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Voorwoord: 
Dit document bevat concepten van verschillende activiteiten binnen de thema’s: ‘dieren en planten’, 
‘voedsel’, ‘riolering’ en ‘energie’ en is dus geen kant-en-klaar product.  
Het doel van dit concept is een indruk te geven van de activiteitenserie dat op dit moment wordt 
ontwikkeld. 
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Inleiding 
 

Groep 1/2 
Het Westerpark biedt vele mogelijkheden tot kennismaking met het gebied. Door te kijken door de 
ogen van de jongste kinderen, valt er veel te ontdekken en te verkennen. De kinderen kunnen in het 
Westerpark beginnen met het opbouwen van kennis over de stad en natuur om zich heen. 
 
De onderwerpen die voor de kinderen aan bod komen zijn: water, dieren,  voedsel en energie. 
Water zie je overal. Als kind ken je water goed in de vorm van regen, de zee, een meer, plassen en 
dat wat uit de kraan komt. Om kennis te maken met water gaan de kinderen zelf water zuiveren. De 
kinderen ervaren  in het klein hoe waterzuivering werkt en hoe dit in zijn werk gaat.  
Als je denkt aan water of het kraanwater dat wij drinken, gaan we door op dieren. Dieren hebben 
immers ook water nodig! De kinderen gaan de dieren in de kinderboerderij verzorgen. Hierbij hoort  
het geven van water en het borstelen of aaien van de dieren. De kinderen ervaren dat ze zorg 
moeten hebben voor dieren maar ook voor zichzelf. Dan komen we aan bij voedsel. Voedsel kan 
worden verbouwd, maar er komt ook veel bij de dieren zelf vandaan. Denk hierbij aan melk en eieren 
die respectievelijk van de koe en de kip komen. De kinderen zullen ook in de kinderboerderij ervaren 
waar de eieren nou echt vandaan komen: van de kip en niet uit de supermarkt. Voor het bereiden 
van voedsel hebben we tegenwoordig energie nodig. Dit hebben we tot ons beschikking door een 
knop op het fornuis, maar daar gaat veel aan vanaf. Het Westerpark heeft in het verleden een heuse 
kolenfabriek gehad. De kinderen gaan energie opwekken door middel van kolen. Ze ervaren dat 
energie door warmte van de kolen opgewekt kan worden en dat wij die warmte goed kunnen 
gebruiken. 
 

Door het beleven van de verschillende onderwerpen willen we bij de kinderen een basis leggen voor 
de kennis over hun stad, buurt en directe omgeving: het Westerpark. Kortom: een ervaring om niet 
te missen! 
 

Groep 3-4 
Het Westerpark biedt voor jonge kinderen veel mogelijkheden om te leren. De kinderen leren in de 
lessen van groep 3-4 te kijken naar verschillende onderwerpen bij van zelfsprekendheid naar 
verwondering. In de verschillende lessen worden vier onderwerpen behandeld: dieren, voedsel, 
water en energie. In de lessen leren de kinderen meer naar de wereld te kijken op een manier die zij 
niet gewend zijn.  
 

Water speelt in het Westerpark een grote rol. Door het water maken de kinderen kennis met het 
maken van stoom-energie. Dit doen zij door een eigen stoomboot te maken die dan zelf kan drijven 
in de plassen van het Westerpark, de link word gelegd met de eerste stoomtrein die in Nederland 
vertrok vanuit het Westerpark. 
Voedsel in de supermarkt krijgen kost veel energie. De kinderen maken kennis met het proces van 
melk van de koe dat naar de supermarkt vervoerd wordt. De link naar andere producten wordt 
gelegd, zoals eieren.  
In het Westerpark zelf leven veel verschillende dieren, die meer zijn dan voedsel voor ons. De dieren 
laten allerlei sporen achter. De kinderen kunnen die sporen zoeken, waarbij ze de verschillende 
kenmerken van dieren leren kennen. Met die kenmerken kunnen zij hun eigen ‘superdier’ maken. 
Het superdier kan een waterdier zijn. Het water speelt een belangrijke rol in het leven van mens en 
dier. De mens transporteert water naar andere plaatsen, zoals bij de riolering. De kinderen gaan hun 
eigen riolering maken van pvc-buizen. Door de buizen moeten zij poepwater (water met ontbijtkoek) 
transporteren. Dit is een uitdaging voor de kinderen om niet te laten missen!  
 

Door middel van deze lessen beleven de kinderen belangrijke kenmerken over de stad, de buurt en 
het Westerpark waar zij leven. Kortom dit is een ervaring om nooit te vergeten! 
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Groep 5/6 
Het leven zit wonderlijk in elkaar. Hoe kunnen we zien wat voor weer het is en gaat worden? Hoe 
kunnen we zonne-energie gebruiken? Als we groenten eten is het daarna op. Hoe krijgen we weer 
groenten aan het groeien? Behalve de mensen die in het park rondlopen, zijn er ook veel dieren. 
Maar waar leven zij van? Wie eet wie?  
Stel dat de zon er niet zou zijn….dan zouden wij niet kunnen leven. Maar gelukkig is de zon er wel. De 
zon heeft invloed op de waterkringloop waardoor er verdamping plaats vindt en er wolken ontstaan. 
Water vindt je dus niet alleen in rivieren, plassen en onder de grond maar het zit ook in de lucht. De 
zon geeft ook energie aan de planten/groenten zodat zij kunnen groeien. Dieren krijgen indirect de 
zonne-energie binnen als zij planten eten en door energie kunnen zij jagen of hebben de snelheid 
en/of  weerbaarheid om een aanval af te slaan. Naast de elektriciteitscentrale om energie op te 
wekken gebruikt de mens ook zonne-energie om bijv. elektriciteit op te wekken en om water op te 
warmen.  
 
 

Groep 7/8 
Energie gebruiken we niet alleen voor onszelf, maar ook voor de dieren. Bij bijvoorbeeld legbatterij 
kippen zijn er allemaal machines aanwezig. Ook bijvoorbeeld bij voedsel voor de dieren  en voor de 
mensen. Denk bijvoorbeeld aan het melken van koeien. Dit kan ook anders, er zijn milieu 
vriendelijkere manieren om aan voedsel te komen. Bijvoorbeeld scharrelvlees en eieren (EKO merk).  
Om voedsel te produceren heb je ook water nodig, dit water moet wel schoon zijn. Er zijn bacteriën 
in het water, die kunnen zorgen voor schoon water. Deze kun je bekijken met een microscoop. 
Het water kan vervuild worden, door bijvoorbeeld mest van de dieren. Hierdoor kan een sloot 
dichtslibben. Dit is ook weer slecht voor de polder, want dan kan het water niet goed doorstromen. 
En als de sloten niet goed doorstromen, overstroomt de sloot en loopt de polder vol water. Wij 
kunnen hier dan niet meer leven.  
Maar naast de bacteriën  zijn er ook nog andere dieren in het water. En niet alleen de dieren die je 
ziet (eenden, vissen), maar ook kleine waterdiertjes. Ook deze zeggen iets over de schoonheid van 
het water. Als het water schoon genoeg is, kun je dit ook gebruiken om energie op te wekken. Dit 
kun je doen wanneer de brandstoffen op zijn.  
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Inleiding 
Het Westerpark is een gebied voor iedereen. Bij iedereen hoort niet alleen mensen, maar ook 
planten en dieren. Dieren in het park zijn er in alle soorten en maten. Van grote vogels en vissen tot 
de hele kleine aardbewoners die je niet direct ziet.  
Kinderen in de stad maken minder snel en vaak kennis met verschillende dieren. Door middel van 
deze lessen voor de basisschool zullen de kinderen het dierenrijk in en rondom hun eigen stad beter 
leren kennen. De kinderen maken niet alleen kennis met de dieren, maar ze verrijken ook hun eigen 
kennis. De kinderen leren meer over de leefgewoontes en kenmerken van de dieren. Ook leren de 
kinderen over het nut van dieren en wat een dier voor de mens betekend.  
 
Voor de jongste kinderen (groep 1/2) gaan we naar de kinderboerderij waar zij in aanraking komen 
met verschillende dieren. We kijken naar hoe zij dieren kunnen verzorgen en voeden. Na deze eerste 
kennismaking kunnen de kinderen (groep 3/4) specifieker gaan kijken naar de kenmerken van de 
dieren in het park. We gaan op zoek naar sporen en proberen te achterhalen welk spoor bij welk dier 
hoort. Vervolgens wordt er aan de kinderen gevraagd hun ´superdier´ te creëren. Er is een reden 
waarom al deze dieren hier bij elkaar te vinden zijn (groep 5/6). Ze hebben iets met elkaar te maken. 
Door middel van de begrippen voedselketen en voedselweb wordt de samenhang tussen de 
verschillende dieren verduidelijkt. Natuurlijk zit hier ook een leuk spel aan vast! Wij besluiten de 
lessen met een macro-onderzoek in de wateren van het Westerpark. De kinderen (groep 7/8) 
ontdekken het kleine waterleven. Welke diertjes leven er nog meer in het water en wat zeggen deze 
diertjes over de kwaliteit van het water. 
 
Door al deze lessen te volgen, krijgen de kinderen een goed en breed beeld over de dieren in hun 
omgeving. Wij hopen jullie spoedig te zien in het Westerpark! 
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Lesactiviteit groep 1/2 

Kom en ervaar hoe je de dieren op de kinderboerderij verzorgt! 
Het Westerpark is rijk aan verschillende dieren. Zo leven er vele in en om het water, maar er is ook 
een kinderboerderij aanwezig.  
Kinderen weten niet beter dat de dieren er gewoon te vinden zijn. Wanneer ze er komen, staan de 
dieren in de kinderboerderij op hen te wachten. 
Dit is niet vanzelf sprekend. De dieren zijn in goede handen en worden verzorgd. Een van de 
basisbehoeften van dieren maar ook mensen is water. Het verzorgen van dieren is een basis voor de 
kinderen om ook later goed voor zichzelf en anderen te zorgen. Het bewust zijn van deze behoefte is 
de kern van deze les. 
 

Productdoel 
 De kinderen leren het belang van het goed verzorgen van dieren en ook indirect goed voor 

zichzelf te zorgen. 

 De kinderen leren respect voor de dieren te hebben door goed met de dieren om te gaan. 

 De kinderen werken aan een band met de dieren door ze te verzorgen.  
 
Deze les is voor groep 1 en 2 geschikt. Geadviseerd wordt om de klas te verdelen over een ander 
thema. Bij deze les worden de kinderen in kleinere groepjes verdeeld.  
 

Benodigdheden 
 Emmers of bakken (voor het water) 

 Eventueel wortels of ander voer voor de dieren 

 Borstels 

 Oud brood voor de eenden 
 

Voorkennis voor de leerkracht over het onderwerp 
Les 1 slaat op het volgende kerndoel: 
Kerndoel 40: 
De leerlingen leren in de eigen omgeving veel voorkomende planten en dieren onderscheiden en 
benoemen en leren hoe ze functioneren in hun leefomgeving. (Groep 1 en 2: mensen, dieren en 
planten moeten worden verzorgd, mensen en dieren hebben voeding nodig.) 
 
 
 
 

Activiteit 
Les 1: Water geven aan de dieren in de kinderboerderij 
Dieren hebben water nodig om te leven. Het doel van deze les is dan ook dat de kinderen dit beleven 
en leren zorg te dragen voor dieren. We gaan met de kinderen naar de kinderboerderij. Met emmers 
of bakjes de dieren af gaan en water geven of verschonen. Tijdens het voeden van de dieren worden 
de kinderen bewust gemaakt van de weg die het water af legt in een dier. De kinderen kunnen het 
beste in kleine groepjes worden gesplitst over de dieren en die onderling rouleren.  
Aan het eind gaat de groep gezamenlijk bij het water de eenden voeren. Van belang is dat de 
kinderen niet te grote stukken brood gooien en afstand houden van de rand.  
 
Eventuele uitleg over waarom dieren water nodig hebben (en ook mensen) kan in het huisje bij de 
kinderboerderij worden gegeven.  
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Theorievragen 

Les 1: 

 Wat gebeurt er met het water? Blijft het water in het lichaam?  
(Het water verlaat het lichaam in de vorm van plas.) 

 Wanneer weet je of je moet drinken?  
(Dan heb je dorst. Je hersenen geven een signaal door aan de mond.) 

 Wat gebeurt er als we te weinig of geen water geven of drinken? 
(Dan krijg je een tekort aan water. Je lichaam droogt uit. Je krijgt erge dorst.) 
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Lesactiviteit groep 3/4 

Volg het spoor van de dieren en bedenk jouw ‘superdier’! 
 
In parken (zoals in het Westerpark) komen allerlei dieren voor zoals vissen, eenden, reigers, vogels, 
mieren. Het is niet ‘gewoon’ dat deze dieren hier leven. Ze leven in het park met een reden. Ze 
vinden hier voedsel, een woonomgeving, een partner. In het stuk waar ze leven zijn de dieren zo 
aangepast dat hun lichaamsbedekking en lichaamsbouw past bij hun manier van leven.  
Vroeger was het ook handig dat er dieren vrij rond liepen. Vroeger waren er nog geen supermarkten 
waar vlees verkocht werd. Het was dus belangrijk dat de dieren gevangen werden. Hierbij was het 
belangrijk dat zij de sporen van de dieren konden herkennen. Daarbij kijk je dus naar de voetsporen, 
lichaamsbedekking (veren, schubben, etc.) en uitwerpselen.  
 

Productdoel 

De kinderen leren welke kenmerkende eigenschappen dieren hebben waarmee je ze kunt vinden.  
 
 

Benodigdheden 

- Afbeeldingen van sporen van boerderijdieren en vogels 
- Zoekkaarten voor dierensporen  (boerderijdieren en vogels) 
- Klei (of tekenpapier en potloden) 

 

Voorkennis voor de leerkracht 

Kerndoelen: 
- Kerndoel 40: 

De leerlingen leren in de eigen omgeving veel voorkomende planten en dieren onderscheiden en 
benoemen en leren hoe ze functioneren in hun leefomgeving. 
Leerlijn: (delen van) planten en dieren hebben verschillende kenmerken, zoals vorm, kleur, geur 

- Kerndoel 41:  
De leerlingen leren over de bouw van planten, dieren en mensen en over de vorm en functie van 
hun onderdelen. 
Leerlijn: verschillen in uiterlijk en beweging tussen mens en zoogdier  

 

De activiteit 

De kinderen staan rondom het water of op de kinderboerderij. Aan de hand van enkele beeldplaten 
zoeken zij sporen van dieren, zoals voetsporen, lichaamsbedekking (veren, schubben, haar) en 
uitwerpselen.  
- Groepje van 6 -8 kinderen: De beeldplaten worden op een centrale plek gelegd zodat elk kind de 

sporen kan zoeken. 
- Hele klas: De groep wordt in kleine groepjes verdeeld en krijgen allemaal aparte beeldplaten 

mee.  
Nadat deze kenmerken gevonden zijn gaan we naar binnen in het huisje bij de kinderboerderij. Hier 
wordt er besproken wat er belangrijk is voor het dier om te kunnen leven  welk eten, 
lichaamsbedekking, etc. Zijn er verschillen gevonden? Dit wordt met de gehele groep gedaan. Er 
wordt ook besproken welke sporten ze hebben gevonden en van welke dieren dit komt. 
 
Daarna maken de kinderen in een huisje (kinderboerderij of het huis van het Woeste Westen) hun 
ideale fantasie dier. Daarbij letten ze op het uiterlijk van het lichaam en de textuur van het dier. Ze 
bedenken een naam voor hun dier. Hun bedachte dier wordt mee naar school genomen, hier kan nog 
eventueel besproken worden welke dieren de kinderen hebben bedacht. 
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Theorievragen 

- Waarom is het handig om sporen van dieren te herkennen? (Je weet dan welke dieren het zijn en 
als het nodig is kun je ze vangen.) 

- Hoe kan je bepaalde dieren herkennen, zoals eenden? (Door de sporen die zij achterlaten, zoals 
voetafdrukken, lichaamsbedekking en uitwerpselen.) 

- Welke verschillen zijn er tussen dieren? Waarom zijn ze verschillend?(Dieren hebben een andere 
lichaamsbouw en lichaamsbedekking. Dit heeft te maken met het leefgebied waar ze in leven.) 
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Lesactiviteit groep 5/6 

Beleef hoe dieren samenleven en speel het voedselwebspel! 
 
Voorkennis 

De kinderen beheersen de volgende onderwerpen vanuit kerndoel 40 van de volgende leerlijnen: 
 
Instandhouding:  
- mensen, planten en dieren hebben ruimte nodig om te leven  
- mensen, planten en dieren planten zich voort  
- mensen en dieren hebben voeding nodig 

- mensen en dieren hebben water, voedsel en beschutting nodig 
 
Relatie met de omgeving: 
- de omgeving levert organismen voedsel en leefruimte  
- mensen, dieren en planten moeten worden verzorgd  
- het voedsel van mens en dier komt van plant en/of dier  
- de omgeving biedt organismen voedsel, water, licht en leefruimte  
 
Verscheidenheid en eenheid: 
- (delen van) planten en dieren hebben verschillende kenmerken, zoals vorm, kleur, geur  
- er is een verscheidenheid aan organismen: planten, dieren, mensen, schimmels (paddenstoelen) 
- dieren zijn op basis van overeenkomstige kenmerken in te delen in de hoofdgroepen: 

zoogdieren, vogels, vissen, amfibieën, reptielen, insecten en spinnen  
- van elkaar verschillende organismen hebben dezelfde functionele onderdelen 
 

Inleiding 

In parken (zoals in het Westerpark) komen allerlei dieren voor zoals vissen, eenden, reigers, vogels, 
mieren. 
Het is niet ‘gewoon’ dat deze dieren hier leven. Ze leven in het park met een reden. Ze vinden hier 
voedsel, een woonomgeving, een partner.  
De dieren komen allemaal voor in een zogenoemd ‘voedselweb’. Het voedselweb laat zien welk dier 
wat eet en dit kunnen planten zijn, maar ook andere dieren.  
Door zo’n voedselweb blijft er een continue hoeveelheid van een bepaalde (dier)soort bestaan. 
Behalve als er invloeden van buitenaf komen zoals bijvoorbeeld watervervuiling. Vissen kunnen dan 
dood gaan en de reigers hebben dan minder voedsel. 
Een voorbeeld: bacteriën  plankton  vissen  reigers. 
  
Productdoel: De kinderen leren dat het niet ‘gewoon’ is dat dieren bijvoorbeeld in een park leven. Ze 
zijn daar met een reden wat te maken heeft met het voedselweb. 

Benodigdheden 

- bolletje touw (spel) 
- A-4 wit papier per groepje of leerling met daarop de tabel ‘voedselketen’ voor 

verschillende niveaus.  
- per leerling of groepje een pen/potlood. 
 
 
 

javascript:doorklik(1,'D-L40-Hoofdgroepen.html')
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Voorkennis voor de leerkracht over het onderwerp 

De kinderen leren tijdens de activiteiten wat het voedselweb is en wat het voedselketen inhoudt.  
Tijdens het ‘voedselwebspel’ leren de kinderen spelenderwijs, omdat ze moeten nadenken welk dier 
waar staat in het voedselweb. 
De kinderen gaan zelf met een blad door het park en kijken welke dieren/planten tot welke niveaus 
van het voedselketen behoren. 
 
De kinderen werken aan de volgende doelen in de leerlijn van Kerndoel 40:  De leerlingen leren in de 
eigen omgeving veel voorkomende planten en dieren onderscheiden en benoemen en leren hoe ze 
functioneren in hun leefomgeving. 

 
Relatie met de omgeving: 
- organismen hebben bepaalde relaties in voedselketens  
- een biotoop kenmerkt zich door de aanwezigheid van bepaalde planten en dieren  
 
Verscheidenheid en eenheid: 
- planten en dieren zijn op basis van kenmerken in te delen in soorten 
- eigenschappen en kenmerken van organismen passen bij de omgeving waarin ze leven 

(schutkleur, vorm) 
 

Activiteit 

Na de inleiding krijgen de kinderen een korte theorieles over de voedselpiramide en de vier 
verschillende niveaus. De vier verschillende niveaus zijn 1: planten, 2. Planteneters, 3. Vleeseters, 4. 
Toppredatoren.  
Bijvoorbeeld: 1. Besjes, 2. Insect, 3. Spin, 4. Vos 
 
Hierna gaan de kinderen in het park lopen en van elk dier dat ze zien bedenken op welk 
voedselniveau dat dier is. Dit schrijven ze op het blad in de tabel dat ze uitgedeeld hebben gekregen. 
 
Onderwerp voedselketen onderwaterwereld spel 
De kinderen krijgen een korte uitleg over de voedselketen. Hierna gaan ze het voedselketen spel 
spelen. Alle kinderen krijgen een kaartje waarop staat wat ze zijn (bijv: watervlo). De begeleider stelt 
als eerste de vraag ‘wie is een waterplant?’. Dit kind krijgt het uiteinde van het touw in zijn hand. 
Hierna wordt de vraag gesteld, wie eet er alleen maar deze plant? Die kinderen moeten hun vinger 
opsteken en zeggen wat ze zijn. De begeleider brengt het touw verder naar de kinderen toe die de 
plant eten. Zo gaat het door totdat uiteindelijk de toppredator over blijft. De kinderen maken zo het 
voedselweb zelf mee omdat ze er een onderdeel van zijn geworden. 
Hierna komt er een situatie waarbij bijvoorbeeld het water is vervuild. De waterplanten zijn dood. De 
kinderen die een waterplant zijn geven een ruk aan het touw. Wie hebben daar last van en zullen 
dood gaan? Die kinderen geven daarna ook een ruk aan het touw. Zo leren de kinderen hoe de 
dieren afhankelijk zijn van elkaar en van de omgeving. 
 
Het spel kan ook gespeeld worden hierna zonder de kaartjes. De begeleider rolt het bolletje touw 
naar iemand toe, dit kind is een plant. Het kind rolt het bolletje touw naar een volgend kind die weer 
moet verzinnen wat voor een dier die plant eet. Zo bedenken de kinderen hun eigen voedselweb 
rondom de onderwaterwereld. 
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Theorievragen 

- In welke hoofdgroepen kun je dieren indelen? (zoogdieren, vogels, vissen, amfibieën, reptielen, 
insecten en spinnen) 
- Wat heeft elk dier nodig om te worden voorzien in al zijn behoeften? (voedsel, partner, beschutting, 
habitat) 
 
- Waarom leeft een eend in het park en niet in een woonwijk? (het park voldoet aan alle eisen van de 
habitat van een eend) 
 
- Wat is de volgorde van deze dieren in het voedselweb en waarom? Plankton, jonge vis, vis, 
bacteriën, zeehond. (bacteriën, plankton, jonge vis, vis, zeehond. Zo op die volgorde eten de dieren 
elkaar) 
 
- Wat kan de continuïteit van het voedselweb verstoren? (bijvoorbeeld watervervuiling) 
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Lesactiviteit groep 7/8 

Er leeft meer in het water dan je denkt… 
 

Inleiding 
Een polder heeft ‘watergangen’. Deze watergangen zijn de sloten. Deze zorgen ervoor dat het water 
uit de polder afgevoerd wordt. Om te zorgen dat dit allemaal goed gaat, moeten de sloten 
onderhouden worden. Er moet gekeken worden naar de waterplanten die in het water leven en naar 
de kleine beestjes in het water. Zo kunnen ze zien of de sloot nog ‘gezond’ is en of het allemaal goed 
werkt. Want als de sloten niet meer gezond zijn, is er een kans dat de sloten gaan overstromen en 
dan verdwijnt de polder, kunnen wij hier niet meer voedsel verbouwen etc.  
 
Benodigdheden 

Materialen voor het slootonderzoek voor een groepje van 3 kinderen: 
Schepnet 
Emmer 
Bak 
Zoekkaart voor kleine waterdieren 
Potje met vergrootglas 
Notitieboekje 
Potlood/pen 
 

Voorkennis voor de leerkracht over het onderwerp 

De kinderen gaan in de sloot opzoek naar de kleine diertjes. Maar ze bekijken ook de gehele sloot en 
of de sloot schoon of niet schoon is. Dit doen ze door een paar testjes te doen en met een schepnet 
diertjes op te scheppen.  
 
Kerndoel 40: de leerlingen leren in de eigen omgeving veel voorkomende planten en dieren 
onderscheiden en benoemen en leren hoe ze functioneren in de samenleving. 
 
 

Activiteit 
 Introductie: 
De kinderen krijgen eerst de informatie over het slootonderzoek: waarom doen we dit, welke relatie 
heeft dit met de andere lessen? Dan wordt er uitgelegd wat ze moeten doen. Eerst moeten ze 
voorspellen wat het resultaat van het onderzoek zal zijn: is de sloot sterk, matig of niet vervuild?  
Daarna gaan de kinderen aan de slag, ze krijgen een notitieboekje en een opdrachtenblad mee. 
 
Het slootonderzoek: 
De kinderen doen eerst een paar testjes: ze kijken naar het totaalbeeld van de sloot (hoe ziet deze 
eruit, zijn er bijzondere dingen te zien?), daarna doen ze een geurtest. Ze nemen in een potje een 
beetje water uit de sloot en ruiken hieraan (ruik je iets bijzonders, waar ruikt het naar?). Ook kijken 
ze dan naar de helderheid van het water. Deze resultaten worden opgeschreven in het notitieboekje.  
Daarna gaan ze met het schepnet proberen om beestjes uit de sloot te halen. Deze stoppen ze in 
eerste instantie in de emmer. Wanneer ze denken genoeg beestjes te hebben gevangen, gooien ze 
de emmer over in de bak, hierin kunnen ze namelijk beter zien welke diertjes er zijn.  
Dan gaan de kinderen onderzoeken welke diertjes ze in het water zien. Deze kunnen ze opzoeken op 
de zoekkaart en ze kunnen ze beter bekijken in het potje met vergrootglas. Alle diertjes die gevonden 
worden, worden genoteerd in het notitieboekje.  
Ook kunnen de kinderen kijken naar de waterplanten die ze langs de kant zien. En ze kunnen 
proberen planten uit het water te vissen.  
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Als de tijd voorbij is, gaan de kinderen weer terug naar een lokaaltje. Hier bekijken ze hun resultaten 
en trekken ze een conclusie naar aanleiding van de gevonden diertjes en planten.  
Daarna vergelijken de groepjes hun resultaten. Zijn alle sloten hetzelfde of hebben ze grote 
verschillen gevonden? En kunnen ze een verklaring voor dit resultaat bedenken?  
 
Theorievragen 

 Waarom zijn de sloten in de polder belangrijk? 

 Waarom is het belangrijk dat de sloten ‘gezond’ zijn? 

 Hoe kunnen wij zorgen voor een schone sloot? 
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Inleiding 

In het thema voedsel wordt de vanzelfsprekendheid van het eten dat in de supermarkt ligt 

behandeld. In groep 1/2 beginnen ze hiermee bij de kinderboerderij. Daar leren ze welk product van 

welk dier afkomt, zoals melk, komt van de koe en kippen leggen eieren. In groep 3/4 gaan ze hiermee 

verder doordat ze leren hoe de melk van de koe in een melkpak terecht komt en hoe het dan in de 

supermarkt ligt. In groep 5/6 gaat het iets dieper in op groente. Daar leren ze dat vele mensen op de 

wereld dagelijks bezig zijn met het verbouwen van groente. Kinderen eten dagelijks groente en voor 

hen is het vanzelfsprekend dat groente er altijd is. We gaan eerst een soep maken van geoogste 

groenten. Daarna gaan we de geoogste groente terug planten, net zoals dat op de rest van de wereld 

gebeurt. Hierna krijgen ze nog een kopje van hun eigen soep. In groep 7/8 wordt het verschil 

aangeduid tussen biologisch voedsel en niet biologisch voedsel, dit is dus weer een stapje lastiger. Dit 

gaan ze doen door middel van een proeverij. 

De kinderen leren dus dat het niet vanzelfsprekend is dat voedsel in de supermarkt ligt, dat het een 

lange reis afgaat en dat er veel wordt gedaan om voedsel zo zuiver mogelijk te laten zijn, dat is 

biologisch voedsel.  
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Lesactiviteit groep 1/2 

Waar komt eten vandaan? 
 
Eten en drinken koop je in de supermarkt, maar daar wordt het niet gemaakt. De natuur levert ons 
alles wat we nodig hebben. Voor een glas melk heb je een koe nodig en voor een ei heb je een kip 
nodig. Deze dieren moeten ook weer eten om te overleven. Wat eten deze dieren dan? 
 
Benodigdheden 

Dieren in de kinderboerderij 
Een pak melk 
Een ei 
Voedsel voor de dieren in de kinderboerderij 
 
Voorkennis voor de leerkracht over het onderwerp 

Kinderen weten vaak niet dat melk niet uit de supermarkt komt maar uit een koe. Door de dieren te 
zien en de processen te visualiseren komen de kinderen erachter waar hun eten vandaan komt. 
De leerlingen werken aan de volgende kerndoelen: 
 

Kerndoel 40 
De leerlingen leren in de eigen omgeving veel voorkomende 
planten en dieren onderscheiden en benoemen en leren hoe ze functioneren in hun leefomgeving 
 
Kerndoel 41 
De leerlingen leren over de bouw van planten, dieren en mensen en over de vorm en functie van hun 
onderdelen. 
 
Activiteit 

Om de voorkennis van de kinderen te toetsen vind er een kort kringgesprek plaats over welke dieren 
de kinderen kennen en of ze wel eens een glas melk of een ei hebben gegeten. Vervolgens gaan we 
deze dieren in het echt bekijken en gaan we op zoektocht wat deze dieren eten.   
 
Theorievragen: 

De kinderen kunnen de juiste plaatjes van voedsel bij de juiste dieren leggen (ong zoals hieronder te 
zien is). 
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Lesactiviteit groep 3/4 

Van melk naar supermarkt! 
 
De kinderen gaan actief met behulp van een groente, kruiden en fruit overzicht op onderzoek in de 
natuur, opzoek naar de oorsprong van etenswaren. De opdracht en het les doel is etenswaren te 
herkennen in de groei omgeving. Zo leren ze dat aardappels groeien onder de grond, appels aan 
bomen, vlees en melk van de koe komt en kippen de eieren leveren.  
 
Bijvoorbeeld:    Plant -> groente -> supermarkt.  
  Kip -> ei -> supermarkt 
 
Op de schatkaart kunnen de kinderen zien waar de gebieden met dieren, groente, fruit en de 
verwerkingsplaats zich bevinden. Op de kaart is ook duidelijk te zien hoe zij daar kunnen komen. 
 

Benodigde materialen 

-Overzichtsplaat : 
- welke groente/fruit en andere etenswaren er te vinden zijn in het Woeste   
   Westen/omgeving. 
- plaatjes van de verschillende etenswaren voor een zoekplaat 

-Werkblad met plaatjes van planten/dieren die bij de etenswaren horen. 
-Antwoordenblad 
-Proeven van de verschillende etenswaren in hun meest pure vorm! 
-Etenswaren in verpakking 
 
 

Doel: 
De kinderen: 
- denken na over wat bij groenten hoort  
- ervaren hoe groente er uit ziet, hoe het voelt,   hoe het ruikt, hoe het klinkt  
- proeven verschillende soorten groente  
- praten over hoe je groente eet  
- denken na over hoe groente groeit  
- denken na over verpakte groente 
- denken na over waar je groente koopt  
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Activiteiten 

Ontdekken, sorteren, proeven, verwonderen  
 
kringactiviteit 
Welke groente ken je? 
Laat een aantal soorten groenten zien, bijvoorbeeld tomaat, komkommer, paprika, boontjes. 
Bespreek met de kinderen welke groente ze kennen. Welke kleur en welke vorm hebben de 
groenten? Zijn ze groot of klein? Hoe voelt het? Hoe eet je groenten, rauw of gekookt? En eet je het 
bij het warme eten of bij de boterham of als lekkere groentesnack? Hoe maak je groenten klaar? 
Schillen of niet? Hoe groeit het? Waarom is het eigenlijk goed om groente te eten? Er zitten veel 
vitamines in. Laat de kinderen weer zoveel mogelijk dingen roepen die ze bij groenten bedenken. 
 
doe-activiteit 

Zaadjes planten 
Kweek met de kinderen verschillende zaadjes tot plant- jes. Kies hierbij uit zaadjes van verschillende 
soorten groenten zoals radijs, tuinkers en tomaten. Bij deze lesactiviteit kan ook gebruik gemaakt 
worden van het lesprogramma ‘Tuintje voor Thuis’. Laat de kinderen elke dag tekenen hoe de 
zaadjes groeien. Dit kan op eigen papier of op grote vellen in de klas. Op deze manier worden de 
kinderen zich bewust van de groei van de plantjes en beseffen ze wat er allemaal nodig is bij de groei. 
Als extra activiteit kunnen de kinderen de potjes beschilderen waar ze de plantjes in zetten. 
 

zoektocht 

Hoe groeit mijn eten? 
De kinderen bekijken verschillende soorten groenten en fruit. Hoe zien de planten (en bomen) er uit? 
Hoe groeien de groenten, fruit en kruiden? Laat de kinderen op locatie verschillende planten 
tekenen. Maak ook foto’s die in de klas opgehangen kunnen worden.  
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Voorkennis voor de leerkracht 

 

Unox heeft enkele jaren geleden een onderzoek gedaan naar de kennis van volwassenen over de 

groei van groente en fruit.  

Hieruit bleek dat: 
17% denkt dat champignons onder de grond groeien, 
34% denkt dat pompoen in de oksels van bladeren aan een plant groeien, 
23% denkt dat spruitjes aan een struik groeien, 
18% denkt dat bloemkool op een steel groeit, 
18% denkt dat erwten als bessen aan een struik groeien, 
23% denkt dat witlof als een maiskolf aan een stengel groeit, 
en maar liefst 56% denkt dat knoflook als een klimop groeit. 
 
Weet u wel hoe bovenstaande groenten groeien?  
De kennis over de groei van groente is noodzakelijk om uw leerlingen goed in voorgaande geschetste 
activiteiten te ondersteunen. Onderstaande tekst geeft u informative over de groei en oogst en 
vervolgens de verpakking van verschillende groente. 
 
aardappels 
Aardappelen groeien onder de grond. Boven de grond zit wel een plantje. Deze aardappelplant krijgt 
eerst bloemen en later bessen. In de bessen zitten zaadjes waaruit nieuwe aardappelplanten groeien. 
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20030623_aardappelen02 
 
bloemkool 
Als je een bloemkool niet oogst, maar door laat groeien, komen er allemaal bloemen aan de 
bloemkoolplant (daarom heet de bloemkool ook zo). Dat groeien duurt een hele tijd, maar met 
versnelde opnames kun je het hier in de clip goed zien 
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20030108_bloemkool01 
 
aardbeien 
Lekker aardbeien! Een mooie rode vrucht met witte pitjes. Die pitjes zijn de zaadjes, maar die 
worden meestal niet gebruikt voor nieuwe aardbeiplanten. 
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20030108_aardbeien01 
 
verdere informatie 
Op de beeldbank van ww.schooltv.nl is veel informative en filmpjes te vinden over de groei van 
groente en fruit. Voor filmpjes van de oogst kunt u kijken op 
http://www.nederlandbloeit.nl/dossier/Voedsel/10754567/Groente-en-fruit/educatie . 
 

http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20030623_aardappelen02
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20030108_bloemkool01
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20030108_aardbeien01
http://www.nederlandbloeit.nl/dossier/Voedsel/10754567/Groente-en-fruit/educatie
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Theorie vragen: 

De kinderen gaan actief met behulp van een groente en fruit overzicht op onderzoek in de natuur, 

opzoek naar de oorsprong van etenswaren. De opdracht en het les doel is groente en fruit te 

herkennen in de groei omgeving. Hoe ziet de groente / boom eruit? (Denk hierbij aan aardappelen, 

aardbeien, appels, tomaten, bloemkool etc.) 

Erg leerzaam is het natuurlijk om voorafgaand aan dit onderzoek met de kinderen zaadjes te planten 

in de klas. 

1. Welk dier levert welke etenswaren? Wat komt er van een koe? 
De kinderen zoeken het juiste dier bij etenswaren en andere dierlijke producten. 

2. Hoe proeft groente en fruit? 
De kinderen proeven en voelen aan fruit en raden welk fruit het is. Ze leren       het benoemen van 

smaak. 

3. Hoe wordt het eten verwerkt? 
De kinderen leren dat groente en fruit eerst gewassen wordt, waarna het bewerkt wordt. Daarnaast 

zien ze de verschillende mogelijkheden van het verwerken van bijvoorbeeld het product melk. 

4. Waar wordt eten in verpakt? Waarom wordt eten juist in dit materiaal verpakt. 
De kinderen gaan opzoek naar de juiste verpakkingsmaterialen bij verschillende etenswaren. Ze leren 

onder andere dat de verpakking van eieren stevig is en dat melk makkelijk vervoerd en bewaard kan 

worden in pakken. 

 

N.B. In de voorgaande leervragen wordt uitgegaan van groente, fruit, melk (de koe) en ieren(kippen), 

uiteraard zijn ook andere voedingsmiddelen mogelijk zo leent brood als voedingsmiddel zijn ook zeer 

goed. 
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Lesactiviteit groep 5/6 

Het planten van de geoogste groente en het maken van een eigen soep 
 

Inleiding: 

Kinderen eten thuis in de stad voornamelijk dingen uit de supermarkt. Maar ze weten eigenlijk niet 
waar ze het vandaan komt. In eerdere lessen (jongere groepen) krijgen ze te leren waar het eten 
vandaan komt. Bij deze les (voor groep 5/6) leren ze dat eten constant, het hele jaar gemaakt en 
geoogst moet worden. Met voorbeelden als: 100 wortelen geoogst, er moeten ook 100 nieuwe 
wortelen geplant worden, anders raakt het voedsel op. Van te voren heb ik een paar geoogste 
groenten klaar liggen, zij mogen nu nieuwe groente gaan planten in een bakje, en mee naar huis 
nemen. Hierna gaan we met de al geoogste groente een soep maken. De kinderen krijgen 
snijdopdrachten en 2 ‘koks’ gooien alle groenten in de soep. Als de soep klaar is, eten ze nog een 
bakje soep.  
 

Benodigdheden: 

Bakjes aarde 
Zaadjes groente om te planten 
Allerlei groente 
Snijdgerei  
Soeppan  
Bouillon 
 

Voorkennis voor de leerkracht over het onderwerp: 

Tijdens de activiteit leren ze dat groente niet vanzelf komt, er moet hard gewerkt worden om 
constant voedsel in de winkels te krijgen. Dit leren ze door zelf te planten wat ze eerst hebben 
gemaakt in de soep.  
 

Activiteit: 

Van te voren heb ik een paar geoogste groenten klaar liggen. De kinderen krijgen snijdopdrachten en 
2 ‘koks’ gooien alle groenten in de soep. Als de soep aan het koken is, mogen ze nu nieuwe groente 
gaan planten in een bakje, en mee naar huis nemen. Zo leren ze wat ze verbruikt hebben, opnieuw 
geplant moet worden. Als de soep klaar is, krijgen ze allemaal een bakje zelfgemaakte groentesoep.  

Theorievragen: 

- Het benoemen van de juiste groentesoorten  
- Hoe plant je een zaadje? 
- Hoe oogst je een plant? 
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Lesactiviteit groep 7/8 

Proeverij: Biologisch vs. Bio-industrie. 
 
Inleiding: 

Veel dieren op boerderijen leven dicht op elkaar. Er is een goede manier om dieren in donkere en 
kleine stallen een beter leven te geven. Geef ze meer ruimte! Dat betekent wel dat boeren minder 
dieren kunnen gaan houden. En dan worden vlees en eieren veel duurder. Niet iedereen wil of kan 
dat betalen. Is biologisch dus beter? Dit gaan wij testen door het vergelijken en proeven van 
biologische en niet biologische producten. 
Proeven doe je niet door het eten in je mond te stoppen en snel door te slikken. Nee, proeven doe je 
door goed te kijken, te voelen, te ruiken, te luisteren en te proeven. 
Naast goed proeven wordt uiteraard ook de kennis over gezonde voeding en de herkomst van 
voedsel getest. 
 

Benodigdheden: 

o Proefformulieren  
o Proefdiploma 
o Proefproducten: eieren, brood, melk, koek ect. 
o Schrijfgerei  
o Bordjes  

 
Voorkennis voor de leerkracht over het onderwerp 

Er zijn drie soorten vlees: bio-industrievlees, scharrelvlees en biologisch vlees. Alle soorten 
hebben bepaalde keurmerken. 

Keurmerk voor bio-industrievlees Het PVE -IKB keurmerk is voor bio-industrie vlees. Dieren 

in de bio-industrie hebben heel weinig ruimte, krijgen antibiotica en leven onder slechte 

omstandigheden.    

Keurmerken voor scharrelvlees Scharreldieren hebben meer ruimte en kunnen vrij 
rondlopen. Soms kunnen ze naar buiten lopen. Het is niet toegestaan om scharreldieren 

antibiotica te geven. Keurmerken voor Scharrelvlees zijn:  

   

 

   
Keurmerken voor biologisch vlees Deze dieren hebben meer ruimte dan scharreldieren, ze 
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mogen naar buiten en krijgen ook geen antibiotica toegediend. Voedsel is grotendeels 

biologisch. EKO is het keurmerk voor biologisch vlees.  

Eieren Legbatterijkippen hebben heel weinig ruimte: nog geen A4 papiertje per kip. Ook 
maïseieren en zevengranen-eieren komen van kippen uit de bio-industrie. Scharrelkippen 
komen meestal niet buiten en zitten met z'n allen in een stal. In tegenstelling tot 
legbatterijkippen, zitten scharrelkippen niet in hokjes. Eieren met een EKO keurmerk komen 
van kippen die relatief het beste leven hebben gehad. Ze hebben de meeste ruimte, komen 

buiten en de snavels worden niet geknipt.  

Keurmerk

/ soort 

Aantal 
kippen 
/M2 

Snavels 
gekapt 

Naar 
buiten   

Anti- 
bioti
ca 

Voedsel Overig 

Bio-
industrie 

Max. 
22 

Ja Nee Ja Geen 
eisen 

Kunstlic
ht 

Volière 10 Ja Nee Ja Geen 
eisen 

Kunstlic
ht 

Scharrel 9 Ja Nee Soms Geen 
eisen 

Ramen 
in 
stal 

Vrije 
uitloop 

9 Ja Ja Nee Geen 
eisen 

  

Gras 7 Ja Ja 
(2,5 m2) 

Nee 100% 
plantaardi
g 

Weiden 
niet 
bespote
n 

EKO/ 
Demeter 

5 Nee Ja 
(2,5 m2) 

Nee 80% biolo
gisch 

Soms 
hanen 
in stal 

  Zo kunt u de keurmerken herkennen:   

Volière: Scharrel: Vrije uitloop: 

   
Graskeur: Ekokeur: Demeter: 

 

 

 

 
Activiteit: 
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Tijdens dit onderdeel testen de leerlingen wat lekkerder is 

biologisch vs. niet biologisch.  

Hiervoor proeven en vergelijken zij verschillende producten 

zoals bijvoorbeeld: stroopwafels, fruit, groente en brood. Zij 

kunnen steeds stemmen welke zij het lekkerste vinden. Aan 

het eind kunnen zij een proefdiploma verdienen. 

 
 

Theorievragen: 

 Zou jij voor biologische producten kiezen? Licht dit toe. 

 Welke eieren zijn van kippen die alle ruimte hebben, naar buiten mogen en hun 
snavels nog hebben? 

 Wat kan jij doen? Bijv: eigen moestuin, meer informatie opzoeken, beter opletten in 
de supermarkt ect. 
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Inleiding 

Water is in ons land overal om ons heen en wij gebruiken het dan ook voor vele doeleinden. Voor 

leerlingen wordt water als iets heel ‘gewoons’ gezien. Als ze de kraan open draaien komt er immers 

water uit de kraan en als ze de wc doortrekken verdwijnt de poep en plas ergens naartoe. Plassen 

water en meren zijn er volgens leerlingen altijd en veranderen ook nooit, het water blijft daar altijd, 

maar is dat ook echt zo? En wat gebeurt er als jij dingen in het water gooit die er niet in thuis horen? 

Bij de activiteiten die gemaakt zijn rondom het thema ‘water’ komen al deze onderwerpen aan bod.  

Bij de kleuters zullen de leerlingen leren wat voor proces water doorloopt voordat het uit de kraan 

komt. Leerlingen zullen dan ook zelf water gaan zuiveren, hier zullen ze gaan zien dat schoon water 

er niet ‘zomaar’ is. Als leerlingen hiermee kennis hebben gemaakt kunnen ze in de groepen 3 en 4 

kennis maken met het rioolstelsel. Als ze de wc doortrekken verdwijnt hun poep en plas ‘gewoon’, 

maar wat gebeurt hiermee? Tijdens deze activiteit leren de leerlingen dat hier een heel rioolstelsel 

aan verbonden is wat ervoor zorgt dat hun poep en plas op een nette manier wordt vervoerd naar de 

poepfabriek.  

Wanneer de leerlingen kennis hebben gemaakt met de ondergrondse stelsels die zorgen voor ons 

schone en vieze water, maken de leerlingen kennis met de waterkringloop. Het water in het 

Westerpark blijft namelijk niet al die jaren hetzelfde, maar dit maakt deel uit van een waterkringloop. 

Tijdens deze activiteit zullen de leerlingen de natuurlijke waterkringloop leren, maar ook wat wolken 

hiermee te maken hebben. Ook leren de leerlingen dat bij verschillende wolken ook een ander 

weertype kan horen. Als laatste activiteit wordt er gekeken naar de watervervuiling. Wat voor 

invloed hebben wij als mens op de watervervuiling? Wat gebeurt er als je dingen zomaar in het water 

gooit? De leerlingen zullen tijdens deze activiteit bewust worden gemaakt van de gevolgen van 

watervervuiling. Ook wordt er gekeken naar mogelijke oplossingen om watervervuiling tegen te 

gaan. 
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 Lesactiviteit groep 1/2  

 Hoe komt het water schoon uit de kraan? 
 
Inleiding: 

Water gebruiken we overal voor in ons dagelijks leven: handen wassen, douchen, naar de wc gaan 
enzovoort. Door dat gebruik wordt het water vies. Er niet onbeperkt water op de wereld en daarom 
wordt dat gebruikte water gezuiverd. Daar merkt de mens niks van, maar het water komt later wel 
weer schoon uit de kraan.  

Productdoelen:  

 de leerlingen weten dat je water kan zuiveren (= schoonmaken) 

 de leerlingen kennen verschillende manieren waarop je water kan zuiveren en voeren die uit 

 de leerlingen kunnen beoordelen welke opstelling het water het best heeft gezuiverd 

 de leerlingen weten dat het water dat je hebt gebruikt en door de gootsteen of de wc hebt 
gespoeld wordt gezuiverd om later weer schoon door de kraan te komen. Dit is een 
voorbereiding op de lessen die in groep 3/4 en 5/6 worden gegeven. 

 

Benodigdheden: 

Filmpje Willem Wever http://player.omroep.nl/?aflID=9930346&start=geen  
 
Voorkennis voor de leerkracht over het onderwerp: 

De leerlingen houden een gesprekje. Waar komt het water vandaan dat uit de kraan komt, waar gaat 
het water naartoe dat je door de gootsteen hebt gespoeld, is het water dat je wegspoelt schoon of 
vies, wordt het water vanzelf weer schoon? Tijdens het gesprek licht de gespreksleider (= eigen 
leerkracht of begeleider Westerpark) dit toe met theorie. Hij vult de antwoorden van de leerlingen 
aan waar nodig is. Daarbij is het belangrijk dat hij/zij boven de stof staat, zodat er voor alle leerlingen 
iets nieuws te leren valt. 
Eventueel kan er een filmpje worden gekeken waarin wordt uitgelegd hoe water in Nederland wordt 
gezuiverd. 
Daarna gaan de leerlingen naar buiten en zuiveren door middel van verschillende opstellingen het 
water uit de sloot. Ze kijken op welke manier dat het beste gaat.  
Achteraf praten ze na over wat ze hebben gedaan en wat ze hebben geleerd. 
 

Theorie 
Voordat het water bij ons uit de kraan stroomt, heeft het een uitgebreid zuiveringstraject afgelegd. 
Drinkwater wordt in Nederland bereid uit grond- of oppervlaktewater. Meer dan tweederde van de 
totale hoeveelheid kraanwater in Nederland wordt bereid uit water dat in de grond zit en 
daarvandaan wordt opgepompt. Het overige deel komt direct of indirect uit rivieren zoals de Rijn en 
Maas. Dit is het oppervlaktewater. 

De drinkwaterbedrijven moeten er heel wat voor doen om ervoor te zorgen dat het water uit de 
grond en de rivier uiteindelijk als betrouwbaar en lekker bij jouw thuis uit de kraan stroomt. Hoe ze 
dat zuiveren precies doen, kun je globaal op de volgende pagina's zien. 
 

      

http://player.omroep.nl/?aflID=9930346&start=geen
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Het water dat jij thuis hebt gebruikt, gaat via de afvoerput en het riool weer weg. De waterschappen 
maken dat water schoon en voeren het af naar rivieren en kanalen. Uiteindelijk komt dat water weer 
in zee terecht. Ook hier is sprake van een kringloop van het water, de kleine kringloop.  

  
1. Grondwater, zoet oppervlaktewater (rivier of meer) of duinwater wordt opgepompt 
2. Het drinkwaterbedrijf zuivert dit water 
3. Het water gaat via leidingen naar jouw huis 
4. Daar gebruik je het om te drinken, te douchen, af te wassen of de wc door te trekken 
5. Het gebruikte water verdwijnt na gebruik in het riool 
6. Het rioolwater komt in de rioolwaterzuivering terecht om schoongemaakt te worden 
7. Het schoongemaakte afvalwater komt via rivieren weer in zee terecht 
8. Het water verdampt 
9. En dan begint weer de grote kringloop. 

  
Het grote verschil tussen deze kleine kringloop van het water en de grote is de rol van ons mensen. 
De grote waterkringloop is er al duizenden jaren en gaat altijd door. De kleine kringloop is door 
mensen gemaakt. We ‘lenen’ het water om zelf te gebruiken en daarna terug te geven aan de grote 
kringloop 
 
Kerndoel 39: De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu. –-> mogelijk onderwerp: Het 
bos/park in de eigen omgeving: schoon water uit de kraan 

Kerndoel 45: De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te 
voeren en te evalueren.  –-> leerlijn: kosteloos materiaal, klei (Fimo), meel, gist, papier. 

Activiteit: 

Inleiding 

Je houdt een gesprekje met de leerlingen. Waar komt het water vandaan dat uit de kraan komt, waar 
gaat het water naartoe dat je door de gootsteen hebt gespoeld, is het water dat je wegspoelt schoon 
of vies, wordt het water vanzelf weer schoon? Tijdens het gesprek licht de gespreksleider (= eigen 
leerkracht of begeleider Westerpark) dit toe met theorie. Hij vult de antwoorden van de leerlingen 
aan waar nodig is. Daarbij is het belangrijk dat hij/zij boven de stof staat, zodat er voor alle leerlingen 
iets nieuws te leren valt. 

Kern 

Buiten begin je met een gesprekje: 

Zouden de kinderen het water uit de sloot willen drinken? Waarom niet/wel? 

Hoe ziet het water dat zij wel drinken er dan uit?  

Zouden wij van dit slootwater zulk water kunnen maken? Zo ja, hebben ze een idee hoe dat zou 
moeten? 

Leg uit dat je allemaal spullen hebt meegenomen waarmee je het water kan zuiveren 
(=schoonmaken). 

Er staat een circuit uit met verschillende opstellingen om water te zuiveren. 

Je haalt een grote emmer water uit de sloot (haal het eruit als de leerlingen erbij zijn, zodat zij zien 
dat het water dat ze gaan zuiveren echt uit de sloot komt). 
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Je verdeelt de groep in [aantal opstellingen] groepjes. In die groepjes gaan zij de verschillende 
opstellingen langs waar zij op verschillende manieren water gaan zuiveren. 

 

Bijvoorbeeld 
Opstelling 1: 
Benodigdheden: 
Koffiefilterhouders 
4 glazen potten 
Koffiefilter 
Zand 
Fijn grind 
Watten 
 
De leerlingen zetten een koffiefilter in de houder. Ze gieten wat water in de filter en wachten tot al 
het water in de glazen pot zit. Dan zetten ze de houder op een andere pot en leggen daar wat zand 
in, ook daar gieten ze zand op en wachten tot het allemaal in de pot is gedruppeld. Hetzelfde doen ze 
met het grind en de watten in de houders. 

Daarna zetten ze de potten met het gefilterde water naast elkaar en vergelijken het met elkaar: in 
welke pot zit het schoonste water?  

[deze proef kan de enige zijn en door verschillende groepjes worden uitgevoerd: ieder één soort 
filter, of één van meerdere opstellingen, dan zullen er nog meer proefjes moeten worden bedacht.] 

je bespreekt met de leerlingen na wat hun bevindingen zijn. 

Afsluiting 
Je bespreekt met de leerlingen wat ze tijdens deze les hebben gedaan en wat ze daarmee hebben 
geleerd.  
 
 

Theorievragen: 
(Enkele vragen die aan de kinderen gesteld kunnen worden waardoor de koppeling tussen de 
activiteit en de inleiding gemaakt wordt.) 

Waar komt het water vandaan dat uit de kraan komt? 

Dat water komt uit de grond (grondwater), rivieren of het riool dat door middel van 
waterzuiveringsinstallaties wordt gezuiverd tot schoon drinkwater.  

Waar gaat het water naartoe dat je door de gootsteen hebt gespoeld? 

Dat water gaat via rioolbuizen naar de waterzuiveringsinstallaties waar het via verschillende stappen 
gezuiverd wordt. Daarna komt het via rivieren weer in de zee terecht.  

 is het water dat je wegspoelt schoon of vies? 

Het meeste water dat doorgespoeld wordt is vies, maar niet al het water dat doorspoelt is gebruikt 
en dat is dus nog schoon. Ook dat water doorloopt het hele zuiveringsproces. 

Wordt het water vanzelf weer schoon? 
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Nee, het water moet een heel traject door om schoon te worden. Dat kan natuurlijk gaan (duizenden 
jaren zuivering door middel van bijvoorbeeld filtering door zand) of via installaties die door de mens 
zijn gebouwd. In Nederland zijn er 10 grote waterzuiveringsinstallaties waar al het water uit 
Nederland wordt gezuiverd.  

Bron: 

Vereniging van Nederlandse Drinkwaterbedrijven. 
http://www.kraanwater.nu/watweetjijvankraanwater/Pages/default.aspx Geraadpleegd op 2-12-
2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kraanwater.nu/watweetjijvankraanwater/Pages/default.aspx%20Geraadpleegd%20op%202-12-2011
http://www.kraanwater.nu/watweetjijvankraanwater/Pages/default.aspx%20Geraadpleegd%20op%202-12-2011
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 Lesactiviteit groep 3/4 

Waar gaat mijn poep naartoe? Het riool is niet zomaar een zwart gat. 

Wat gaan we doen? 
De kinderen gaan zelf een rioolstelsel boven de grond maken. 
 

Productdoel: De kinderen begrijpen door het maken van een rioolstelsel hoe het stelsel werkt en wat 
er met vies water (afvalwater) gebeurt. 
 

Kerndoelen: - 44; De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving 
relaties te leggen tussen de werking, de vorm en het materiaalgebruik. 
- 47; De leerlingen leren de ruimtelijke inrichting van de eigen omgeving te vergelijken met die in 
omgevingen elders, in binnen- en buitenland, vanuit de perspectieven landschap, wonen, werken, 
bestuur, verkeer, recreatie, welvaart, cultuur en levensbeschouwing. In ieder geval wordt daarbij 
aandacht besteed aan twee lidstaten van de Europese Unie en twee landen die in 2004 lid werden, 
de Verenigde Staten en een land in Azië, Afrika en Zuid-Amerika.  
- 48; Kinderen leren over de maatregelen die in Nederland 
genomen worden/werden om bewoning van door water 
bedreigde gebieden mogelijk te maken.  
 
Het verhaal voor de kinderen: 
Hoe werkt een riool?  
We gebruiken water voor allerlei bezigheden. Thuis gebruik je het bijvoorbeeld om te douchen, (af) 
te wassen, de ramen en je auto schoon te maken, te koken en om te drinken. Het water is door het 
te gebruiken vies geworden en moet voor het opnieuw gebruikt kan worden schoongemaakt 
worden. De stoffen die het water vies maken (vervuilen), kunnen schadelijk zijn voor het milieu en de 
gezondheid van mensen, dieren en planten. Daarom is het belangrijk om zelfs als het water niet weer 
gebruikt gaat worden, het schoon te maken voor je het in de zee of rivier loost. Het vieze water 
(afvalwater) schoon maken wordt ook wel water zuiveren of reinigen genoemd. Dit gebeurt in een 
AfvalWaterZuiveringsInstallatie (AWZI) of een RioolWaterZuiveringsInstallatie (RWZI). Voor het water 
daar terecht komt, moet het eerst ingezameld en getransporteerd worden. Dit is precies wat een 
riool doet.  

Het water dat je thuis gebruikt in de keuken, badkamer of toilet wordt via (kunststof)buizen 
afgevoerd naar een centrale rioolbuis die het vervoerd naar een AfvalWaterZuiveringsInstallatie 
(AWZI) of een RioolWaterZuiveringsInstallatie (RWZI). Het riool bestaat dus uit één of meerdere, 
meestal betonnen buizen die het water naar de RWZI transporteren.  

Wat is dus riolering? 
De riolering is het totaal van buizen, putten, pompen en duikers dat nodig is om afvalwater naar een 
RioolWaterZuiveringsInrichting (RWZI) of AfvalWaterZuiveringsInstallatie te brengen. 

Extra 
Het riool wordt echter niet alleen gebruikt om afvalwater te transporteren. Ook het regenwater 
wordt via het riool afgevoerd. De regen wordt dan ook tot het afvalwater gerekend, omdat men het 
schoon wil maken en af wil voeren. De regen kan samen met het vieze drinkwater afgevoerd worden 
(dit wordt een gemengd rioolstelsel genoemd) of apart (gescheiden rioolstelsel).  
 

Bron: http://www.lenntech.nl/water-riolering-faq.htm  

http://www.lenntech.nl/water-riolering-faq.htm
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Benodigdheden 

- Een filmpje over de werking van het riool. 
- PVC buizen 
- De duikers in het Woeste Westen 
- Twee sloten/plassen of twee emmers met water.  
  

Voorkennis voor de leerkracht over het onderwerp 

 

Riolering 

 
 
Wat is riolering? 
De riolering is het totaal van buizen, putten, pompen en duikers dat nodig is om afvalwater naar een 
RioolWaterZuiveringsInrichting (RWZI) of AfvalWaterZuiveringsInstallatie te brengen. 

Hoe werkt een riool? 
We gebruiken water voor allerlei bezigheden. Thuis gebruik je het bijvoorbeeld om te douchen, (af) te 
wassen, de ramen en je auto schoon te maken, te koken en om te drinken. In de industrie wordt 
water gebruikt bij een groot aantal verschillende processen. Bij veel van deze bezigheden worden er 
stoffen in het water gebracht die daar van nature niet, of niet in die mate in thuis horen. Het water is 
door het te gebruiken vies geworden en moet alvorens het opnieuw gebruikt kan worden 
schoongemaakt worden. De stoffen die het water vervuilen, kunnen schadelijk zijn voor het milieu en 
de gezondheid van mensen, dieren en planten. Daarom is het belangrijk om zelfs als het water niet 
weer gebruikt gaat worden, het schoon te maken alvorens het te lozen. Het afvalwater ontdoen van 
ongewenste stoffen wordt water zuiveren of reinigen genoemd. Dit gebeurt in een 
AfvalWaterZuiveringsInstallatie (AWZI) of een RioolWaterZuiveringsInstallatie (RWZI). Alvorens het 
water daar terecht komt, moet het eerst ingezameld en getransporteerd worden. Dit is precies wat 
een riool doet.  

Het water dat je thuis gebruikt in de keuken, badkamer of toilet wordt via (kunststof)buizen 
afgevoerd naar een centrale rioolbuis, van waar het op het riool terecht komt. Het riool bestaat uit 
een of meerdere, meestal betonnen buizen die het water naar de RWZI transporteren.  

Het riool wordt echter niet alleen gebruikt om afvalwater te transporteren. Ook overtollig regenwater 
wordt via het riool afgevoerd. De neerslag wordt dan ook tot het afvalwater gerekend, omdat men 
het af wil voeren. De neerslag kan samen met het verontreinigde drinkwater afgevoerd worden (dit 
wordt een gemengd rioolstelsel genoemd) of apart (gescheiden rioolstelsel).  

Wanneer kreeg Nederland riolering? 
Vanaf de helft van de negentiende eeuw maakte men in Nederland en bijvoorbeeld Frankrijk gebruik 
van het zogenaamde wisseltonnensysteem. Bij dit systeem deed men zijn behoefte boven een 
beerton. Deze werd eens in de zoveel tijd omgewisseld voor een schone ton. De volle tonnen werden 
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opgehaald door zogenaamde beerwagens. Er hoefden geen ondergrondse riolen aangelegd te 
worden en daarom was dit systeem een stuk goedkoper dan de WC. Het besmettingsgevaar en de 
stankoverlast werden verminderd. In Amsterdam werd vanaf 1910 begonnen met de aanleg van een 
gemengd rioolstelsel. Men kwam er al snel achter dat men door toepassing van een gemengd stelsel 
de vervuiling verplaatste naar het oppervlaktewater. Daarom was Amsterdam in de jaren 1930 een 
van de eerste steden waar begonnen werd met de aanleg van een gescheiden rioolstelsel. Het streven 
is nu om voor 2005 alle rioolstelsels in Nederland om te bouwen tot gescheiden stelsels. Ook is het de 
bedoeling dat in 2005 alle woningen aangesloten zijn op het rioolstelsel. Alleen voor woningen die te 
ver van het rioolstelsel af zitten, wordt een uitzondering gemaakt. Deze woningen moeten wel gaan 
beschikken over een individuele afvalwaterzuivering in de vorm van bijvoorbeeld een septic tank en 
helofytenfilter.  

In grote delen van de wereld zitten mensen nog steeds zonder riolering en drinkwatervoorziening. De 
omstandigheden waar zij onder leven, kunnen op ons overkomen 
als onmenselijk. De aanleg van een goede drinkwatervoorziening, 
riolering en afvalwaterzuivering behoort tot de basisbehoeften 
van de mens.  
 
Hoe werkt een RWZI? 
De behandeling van afvalwater in een 
RioolWaterZuiveringsinstallatie of AfvalWaterZuiveringsinstallatie, 
bestaat meestal uit een aantal verschillende trappen. Als eerste 
worden de niet-opgeloste stoffen verwijderd. Het water passeert 
een fijn rooster dat hout, papier, plastic, steentjes en dergelijke verwijderd. Dit vuil gaat naar een 
vuilcontainer. Daarna gaat het water naar de voorbezinktanktanks. In deze ronde tanks komt het 
water in het midden binnen en stroomt het langzaam naar debuitenkant van de tank. De stoffen die 
zwaar genoeg zijn om te bezinken, bezinken in de vorm van slib. Dit wordt primair slib genoemd. Dit 
slib wordt middels een langzaam ronddraaiende schraper naar het midden van de tank gebracht, van 
war het wordt verwijderd. Een drijfbalk aan het oppervlak veegt het vet in een speciale vetput. Bij de 
tweede trap wordt er in de tanks actief slib aan het water toegevoegd. Dit actief slib bestaat uit 

miljoenen bacteriën, die nitraat omzetten in stikstofgas en zuurstof. Daarna wordt het water in de 
beluchtingstanks gebracht. Het water wordt extra belucht, zodat er meer zuurstof in het water komt 
en aërobe bacteriën andere organische stoffen en stikstofverbindingen afbreken. Vervolgens gaat het 
water naar de nabezinktanks. Het water en het actief slib worden van elkaar gescheiden. Het slib 
bezinkt en het water stroomt weg. Wanneer dat nodig is kan het water nagezuiverd worden met 
behulp van desinfectie, adsorbtie, flocculatie of filtratie. Daarna is het water schoon genoeg om te 
lozen op het oppervlaktewater. Het slib wordt verder bewerkt. Het slib uit de voorbezinktanks komt 
in een slibindikker terecht, waar het bezinkt en het overtollige water afgevoerd wordt. Het overtollige 
actief slib uit de nabezinktanks gaat naar een bandindikker, een lopende band, waar het water door 
heen kan sijpelen. Uiteindelijk komt al het slib in de 
slibgistingstanks. Het slib gaat gisten en hierbij wordt biogas 
geproduceerd. Dit wordt gebruikt voor de energievoorziening 
van de RWZI. Het uitgegiste slib wordt opgeslagen en elders 
verwerkt.  

Wie onderhoudt het riool? 
In Nederland zorgen de gemeenten voor de aanleg en het 
onderhoud van het rioleringsstelsel.  

 

http://www.lenntech.nl/periodiek/elementen/o.htm
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Wat kost het riool? 
De aanleg van riolering kost gemiddeld € 0,45 per millimeter. In Nederland ligt ongeveer 80.000 
kilometer riolering, met een totale waarde van 36 miljard euro. In Nederland zijn meer dan 6 miljoen 
woningen, de kosten van de riolering zijn per woning gemiddeld €6000,-. De riolering kan zeker 50 
jaar mee (als hele wijken tenminste niet eerder worden herontworpen en gebouwd). Per jaar komen 
de kosten van het aanleggen van riolering dan neer op €120,- per jaar. Dit is nog exclusief de kosten 
van het beheer en onderhoud. Het riool kan beschadigd raken en gaan lekken als gevolg van 
scheuren, kapotte voegen of boomwortels. Ook kan het riool verzakken. Dit soort problemen moeten 
zo snel mogelijk verholpen worden, omdat het afvalwater de bodem kan verontreinigen.  

Waarvoor mag je het riool gebruiken? 
Het zuiveren van het afvalwater kost meer tijd, energie en geld, wanneer het water vervuild is met 
stoffen die daar niet in thuishoren. De afvoer van de gootsteen, het toilet en de douche is alleen 
bedoeld voor het afvoeren van afvalwater. Gebruik deze dus niet voor stoffen en afval die in de 
afvalbak horen en het riool kunnen verstoppen, zoals etensresten, vet, olie, koffiedik, theebladeren, 
condooms en tampons.  

Bronnen: 

 - http://www.lenntech.nl/water-riolering-faq.htm 

- http://www.afkoppelwinkel.nl/riolering/geschiedenis/geschiedenis.html 
- http://www.riool.info 

Zie voor meer informatie over toiletgewoontes door de eeuwen heen 

http://www.euronet.nl/users/helle/hygiene1.htm 
Voor alternatieven voor het bestaande rioolstelsel en toilet : 

http://www.de12ambachten.nl/water.html#anker105720 

 
Activiteit: 

- Inleiding: Gesprek over de wc, het riool en afvalwater.  
Je stelt de kinderen vragen als: 
- Wat is het riool? 
- Waar gaat het riool heen? 
- Waarom hebben wij een riool nodig?  
 
- Uitleg: De kinderen gaan naar de duikers toe en zien hoe verschillende sloten met elkaar in 
verbinding staan of je maakt de putten bij het Woeste Westen open en vertelt dat het een 
minirioolzuiveringsinstallatie is. Daarna leg  je uit hoe deze werken! Vraag de kinderen daarna of zij 
zelf een riool stelsel kunnen maken.  
 
- Kern: De kinderen gaan met bijv. PVC. buizen zelf een netwerk maken. Hoe krijgen zij water van de 
ene sloot/plas in de andere sloot/plas? Of loopt het riool goed door, als er doorgetrokken wordt? 
(Gebruik hier een fles met water voor!)  
 
- Slot: Nabespreken. Wat hebben de kinderen gedaan? Was het leuk? En wat hebben wij geleerd? 
Laat hierbij de vragen uit de inleiding terugkomen als herhaling en controle van de les. 
 

Theorievragen: 

 Je stelt de kinderen vragen als: 
- Wat is het riool? 
- Waar gaat het riool heen? 

http://www.lenntech.nl/water-riolering-faq.htm
http://www.afkoppelwinkel.nl/riolering/geschiedenis/geschiedenis.html
http://www.riool.info/
http://www.euronet.nl/users/helle/hygiene1.htm
http://www.de12ambachten.nl/water.html#anker105720


Amsterdam Wonderwel 

 
            Van vanzelfsprekendheid naar verwondering 38 

- Waarom hebben wij een riool nodig 
(De antwoorden spreken voor zich!) 
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 Lesactiviteit groep 5/6 

Wat hebben de wolken en het slootwater met elkaar te maken? 
 
De waterkringloop laat zien wat water voor reis aflegt richting de zee, rondom Amsterdam ligt er een 
heel stelsel van pompen, sluizen en dijken wat ervoor zorgt dat Amsterdam geen natte voeten krijgt. 
Deze stelsels voeren het water af naar andere gebieden waar de reis naar zee kan vervolgen. Door 
opwarming van de zon verdampt het water waardoor er een wolk ontstaat. Als de waterdruppels in 
een wolk te zwaar worden zal het weer als neerslag richting de aarde komen waarna de reis weer 
opnieuw zal beginnen. 

Doel: De leerlingen leren hoe de kringloop van water werkt, maar ook leren de leerlingen wat voor 
verschillende typen wolken er bestaan, hoe je deze kunt herkennen of hier een weertype bij hoort.  

Benodigdheden: 

 Plastic flesjes 

 IJsklontjes 

 Waterkoker 

 Water  

 Wolkentypen op gelamineerd A4 
 

Voorkennis voor de leerkracht over het onderwerp: 

Tijdens deze activiteit zullen de kinderen leren wat de waterkringloop is. Tijdens de activiteit zal er 
een proefje worden gedaan waarbij de leerlingen een wolk in een fles zullen maken. Voor deze proef 
wordt er in een flesje heet water gegoten, na 5 minuten wordt het flesje voor driekwart leeggegoten. 
Op de opening van de fles zal dan een ijsklontje worden gelegd. De lucht die in de fles zit zal nu warm 
worden waardoor er waterdamp zal ontstaan. Als deze waterdamp bij het ijsklontje komt zal deze 
waterdamp condenseren tot wolkendruppels. Hierdoor zal er in de fles een wolk ontstaan.  
 
Er wordt na deze proef ook gekeken naar de verschillende wolkentypen die er zijn zoals de veegwolk, 
golfwolk, schaapjeswolk en cumulus. Bij elk wolkentype is ook een bijpassende weersverwachting te 
vinden. De leerlingen zullen dan ook als er wolken zijn buiten gaan kijken wat voor wolken er in de 
lucht hangen. Hierdoor kunnen de leerlingen omschrijven wat voor weer ze kunnen verwachten. 
 
Kerndoel 43: De leerlingen leren hoe je weer en klimaat kunt beschrijven met behulp van 
temperatuur, neerslag en wind.  
Lesdoel: De leerlingen leren de waterkringloop. Ook leren de leerlingen verschillende typen wolken 
herkennen zoals de veegwolk, golfwolk, schaapjeswolk, cumulus. De leerlingen leren ook om te 
ontdekken welke wolk wat voor weer betekent.  
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Activiteit: 

Introductie 
Filmpje http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20060913_waterkringloop  

Inleiding  
Gesprek met de leerlingen over de waterkringloop. 

Je kunt dingen vragen als: 

 Wie kende voor het filmpje al de waterkringloop? 

 Wie ziet er wel eens een plas water die even later weer weg is? 

 Wat zou er gebeuren als het water niet weer zou verdampen? 

 Kun je door middel van de wolken het weer voorspellen? 

Kern  
Door middel van een proef kunnen de leerlingen hun eigen wolk in een fles maken.  

1. Vul de fles tot aan de rand met heet water. Gebruik geen kokend heet water, omdat de fles dan 
kan smelten. Laat de fles met water vijf minuten staan. 

2. Giet nu driekwart van het water uit de fles en leg een ijsblokje op de opening van de fles. De lucht 
in de fles wordt warm doordat de fles is voorverwarmd door het hete water. Een deel van het water 
gaat daardoor over in onzichtbaar waterdamp. Als de waterdamp in de buurt van het ijsblokje komt, 
koelt het zo sterk af dat het condenseert tot kleine wolkendruppels. Er ontstaat een wolk in een fles!  

Je kunt hierna een gesprek houden met leerlingen over de verschillende wolken die ze wel eens 
hebben gezien. De A4 platen die hiervoor zijn gemaakt kun je laten zien aan de leerlingen. Er wordt 
verteld dat elk type wolk een bepaald type weer met zich mee neemt. Wanneer de leerlingen deze 
kennis tot zich hebben genomen kunnen de leerlingen naar buiten gaan om te kijken wat voor 
wolken er hangen en dus wat voor weer er in opkomst is. 

Afsluiting 
Je bespreekt met de leerlingen wat voor weer ze denken er op komst is. Wat voor wolken hangen er 
in de lucht en hoe heten deze? Ook kun je hier meteen terug grijpen naar de waterkringloop, want 
hoe komen de wolken in de lucht? Wat heeft dat te maken met de waterkringloop? Ook is het goed 
om na te vragen bij de leerlingen wat ze hebben geleerd van de gehele activiteit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20060913_waterkringloop
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Theorievragen: 

Wat is de waterkringloop? Uit welke stappen bestaat de waterkringloop? Let hierbij ook op hoe het 
water getransporteerd wordt.  

De waterkringloop is de reis die het water aflegt. Het water komt als neerslag naar beneden, 
dit kan zijn als regen, hagel of sneeuw. Dit water komt terecht in oceanen, sloten en andere 
wateren. Ook komt dit deels in de bodem terecht. Dit water gaat door middel van sloten, 
rivieren maar ook stelsels onder de grond richting de zee. Hier wordt het opgewarmd door 
de zon waardoor het deels zal verdampen. Door verdamping stijgt het omhoog, hier zal deze 
waterdamp afkoelen waardoor het zal condenseren. Door het condenseren zullen er wolken 
ontstaan. Als de wolkendruppels zwaar genoeg zijn zullen deze als neerslag naar beneden 
komen waarna de reis opnieuw begint. 

Welke vier typen wolken hebben de leerlingen geleerd? 
De veegwolk, golfwolk, schaapjeswolk, cumulus 

Wat voor weersverwachting hoort bij deze vier typen wolken?  
De veegwolk wordt ook wel cirrus genoemd of vederwolk. Deze wolken zijn vaak het eerste 
teken dat er regen op komst is. 
De golfwolk wordt ook wel stratocumulus genoemd. Deze wolken kunnen zorgen voor lichte 
regen of motregen. 
De schaapjeswolk wordt ook wel altocumulus genoemd. Deze wolken volgen vaak de 
cirrusbewolking op bij het passeren van een warmtefront en duiden op regen. 
De cumulus wordt ook wel stapelwolk genoemd. Dit zijn typisch mooi-weer-wolken. Ze 
onstaan vaak door opstijgende warme lucht op een zonnige dag. Als de stapelwolken steeds 
donkerder worden, kan hieruit een bui vallen. (Kersbergen & Haarhuis, 2002) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bronnen 
Kersbergen, C., & Haarhuis, A. (2002). Weersverschijnselen en hemellichamen. In C. Kersbergen, & A. 
Haarhuis, Natuuronderwijs inzichtelijk (pp. 321 - 346). Bussum: Uitgeverij Coutinho. 
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 Lesactiviteit groep 7-8 

Kunnen waterdiertjes hun eigen sloot schoon houden? 
 
Wanneer je door het park loopt, zie je vaak in het water dode planten liggen of zwerfafval. Water 
heeft vele functies. Het kan iets oplossen, maar ook wegvoeren. Daarom komt het water goed van 
pas bij het opruimen van afval. Het water verdwijnt dan in het riool. Het afvalwater wordt afgevoerd 
naar een rioolzuiveringsinstallatie. Daar wordt het water weer schoongemaakt ofwel gezuiverd. Maar 
waarom is het nodig dat we water zuiveren? Kan het niet gewoon rechtstreeks in een rivier, meer of 
zee worden gepompt? Vroeger deden we dit namelijk ook.  
 
Voorkennis voor de leerkracht over het onderwerp 

In Nederland komt hevig regenval regelmatig voor. Waar blijft al dit water? De meeste rioleringen 
kunnen dit regenwater opvangen, maar dit is niet altijd het geval. 
 

 
Rivieren, meren en andere zoete wateren in Nederland worden vervuild door menselijke activiteiten. 
Soms is de vervuiling afkomstig uit andere landen, soms is het de resultaat van binnenlandse 
activiteiten. De sectoren landbouw, industrie en huishoudens zijn allemaal verantwoordelijk voor de 
vervuiling van het water. Het rioleringsstelsel in Nederland blijft zorgen opwekken. De komende 
decennia zijn miljardeninvesteringen nodig om het rioolwater grondig te blijven zuiveren, en 
regenwater te scheiden van gewoon afval. 
Veel ecosystemen zijn afhankelijk van zoet water. De vervuiling heeft tot gevolg dat de planten en 
dieren waaruit deze ecosystemen bestaan aangetast worden. Ook zorgt vervuiling ervoor dat het 
steeds moeilijker en duurder wordt om schoon drinkwater te winnen voor menselijk gebruik. 
In Amsterdam zorgt het Waternet grotendeels voor het zuiveren van water.  
Waternet is het enige waterbedrijf in Nederland dat zich richt op de hele watercyclus. Van het 
schoonmaken van afvalwater, het zuiveren en leveren van drinkwater tot het schoon en op peil 
houden van het oppervlaktewater. 
 
 
Achtergrond informatie 

 
Met z’n allen produceren we een enorme hoeveelheid afval, dat in het water terechtkomt. Waar 
blijft al dat afval? 
Het water van rivieren en dergelijke kan het afval opruimen of onschadelijk maken. In iedergeval 
voor een groot deel. Dode planten verteren namelijk in het water. Ze rotten weg. Het lijkt allemaal 
vanzelf te gaan, maar dat is niet het geval. Veel diertjes zoals torren en kevers leven van 
plantenresten, resten van dieren en soorten etensresten. Dit noemen we organisch of biologisch 
afval. 
 
Maar de belangrijkste ‘afbrekers’ van organisch afval zijn de bacteriën. Schimmels helpen ook mee 
op de resten van planten en dieren in de natuur op te ruimen. Zij zorgen er dus voor dat het water 
zichzelf kan reinigen. 
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Maar om het vuil op te kunnen eten, hebben zij zuurstof nodig. Dit zit in de lucht, maar ook in het 
water. Zonder lucht kan je niet leven. Als er heel veel vuil in het oppervlakte water terechtkomt, 
raakt de zuurstof in het water op. De bacteriën en schimmels gebruiken alle zuurstof uit het water 
om het vuil te verteren. Als er geen zuurstof meer in het water zit, gaan de bacteriën dood en wordt 
het water niet meer schoon. 
 
Oplossingen voor het probleem? 

- De Wet op de oppervlaktewatervervuiling verbiedt lozing van verontreinigde stoffen op het 
binnenwater. Toch wordt er regelmatig geloosd door fabrieken, landbouwers, enzovoorts. Er 
moet dus wel degelijk controle zijn op de naleving van de wet. Zonder dat er direct sprake is 
van boze opzet, komen er — door overstorten van het riool, door de landbouw (kunstmest 
en drijfmest-gier) en door ongelukken — toch veel verontreinigde stoffen in het 
oppervlaktewater terecht.  
Het Zuiveringsschap moet er voor zorgen, dat het water schoon blijft, of weer schoon wordt 
gemaakt. Daar betalen we met z’n allen voor. Wie het meest vervuilt, betaalt ook het meest.  
Overigens mogen verontreinigde stoffen wèl op zee worden geloosd! 

 
 
Daarom moeten we ons afvalwater eerst reinigen of zuiveren, zeg maar schoonmaken. Dat gebeurt 
in de rioolzuiveringsinstallatie. Daar stroomt ons afvalwater, samen met het regenwater, via de 
riolen naartoe. Pas als het water weer schoon is, wordt het in rivieren of kanalen gepompt. 
Schoonwater uit een rioolzuiveringsinstallatie is niet meer schadelijk voor waterdieren en 
waterplanten. Het mag weer terug naar de natuur.  
 
 
Waar gaan we deze les aan werken! Kerndoel/leerlijn:  
(40) De leerlingen leren in de eigen omgeving veel voorkomende planten en dieren onderscheiden en 
benoemen en leren hoe ze functioneren in hun leefomgeving. (relatie met de omgeving) 
 

 

Doel 

(productdoel) 
De kinderen maken kennis met het verschijnsel watervervuiling. Ze ontdekken dat er verschillende 
vormen zijn van watervervuiling, die allemaal een eigen oorzaak hebben. 
De kinderen ontdekken, dat er middelen zijn om het water schoon te houden c.q. te krijgen. 
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Activiteit  

Inleiding 
Het Waternet concentreert zich op het watercyclus, op welke 
Bespreek met de kinderen waar zij aan denken bij het onderwerp watervervuiling. 
 
Wanneer we langs het water lopen denk je al snel dat het water vervuild is. Het water ziet er uit als 
restwater. Water waarin je nooit vrijwillig in zou zwemmen. Maar niets is vaak minder waar. Het 
water in de sloten worden vaak nog geclassificeerd als schoonwater. Maar wanneer spreken we van 
schoonwater? 
 
De leerlingen bespreken bij voorhand waar bij hun in de buurt echt vervuild water ligt. Op welke 
punten baseren zij dit? 

- Vuil langs de  kanten 
- Dode vissen 
- Erg bruin, kan er niet doorheen kijken 
- Heel veel bladeren en zand 
- Kleine beestjes in het water 
- Het stinkt. 

 
Elk probleem begint met een oorzaak, gevolg en kun je een oplossing voor bedenken.  
Bij het maken van een woordweb gebaseerd op het woord ‘watervervuiling’ kun je het woordweb 
verdelen op drie gebieden: 

1. Oorzaak 
2. Gevolgen 
3. Oplossingen voor het probleem 

 
Het bespreken van deze drie punten doe je interactief met de leerlingen! 
 
Kern 
Er staan drie bakken met water op tafel. Dit water komt van drie verschillende gebieden uit sloten 
vandaan.  
In elk bak heeft het water een andere kleur intensiteit. Van licht water, waar je goed door heen kunt 
zien, tot aan heel donker water.  
 
Op één blik lijken ze allemaal erg vies, maar is van één bak met water sprake van schoonwater. 
 
De leerlingen gaan later ook zelf buiten langs het water op onderzoek uit wat allemaal invloed heeft 
op het water, waardoor dit er niet schoon uitziet. Hierbij wordt er ook gekeken wat de omgeving 
voor invloed heeft op het water.  
De leerlingen krijgen hiervoor een werkblad mee en potjes voor watersamples.  Wat is redelijk 
schoon en welk water is vies.  
 
Afsluiting 
Met de kinderen worden de resultaten besproken. We gaan de samples vergelijken, classificeren en 
bespreken in het lokaal.  
Er zullen een heleboel bevindingen hebben plaatsgevonden. Hier wordt ook tijd aan besteed. 
Het bekijken van de waterdiertjes op microscopisch niveau (extra) wanneer er daar  tijd voor is. 
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Extra (optie) 

Opdracht: zuiveren van water 
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20060913_waterschoonmak 
 
 
 
Materiaal 

- 3 bakken met water (doorzichtig) 
- 4 x 4 glazenpotten (jampotjes) 
- Kleurindicator (wit naar donkerbruin) 
- Werkblad 
- Potloden 
- Bord 
- Tafel 

 
Theorievragen 

- Welke fabrieken/bedrijven zijn er in de omgeving van de Woeste Westen die een invloed 
kunnen hebben op het water hier  in Amsterdam-West. 

 
- Wat houdt het  watercyclus in? 

Van het schoonmaken van afvalwater, het zuiveren en leveren van drinkwater tot het schoon 
en op peil houden van het oppervlaktewater. 
De watercyclus bestaat uit het watersysteem en de waterketen. 
Watersysteem 
Het watersysteem is de natuurlijke kringloop die water doorloopt: van regenwater, naar 
oppervlaktewater en grondwater. Waternet houdt het peil van grond- en oppervlaktewater 
in de gaten en zorgt voor een stabiel waterniveau. Hierdoor voorkomen we overstromingen 
en blijven rivieren en kanalen goed bevaarbaar. 
Waterketen 
De waterketen is ook een kringloop, maar dan door de mens geleid. Die begint met het 
onttrekken van water uit grond- en oppervlaktewater. Het gezuiverde water gaat naar de 
consument, die het drinkt of door het gootsteenputje of toilet spoelt. Het afvalwater komt in 
het riool terecht en gaat naar de afvalwaterzuivering. Is het water gezuiverd? Dan kan het 
terugstromen in het oppervlaktewater. 
Waternet maakt drinkwater en levert dit aan de bewoners van Amsterdam en omgeving. Ook 
zorgen we ervoor dat het afval- en regenwater via de riolen naar de afvalwaterzuivering gaat. 
 

 
- Welk bedrijf richt zich op de hele  watercyclus. 

Waternet is het enige waterbedrijf in Nederland dat zich richt op de hele watercyclus.  
 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20060913_waterschoonmak
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Inleiding 

De Stichting Amsterdam Wonderwel heeft de minorstudenten W&T de opdracht gegeven om op 
basis van de tekst ‘Een schatkaart voor de basisschool’ een leerlijn te ontwikkelen voor de 
basisgroepen 1 t/m 8.  
Het doel van het ontwikkelen van de leerlijn is: 
Dat de leerlingen zich gaandeweg hun basisschooltijd meer en meer afhankelijk kunnen voelen van 
hun omgeving. Vakken als natuur en milieueducatie, natuur en techniek en boerderijeducatie 
worden in deze leerlijn middel om kinderen en hun ouders gevoel en inzicht te geven in hoe ze 
afhankelijk zijn van hun omgeving. Samen kun je dit onderwijs dan onderwijs in 
‘omgevingsafhankelijkheid ’noemen. 
Dat er op basis van het curriculum van de basisscholen zoveel mogelijk buitenonderwijs kan worden 
gegeven in het Westerpark. Daarbij gaat het naast Aardrijkskunde, Biologie en Geschiedenis ook om 
taal, rekenen en burgerschap. 
Uitgangspunt voor het buitengebied van deze opdracht is het Westerpark met als basisscholen de 
scholen die nu al schooltuinwerk doen in het park. 
De leerlijn die wij opzetten bestaat uit vier lessen verdeelt in groep 1/2, 3/4, 5/6 en 7/8.  Het thema 
is Water, Energie en Gas 
 
De lessen kunnen een aansluiting zijn op een project op school, maar kan ook in het Woeste Westen 
als losse les worden gedaan. Met het maken van de les is er vanuit gegaan dat de docent op de 
hoogte is van de kerndoelen waarin de leerling en het niveau waarin een leerling van de groepen  
zich in moet bevinden, zo zal er een goede aansluiting zijn op deze les.  
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Lesactiviteit groep 1/2 

Hoe kookten ze vroeger water toen er nog geen gas en elektra was? 
 
Kinderen krijgen inzicht in hoe je op andere manieren water kan koken. Zo leren zijn dat het niet 
vanzelfsprekend is dat er warm water uit de waterkoker komt.  
 

Geschiedenis 

Aardgas, steenkool en aardolie zijn fossiele brandstoffen. Fossiele brandstoffen zitten diep onder de 
grond opgeslagen. Het zijn planten en dierenresten van miljoenen jaren geleden. In de loop van de 
tijd zijn ze overspoeld door dikke lagen zand en klei. Door de druk van bovenaf zijn de resten 
omgevormd tot steenkool. Ze komen steeds dieper te liggen, waar het ook warmer is. Langzaam 
worden de plantenresten samengeperst tot steenkool. Het aardgas werd eruit geperst. Onder een 
dikke zoutlaag is het gas blijven hangen tussen zandkorrels. Dan wordt er met een boor een gat 
geboord. Dan komt het gas vanzelf naar boven. En kunnen we het gaan gebruiken. Waarschijnlijk is 
de steenkool die in miljoenen jaren werd gevormd over een paar honderd jaar op. In de 
Westergasfabriek werd vanaf 1885 steenkoolgas geproduceerd. De steenkolen werd over het water 
en via het spoor aangevoerd. Men weet niet hoelang het duurt voordat de steenkool uitgeput raakt 
in de wereld. We kunnen even vooruit maar in de toekomst zal het schaars worden. Hierdoor is de 
mens steeds meer bezig met het zoeken naar alternatieven. Niet alleen vanwege de toekomstige 
schaarste van de fossiele brandstoffen wordt gekeken naar alternatieven maar vooral vanwege het 
milieu.  
 
Benodigdheden 

Deze activiteit wordt uitgevoerd in het Westenpark bij het ‘kampvuur’. Steenkool, theepot, kruiden 
om thee van te trekken, water, bekers voor de kinderen, aanmaakblokjes, aansteker, zakjes om de 
kruiden in te doen, touw om de zakjes mee dicht te maken en tuinier handschoenen. 
 
 
Voorkennis voor de leerkracht over het onderwerp:  

Zie geschiedenis.  

Voor kinderen is het vanzelfsprekend dat zij water in een waterkoker doen of een pannetje en dat dit 

warm wordt. Maar dit is echter niet zo vanzelfsprekend. Wij hebben niet altijd het gas aan kunnen 

doen om water te koken, vroeger gebruikte men hiervoor steenkolen. Wat steenkool precies kunt u 

lezen in de geschiedenis van steenkool.  

De kinderen maken in deze les kennis met steenkool, zij mogen het ruiken, voelen en erop koken. Zij 

leren de werking van energie met behulp van steenkool. Er is energie nodig om water te laten koken, 

en dit kun je thuis doen in de water koker of op het gas. Maar dat kun je ook buiten doen op 

steenkool. De leerlingen leren de voor- en nadelen van steenkool. De kinderen zijn tijdens deze 

activiteit bezig met het leren van nieuwe begrippen, dus bezig met taal. 
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Beginsituatie van de kinderen:  

De leerlingen weten dat zij water kunnen opwarmen in een pan of waterkoker. Zij weten dat er ‘iets’ 
nodig is om het water te kunnen opwarmen.  
Kerndoelen: 
 
12 De leerlingen verwerven een adequate woordenschat en strategieën voor het begrijpen van voor 

hen onbekende woorden. Onder 'woordenschat' vallen ook begrippen die het leerlingen mogelijk 
maken over taal te denken en te spreken. 
 

42 De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen, zoals licht, 
geluid, elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur. 
 

44 De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen de werking, de 
vorm en het materiaalgebruik. 

 

De activiteit 
Introductie: Hoe komt het dat het water warm wordt als je het in de waterkoker doet, of als je een 
pannetje water op de kookplaat zet? In deze les gaat het over het koken van water door middel van 
energie. In dit geval is de steenkool de energie. Als je water uit de kraan in een pannetje doet is het 
nog koud, laat je het even op het gas staan is het warm. Hoe kan dit? 

Werkvorm: De kinderen werken in groepjes van 4 tot 6.  

De activiteit: De kinderen krijgen een klomp steenkool te zien. Wat is dit, waar ruikt het naar, hoe 
voelt het? We steken de steenkolen aan met behulp van aanmaakblokjes, net zoals je op de 
barbecue doet, zodat de steenkolen sneller warm zullen worden. Terwijl de steenkolen smeulen, 
gaan we opzoek naar kruiden om thee mee te trekken. Er wordt voor handschoenen voor de 
leerlingen gezorgd, zodat zij van het plukken van bijvoorbeeld brandnetel niet onder de bultjes 
zitten. De kinderen gaan hun eigen theezakjes maken. We kunnen brandnetels gebruiken, munt etc. 
Zij kunnen zoeken in een klein gebied rondom het kampvuur. Daar zullen verschillende potjes en 
plantjes staan waar zij de bladeren van kunnen gebruiken om thee mee te maken.  
Als alle kinderen voldoende bladeren hebben gevonden, gaan wij onze eigen theezakjes maken. Alle 
bladeren stoppen wij in een zakje die we dichtmaken met een touwtje. Dit zorgt ervoor dat de 
kinderen geen blaadjes doorslikken.  
Als het steenkool is gaan gloeien kunnen we water halen, in een theepot doen, en op ons 
zelfgemaakte ‘kampvuur’ zetten. Nu is het even wachten op het koken van het water. Wanneer kun 
je zien dat het water kookt? Ondertussen geven we ieder kind zijn eigen mok, daar hangen zij hun 
theezakje in. Als het water is gekookt, wordt iedere mok gevuld met heet water dat gekookt is op de 
steenkolen. Zij moeten de thee even laten staan, omdat de kruiden zich moeten mengen met het 
hete water, zo krijgt het water ook even de tijd om af te koelen, zodat het gedronken kan worden. 
Leerlingen hebben de werking van steenkolen geleerd, geleerd hoe je water kunt laten koken, hoe je 
kunt zien dat water kookt en eigen thee gemaakt.  
 
Tip: Duurt het te lang om het water te laten koken of voor de thee is getrokken, laat de leerlingen 
takken zoeken en zorg voor marshmallows. Zij kunnen deze opwarmen boven de steenkolen. 
 
Theorievragen Ik ben nog even in de brainstorm hoe we de kinderen kunnen testen of zij wat geleerd 

hebben? 
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Lesactiviteit groep 3/4 

Stoom: rijden en varen op warmte energie. 
 

Doel van de activiteit 

Kinderen krijgen inzicht hoe een stoomtrein werkt, door het bouwen van een eigen stoombootje. 
 
Geschiedenis van de stoomtrein 

Op 20 september 1839 werd de eerste spoorlijn in Nederland feestelijk geopend. De 

stoomlocomotief ‘De Arend’ deed er 25 minuten over om van Amsterdam naar Haarlem te rijden. 

Veel mensen vonden het maar niets: het ging veel te hard en met veel te veel lawaai. Was die 

nieuwigheid wel nodig en was het wel veilig? In het begin van hetzelfde jaar was bij Gent nog de 

stoomketel van een vertrekkende trein uit elkaar gespat. Dit kon toch nooit goed gaan en de 

trekschuit was toch een prima vervoermiddel? 

Ondanks al die aanvankelijke scepsis luidde de eerste trein een tijdperk in van enorme verandering. 
Het traject Amsterdam-Haarlem werd al snel uitgebouwd tot wat de ‘Oude Lijn’ wordt genoemd, van 
Amsterdam naar Rotterdam. De tweede belangrijke spoorlijn werd vanaf 1843 aangelegd: van 
Amsterdam naar Utrecht. Meer lijnen volgden, allemaal geëxploiteerd door verschillende 
spoorwegmaatschappijen. Rond 1900 was de trein het belangrijkste vervoermiddel in Nederland. 

 
 

 
Bron afbeelding: entoen.nu 

 
Het is tegenwoordig bijna niet meer voor te stellen wat voor enorme veranderingen de trein teweeg 
heeft gebracht in de Nederlandse samenleving. Voor de komst van het spoor was reizen bijzonder 
tijdrovend, voor de meeste mensen duur, en soms zelfs gevaarlijk. De trein heeft ons land in termen 
van reistijd veel kleiner gemaakt. De verbeterde verbindingen en het reisgemak hebben veel 
bijgedragen tot de eenwording van Nederland: mensen uit verschillende streken kregen meer 
contact en de staat kon het nationale territorium beter organiseren. 
Het spoorwegennet was een voorwaarde voor de industrialisatie van Nederland, die pas na 1870 

goed van de grond kwam. Grondstoffen, producten en ook arbeiders moesten immers vervoerd 

worden. En de industrialisatie droeg op haar beurt weer bij tot de verdere uitbouw van het 
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spoorwegennet. In het begin van de twintigste eeuw had Nederland een dicht net van spoorwegen. 

Vanaf de jaren dertig werden echter veel lijnen, vooral de buurtspoorwegen, gesloten. Alle 

spoorlijnen werden in 1938 ondergebracht bij een nationale organisatie: de NV Nederlandse 

Spoorwegen, die tot de reorganisatie van 1995 bleef bestaan. De politiek en allerlei 

belangenorganisaties bemoeien zich intensief met de nu geprivatiseerde NS en haar dienstverlening. 

Dat geeft aan dat het spoor nog steeds een vitaal onderdeel is van de Nederlandse samenleving. 

 

Vertrek vanuit het Westerpark 
Een trein moet wel ergens kunnen stoppen. Er moest dus een station gebouwd worden. Het eerste 
station van Nederland was een simpel houten gebouwtje langs de trekvaart, ter hoogte van het 
huidige kantoorgebouw van de Westergasfabriek. De mensen keken hun ogen uit. Een wagen die 
over rails reed en niet door een paard getrokken. 

 
Bron afbeelding: gwl-terrein.nl 

 
 

Benodigdheden 

De opdracht begint bij de oude spoorlijn.  

Voor de opdracht zou het het beste zou zijn als het zoveel mogelijk kosteloos materiaal zou kunnen 

zijn: ijzerdraad, platte blikjes, waxinelichtjes, lege frisblikjes, water, aansteker, kniptang. 

Voorkennis voor de leerkracht over het onderwerp: 
De kinderen gaan in deze les een variant op een stoomtrein maken.  Een stoomlocomotief is een 

type locomotief dat als energiebron een stoommachine gebruikt. Dit bouwen ze na d.m.v. een 

stoombootje. 

Voor informatie over de werking van een stoomtrein: 

http://www.encyclopedoe.nl/index.php?onderwerp_id=290 

 
 
 
 

http://www.encyclopedoe.nl/index.php?onderwerp_id=290
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Beginsituatie van de kinderen: 

De kinderen kennen het begrip energie en begrijpen dat als je iets wilt laten “werken” daar energie 
voor nodig hebt.  
 
Tijdens de les wordt gewerkt aan de volgende kerndoelen: 
Kerndoel 42 
De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen, zoals licht, 
geluid, elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur 
 
Kerndoel 44 
De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen de werking, de 
vorm en het materiaalgebruik 
 
Kerndoel 45 
De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te voeren en te 
evalueren. 
Bewegings- en overbrengingsprincipes 

Kerndoel 47 
De leerlingen leren de ruimtelijke inrichting van de eigen omgeving te vergelijken met die in 
omgevingen elders, in binnen- en buitenland, vanuit de perspectieven landschap, wonen, werken, 
bestuur, verkeer, recreatie, welvaart, cultuur en levensbeschouwing. In ieder geval wordt daarbij 
aandacht besteed aan twee lidstaten van de Europese Unie en twee landen die in 2004 lid werden, 
de Verenigde Staten en een land in Azië, Afrika en Zuid-Amerika. 
Inrichting van de wijk: Wonen > verkeer 

Kerndoel 51 
De leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen en ze leren aanduidingen 
van tijd en tijdsindeling te hanteren. 
 
Tijdsindeling: 

gebeurtenissen en ontwikkelingen uit eigen en andermans leven. 

Informatie over heden en verleden, en historische bronnen: verschillen tussen heden en verleden. 

 

Kerndoel 52 

De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van de volgende tijdvakken: jagers en boeren; 

Grieken en Romeinen; monniken en ridders; steden en staten; ontdekkers en hervormers; regenten 

en vorsten; pruiken en revoluties; burgers en stoommachines; wereldoorlogen en holocaust; televisie 

en computer. De vensters van de canon van Nederland dienen als uitgangspunt ter illustratie van de 

tijdvakken. 

 

Tijd van burgers en stoommachines: 

De eerste spoorlijn; in 1839 reed De Arend over de eerste spoorlijn van ons land van Amsterdam naar 

Haarlem. 
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Activiteit: 

Confrontatie 
Begin bij de oude stoorlijn van de eerste stoomtrein; in 1839 reed De Arend over de eerste spoorlijn 
van ons land van Amsterdam naar Haarlem. 
Binnen begint de brainstorm: 
Wat is energie precies? En welke soorten energie zijn er? 
5 min. 
 
Omdat we geen stoomtrein kunnen nabouw, kunnen we dat wel doen met een bootje. Er is hier 
genoeg water om ons heen. Jullie gaan een bootje bouwen waarmee je kan zien dat een bootje kan 
varen d.m.v. energie. 
Hebben kinderen ideeën hoe je dit zou kunnen doen? 
5 min. 
 
Vertel dat als een ketel op het fornuis kookt er stoom vanaf komt. Als je daar iets bij houdt, dan 
blaast het weg. Als je een opgeblazen ballon laat leeglopen, blaast die ook weg. De leerlingen gaan in 
tweetallen bedenken hoe een bootje op diezelfde manier zou kunnen werken.  Gebruik, als de 
kinderen beginnen, de afbeelding en leg uit hoe deze werkt. 
Een toombootje d.m.v. waxinelichtjes laten varen. 
De kinderen werken samen in tweetallen, 4 groepjes dus in totaal 8 kinderen en de spullen liggen 
klaar. 
35 minuten. 
 
Laatste 10 minuten is er een wedstrijd. 
Werken de bootjes? En haalt er misschien wel een de overkant? 
 
Laat de kinderen de vertaalslag maken met de stoomtrein. 
 
 
 

Theorievragen: 

1. Hoe werden vroeg goederen vervoerd? 

 

2. Hoe heette de eerste stoomtrein?  

 

3. In welk jaar vertrok de eerste stoomtrein?  

Antwoorden: 

1.  Door een trekschuit 

 

2. De Arend 

 

3.  In 1839 
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Lesactiviteit groep 5/6 

Groene Energie: Het bouwen van een zonnecollector. 
 
Doel van de activiteit 

Kinderen krijgen inzicht in wat zonne-energie inhoud en doen een proefje met zonne-energie om het 
tastbaar te maken. 
 
Zonne-energie geschiedenis 

Zonlicht wordt al eeuwen gebruikt als essentieel element in de belichting van huizen en gebouwen. 
Voor een voorbeeld van het gebruik van zonne-verlichting in de oudheid, kun je denken aan het 
oculus in het Pantheon uit Rome. De Romeinen die dit gebouw bouwden, waren tevens in staat de 
warmte van de zon te gebruiken om warm water te verschaffen aan de welgestelde inwoners van 
Rome. Zie het maar als een primitieve versie van de hedendaagse zonneboiler. In de oudheid werd 
de zon al benut om door middel van verdamping zout te winnen uit zoutpannen; een techniek die tot 
op de dag van vandaag gebruikt wordt. In moderne tijden kan geconcentreerd zonlicht op een 
soortgelijke manier gebruikt worden om middels verdamping rioolwater te reinigen. Het zonlicht 
helpt in het desinfecteren en distilleren van het water. Waar men vroeger al drinkwater verkreeg 
door middel van door de zon aangedreven distillatie, is men tegenwoordig bezig deze techniek toe 
passen om drinkwater te verkrijgen op plaatsen waar dit niet direct voorhanden is. Ook in alledaagse 
toepassingen wordt zonlicht vaak al eeuwen gebruikt; denk maar aan het drogen van de was. Bron: 
http://www.zonnepanelen-info.nl/zonne-energie/drie-dingen/ 
 
Zonnepanelenproject Westerparkbuurt 
In de Westerparkbuurt is een groot project aan de gang waarbij een heleboel huizen zijn voorzien 
van zonnepanelen op hun dak.  
Zoals op het dak bij de Westerparkschool zie foto: 
 

 

 

De elektriciteitscentrale werkt meestal op fossiele brandstoffen zoals steenkool. De steenkool wordt 
verbrand en door de verbranding komen er veel schadelijke uitlaatgassen in de lucht (CO2). Dit is niet 
goed voor het milieu/de natuur i.v.m. de opwarming van de aarde/het broeikaseffect. Men weet niet 
hoelang het duurt voordat de steenkool uitgeput raakt in de wereld. We kunnen even vooruit maar 
in de toekomst zal het schaars worden. Hierdoor is de mens steeds meer bezig met het zoeken naar 
alternatieven. Niet alleen vanwege de toekomstige schaarste van de fossiele brandstoffen wordt 
gekeken naar alternatieven maar vooral vanwege het milieu.  
Wind-, water- en zonne-energie worden ook wel groene-energie genoemd. In deze les gaat het om 
zonne-energie. Alhoewel zonne-energie niet in de totale behoefte aan energie kan voldoen, wordt de 
technologie steeds meer verbeterd en rendabeler. 

http://www.zonnepanelen-info.nl/zonneboiler/
http://www.zonnepanelen-info.nl/zonne-energie/drie-dingen/
http://www.oskomera.nl/images/projects/big/2637/westerpark-school.jpg
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Een zonnepaneel bestaat uit zonnecellen. Deze cellen zijn heel dun en bestaan uit drie lagen. De 
bovenste laag vangt het zonlicht op en sturen elektronen één richting op. Hierna gaan ze door een 
scheidingslaag waardoor ze niet meer terug kunnen. Via de onderste laag gaat de stroom  naar een 
batterij (om opgeslagen te worden) of gaat direct naar het elektriciteitsnetwerk. Het netwerk heeft 
de voorkeur omdat als de batterij vol is, het zonnepaneel voor niets werkt en de energie niet 
opgeslagen kan worden. 
 
Zelfs in de winter kan een zonnepaneel goed werken. Het is van belang dat het paneel wel 
sneeuwvrij is. Door omliggende sneeuw kan er nog meer licht worden weerkaatst in het paneel 
waardoor het rendement zelfs nog hoger is. In vergelijking met landen met meer zonuren is het toch 
rendabel om een zonnepaneel te hebben omdat zelfs bij bewolking de zonnepanelen licht opvangen. 
Het rendement/opbrengst is dan wel iets lager. 
 
Het is ook belangrijk om de zonnepanelen te richten. Dit houdt in dat ze het beste geplaatst kunnen 
worden op een dak met een hellingshoek van 20 tot 45 graden richting het zuiden. Op een plat dak 
kunnen ze geplaatst worden op een kantelbaar statief.  
 

Onderstaande afbeelding is ter kennisgeving voor de leerkracht. Niet geschikt voor groep ¾. 
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Benodigdheden: 

een beker water (alternatieven: theezakje, marshmallow etc.) , aluminiumfolie, een thermometer, 
een doos(ongeveer de grote van een schoenendoos), een schaar, een liniaal,    plastic folie, plakband 
en een pen of potlood. (alternatieven: wit papier, zwart papier, plastic) (alternatieven: wit papier, 
zwart papier, papier in verschillende kleuren) 
Indien het winter is, kun je een bouwlamp gebruiken als alternatief.  
 

Voorkennis voor de leerkracht over het onderwerp: 

De kinderen gaan in deze les een variant op een zonnecollector maken.  Een zonnepaneel wekt 
d.m.v. lichtenergie elektriciteit op en een zonnecollector warmt water op. Dit zijn begrippen die veel 
door elkaar worden gebruikt. 
 
 

Beginsituatie van de kinderen 

De kinderen kennen het begrip energie en begrijpen dat als je iets wilt laten “werken” daar energie 
voor nodig hebt.  

De zonnecollector 

 
Het water in een tuinslang die de hele dag in de zon heeft gelegen, kan al behoorlijk warm worden. 
Door het gebruik van zonneboilers maken we hiervan op een slimme manier gebruik. 
Een zonneboiler bestaat uit een zonnecollector en een voorraadvat.  
De zonnecollector vangt zonlicht op. Zo'n collector bestaat uit een donker gekleurd buizenstelsel dat 
afgedekt is met een vlakke glasplaat. 
De vloeistof (bijvoorbeeld water) die door de buizen stroomt, wordt verwarmd door het zonlicht. Bij 
felle zon kan de temperatuur van het water oplopen tot 90 graden. De collector wordt op het dak 
geplaatst. Het warme water wordt dan bewaard in een voorraadvat, de zonneboiler. 
Als de warmwaterkraan wordt opengedraaid stroomt het koude water via een warmtewisselaar door 
het opgewarmde voorraadvat naar de kraan. Als het water niet warm genoeg is, wordt het water 
bijverwarmd door de cv-ketel, de geiser of de warmtepomp. Dit wordt naverwarming genoemd. 
Bron: www.energysurvival.nl 
Tijdens de les wordt gewerkt aan de volgende kerndoelen: 

Kerndoel 42 

De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen, zoals licht, 

geluid, elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur 

http://www.energysurvival.nl/
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Kerndoel 44 

De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen de werking, de 

vorm en het materiaalgebruik. 

E N E R G I E B R O N N E N 

Groep 5/6 als groep 3/4 
+  
olie, gas en zon  

 
Kerndoel 45 
De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te voeren en te 
evalueren 
 
Kerndoel 49 
De leerlingen leren over de mondiale ruimtelijke spreiding van bevolkingsconcentraties en 
godsdiensten, van klimaten, energiebronnen en van natuurlandschappen zoals vulkanen, woestijnen, 
tropische regenwouden, hooggebergten en rivieren 
 

Groep 5/6 als groep 3/4 
energiebronnen in 
Nederland  
-aardgas  
-aardolie  
-steenkool  
-zon  
-wind 
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Activiteit: 

Intro 
Wat is energie precies? En welke soorten energie zijn er? In deze les gaat het over zonne-energie. In 
de Westerparkbuurt is een groot project aan de gang waarbij een heleboel huizen zonnepanelen 
hebben gekregen. Zie info bij de inleiding.  
Hoe kan ik zonne-energie vangen? Ik kan toch niet bij de zon? Wat doet de zon? 
(lichtstralen/warmte) Als ik in de zon ga liggen wat gebeurt er dan? (je wordt warm en rood/bruin). 
Planten hebben ook zonne-energie nodig om te kunnen groeien (fotosynthese ; in groep 5 kan hier 
mee begonnen worden met simpele uitleg4). En als ik de was in de zon hang? Wat gebeurt er dan? 
(de was wordt droog) 
Welke materialen kun je het beste gebruiken om zonne-energie op te vangen? (zwart namelijk 
absorberend. zilverfolie (weerkaatsend) 
In welke kleur worden huizen gebouwd in heel warme landen? (wit)  
Welke kleur doet pijn aan je oog als de zon erop schijnt (wit) 
 
Welke kleur moet een zonnecollector of zonnepaneel hebben om zonne-energie op te kunnen 
vangen? (zwart namelijk absorberend. zilverfolie (weerkaatsend).  
Nadat de kinderen de collectoren hebben gemaakt, kan je de kinderen vragen welke kleuren de 
zonnepanelen hebben die in de tuin van het Woeste Westen staan. (zwart).  
 
Er kan gekozen worden om de dozen in de klas op school te maken vooraf aan de les in het Woeste 
Westen.  
 
De kinderen gaan van een doos een zonnecollector (dus geen paneel) maken. Met onderstaande 
proef kunnen kinderen zelf gaan meten met welke kleur het water het warmst wordt  in de doos.  Ze 
kunnen vergelijkingen maken met verschillende dozen beplakt met wit papier, zwart papier, gekleurd 
papier. 
 
 
Werkvorm: De kinderen kunnen in groepjes van 3 werken. Elk groepje maakt een doos met een 
andere kleur. Op deze manier krijg je een kleine wedstrijd. 

 

 

 

1. Teken twee diagonale lijnen 
op de kleine zijkanten van de 
doos. Je gaat van de bovenste 
hoek naar een punt een stukje 
boven de andere hoek.  

2. Knip de hoeken en een deel van 
de voorkant van de doos weg. 

3. Bedek de binnenkant van 
de doos met aluminiumfolie. 
Zorg ervoor dat de 
glanzende kant naar boven 
zit. 



Amsterdam Wonderwel 

 
            Van vanzelfsprekendheid naar verwondering 59 

Tot slot:  De verschillende kleuren kunnen op een krijtbord of groot wit papier geschreven worden. 
Na het meten van de eindtemperatuur kunnen de metingen achter de kleuren worden 
opgeschreven. Op die manier wordt het visueel voor de kinderen. 
 
Afronding:  
Deze les kan op vele manieren in de school afgerond worden. Met een filmpje, groepsgesprek groene 
energie en het milieu etc.  
 
 
 
 
 

Theorievragen 
Hoe werd vroeger (en ook nog nu) zonne-energie gebruikt? (drogen van de was, het winnen van 
zout, opwarmen van water voor de rijken) 
 
Op wat voor een manier wordt zonne-energie nu gebruikt? (zonnepanelen voor elektriciteit en 
zonnecollectoren voor opwarming van water) 
 
Hoe komt het dat het water warm wordt? (door de lichtstralen van de zon) 
 
Hoe komt het dat bij donkere achtergrond het warmer wordt dan bij een lichtere achtergrond? 
(lichte kleuren absorberen het licht niet) 
 
Hoe werkt een zonnecollector (donkergekleurd buizenstelsel met water wordt opgewarmd door de 
zon. Het water wordt bewaard in een zonneboiler. Indien er niet genoeg warm water is, wordt dit 
aangevuld met water van de cv-ketel of gewone boiler. Dit heet naverwarming) 
 
Waar zou de beste plaats zijn om heel veel zonnepanelen te hebben staan? (in de woestijn) 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

4. Meet de temperatuur van 
het water met een 
thermometer. 

5. Zet de doos ergens in de zon. 
Zet er de beker water in. Bedek de 
doos met plastic folie, dat je vast 
zet met plakband. 

6. Meet de temperatuur nog 
een keer na een half uur. 
Wat is er gebeurd? 
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Lesactiviteit groep 7/8 

De Energievoorziening van vroeg en nu in Amsterdam. Maar 

wat als er geen energie meer is? 
 
 

Inleiding: 

Deze les maakt deel uit van de lessenserie water en energie. De les is ontwikkeld voor groep 7&8. 
Deze  les kan een aansluiting zijn op een project op school, maar ook in het Woeste Westen als losse 
les gedaan worden.  Met het Maken van de les is er vanuit gegaan dat de docent op de hoogte is van 
de kerndoelen waarin de leerling en het niveau waarin een leerling van de groep 7/8 zich in moet 
bevinden, zo zal er een goede aansluiting zijn op deze les. 
 

Doel van de activiteit: 

Kinderen krijgen inzicht hoe de energievoorziening vroeger in Amsterdam tot stand kwam en 
waarom dit nu niet meer voorkomt. De kinderen maken kennis met de verschillende vormen van 
energie opgewekt door de natuur: “Witte steenkool”. 
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De geschiedenis 

Fabrieksproces 

In de Westergasfabriek werd vanaf 1885 steenkoolgas geproduceerd. De steenkolen werd over het 
water en via het spoor aangevoerd .  

 

In de stokerijen werd steenkool verhit tot 1200 graden. Op deze temperatuur verbrandt steenkool 
niet, maar komt er ruw gas vrij en ontstaat cokes als bijproduct. Het gas is vermengd met onder 
andere teer, ammoniak, cyaan- en zwavelverbindingen. 
  
Met pompen in het machinehuis werd het gas eerst naar de condensatoren gestuurd, waar 
steenkoolteer en water condenseerden. Daarna ging het mengsel door een exhausterpomp 
(vacuümpomp) en een teerscheider. 
 
In scrubbersi werd vervolgens het ammoniakgehalte verminderd en daarna kwam het gas in 
zuiveringskisten in het zuiveringsgebouw. Door contact met ijzeraarde en kalk bleven 
zwavelwaterstof en cyaanverbindingen achter. 
 
Tot slot ging het nu gezuiverde gas naar de gashouder. 
Regulateurs pasten de druk aan zodat het gas door het buizennet naar de stad kon. 
In 1967 is de fabriek gesloten 
(http://www.westergasfabriek.nl/westergasfabriek/fabrieksproces) 

 

 

 

 

 

http://www.westergasfabriek.nl/westergasfabriek/fabrieksproces
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Benodigdheden 

- Ingesealde plaat van de gasfabriek 

- Ingesealde plaat van de steenkolenfabriek 

- Steenkolen 

- Potjes met daarin hout, zand, planten etc. 

- Plastic lepeltjes 

- Stevige diepvriesdoos 

- Kurken 

- Satèprikkers 

- Aardappelschilmesje 

- Een emmer 

- Een priem 

 

 

 

Voorkennis voor de leerkracht over het onderwerp 
De kinderen gaan in deze les leren hoe steenkool en aardgas ontstaan. Wat is de 

samenhang van steenkool en aardgas met het woeste westen. Waarom wordt er in 

Amsterdam nog nauwelijks gebruik gemaakt van steenkool. Wat is witte steenkool en hoe 

kunnen we dit opwekken?    

Aardgas, steenkool en aardolie zijn fossiele brandstoffen. Fossiele brandstoffen zitten diep 

onder de grond opgeslagen. Het zijn planten en dierenresten van miljoenen jaren geleden. In 

de loop van de tijd zijn ze overspoeld door dikke lagen zand en klei. Door de druk van 

bovenaf zijn de resten omgevormd tot steenkool. Ze komen steeds dieper te liggen, waar het 

ook warmer is. Langzaam worden de plantenresten samengeperst tot steenkool. Het 

aardgas werd eruit geperst. Onder een dikke zoutlaag is het gas blijven hangen tussen 

zandkorrels. Dan wordt er met een boor een gat geboord. Dan komt het gas vanzelf naar 

boven. En kunnen we het gaan gebruiken. 

(http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20090710_energie01) Filmpje duurt 2 min. 52 

Ongeveer 25% van de elektriciteit in Nederland komt van steenkool. Toen zo'n 200 jaar 

geleden de stoommachine werd uitgevonden konden de mensen de steenkool goed 

gebruiken. Steenkool brandt goed omdat er veel energie in is samengeperst. Overal ter 

wereld gingen ze naar steenkool graven. Waarschijnlijk is de steenkool die in miljoenen jaren 

werd gevormd over een paar honderd jaar op. 

Zo werkt steenkool 
Schepen en treinen brengen steenkool uit de steenkoolmijnen naar de energiecentrales. 

Daar wordt de steenkool tot een fijn poeder gemalen of in gas omgezet. Op die manier 

brandt het beter. Het brandende poeder of gas verhit water in een gigantische ketel. De 

stoom die vrij komt drijft een turbine aan en die geeft de energie door aan het 

elektriciteitsnet. De stoom wordt weer opgevangen en opnieuw gebruikt. Het as dat overblijft 

wordt opgevangen en bijvoorbeeld gebruikt in asfalt. De gassen die de schoorsteen in gaan 

worden zoveel mogelijk gefilterd. Voor CO2 is er helaas nog geen goede filtermethode. Wel 

onderzoekt men mogelijkheden om CO2 op te vangen en onder de grond op te 

slaan.(http://energiegenie.nl/soortenergie/steenkool) 

http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20090710_energie01
http://energiegenie.nl/soortenergie/steenkool
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Voordelen 

 Steenkool is goedkoop en makkelijk te winnen. 

 Steenkool is goed en veilig te vervoeren. 

 Steenkool is vrijwel overal ter wereld te vinden.  

 Op steenkool kun je lekker barbecueën. 

 Met steenkool kan veel en constant elektriciteit worden gemaakt. 

Nadelen 

 Bij het verbranden van steenkool komt veel CO2 vrij.  

 De voorraad steenkool is over ongeveer 200 jaar op. 

 Kolenmijnen verstoren natuur en landschap. 

 In Nederland hebben we geen kolenmijnen meer. Daardoor zijn we voor deze 

brandstof afhankelijk van het buitenland. 

 In sommige kleinere kolenmijnen worden werknemers niet goed behandeld of weinig 

betaald. 

 

Waterkracht 

In Noorwegen wordt vrijwel alle elektrische energie met behulp van waterkracht opgewekt.                                                                                                              
Wereldwijd wordt 16,2% van alle elektrische energie door waterkracht opgewekt. Dat is iets 
meer dan door kernenergie. De grootste waterkrachtcentrale ter wereld. De grootste 
waterkrachtcentrale ter wereld, de Itaipudam staat op de grens tussen Brazilië en Paraguay. 
Het bijbehorende stuwmeer is 170 kilometer lang, het vermogen van deze centrale is 12600 
megawatt. De energieopbrengst is 75 miljard kilowattuur per jaar.                                                                                                       
In China wordt momenteel een nog grotere waterkrachtcentrale gebouwd, de Drieklovendam 
de energieopbrengst is 84 miljard kilowattuur per jaar dat is 3% van het elektriciteitsverbruik 
van China Ter vergelijking: in 2008 was het elektriciteitsverbruik in Nederland 109 miljard 
kilowattuur. (http://www.energiefeiten.nl/#Waterkracht) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.energiefeiten.nl/#Waterkracht
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Beginsituatie van de kinderen:  

De kinderen kennen het begrip energie en begrijpen dat als je iets wilt laten “werken” daar energie 
voor nodig hebt. 
 
 
Tijdens de les wordt gewerkt aan de volgende kerndoelen: 

12 De leerlingen verwerven een adequate woordenschat en strategieën voor het 

begrijpen van voor hen onbekende woorden. Onder 'woordenschat' vallen ook 

begrippen die het leerlingen mogelijk maken over taal te denken en te spreken. 

32 De leerlingen leren eenvoudige meetkundige problemen op te lossen. 

39 De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu. 

42 De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen, 

zoals licht, geluid, elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur. 

44 De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen de 

werking, de vorm en het materiaalgebruik. 

45 De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te 

voeren en te evalueren. 

48 Kinderen leren over de maatregelen die in Nederland genomen worden/ werden om 

bewoning van door water bedreigde gebieden mogelijk te maken. 

Het doel van de les is leerlingen door het aangeboden materiaal aan te zetten tot 

denken waaruit het ontwerpen en ontwikkelen zal volgen.  

 

Ideeën ter voorbereiding op school: 

- Het boek Zwarte sneeuw van Simone van der Vlugt lezen 

- Klokhuisuitzending : Zwarte sneeuw 

- Aardrijkskunde: Waar waren de steenkoolmijnen etc. 

- Geschiedenis : Wanneer waren de mijnen in Nederland in gebruik, welke mensen 

werkte daar etc. 

- Taal : Alle woorden die met dit onderwerp te maken hebben,  

- Rekenen:  Hoeveel uur- , hoelang bezig- , hoe diep onder de grond berekenen etc. 

 

Ideeën voor op school na het bezoek aan het Woeste westen: 
- Welke energiebronnen zijn er? 

- Wat kunnen we er thuis aandoen om energie te besparen? 

- Kunnen we iets voor de school maken en zo energie besparen? 

- Kinderarbeid, welke vormen waren er, is er nu nog kinderarbeid ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activiteit: 
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De leerlingen voeren de activiteiten uit in groepjes van vier. 

 

Bij binnenkomst krijgen de leerlingen per groepje een potje met daarin allerlei natuurresten, 

ze moeten zich voorstellen dat dit het Woeste westen heel vroeger in het héél klein is. 

Wat gebeurt er als ze dit heel lang laten staan, of als er nog meer bij komt? 

Met het groepje gaan ze drie dingen bedenken en opschrijven, wat er zou kunnen gebeuren 

in dit potje en waarom denken ze dat? En wat zouden daar de gevolgen van kunnen zijn. 

(Inklinken, door de zwaartekracht de lucht ertussen uitgeperst, rotten door al het organisme, 

daardoor gassen etc.) 

De leerlingen vertellen aan elkaar wat ze hebben opgeschreven. 

Met de leerlingen worden de antwoorden besproken en een stuk steenkool wordt 

doorgegeven. Wat denken ze dat dit is, en wat kan je ermee? 

De uitleg over het ontstaan van steenkool en aardgas wordt aan de hand van de antwoorden 

van de kinderen gegeven. Op de details hoe het naar boven kwam en hoe het verwerkt werd 

wordt nog niet ingegaan. 

 

Het groepje krijgt een poster te zien (zie bijlage), zij gaan opschrijven wat ze zien en wat ze 

denken wat het met het woeste westen heeft te maken. Er wordt bij verteld dat de posters 

lang geleden zijn gemaakt en dat het niet meer voorkomt. 

Als de leerlingen klaar zijn met het bekijken worden de posters besproken. Waarom zouden 

we dit niet nog zo doen? Aan de hand van de antwoorden van de leerlingen komen we bij de 

“Witte Steenkool”( Witte steenkool is de bijnaam voor elektriciteit opgewekt door 

waterkrachtcentrales). 

 

De leerlingen krijgen een demo te zien van een rad die aangesloten is op een dynamo en 

doormiddel van water in beweging komt. Het aangesloten lichtje gaat branden.  

De leerlingen gaan met behulp van de materialen nu zelf een rad bouwen wat in beweging 

kan worden gebracht door water. 
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Wat moet je doen?  

 

 

1) Snij de bodem uit een diepvriesdoos. 

 

2) Prik 2 gaatjes in de lange zijden en maak 

een groot gat bovenaan. 

 

 

3) Schuif een kurk over een satéprikker. 

 

4) Maak vier inkepingen en stop er de kop 

van een plastic lepeltje in. 
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5) Bevestig je rad in de doos, zet in bad en 

giet water op het rad. 

 

6) Zet je doos rechtop in een stroming en kijk 

hoe het rad draait.. 
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Bijlage: 
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Afronding 

De les in het Woeste westen wordt afgerond met een wedstrijdje welk rad het beste draait. 

De eventuele vragen indien mogelijk beantwoord en de leerlingen keren terug naar school. 

Op school kan er aan het thema nog verder gewerkt worden. 

 

Theorievragen 
1. Hoe zouden we het rad nog meer kunnen gebruiken? 

(bv. Met de wind of door zand, aansluiten op een dynamo etc.) 
 

2. Welke andere vormen van energie door de natuur opgewekt zijn er? 
(zonne-, wind-, etc.) 
 

3. Zijn er nog andere manieren om met water energie op te wekken? 
(bv een stuwdam met een dynamo) 
 

4. Hoe zou je op school gebruik kunnen maken van energie opgewekt door de natuur? 
(zonnepanelen) 
 

5. Zit er overal steenkool en aardgas in de grond? 
(Alleen op plaatsen waar ooit bossen etc. hebben gestaan) 
 

6. Wat is de beste plaats om een waterkrachtcentrale neer te zetten? 
(waar veel en hard stromend water is, en waar dichtbij een krachtcentrale geplaatst kan 
worden) 

                                                           
 


