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Wil jij ook wel eens zien 
hoe iets nu gemaakt 
wordt in een fabriek? 
Dat kan! 

Stuur met jouw klas een 
mailtje naar 
info@platf orm-techniek.nl
en wie weet brengen jullie 
binnenkort een bezoekje 
aan een interessant 
bedrijf!
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KOM NAAR HET WEEKEND VAN DE 
WETENSCHAP IN HARDERWIJK!

Deze nieuwsbrief is een uit-
gave van Platf orm Techniek 
en verschijnt 2x per jaar. De 
nieuwsbrief is bedoeld voor 
jongens en meisje in groep 7 
& 8 van het basisonderwijs 
en natuurlijk hun ouders.

Platf orm Techniek
Noordwest-Veluwe 
Postbus 1031, 
3840 BA, Harderwijk 
 www.platf orm-techniek.nl
info@platf orm-techniek.nl
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Op zaterdag 7 oktober organiseert De Techniek Academie 
De Techniek Proeverij! Voor jong en oud zijn er op ver-
schillende gebieden van techniek dingen uit te proberen, 
uit te vinden en te onderzoeken.

Ontdek als een echte elektromonteur welke draadjes met 
elkaar verbonden moeten worden. Je gaat aan de slag 
met een bord, verschillende kleuren draadjes en gaat 
proberen om jouw lamp aan te sluiten. Lukt het jou om 
het licht te laten branden?

Ga lassen met de lassimulator of ga samen met een 
metaalbewerker aan de slag in de lasbox. Onder begeleid-
ing leer jij de vaardigheden van het lassen en ga je ma-
terialen verbinden. Lukt het jou om iets moois samen te 
smelten? (Acti viteit 12+)

Ook zijn er een aantal leuke acti viteiten zoals het in elkaar 
zett en van je eigen pen, rondleidingen en een ontdekking-

stocht bij Belevingscentrum Wetenschap en Technologie, 
BITT.

De acti viteiten zijn geschikt voor jong en oud, met uitzon-
dering van lassen! Alle acti viteiten zijn onder begeleiding 
van prakti jkopleiders en/of bedrijven. Twijfel niet, maar 
maak het met techniek!

Bezoek ook BITT
BITT Belevingscentrum Wetenschap en Technologie zit in 
hetzelfde gebouw als De Techniek Academie. Deze organ-
isati e opent ook de deuren. Volg daar een rondleiding 
en neem deel aan hun doe-acti viteiten. Je kunt dus heel 
gemakkelijk beide organisati es bezoeken.

Op zondag 8 oktober kun je ook nog naar het weekend 
van de wetenschap in Harderwijk; het Dolfi narium heeft  
dan speciaal voor jou allerlei acti viteiten om aan deel te 
nemen. Check de korti ngscode op de volgende pagina!

Wil jij ook wel eens zien 

              7 & 8 oktober 2017: De Techniek Proeverij!
IN HARDERWIJK!
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Ook dit jaar organiseert 
Platf orm Techniek weer 
een spectaculaire creati eve 
wedstrijd waarin je met je 
klas aan de slag gaat om een 
technisch kunstwerk te maken. 

Kunsti ge Bibberbotjes in een 
gerecyclede wereld… dat is het 
thema van de Kunstwedstrijd 
van dit jaar.

Kunst, techniek en recycling! 
Dat gaat prima samen. Met 
oude en afgedankte spullen 
kun je namelijk een heleboel. 
Laat je creati viteit de vrije loop 
en ontdek de mogelijkheden!

De Kunstwedstrijd van 
Platf orm Techniek Noordwest-
Veluwe is een vrolijke 
happening boordevol techniek 

Doe mee aan de 
KUNSTWEDSTRIJD

en kunst, speciaal voor groep 
7. 

Het eindresultaat? Een 
fl itsende vlog en een stoer 
kunstwerk wat kan pronken 
in jullie school. Iets om trots 
op te zijn, om aan iedereen te 
laten zien dat ook jouw school 
techniek bewust op de agenda 
heeft  staan.

Elke deelnemende groep krijgt 
instructi e in de klas van 1 
van onze vrijwilligers.
De voorbereiding doe je 
met de groep op school, 
de uitwerking in een 
technieklokaal van een 
middelbare school bij jullie 
in de buurt.

Dit jaar wordt de fi nale 

ik werk als.... 
Assistent Manager Milieu & 
Techniek op het Dolfinarium Sterk water!

Een baksteen zakt naar de bodem van een 
zwembad, maar een kurk blijft op het water 
drijven. Sommige kleine dingen blijven soms op 
het water liggen en soms zinken ze.

Dit heb je nodig:
• bak water
• aluminiumfolie
• paperclips
• punaises

• kleine munten
• 10 minuten

Stappen: 

1. Scheur een stukje aluminium folie af
2. Vouw het folie zo klein mogelijk op
3. Druk ook alle lucht eruit door er even op te gaan staan
4. Leg het folie in het water

vraag 1: Wat gebeurt er?

5. Neem nog een stukje aluminium folie
6. Leg het voorzichti g in de bak met water, zorg ervoor dat er geen 

water op komt
7. Pak een punaise en een munt en leg ze op het folie

vraag 2: Wat gebeurt er nu?

8. Leg er zoveel mogelijk punaises paperclips en munten bij

vraag 3: Hoeveel dingen kunnen er op het 
folie liggen zonder dat het zinkt?

gehouden op 4 april in Ermelo. 
De burgemeester heeft  deze 
datum zelfs al in zijn agenda 
staan!

Nieuwsgierig of aanmelden? 
Stuur een e-mail naar 
Hanneke Gutt er, hanneke@
platf orm-techniek.nl 

Elke deelnemende groep krijgt 

Dit jaar wordt de fi nale 

Gerard Hoogendoorn heeft  een bijzondere baan! Hij werkt namelijk 
in het Dolfi narium en zorgt ervoor dat de dieren die daar leven, 
in ‘gezond water’ zwemmen!

Hij vertelt over het belang van techniek bij het Dolfi narium 
in Harderwijk: het grootste zeezoogdierenpark in 
Europa. Hier leven dolfi jnen, walrussen, zeeleeuwen, 
bruinvissen, zeehonden, roggen en haaien. Van 
februari tot en met oktober en met 29 oktober is het 
park geopend en kan je de dieren in verschillende 
voorstellingen van dichtbij meemaken. 

Waarom is waterzuivering bij het 
Dolfinarium zo belangrijk?
Onze dieren op het Dolfi narium leven in water en willen 
wij in ‘gezond’ water laten zwemmen. Wij zorgen voor goede 
omstandigheden voor onze dieren 24 uur per dag, 365 dagen 
per jaar.

Wanneer is het water ‘gezond’?
Het water is ‘gezond’ wanneer het een goede temperatuur, zuurgraad en zoutgehalte heeft . 
En wanneer het niet teveel uitwerpselen van de dieren bevat. Door het water te fi lteren 

verdwijnen deze uitwerpselen.

Hoe zorgen jullie voor biologisch 
gezond water?

Wij analyseren het water dagelijks in een 
laboratorium en werken naar verschillende 

referenti ewaarden per diersoort toe. Zo 
zorgen we bijvoorbeeld bij roggen voor 
zo min mogelijk ammonia en nitriet 
in het water door het water over een 
biologische fi lter te leiden, waardoor 
nitriet in nitraat verandert. Met een 
ander fi lter wordt het nitraat weer 
omgezet in sti kstofgas, dat in de lucht 
verdwijnt. Al met al werken we zo met 

10 verschillende fi lterinstallati es voor de 
verschillende diersoorten.

Op zondag 8 oktober 2017 
is het weekend van de Wetenschap 
op het Dolfinarium. Help jij mee met 

onderzoeken naar het gedrag van dolfij-
nen en walrussen? Schrijf je dan in op  

www.dolfinarium.nl/evenementen/weekend-
van-de-wetenschap. 

Boek je Weekend van de Wetenschap tick-
ets voor slechts €15, dit ticket is zelfs geldig 
tot en met 29 oktober! Typ daarvoor in de 

ticketshop de code Wetenschap2017 in 
het vakje ‘promotiecode’ en ‘valideer’ 

vervolgens, voordat je het ticket 
gaat bestellen.



Van grondwater tot 

kraanwater!
Voor het ‘schoonmaken’ van grondwater, zijn verschillende stappen nodig:

• Een pomp haalt het grondwater diep uit de grond
• Lucht (zuurstof) wordt over het grondwater geblazen
• Voorfi lter: grondwater fi lteren met zand
• Beluchti ng door watervalletjes . Hier wordt ook de kalk verwijderd
• Als het nodig is wordt het water nogmaals gefi lterd (na fi lteren)
• Het schone water wordt opgeslagen en vervolgens getransporteerd naar huizen, scholen en 

bedrijven.

Geen chloor!
Chloor in ons drinkwater? Welnee! In Nederland zuiveren de drinkwaterbedrijven met de 
modernste hightech zuiveringstechnieken. Het water wordt bijvoorbeeld gezuiverd met behulp 
van ultraviolet (UV) licht. Ze maken geen gebruik van chloor, wat in andere (Europese) landen vaak 
nog wel het geval is. En dat proef je. 

Schoon houden van de bronnen van kraanwater
Schoonmaken kost geld. En hoe vuiler het grond- of oppervlaktewater, hoe duurder het 
schoonmaken is. Daarom vinden de drinkwaterbedrijven het belangrijk dat de bodem en de 
rivieren zo schoon mogelijk blijven. Want hoe minder vuil en onzuiverheden er in voorkomen, 
hoe minder de drinkwaterbedrijven eruit hoeven te halen en dat scheelt geld. Aandacht voor een 
schoner milieu betekent dus ook minder kosten!

Aandacht voor milieu
Hoe schoner de bron, hoe makkelijker en goedkoper het schoonmaken van het kraanwater. En 
dat is goed voor iedereen. Steeds meer bedrijven doen daar aan mee. Zo kunnen er door slimme 
computergestuurde technieken steeds minder bestrijdingsmiddelen gebruikt worden in de land- 
en tuinbouw. En ziekenhuizen gaan hun eigen water zuiveren.

Doe mee aan de 

Water is overal om ons heen, zeker als je zoals ons in  
Nederland woont. Het goede aan het hebben van veel 
water is dat we ruimschoots voldoende drinkwater 
hebben, dat we het water kunnen gebruiken voor 
transport, recreati e en uiteraard ook om onze 
gewassen op het land te verbouwen.
 
De uitdaging van het hebben van veel water is het in 
de hand houden van de kwaliteit en het in de hand 
houden van de hoeveelheid per locati e/gebied.
 
Ook hier is Techniek de oplossing voor bijvoorbeeld 
het zuiveren, het transporteren en het in toom 
houden van grote watervolumes met bijvoorbeeld 
sluizen, gemalen en dijken.
 
Zonder techniek wordt je weldegelijk nat van water. 
Kijk als u buiten bent eens goed om u heen met uw 
kind(eren) en realiseer u dat water(techniek) nog wel 
eens een goede toekomst voor uw kind 
zou kunnen zijn.
 
Veel (water)plezier toegewenst.

Groet,
Michaël van Boheemen
Bestuur Platf orm Techniek 
en Ontdekcentrum BITT

oudertalk

schoon water
dat is minder vanzelfsprekend als 
het wellicht lijkt!
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Michaël van Boheemen
Bestuur Platf orm Techniek 
en Ontdekcentrum BITT
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WATER IN JE LIJF!
Het menselijk lichaam bestaat uit 
bott en, spieren, pezen en huid. Maar de 
stof die veruit het meest voorkomt in je 
lichaam is water. Meer dan de helft  van 
het lichaam bestaat namelijk uit vocht. 
Bij mannen is dat net iets meer dan 
bij vrouwen: 60 procent tegenover 55 
procent. Het verschil is afh ankelijk van 
het verschil in spiermassa. Het meeste 
van dat water zit in je cellen. De cellen 
van je longen ‘zijn het natst’. Zij bestaan 
voor 90 procent uit water. Je tanden en 
bott en zijn het droogst: zij bestaan voor 
10 tot 20 procent uit water.



Ontdek de 7 werelden van 

Techniek

WATER, 
ENERGIE 

& NATUUR

MENS & 
MEDISCH

LIFE-
STYLE & 
DESIGN

VOEDING 
& VITAL-

ITEIT

MARKET 
& MONEY

MOBI-
LITEIT 

& RUIMTE

SCIENCE 
& EXPLO-
RATION

Onze waterhuis-
houding op peil 
houden, natuur-
lijke energiebron-
nen ontwikkelen 
of afvalwater rei-
nigen. In deze we-
reld zijn mensen 
hard bezig onze 
omgeving leef-
baar te houden. 

Dagelijks zijn 
mensen in deze 
wereld  nog bezig 
om het menselijk 
lichaam te ontle-
den en manieren 
te vinden om 
het jong, vitaal 
en ziektevrij te 
houden. 

Deze wereld is 
een serieuze spe-
ler in onze eco-
nomie geworden. 
Computergames 
worden wereld-
wijd gespeeld en 
wie kan nu nog 
zonder zijn Smart-
phone? 

Dankzij deze we-
reld is er inzicht 
in de voedsel-
problemati ek en 
welvaartsziektes. 
Maar ook worden 
nieuwe smaken 
en producten 
ontwikkeld.

Snelle jongens en 
meisjes en span-
nende deals, deze 
wereld draait om 
grote bedrijven, 
handel en wereld-
wijde transacti es. 
Met digitale vei-
ligheid als belang-
rijk thema.

Of je het nou hebt 
over de motor 
van een vracht-
wagen, of diege-
ne die de vracht-
wagen bestuurt, 
in deze wereld 
zijn beiden van 
groot belang. 

Innovati e is het 
toverwoord in 
deze wereld, 
want je moet 
alles en iedereen 
alti jd een stap 
voor zijn. en alti jd 
nieuwsgierig zijn 
naar wat je op het 
eerste oog niet 
ziet. 

 Wat doe je in deze w
ereld?

www.platform-techniek.nlmeer informati e?
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Kraanwater
Je draait de kraam open er stroomt heerlijk, fris, drinkbaar water uit de kraan. Dat vind 
je mischien heel normaal, maar is dat eigenlijk wel zo? Meer dan 1,2 miljard! mensen in 
de wereld hebben geen toegang tot veilig drinkwater. Ze moeten vaak uren lopen naar 
een waterbron. Wees dus zuinig met water en draai ti jdens het poetsen van je tanden 
de kraan dicht of sta wat korter onder de douche. 

De kwaliteit van het water in Nederland is super goed. Je kunt het gewoon uit de kraan 
drinken. Dit komt omdat al het water wat uit de kraan komt eerst gezuiverd wordt. Meer 
dan 2/3 van al het kraanwater in Nederland komt uit grondwater en de rest komt uit 
rivieren zoals de Rijn en de Maas (oppervlaktewater). Dit laatste is veel minder schoon 
water en daardoor ook lasti ger te zuiveren. 

Pompen brengen rivierwater naar spaarbek-
kens. Grote objecten en vissen worden hier 
door de zeef tegengehouden. Het water blijft  
5 maanden in de spaarbekkens waar een na-
tuurlijke zuivering plaatsvind. Daarna wordt 
het water naar de zuiveringslocati e gepomt. 
Hier houden microvezels de kleine deeltjes 
tegen. Daarna wordt het water middels een 
waterval belucht en wordt eventueel kalk 
verwijderd. Er volgt een laatste fi ltering 
en het drinkwater wordt opgeslagen en is 
klaar voor transport naar jouw kraan.

 

weetjes over water
1. Onder de grond ligt in Nederland 

116.000 kilometer waterleiding om 
het water bij alle huizen te krijgen.

2. Halvewege de 19e eeuw werd kraan-
water voor het eerst geleverd in Am-
sterdam.

3. Een druppelende kraan kan per jaar 
wel 2.000 liter water verspillen. 
Draai de kraan dus goed dicht.

4. De grootste voorraad zoet water ligt 
in Rusland. Het Baikalmeer is 1637 
meter diep en bevat 20% van al het 
zoete water op aarde.

5. Een olifant ruikt water vanaf 4.8 ki-
lometer afstand.

6. Een mens gebruikt gemiddeld tussen 
de 103 en 128 liter water per dag.


