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Sneeuwpop

Het sneeuwt tegen de ruiten
Ik ga vlug naar buiten
Een sneeuwpop rollen
Lekker door de sneeuw heen rollen
Winter, blijf nog even met je kou
Want ik speel zo graag met jou!
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POOLGEBIED

Foto: Anouk van Loo, Redactie: Benjamin Varzideh

Landschap en klimaat
De Noordpool, ook wel Arctica genoemd, is bevroren zee. Het ijs is steeds
in beweging en soms ontstaan er scheuren. In de winter vriest het zeer
streng. Maar in de hele korte zomer komt de temperatuur boven het
vriespunt. De Zuidpool, ook wel Antarctica genoemd, bestaat uit land. Het 
is er nog kouder dan op de Noordpool. Er is weleens een temperatuur van 
89 graden Celsius onder nul gemeten, brrr! In de zomer blijft het vriezen 
en blijft het lang licht. In de winter is het dag en nacht donker op de 
polen.

Poolbewoners
Op de Zuidpool wonen geen mensen. Het is er gewoon te koud. Wel zijn 
er regelmatig wetenschappers, die maar kort blijven. De bekendste
Zuidpoolbewoners zijn de pinguïns. Een ander dier dat er voorkomt, is de
reuzenalbatros. Op de Noordpool wonen wél mensen. De oorspronkelijke
bewoners heten Inuït (een mooier woord voor eskimo's). Hun voorouders
gingen hier duizenden jaren geleden heen om te jagen. Nu jagen de Inuït
nog steeds, maar ze werken ook in de bosbouw of de oliewinning. Op de
Noordpool leven dieren met een dikke vacht en een dikke vetlaag. De
ijsbeer is de bekendste Noordpoolbewoner. Andere dieren die er leven, 
zijn poolvossen, muskusossen, rendieren, sneeuwhazen en lemmingen. 
De Noordse stern is een vogel die op de Noordpool leeft als het daar 
zomer is. En zodra het op de Zuidpool zomer wordt, gaat hij daar gewoon 
op vakantie! Dieren als zeehonden en walvissen komen op en rond de
Noordpool én de Zuidpool voor.

Bedreigingen
De poolgebieden worden bedreigd door vervuiling. Vervuiling komt door
bezoekers, mijnbouw en fabrieksafval dat via rivieren in de zeeën
terechtkomt. Een ander groot probleem is het broeikaseffect. Dat is
opwarming van de aarde. Door auto’s en industrie komen er schadelijke
gassen in de lucht, die de opwarming veroorzaken. Het ijs in de
poolgebieden begint daardoor langzaam te smelten. Dat is een probleem,
omdat pooldieren dan niet meer goed kunnen overleven. Bovendien 
komt smeltwater in de zeeën terecht en dat geeft meer kans op 
overstromingen in de wereld. Daarnaast zit er boven de Zuidpool een gat 
in de ozonlaag. De ozonlaag beschermt de aarde tegen schadelijke 
zonnestralen. Hoe groter het gat wordt, hoe meer schadelijke stralen 
mens en dier kunnen bereiken.

Geografie

5



ZUIVER DRINKWATER

Natuurkunde

Foto: Sarah Varzideh, Redactie: Amirmohammad Ashofteh

Hoe wordt drinkwater gezuiverd?
Je lichaam heeft iedere dag zo’n twee liter vocht nodig.
Daarom is zuiver drinkwater een van de primaire levensbehoeften van
mensen. Maar er moet heel wat gebeuren voordat het schone
drinkwater thuis bij jou uit de kraan komt.
Ongeveer tweederde van ons drinkwater is gemaakt van grondwater, dat 
diep in de bodem is gezakt, soms wel tot 200 meter.
Tijdens het wegzakken in de bodem wordt dat water gefilterd, maar het is
nog niet geschikt als drinkwater. Het moet nog verder gezuiverd worden
en gedesinfecteerd. In het westen van Nederland is het grondwater niet
geschikt om er drinkwater van te maken. Daar is het grondwater 
vermengd met zeewater (verzilting) en daardoor te zout om te gebruiken.
Daarom is het drinkwater in dat gebied afkomstig uit het 
oppervlaktewater, vooral uit de Rijn en de Maas.
Oppervlaktewater is vaak ernstiger vervuild dan grondwater. Daarom 
moet dit water ook beter gezuiverd worden. Dat gebeurt met behulp van
waterzuiveringsinstallaties zoals in bron 1.

6



Wat zit er in kraanwater?
Drinkwater bestaat natuurlijk voor het grootste deel uit water (H2O), maar
bevat ook metalen (bijvoorbeeld ijzer, koper, chroom) en natuurlijke
mineralen (bijvoorbeeld natrium, calcium, fluor). Drinkwater moet altijd
een goede kwaliteit hebben: er mogen geen schadelijke stoffen in
voorkomen. Daarom controleert het waterbedrijf voortdurend de kwaliteit
van het leidingwater. Een van de eerste controles gebeurt met behulp van
vissen.
Het water stroomt door bakken met goudwindes, vissen die zeer gevoelig
zijn voor verontreinigingen. De goudwindes zwemmen voortdurend tegen
de stroom in.

Zodra de vissen niet goed tegen de stroom in zwemmen en meedrijven,
raken ze een rooster achterin de bak.
Dan wordt er automatisch alarm geslagen.

Maar het waterbedrijf controleert niet alleen tijdens de winning en de
productie van drinkwater, maar ook in de reservoirs, in waterleidingen en
bij mensen thuis. Op die manier worden er jaarlijks duizenden
proefmonsters genomen, die in speciale laboratoria geanalyseerd worden.
In bron 2 zie je een aantal resultaten van zo’n meting.
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Er zijn nauwkeurige voorschriften, voor hoeveel er van een bepaalde stof 
in het drinkwater mag zitten. Voor elke stof is er een maximale 
toegestane norm (bron 2).
Als er een verhoogde concentratie van een bepaalde stof wordt 
aangetroffen, dan neemt het waterbedrijf onmiddellijk maatregelen. Er 
wordt nooit gewacht tot de maximale toegestane norm is bereikt.

Hoeveel bestrijdingsmiddel mag er in drinkwater zitten?
Maar wie bepaalt nu de maximale toegestane norm van een bepaalde 
stof in het drinkwater? Daar is veel onderzoek voor nodig. Alle 
onderzoeksgegevens worden dan gecombineerd en leiden uiteindelijke 
tot het vaststellen van de toegestane hoeveelheden. Zo is er bijvoorbeeld 
onderzocht hoeveel bestrijdingsmiddel er in drinkwater mag zitten. Er zijn 
vier vakgebieden waarin dit onderzoek verricht wordt:

1    De milieubiologie bestudeert onder andere de ophoping van giftige
stoffen in voedselketens. Met behulp van proeven in laboratoria
probeert men te voorspellen welk effect de stof op levende
organismen zal hebben. In bron 3 zie je bijvoorbeeld een
laboratoriumexperiment waarin de invloed van het bestrijdingsmiddel
parathion op het voorkomen van de watervlo onderzocht.
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2    De milieuchemie bestudeert waar een gevaarlijke stof in het milieu
terechtkomt. Bij het bespuiten van gewassen met bestrijdingsmiddelen
komt een gedeelte op de bodem, in de sloot naast de akker of in de
lucht terecht. Micro-organismen in de bodem breken de stoffen af.
De ene stof wordt sneller afgebroken dan de andere (bron 4).
De halveringstijd geeft aan hoe lang het duurt voordat de helft van de
oorspronkelijke hoeveelheid bestrijdingsmiddel op die plek is
afgebroken en blijven in het milieu aanwezig. Deze stoffen zijn
persistent. Lood is zo’n persistente stof.

3    De milieutoxicologie bestudeert hoe toxisch (giftig) stoffen zijn voor
organismen. Een hulpmiddel hierbij is een dosis-effect diagram (bron 5).
Het effect dat je bestudeert, kan bijvoorbeeld sterfte zijn. Het snijpunt
met de horizontale as is het no-effect-level: de hoeveelheid van een
middel waaraan organismen langdurig kunnen worden blootgesteld
zonder te sterven.
Er is ook een hoeveelheid van een middel waaraan 50% van de
organismen sterft bij blootstelling. Dit is de LD 50, de letale dosis 50.



Niet alle stoffen zijn even gevaarlijk. Bij sommige stoffen is er sprake van
acute toxiciteit: na eenmalige blootstelling aan een grote hoeveelheid
wordt je vrijwel meteen ziek. Chronische toxiciteit ontstaat bij langdurige
blootstelling (maanden, jaren) aan een lage hoeveelheid. Van 
bestrijdingsmiddelen is de Aanvaardbare Dagelijkse Inname (ADI)
berekend. Dat is de hoeveelheid die je gedurende je hele leven gemiddeld
per dag mag inslikken zonder nadelige gevolgen. Van het
bestrijdingsmiddel DDT bijvoorbeeld is de ADI 0,02 mg per kg
lichaamsgewicht per dag. Een toxisch effect begint bijvoorbeeld doordat
bepaalde enzymen worden geremd. Daarna breidt het effect zich uit naar
de cellen, weefsels en organen.
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4    De milieugezondheidskunde, hierin staat de gezondheid van de mens
centraal. Zo worden voor giftige stoffen MAC-waarden bepaald, de
Maximaal Aanvaardbare Concentratie. Het is de maximale hoeveelheid
(concentratie) van een stof waarmee je je hele leven in aanraking mag
komen, zonder nadelige effecten hiervan te ondervinden.

Op basis van de onderzoeksresultaten in de genoemde vier
vakgebieden is er in 2000 een strengere norm voor het voorkomen van
bestrijdingsmiddelen in drinkwater vastgelegd. In elke liter drinkwater
mag slechts 0,1 microgram (µg) van een bestrijdingsmiddel voorkomen.



QUIZZTIME

1. Wanneer is het de eerste 
dag van de winter in het 
noordelijk halfrond?

A) 21 november
B) 21 december
C) 21 januari

2. Bij welke temperatuur
bevriest water?

A)   -2°C
B) -1°C
C) 0°C

3. Hoeveel zijden heeft een
sneeuwvlok?

A) 6
B) 4
C) 8

4. Welk typisch 
wintervoertuig is gemaakt 
van hout?

A) Scooter
B) Rolschaatsen
C) Arreslee

5.   Welke Nederlandse
schaatswedstrijd is zeer
bekend?

A) Tienstedentocht
B) Elfstedentocht
C) Twaalfstedentocht

6. Wat gooit men op de
straten als de wegen
bevroren zijn?

A) Zout
B) Peper
C) Suiker
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DE TV IN NEDERLAND

Geschiedenis

Foto: Sarah Varzideh, Redactie: Tijmen van Kempen

De eerste televisie is in Nederland gemaakt door Philips in 1950. Je kon
toen uit 4 kanalen kiezen en de beeldbuis was 22 cm. In Engeland was er al
televisie vanaf 1936 en in Duitsland vanaf 1935 3 keer per week. Het was
heel slecht beeld want ze gebruikten maar 128 beeldlijnen en nu zijn dat er
625. De eerste uitzendingen waren zwart-wit. Maar toch was een televisie
in het begin heel bijzonder, omdat bijna niemand er een had. In Nederland
vond de eerste uitzending plaats in 1948. Je kon toen alleen in Eindhoven
televisie ontvangen. Tussen 1948 en 1951 waren er 264 proefuitzendingen
in Nederland. In 1949 werd er toestemming gegeven voor de introductie
van de televisie. Na twee jaar ge-expirimenteerd te hebben werd de NTS
opgericht die uit vier omroepen bestond; de KRO, AVRO, VARA en de NCRV.
In 1951 waren er voor het eerst uitzendingen voor heel Nederland. Er was
toen alleen Nederland 1. Later in 1963 kwam Nederland 2 erbij en
Nederland 3 kwam in 1988. Vanaf 1967 was er ook kleurentelevisie. Rond
1980 hadden de meeste huishoudens wel een kleurentelevisie.
Nadat Nederland 1, 2 en 3 waren gekomen, kwamen er ook veel andere
zenders.
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ANTWOORDEN QUIZZTIME

Hieronder vind je de antwoorden van QuizzTime dat op pagina 11 staat.

Vraagnummer: 1 2 3 4 5 6

Juiste antwoord: B C A C B A





ARTIEST VAN DE KEER

Amusement

Namen (voluit): Amy Lynn Lee
Geboortedatum: zondag 13 december 1981
Geboorteplaats: Riverside, Californië

Heb je nog broers en/of zussen?
Ja, ik heb een broer en drie zussen.

Sinds wanneer zing je?
Ik zing sinds 1998.

Wat is de titel van je allereerste singel?
Breathe.

In welk jaar kwam je allereerste singel uit?
In 2000.
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ZOOPI
Tekeningen: Benjamin Varzideh
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