
Project Energie. Week 1ABC: Mens en dier 
 
Info: Wat is energie?  
Energie geeft kracht, licht, warmte en beweging. 
De zon geeft ons licht en warmte. 
Voedsel is de brandstof van mensen en dieren.  
Door te eten krijgen we energie.  
Energie om te bewegen, te ademen, te denken, enzovoort.  
 
In je lijf wordt van voedsel energie gemaakt, dat noem je verbranding. 
Vuur geeft licht en warmte, dat is energie.  
Bij alles wat verbrandt, blijft afval over.  
 

Alleen BC: Als je sport, gebruik je veel energie.  
Als je hardloopt, ga je hijgen om zo extra zuurstof in te kunnen ademen.  
 

Alleen C: Als iets warm is, kun je er een extra laagje omheen doen om het langer 
warm te houden. Dat noem je isoleren. Denk maar aan een thermoskan. Tussen de 
twee kannen zit een laagje lucht dat isoleert. Mensen isoleren zich door kleren aan te 
doen. Tussen die kleren en je huid zit ook weer een laagje lucht.  

 
Extra Info: Vroeger en nu 
Eerst waren mensen jagers en daarna werden ze boeren. 
De boeren lieten dieren voor hen werken.   
Ze bouwden molens voor het malen van meel en het zagen van hout.  
 

Veel machines hebben een brandstof nodig om te werken.  
Hout is een goede brandstof voor vuur.  
Met grondstoffen als steenkool, aardolie en aardgas werkt ook een 
machine.  
Mensen kunnen elektriciteit maken.  
Deze stroom gebruik je voor een lamp, computer, televisie, enzovoort.  
 

Alleen BC: We gebruiken veel aardolie en aardgas. Die geven afval. 
Schone energiebronnen zijn wind, water en de zon.  
Deze energiebronnen geven geen afval.  
Nieuwe soorten energie halen we uit zonnepanelen, kernenergie, 
koeienpoep en planten.  
 

Alleen C: Een stoommachine werkt altijd, als je er maar een brandstof ((meestal 
steenkool) in doet. Boven een vuur wordt water in een dichte ketel verwarmt.  
De ketel komt door de stoom onder druk te staan. Deze kracht wordt gebruikt om iets 
te laten bewegen: stoomtrein, stoomboot, weefgetouwen.  



Project Energie. Week 2ABC: Elektriciteit 

 
Info: Elektriciteit   
Elektriciteit wordt gemaakt in grote centrales.  
Om de centrales te laten werken is brandstof nodig. 
Bijvoorbeeld steenkool, aardgas, aardolie, waterkracht of kernenergie. 
 
De elektriciteit stroomt door kabels via hoogspanningsmasten.  
Daarna wordt de stroom zwakker gemaakt in een tussenstation.  
Door grote kabels onder de grond gaat de stroom naar de huizen.  
Via de meterkast komt elektriciteit het huis binnen. 
Elektriciteit uit het stopcontact noem je stroom.  
 
Stroom werkt alleen als het rond kan stromen in een kring. 
Als je de lamp aanzet met het lichtknopje, dan stroomt de stroom.  
Elektriciteit kan een flinke schok geven, daarom is stroom gevaarlijk! 
 
Elektriciteit kun je bewaren in een batterij.  
Een heel grote batterij noem je een accu. 
Koper geeft elektriciteit goed door, maar plastic niet.  
Stroomdraden zijn gemaakt van koper met een jasje van plastic.  
Pas op! Water geeft goed elektriciteit door.  
 
Extra Info: Magneten 
Een magneet is gemaakt van ijzer en trekt alles aan waar ijzer in zit.  
Een spijker is geen magneet.  
Als je 50 keer met een magneet over de spijker heen gaat, dan wordt het 
wel een magneet.  
Ga dan wel steeds dezelfde kant op met de magneet.  
Onder water werkt een magneet ook.  
 
Een magneet heeft twee polen. 
Noord en zuid trekken elkaar aan. 
Dezelfde polen stoten elkaar af.  
In de aarde zit veel ijzer, daardoor is de aarde ook een magneet.  
De aardbol heeft een noord- en een zuidpool. 
Een kompas wijst altijd naar het noorden.  
 
Alleen C: In de dynamo van je fiets zit een magneet. Die gaat draaien als je fietst. 
Door het draaien van de magneet ontstaat er stroom in de koperen draden. De 
stroom wordt door de stroomdraden naar de lamp gebracht. De lamp gaat branden.  



Project Energie. Week 3ABC: Fossiele brandstoffen 
 

Info: Fossiele brandstoffen 
Fossiele brandstoffen zijn miljoenen jaren geleden ontstaan. 
Steenkool, aardgas en aardolie zijn fossiele brandstoffen.  
De voorraden van fossiele brandstoffen raken langzaam op.  
 

Steenkool is miljoenen jaren geleden uitstaan uit lagen aarde van 
rottende bladeren en dode bomen. 
De onderste lagen werden steeds harder samengedrukt. 
Als de steenkool diep in de grond zit, wordt er een mijn gemaakt.  
Aardolie is ontstaan uit miljarden dode zeediertjes.  
Ze vielen op de bodem en stapelden zich op. 
Door lagen grond werden ze samengedrukt en verwarmd.  
Landen met aardolie zijn heel erg rijk.  
Nederland haalt aardgas uit de bodem van de Noordzee. 
Gas wordt gebruikt voor de verwarming van de huizen, om warm water 
te maken en om te koken. 
Aardgas kun je goed vervoeren door pijpleidingen.  
 

Alleen BC: Als je fossiele brandstoffen verbrandt, krijg je veel energie. 
Het afval bestaat uit roet en gassen. 
De gassen zorgen voor het broeikaseffect. 
Ze vormen een soort deken om de aardbol, waardoor de aarde 
langzaam warmer wordt.  
 

Alleen C: Aardolie wordt gebruikt om benzine, diesel en kerosine van te maken. 
Maar ook voor medicijnen, plastic, asfalt, lego en schoenen.  
Een raffinaderij is een fabriek waar van aardolie benzine, diesel en kerosine gemaakt 
wordt. De aardolie wordt met zeeschepen aangevoerd.  

 
Extra Info: Tankstations 
Bij een tankstation kun je benzine, diesel en lpg tanken.  
Met tankwagens worden deze brandstoffen van de raffinaderij naar het 
tankstation gebracht.  
De brandstoffen zijn gemaakt van aardolie.  
Als je benzine tankt, komen er ongezonde benzinedampen vrij. 
De zuiger in het tankpistool zuigt de damp weg.  
Op het tankstation mag je niet roken of vuur gebruiken.  
Je mag ook niet mobiel bellen. Een kleine vonk kan een explosie geven! 
 

Alleen BC: Geknoeide benzine stroomt naar een goot en wordt 
opgevangen in een put.  
Alleen C: De bediende kan op meters zien hoeveel benzine er nog in de ondergrondse 
tank zit. Bij het lossen van een tankwagen wordt een metaaldraad vastgemaakt tussen 
de tank en de auto. De statische elektriciteit kan zo weglopen in de grond.  



Project Energie. Week 4ABC: Kern- en bio-energie 
 
Info: Kernenergie 
Met kernenergie (atoomenergie) kun je elektriciteit maken.  
Het heeft te maken met radioactieve straling en geeft veel energie.  
Deze straling is gevaarlijk, het gaat overal doorheen.  
De straling kan je tegenhouden met lood en beton. 
In het ziekenhuis gebruiken ze radioactieve straling. 
Ze maken er een röntgenfoto mee; je ziet dan alleen je botten.  
 
Alleen BC: Om kernenergie te maken heb je uranium nodig.  
Uranium zit in bepaalde stenen.  
In een kerncentrale wordt energie opgewekt.  
Uraniumdeeltjes worden in water gesplitst. 
Hierdoor wordt het water heel heet en ontstaat er stoom. 
De kracht van het stoom wordt gebruikt om elektriciteit te maken. 
In een koeltoren wordt het warme water gekoeld. 
Het gekoelde water gaat weer opnieuw naar de centrale.  
Om de kerncentrale zit een grote betonnen koepel.  
 
Alleen C: Het grote probleem bij kernenergie is het radioactieve afval. Dat is uranium 
dat is uitgewerkt, maar ook alles wat met radioactiviteit in aanraking is geweest. 
Zoals de kleding van de mensen die in de kerncentrale werken en het gereedschap. 
Dit is allemaal gevaarlijk. Zelfs nog na honderden jaren. Nu wordt het zo veilig 
mogelijk bewaard.  

 
Extra Info: Bio-energie 
Bio-energie is gemaakt van biomassa: dode planten, hout, mest, 
tuinafval, olie van planten, dierlijk vet en algen.  
Als dat gaat rotten, komt er gas vrij.  
Dit gas is een goede brandstof om op te koken. 
Ook uit koeienpoep kun je gas halen. 
Gedroogde koeienpoep brandt ook goed.  
 
Alleen BC: Olie uit olijven, zonnebloempitten en koolzaad lijkt op diesel. 
Dieselmotoren kun je ombouwen en dan kunnen ze op plantenolie rijden.  
Uit fruit kun je alcohol maken.  
Alcohol is een goede brandstof voor auto’s.  
 
Alleen C: Biobrandstoffen geven minder afval dan fossiele brandstoffen.  
Om alle energie voor de hele wereld uit biomassa te halen is er te weinig ruimte op 
aarde. Er moet ook ruimte overblijven om voedsel te verbouwen.  



Project Energie. Week 5ABC: Water, wind, zon en aarde 
 
Info: Water en wind 
In windmolens wordt met de kracht van de wind stroom gemaakt. 
Maar als er geen wind is, draaien ze niet.  
Ze kunnen daarom geen elektriciteitscentrale vervangen.  
Windenergie is schone energie, want er komt geen afval bij vrij.  
 
Zwaartekracht is de aantrekkingskracht van de aarde.  
Hierdoor kunnen we op aarde lopen. 
Die kracht houdt ook de lucht om de aarde vast. 
De zwaartekracht laat water vallen.  
Vallend water heeft veel kracht. 
Deze kracht of energie wordt gebruikt om elektriciteit mee te maken. 
Vallend water kun je maken door een stuwdam te bouwen. 
Een supersterke muur houdt het water tegen. 
Door smalle openingen in de muur, valt het water met kracht omlaag. 
Het water stroomt langs een grote dynamo naar beneden. 
Die dynamo geeft stroom.  
 
Extra Info: Zon en warmte uit de aarde  
Onze aarde is van binnen enorm heet. 
Als je koud water diep in de aarde pompt, wordt het vanzelf warm. 
Het warme water wordt gebruikt om gebouwen te verwarmen. 
In een centrale kan er elektriciteit mee gemaakt te worden. 
 
Zonnepanelen zet je op de zonnige kant van het dak.  
In een zonnepaneel zitten buizen met water.  
De zon maakt het water in de buizen warm.  
De meeste zonnepanelen hebben geen buizen, maar zonnecellen. 
In zonnecellen zit silicium.  
Als de zon daarop schijnt, komt er een beetje stroom vrij. 
Zonnecellen zijn duur en zijn na ongeveer 20 jaar uitgewerkt.  
 
Alleen BC: Zonne-energie is handig als er geen stopcontact in de buurt is. 
Denk maar aan: een lamp in je tent, parkeermeters, lichtboei op zee, een 
boot, een horloge, een rekenmachientje.  
 
 
 


