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De aarde 
draait elke dag 

om zijn as. Die draaias 
loopt tussen de noord-
pool en zuidpool. Snap 

je nu waarom er geen 
oostpool en westpool 

zijn?

De noordpool en 
zuidpool zijn de punten 
waaromheen de aarde 

draait. Maar je hebt ook de 
Noordpool en Zuidpool, met 
hoofdletters. Dat zijn de grote 

gebieden rond die punten, 
met veel sneeuw en ijs. 

De 
aardbol is aan 

de boven- en onder-
kant een beetje afgeplat. 

Daardoor is de afstand tus-
sen de noordpool en zuidpool 

ongeveer 42 kilometer 
kleiner dan wanneer de 

aarde helemaal bol 
zou zijn.

De sterrenbeelden 
Grote Beer en Kleine 

Beer staan altijd in het 
noorden. Het Griekse woord 

voor beer is arktos. Daarom heet 
het gebied rond de noordpool 

ook wel Arctica. En de 
zuidpool ligt op Antarctica: 

anti-Arctica!

Sommige plekken 
op Antarctica zijn 

heel droog: er is al 14 
miljoen jaar bijna geen 

regen of sneeuw gevallen. 
Deze plekken zijn daarom 
woestijnen, ook al is het er 

veel kouder dan in de 
Sahara.

Het land 
Polen heeft 

niks te maken met de 
noordpool en zuidpool. Dat 
heet zo omdat het zo’n 1000 

jaar geleden bewoond 
werd door een  
volk genaamd  
‘de Polanen’.

NOORDPOOL

Polen

ZUIDPOOL
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tegenpolen
Waarom is de Zuidpool veel kouder  

dan de Noordpool?
Op de polen is het natuurlijk ontzettend 
koud. Maar wist je dat het op de Zuidpool nog 
veel kouder is dan op de Noordpool? Op de 
Noordpool is het ’s winters ongeveer -40 graden 
Celsius. Op de Zuidpool zakt de temperatuur 
vaak tot wel -60 graden! Ze zijn dus echt 
elkaars tegenpolen. Waarom? 

Allebei de polen krijgen weinig zonlicht. Dat 
komt doordat de zonnestralen niet recht van 
boven komen, maar schuin. Bij ons is dat in 
de winter ook een beetje zo. Je ziet de zon dan 
lager aan de hemel staan dan in de zomer. 
Maar op de polen staat de zon zelfs in de zomer 
heel laag. En in de winter komt die helemaal 

niet boven de horizon; het is dan dag en nacht 
donker! Bovendien kaatsen de sneeuw en het 
ijs veel zonnestralen terug, in plaats van de 
warmte vast te houden.

Maar goed, dat is bij allebei de polen hetzelf-
de. Het verschil tussen de twee: de Noordpool 
zit niet vast aan de rest van de aarde. Het is 
eigenlijk een verzameling ijsschotsen die op 
de oceaan drijven. Die oceaan is koud, maar 
wel minder koud dan het ijs. Daardoor houdt 
de oceaan de Noordpool een beetje warm. De 
Zuidpool zit wel vast aan de rest van de aarde. 
Er zit dus geen lekker warme oceaan onder; 
daardoor is het er zoveel kouder!

Record 
 

Op 21 juli 1983 werd op Antarctica de 
koudste buitentemperatuur ooit gemeten. 
Het was er toen -89,2 graden Celsius!

J

zuidpool

noordpool
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Leefomgeving

De echte zuidpool

Quiz
Rond de geografische zuidpool staan 
een heleboel vlaggen. Van welke 
landen?
A.  De landen die allemaal een stukje 

Antarctica bezet hebben. 
B.  De landen die samen hebben 

afgesproken dat Antarctica niet bij één 
land hoort; het is van iedereen.

C.  De landen waar mensen vandaan 
komen die de zuidpool hebben bereikt.

Er zijn ook nog de ‘polen van 
ontoegankelijkheid’. Wat zijn dat?
A.  De plekken op de Noordpool en 

Zuidpool die het verst bij de zee 
vandaan liggen.

B.  De plekken op de Noordpool en 
Zuidpool met de dikste sneeuw. 

C.  De plekken op de Noordpool en 
Zuidpool waar je niet zomaar mag 
komen.

Welke bewering is/zijn waar?  
1: De magnetische polen verschuiven 
de hele tijd een beetje. 2: De 
magnetische polen wisselen heel soms 
van plek.
A.  1 is waar, 2 is niet waar
B.  1 is niet waar, 2 is waar
C.  1 en 2 zijn allebei waar

Zie je die kleine letter in de titel? Dit gaat over het 
allerzuidelijkste puntje van de aarde. Maar eigenlijk 
zijn er twee van die punten. 

Je hebt het punt waar de aarde omheen draait: de 
geografische zuidpool. Dat is een heel gekke plek. 
Je kunt van daaruit niet naar het oosten, westen of 
zuiden, maar alleen naar het noorden. Je ziet altijd 
dezelfde sterren boven je. Het is ’s zomers altijd dag 
en ’s winters altijd nacht. En je mag zelf kiezen hoe 
laat het is, want alle tijdzones van de wereld komen 
op dat punt uit. Voor de geografische noordpool geldt 
natuurlijk hetzelfde.

Daarnaast heeft de aarde een magnetische noordpool 
en zuidpool. Dat zijn de plekken waar een kompas 
naartoe wijst (zie ‘Kompas maken’ op p. 82). 
De magnetische polen zitten een paar honderd 
kilometer bij de geografische polen vandaan. En 
gek genoeg is de geografische zuidpool eigenlijk de 
magnetische noordpool van de aarde, en andersom. 
Dat komt doordat mensen vroeger niet helemaal 
snapten hoe magneten werken. Toen hebben ze die 
twee door elkaar gehaald. Verwarrend!

Antwoorden: B, A, C12



De Noorse ontdekkingsreiziger Roald 
Amundsen had een droom: hij wilde als eerste 
mens de noordpool bereiken. Maar net toen 
hij op weg wilde gaan, kwam er slecht nieuws. 
Twee Amerikanen waren hem voor geweest! 
Daarom veranderde Roald van plan. Hij ging 
niet naar de noordpool, maar naar de zuid-
pool! Want die had niemand nog bereikt. Op 
14  december 1911 bereikte Roald samen met 
vier van zijn mannen als eerste de zuidpool.

In 1926 vloog Roald met een 
zeppelin – een heel langgerek-
te luchtballon – alsnog over de 
noordpool. Veel later, toen Roald 
al dood was, begonnen mensen te 
twijfelen of de twee Amerikanen wel 
echt de noordpool hadden gehaald. Daar 
was geen duidelijk bewijs voor! Misschien was 
Roald dus wel…
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Roald Amundsen (1872-1928)
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Onderzoek 
Blik van boven

Je weet vast dat de wereld door klimaatver-
andering opwarmt. Ook op de polen wordt het 
steeds warmer. Daardoor smelten de ijskap-
pen. Het water van die gesmolten ijskappen 
stroomt de oceaan in. Dat is slecht nieuws, 
want daardoor komt het water van de oceaan 
steeds hoger te liggen. Straks moeten we overal 
ter wereld oppassen voor overstromingen. 
Ook in Nederland en België! Sterker nog, de 
Lage Landen zullen misschien wel als eerste 
overstromen…

We moeten er dus voor zorgen dat de ijskappen 
niet verder smelten. Daarvoor is het allereerst 
heel belangrijk om te weten waar ze het hard-
ste smelten. Je kunt alleen niet overal meet-
apparaten neerzetten. Daarom houden weten-
schappers de boel van bovenaf in de gaten.

In de ruimte draaien een heleboel satellieten 
rond de aarde. Een ervan is ICESat-2. Die meet 
hoe dik het ijs bij de polen nog is. Dat doet die 
met laserstralen! ICESat-2 stuurt de hele tijd 
onzichtbare laserstralen naar de polen. Die 
kaatsen vanaf het ijs terug naar de satelliet. 
Hoe dunner het ijs, hoe langer het duurt voor 
zo’n laserstraal terug is. Zo weten wetenschap-
pers precies hoe dik het ijs overal is!

Dankzij ICESat-2 hebben wetenschappers ont-
dekt dat de Noordpool en Zuidpool samen elk 
jaar zo veel ijs verliezen, dat je daar vijftig keer 
het IJsselmeer mee zou kunnen vullen. Veel te 
veel! We moeten dus heel gauw de opwarming 
van de aarde stoppen!

Wist je dat...

1  … veel gebieden in Nederland 
en België lager liggen dan 
de Noordzee? Zonder dijken 
en duinen zouden ze al lang 
overstroomd zijn!

2  … het smelten van de ijskappen 
ook slecht nieuws is voor veel 
dieren? IJsberen kunnen 
bijvoorbeeld niet overleven als 
er in de zomer heel veel ijs op de 
Noordpool gesmolten is.

3  … ICESat-2 elke dag ongeveer 
vijftien rondjes rond de aarde 
draait? Hij vliegt met wel 25.000 
kilometer per uur!

© NASA
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Welk dier zie je hier?
Misschien heb je weleens verhalen gelezen over ijsberen en pinguïns 

die elkaar tegenkomen. Of zelfs over ijsberen die pinguïns opeten. Maar 
dat kan helemaal niet! Waarom niet? Heel simpel: ijsberen leven op de 
Noordpool, pinguïns op de Zuidpool. Ze komen elkaar dus niet tegen.

Er is wel één dier dat zowel ijsberen als pinguïns kunnen 
tegenkomen. Dit dier leeft in de zomer rond de Noordpool.  

Als het bij ons winter is, leeft hij rond de Zuidpool, waar het dan 
juist zomer is. Hij hoeft dus nooit in het donker  

te zitten. Maar daarvoor moet hij wel elk  
jaar een wereldreis maken! Dit dier heet de  

noordse stern. En zo ziet die eruit
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Experiment
Kompas 
maken

Net als de aarde hebben magneten een 
noordpool en een zuidpool. Dat is geen 
toeval; de aarde is eigenlijk één grote 

magneet! Normaal merk je daar niks van. 
Maar met een kompas zie je dat het  

echt zo is.

1
Snijd of knip een stukje van de kurk; ongeveer 
zo dik als een euro. Wrijf de naald zo’n vijftig 
keer heen en weer over de magneet. Zo maak 
je de naald magnetisch. Steek de naald door 
de rand van het plakje kurk (dus niet door 

het grote vlak). Zorg ervoor dat die aan beide 
kanten even ver uitsteekt. 

2
Laat de kurk met de naald op het water 

drijven. Als de naald magnetisch is, gaat die 
vanzelf draaien. Zo niet, wrijf nog wat vaker 

met de naald over de magneet, of haal de kurk 
weg en laat de naald op een stukje papier 

drijven. Als het gelukt is, wijst de naald het 
noorden en het zuiden aan! Je hoef dan alleen 
nog maar één keer te bepalen wat noord is en 

wat zuid, en je kompas is klaar.

3
Hoe werkt het? De noordpool van een  
magneet wordt aangetrokken door de  

zuidpool van een andere magneet. In een  
kompas trekken de magnetische polen van  
de aarde aan de polen van de magnetische  

naald – de ene pool trekt aan het oog,  
de andere aan de punt.

Wat heb je nodig:

• Een bakje met water 
• Een naald 

• Een magneet
• Een kurk of stuk papier
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Kruiswoordpuzzel
Vul de woorden in via de omschrijvingen. Let op: de schuingedrukte woorden  

laten zien welke letters in het woord zitten. Je moet die letters dus telkens  
door elkaar husselen!

1

2

3 4

5

6

7 8

9

10

11

12

Van links naar rechts
5.   Ik ga meten met zo’n  

klevend ding.
7.   Die reiziger had een beetje  

’n damneus.
10.   Dat apparaat kun je maken 

in een sapmok.
11.  Ik loop door ’n koud gebied.
12.   Dat droge gebied was  

toen wijs.

Van boven naar beneden
1.   Ik vraag al minder, en ’t 

weer verandert alsnog.
2.   Die Griekse beer trok as weg.
3.   Dat volk kun je nog even 

nalopen.
4.  Bij dit dier is het altijd ernst.
6.   Het is al dan niet een 

magnetisch ding.
8.   Los ’t op, we zitten op een 

plek die niet bestaat.
9.   Over dat luchtschip kun je 

lezen, pip!

9 8 2 7 6oplossing:
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