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Wende en de wonderlijke waterwereld 
1. Het is lekker weer. Wende is buiten aan het spelen in het gras. Maar van al dat 

spelen krijg je wel heel erge dorst! Daarom heeft Wende van mama een glas  

met water gekregen. Mmmm, dat is lekker. Wende kijkt naar het water in haar glas.  

Wat een gek spul is dat water eigenlijk! Je kan er doorheen kijken en er is niets anders  

dat net zo smaakt als water. En je gebruikt water ook voor een heleboel andere dingen,  

zoals douchen. ‘Waar komt dat water toch vandaan?’ vraagt Wende zich hardop af.

2. Wende rent naar binnen. Mama staat in de keuken en drinkt een glas water. ‘Waar komt dat  

water vandaan, mam?’ vraagt Wende. ‘Uit de kraan!’ zegt mama. ‘Maar waar komt het water uit 

de kraan dan vandaan?’ vraagt Wende. ‘Dat is een hele goede vraag, Wende,’ zegt mama. ‘Kom dan 

laat ik het je zien.’

3. Mama neemt Wende mee naar buiten. Ze lopen door de straten. Links, rechts, een stuk recht-

door, rechts en dan weer links… Hier zijn geen huizen meer. Maar wel bomen, struiken en kijk, 

daar een vogelnest! ‘Dit is een natuurgebied’ zegt mama. Wende herkent deze plek. Ze hebben hier 

wel eerder gewandeld. Het is vlakbij hun huis. ‘Maar dit is niet zomaar een natuurgebied.’ zegt mama. 

‘Hier komt ons water vandaan. Je noemt het ook wel een waterwingebied. Het water komt hier uit  

de grond. En dat water komt van de regen. Alle regendruppels zakken hier in de grond. We lopen 

nu dus eigenlijk boven op ons drinkwater.’

4. ‘Ooo,’ zegt Wende. ‘Maar als ik hier dus zelf een gat graaf dan kan ik mijn eigen glas vullen met 

water.’ Wende gaat op de grond zitten en begint met graven. ‘Nee Wende, stop maar, dat gaat 

zomaar niet,’ zegt mama. ‘Het water komt héél diep uit de grond. Daar kan jij met je handen niet bij.’ 

Mama wijst naar een groot metalen blok. ‘Kijk, dit is een waterput. Hier pomp-

en ze het water omhoog. Als het water is opgepompt dan kan je het nog steeds 

niet drinken. Er zitten dan allemaal stoffen in die niet zo goed voor je zijn.  

Het water moet dan eerst worden schoongemaakt’. Op andere plekken in Ned-

erland maken ze kraanwater van water uit rivieren en meren. Dat water wordt 

natuurlijk ook eerst goed schoongemaakt. 
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5. Mama neemt Wende mee naar een groot gebouw.  

Ze moeten eerst goed zoeken naar de bel en bellen dan aan.  

Een meneer doet open. ‘Dag meneer,’ zegt mama. ‘Kunt u ons 

vertellen wat er in dit gebouw gebeurt?’. De meneer is heel aardig. 

Hij zegt: ‘Dit is een waterfabriek. Het water wordt in deze fabriek 

schoongemaakt. Jullie mogen wel even binnen kijken. Kijk hier 

 

gaan er dan uit. Wat overblijft is schoon water.’  

‘Het stinkt wel een beetje zeg’, zegt Wende. ‘Ja, dat klopt, zegt de meneer. Bij het schoonmaken van  

het water komt een gas vrij. Dat stinkt een beetje. Maar als het water bij jou uit de kraan komt, zijn 

die luchtjes al lang verdwenen.‘Gelukkig maar!’ zegt Wende. Mama en Wende gaan weer naar buiten.

6. ‘Maar hoe komt het water dan weer uit de fabriek?’ vraagt Wende. Mama wijst weer naar de 

grond: ‘Je ziet het misschien niet, maar onder ons is een hele grote bak met water. Daar wordt 

het water in opgeslagen.’ ‘Een soort zwembad?’ roept Wende. ‘Eigenlijk wel ja. Maar je kan er niet in 

zwemmen hoor,’ zegt mama. ‘Vanaf dat hele grote zwembad onder de grond lopen buizen. En ze lopen 

hier onder het hele natuurgebied en de hele stad door! Bij alle gebouwen waar mensen wonen, naar 

school gaan en werken, liggen buizen onder de grond. Waterleidingen noem je die. ’ Wende kijkt ver-

baasd: ‘Wauw, er is dus eigenlijk nog een hele wereld onder de grond die je helemaal niet ziet!’

7. Mama en Wende zijn weer thuis. ‘Waar gebruik jij eigenlijk allemaal water voor, Wende?’ vraagt 

mama. ‘Even denken,’ zegt Wende. ‘Om te douchen. En oh ja, om mijn tanden mee te poetsen.’ 

‘Heel goed’ zegt mama. ‘Maar vergeet niet dat je wel zuinig moet zijn met water. Zoals je hebt gezien 

is het heel veel werk om het op te pompen, schoon te maken en naar de huizen, scholen en kantoren 

te vervoeren. Dus vergeet niet altijd de kraan dicht te doen tijdens het tandenpoetsen. ’ ‘Ik weet nog 

iets waar je water voor gebruikt!’ zegt Wende. ‘Jij gebruikt ook water om plantjes mee water te geven.’ 

‘Daar gebruik ik inderdaad water voor,’ zegt mama. ‘Maar geen water uit de kraan. Dat water komt uit 

de regenton. Dat is dus regenwater. Voor de plantjes hoef je het water niet helemaal schoon te mak-

en. Dat scheelt weer kraanwater.’

8. Mama en Wende staan in de keuken. ‘En je gebruikt water om te drinken, natuurlijk!’ roept Wende.  

‘Je mag natuurlijk wel zoveel kraanwater drinken als je wilt,’ zegt mama. ‘Daar hoef je niet zuinig 

mee te zijn, hoor! Water is namelijk heel goed voor je.’

9. ‘Ik vind water ook héél lekker, mam,’ zegt Wende. Ze pakt twee glazen en  

vult ze met water uit  de kraan. ‘Ik vind water óók heel lekker, Wende,’  

zegt mama. ‘En weet je wanneer het nóg lekkerder wordt? Als je er fruit aan  

toevoegt.’Mama is heel eventjes bezig in de keuken en doet iets in het water. 

‘Hier heb je een glas met water en citroen. Lekker fris!’ Mama geeft een glas  

aan Wende en tegelijk roepen ze ‘Proost!’. Ze drinken allebei hun glas  

in één keer leeg.


