
 

 
 

Druk van het water 
drijven en zinken 

Sommige voorwerpen blijven drijven, andere niet. Een 
steentje zinkt meteen als je het in het water gooit, 
terwijl een plank blijft drijven. Dat komt omdat de 
dichtheid van die voorwerpen verschillend is. 

Dichtheid 
Om de dichtheid te bepalen, nemen we 1 cm3 van dat 
voorwerp en kijken hoeveel gram dat is. Blokjes ijzer, 
hout en klei bijvoorbeeld. Ze zijn alle 3 even groot, maar 
niet even zwaar. 1 kubieke centimeter ijzer heeft een 
massa van 7,8 gram, 1 kubieke centimeter van dit hout 0,8 gram. Van de klei is de dichtheid 
1,8 gram per kubieke centimeter. De dichtheid van water is 1 gram per kubieke centimeter. 
Deze blokjes ijzer en klei hebben een grotere dichtheid dan water, daarom zinken ze. Het 
blokje hout heeft een kleinere dichtheid en blijft drijven. 

Kracht 
Als een voorwerp in het water ligt, wordt het door het water omhoog geduwd met een 
kracht die groter is naarmate er meer water wordt weggeduwd. Die kracht heet de 
opwaartse kracht: Fopw. De aarde trekt natuurlijk ook aan dat voorwerp met de 
zwaartekracht Fz. Die 2 krachten kun je net zoals getallen optellen of aftrekken. Dan blijft 
er een netto kracht over. Is die netto kracht naar beneden gericht (Fz > Fopw) dan zal het 
voorwerp zinken. Is de netto kracht 0 (Fz = Fopw), dan zal het voorwerp drijven of zweven 
in het water. Is de netto kracht naar boven gericht (Fz < Fopw) dan zal het voorwerp in het 
water stijgen. 

Druk 
De kracht van het water op iedere vierkante centimeter noemen we druk. Waterdruk 
meten we, net als luchtdruk, in bar of millibar. 1 bar is ongeveer evenveel als de kracht van 
1 kg op 1 vierkante centimeter. Om water uit de kraan te krijgen, moet er druk op de 
leidingen staan. Sterker nog: waterleidingbedrijven zijn verplicht om de druk op de leiding 
tussen de 2 en 4 bar te houden. 


