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4,6 miljard jaar geleden is de aarde ontstaan. Zo’n 4,5 miljard jaar geleden koelde het 
aardoppervlak af en gecondenseerde waterdamp vormde langzaam de oceanen. Dit zorgde 
ervoor dat onze planeet nu meestal de ‘blauwe planeet’ wordt genoemd. Sinds het ontstaan is het 
volume water dat zich op de aarde bevindt ongeveer gelijk gebleven: zo’n 1384 miljoen km³. 
 
1 / Water op aarde fysisch bekeken 
Als al het water op aarde voorgesteld wordt door een emmer van 10 liter,  
dan zouden we bij benadering kunnen stellen: 
 

0,001% (= 0,1ml) bevindt zich in 
wolken, moerassen,...

97,4% (= 9740 ml) water bevindt zich in 
zeeën en oceanen: dit is zout water.

2% (= 200 ml) bevindt zich onder 
vaste toestand in gletsjers: eeuwige 
sneeuw, de ijskappen,...

0,58% (= 58 ml) bevindt zich in  
diepe onderaardse grotten

0,02% (= 2 ml) bevindt zich in 
ondiepe grondwaterlagen en in 
oppervlaktewater

De overblijvende 2,6% is zoet water (bevat zeer weinig zout):

2 / De watercyclus
In de natuur ondergaat het water 
onder invloed van de temperatuur 
een dynamiek die we omschrijven 
als de ‘watercyclus’. De drijvende 
kracht achter deze watercyclus is 
de zon. Onder invloed van de zon 
verdampt (1 - evaporatie) er water 
uit oceanen, zeeën, meren, rivieren 
en ook uit de planten, dieren en 
de bodem (10 - evapotranspiratie 
(Evp)). Na afkoeling in hogere 
atmosferische lagen begint de 
waterdamp te condenseren en 
ontstaan er wolken die verder 
worden gedreven door de wind 
(2 - condensatie). Onder de vorm 
van regendruppels (4 - regen) 
of sneeuw (5 - sneeuw) komt 
het gecondenseerde water 
opnieuw op de aarde terecht 
(3 - precipitatie (P)), hetzij in het 
water (zeeën, rivieren,...), hetzij 
op de continenten. Een deel van 
het water dat op het land terecht komt, dringt diep in de bodem (6 - infiltratie (I)) en vormt hier ondergrondse 
waterlagen (7). Een ander deel stroomt af (8 - runoff (R)) en vormt samen met grondwater dat aan de 
oppervlakte komt (bronnen) de beken, rivieren, stromen en meren (9 - oppervlaktewateren). Deze beweging 
van water op de aarde noemt men dus de ‘watercyclus’. 

Het water in een rivier wordt gemiddeld 12 keer per dag vernieuwd. In de atmosfeer verblijft het water minder 
dan 10 dagen. In de oceaan kent het water een verblijftijd van ongeveer 5000 jaar. In de ondergrond kan het 
water zomaar liefst 12000 jaar opgeborgen blijven.
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3 / Water in de wereld
  Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie hebben naar 
schatting ongeveer 884 miljoen mensen geen toegang tot zuiver 
drinkwater. 2,6 miljard mensen stellen het zonder goede was- en 
plasplaatsen. 80% van alle ziekten en 60% van de overlijdens in 
de wereld worden veroorzaakt door het drinken van besmet water. 
Jaarlijks sterven ongeveer 1,5 miljoen kinderen jonger dan 5 jaar 
door gebrek aan zuiver water of door gebrekkige hygiënishce 
omstandigheden. Drinkbaar water is een basisrecht voor iedereen, 
maar het levensnoodzakelijke zoetwater is ongelijk verdeeld in de 
wereld. Meer informatie hierover vind je op de site van WHO: 
www.who.int
 
  Noord- en Zuidpool ‘lopen over’ van water 
onder de vorm van ijs, in woestijnen is geen 
water te bespeuren. 16% van de hoeveelheid 
zoet water op de wereld bevindt zich in het 
Amazonegebied waar amper 160 miljoen 
mensen wonen. In Noord-Afrika en het Midden-
Oosten samen wonen dubbel zoveel mensen 
die slechts toegang hebben tot 2% van de 
zoetwaterreserves op wereldvlak. Volgens 
experten bedraagt de basisbehoefte aan water 
50 liter per persoon en per dag.  
 
  Uit een studie van het International Water 
Management Institute (IWM) blijkt dat 
waterschaarste één van de belangrijkste 
oorzaken van politieke twisten is. Nederland 
en België hadden vroeger meningsverschillen 
over de kwaliteit van het Maaswater. De relatie 
tussen Botswana en Namibië verslechterde 
door plannen van Namibië om een pijplijn aan te 
leggen dat het water van de gezamenlijke Okavango-rivier naar Oost-Namibië zou leiden. Het meest explosief is de 
situatie in het Midden-Oosten. Israël gebruikt het grootste deel van het Jordaanwater, waarvan Jordanië afhankelijk 
is voor zijn watervoorziening. Met de Palestijnen heeft Israël in het begin van de 21e eeuw een omstreden akkoord 
gesloten over de verdeling van water in de bezette gebieden. Egypte heeft gedreigd met oorlog tegen Soedan, dat 
aan de bovenstroom van de Nijl water dreigt af te tappen dat voor Egypte van levensbelang is. Dit soort conflicten 
zal in de toekomst alleen nog maar vaker voorkomen. Meer informatie hierover vind je op de volgende site  
www.iwmi.cgiar.org

Ook in rijke landen zoals België kan de watervoorziening een probleem worden, hoofdzakelijk ten gevolge van 
overexploitatie, te weinig infiltratie en vervuiling. Bij ons valt normaal rond de 780mm neerslag per m2 en per jaar 
(KMI, 2004).  Maar het oppervlaktewater en het grondwater in Wallonië (vooral ten zuiden van Samber en Maas) 
kennen een betere kwaliteit dan in Vlaanderen. Zodoende moet vanuit Wallonië water worden verdeeld naar de 
overige gewesten van het land.

  In de Europese Unie wordt 20% van alle oppervlaktewater ernstig bedreigd door verontreiniging. 65% 
van het drinkwater in Europa wordt uit grondwater gewonnen, maar 60% van de Europese steden putten hun 
grondwaterbronnen uit. Er is namelijk meer afname dan infiltratie. Gezien de grote en toenemende belasting 
van onze waterbronnen is het van cruciaal belang dat er doeltreffende wettelijke instrumenten worden 
gecreëerd, gericht op de problemen en het veiligstellen van de waterbronnen voor de komende generaties. 
Voor Europa is dit wettelijk instrument ‘de Kaderrichtlijn Water’ die staat voor een duurzaam waterbeheer met 
betaalbare ‘waterprijzen’ voor iedereen (brochure Europese Commissie, 2002).

‘Betaalbaar water’ is nu al een probleem voor verschillende landen in de wereld. De laatste 10 jaar werd de 
drinkwatersector in vele landen geprivatiseerd. Zo werd bijvoorbeeld in Zuid-Afrika in vele gemeenten het 
gebruik van een ‘waterkaart’ (een soort telefoonkaart) ingevoerd om een gemeenschappelijke pomp te laten 
functioneren. Als de kaart op is, is ook het water op. 

Meer informatie hierover vind je in brochures uitgegeven door de Europese Commissie:  
- ‘Water is leven’: http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/pdf/waterislife_nl.pdf 
- ‘In ieders belang’: http://ec.europe.eu/environment/water/water-framework/pdf/tapintoit_nl.pdf

Fiche 2 helpt de leerlingen de waarde van veilig drinkbaar water in de wereld te respecteren.

Legende:  0-250 mm droog klimaat
mm neerslag 250-500 mm
per m2  500-1000 mm gematigd klimaat
  1000 à 3000 mm vochtig tropisch


