de sneeuw weg. Zo kunnen ze 
toch bij hun voedsel.  
Sneeuwhazen (2) hebben lange achterpoten.  
Ook kunnen ze hun tenen spreiden. Zo zakt dit dier niet 
weg in diepe sneeuw. 
De ijsbeer (3) kiest voor een winterslaap om energie te 
besparen. Een diep hol in de sneeuw werkt net als de iglo 
voor eskimo’s. BERT, GA ACHTER HEM ZITTEN. 

IK DUW HEM  ACHTEROVER. 
EN RON, JIJ GRIJPT DIE WORTEL. 



6. Filmpje 

Het Klokhuis 

Sneeuw 
 

Klik hier 
http://www.schooltv.nl/video/het-klokhuis-

sneeuw/#q=sneeuw  

DOE WAT AAN JE GEWICHT,  
STOP MET ROKEN, BEWEEG MEER 
EN EET DIE WORTEL OP! 

http://www.schooltv.nl/video/het-klokhuis-sneeuw/#q=sneeuw
http://www.schooltv.nl/video/het-klokhuis-sneeuw/#q=sneeuw






https://nl.wikipedia.org/wiki/Sneeuw 
http://www.sciencekids.co.nz/sciencefacts/weather/snow.html 

http://mentalfloss.com/article/61089/15-incredibly-cool-facts-about-snow 
http://www.coolkidfacts.com/snow-facts-for-kids/ 

Bronnen 



Colofon en voorwaarden 
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