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Lesbrief bij de rondreizende tentoonstelling  
‘Noord-Holland opgewekt!’

Doelgroep
Groep 7 en groep 8

Opbouw
1. Voorbereiding in de klas
2. Bezoek aan de tentoonstelling ‘Noord-Holland opgewekt!’
3. Verwerking in de klas (optioneel)
4. Achtergrondinformatie voor leerkracht



Lesbrief bij de rondreizende tentoonstelling ‘Noord-Holland opgewekt!’

2

Inleiding 
Vroeger hadden mensen al energie nodig om te kunnen leven. Er zijn heel veel verschillende 
ontdekkingen gedaan om energie op te wekken. Als je kijkt naar het landschap van Noord-Holland zie 
je die ontwikkelingen van het verleden terug. 

Het lesprogramma ‘Noord-Holland opgewekt!’ is bedoeld om leerlingen uit groep 7 en 8, aan de 
hand van de tentoonstelling ‘Noord-Holland opgewekt!’ kennis te laten maken met de verschillende 
vormen van energieopwekking door de jaren heen. Leerlingen krijgen inzicht in de overgang van 
fossiele energie naar duurzame energie. En denken na over de toekomstige energievoorziening. Ook 
herkennen zij hoe energievoorziening in het verleden, heden en de toekomst invloed hebben op het 
landschap in Noord-Holland. Tot slot denken zij na over hoe zij zelf keuzes maken voor de toekomst wat 
energievoorziening betreft. 
Na een voorbereiding in de klas volgt het bezoek aan de rondreizende tentoonstelling ‘Noord-Holland 
opgewekt!’. Onder leiding van u, de leerkracht, krijgen de leerlingen de kans om de verschillende 
energiebronnen verder te onderzoeken. En leren zij kijken naar het landschap in hun omgeving; overal 
zie je nog sporen van onze energiewinning. 

Inhoud
1. Voorbereiding in de klas
2. Excursie/bezoek aan de tentoonstelling
3. Verwerking in de klas 
4. Achtergrondinformatie voor de leerkracht 

Praktische informatie 
Er is géén gids aanwezig bij de tentoonstelling. De locatie van de tentoonstelling vindt u op de website 
van het Noord-Hollands Archief.
http://noord-hollandsarchief.nl/ontdekken/agenda/472-noord-holland-opgewekt

Lesduur
1. Introductie in de klas 20-30 min
2. Excursie/bezoek aan tentoonstelling 60-90 min
3. Verwerking 20-30 min
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1. Voorbereiding in de klas

Opfrissen van de volgende begrippen (zie bijlage voor uitleg): 
- Wat is stroom? 
- Wat is elektriciteit? 
- Wat is energie? En waar heb je dit voor nodig?
- Behalve energie komt vaak ook warmte vrij
- Industriële revolutie
- NAP (nieuw Amsterdams Peil) 

Nieuw introduceren van de volgende begrippen (zie bijlage voor uitleg): 
- Wat wordt bedoeld met energiebronnen, voorbeelden? 
- Wat is ‘duurzame energie’, voorbeelden?

Eventueel alvast uitleg over de algemene opdracht/verwerking na afloop  
(zie Hoofdstuk 3) 

PROVINCIALE ATLAS

Een bijzondere collectie die het 
Noord-Hollands Archief beheert is 
de beeldcollectie van de Provincie 
Noord-Holland, de zogenaamde 
Provinciale Atlas Noord-Holland. 
De collectie bestaat uit prenten, 
tekeningen, kaarten en foto’s die 
betrekking hebben op de hele 
provincie. De afbeeldingen geven 
een duidelijk beeld hoe Noord-
Holland er uit zag en hoe het 
zich in de loop van de tijd heeft 
ontwikkeld. In totaal gaat het om 
zo’n 82.000 objecten.
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2. Bezoek aan de tentoonstelling: werkblad

OP ZOEK NAAR BRANDSTOF: TURF!
1. Wat is turf? 

2. Ken je een plek in de buurt waar vroeger turf gewonnen is? Waaraan is dat te zien?

3. Woon jij onder of boven de zeespiegel? Waarom denk je dat?

DE KACHEL MOET BRANDEN: HOUT ALS BRANDSTOF
4. De term ‘hakhoutbosje’ wordt vaak gebruikt voor kleine bospercelen die door sloten zijn omgeven. 

Bomen die er staan zijn bijvoorbeeld de els, es, wilg, eik en berk. Soms zijn deze bosjes ontstaan 
nadat er op en plek, achteraf op het erf, vee is begraven dat aan een besmettelijke ziekte overleed. 
Dan worden het ook wel ‘pestbosjes’ genoemd. 
Hakhoutbosjes leveren hout voor afrasteringpalen, voor gereedschappen, om mee te bouwen en 
voor brandstof.

 

5. Je ziet hier een foto van een hakhoutbosje. Waaraan kun je zien dat het hier om een hakhoutbos 
gaat?
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NEDERLAND WORDT GROTER: HET GEMAAL 
6. Teken/maak af: teken een pijl bij ieder gemaal en geef daarmee aan welke richting het water 

gepompt wordt.

 

INDUSTRIE: DE EERSTE STAPJES
7. Met Industriële Revolutie wordt de periode bedoeld waarin mensen stoommachines in gebruik 

gingen nemen. Waarom gebruiken we het woord revolutie om de overgang naar gebruik van 
stoommachines aan te geven? Wat is zo vernieuwend, revolutionair? 

8. Je vindt nog enkele molens terug in het landschap. Ze doen ons denken aan het verleden en 
het oudste industrielandschap van Noord-Holland. Ben jij het ermee eens dat we ze bewaren en 
onderhouden als stukje geschiedenis voor later? 

RUIM BAAN VOOR INDUSTRIE
9. Waarom heet een fossiele brandstof ‘fossiel’?  

(Je vindt het antwoord niet in de tentoonstelling, dus denk zelf hierover na) 

10. Wat is het verschil met andere brandstoffen?
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DUURZAAM, DUURZAMER, DUURZAAMST
11. Welke spreekwoorden ken je waar de wind in voorkomt? Wat betekenen deze spreekwoorden?

12. Weet je wat klimaatverandering is? Waarom moet er iets veranderen?

13. Wat is de oplossing? En hoe hebben brandstoffen hier invloed op? 

ZONNESCHIJN
14. Hoeveel zonnepanelen zijn er nodig om heel Noord-Holland (2671 m2) van zonnepanelen te 

voorzien. Geef het antwoord in m2 . 

15. Wat gebeurt er als je alleen maar windmolens wilt gebruiken voor de energievoorziening in 2015? 

16. Maak nu je eigen mix: hoe zou jij Noord-Holland van energie willen voorzien in 2015?  
Welke voordelen horen hier bij? 

 
 En welke nadelen? 
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3. Verwerking na afloop in de klas 
Maak groepjes van 2 leerlingen. Laat hen met elkaar in gesprek gaan over het volgende onderwerp: 

1. Welke brandstof(fen) gebruiken jullie thuis en in jullie leven?

2. Welke brandstoffen of vormen van energie zullen jouw eventuele kinderen gaan gebruiken? 
Waarom?

3. Wat wil je later als volwassene bijdragen/toevoegen/verbeteren om energie te besparen of op te 
wekken? 

4. En wat kun je nu al doen?

Stuur ons jouw originele idee naar noordholland@ivn.nl o.v.v. Noord-Holland Opgewekt!

Bewerking van een Tekening van het turf steken in Amstelveen  
in de achttiende eeuw (Collectie Provinciale Atlas Noord-Holland –  

Noord-Hollands Archief, 359_000286_K)
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4. Achtergrondinformatie voor de leerkracht

DIDACTISCHE UITGANGSPUNTEN
Het stimuleren en motiveren van leren d.m.v. het opdoen van informatie en ervaringen en verkrijgen van 
informatie. Het effect van deze les is voor de leerlingen optimaal als er voor en na de excursie aandacht 
aan het thema wordt besteed in de klas.

KERNDOELEN 
• Nederlands: mondeling onderwijs

 ശ Kerndoel 1: De leerlingen leren informatie te verwerven uit gesproken taal. Ze leren tevens 
die informatie, mondeling of schriftelijk, gestructureerd weer te geven.

 ശ Kerndoel 2: De leerlingen leren zich naar vorm en inhoud uit te drukken bij het geven en 
vragen van informatie, het uitbrengen van verslag, het geven van uitleg, het 
instrueren en bij het discussiëren.

• Oriëntatie op jezelf en op de wereld: mens en samenleving
 ശ Kerndoel 37: De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde 

waarden en normen.
 ശ Kerndoel 39: De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu.

• Oriëntatie op jezelf en op de wereld: natuur en techniek
 ശ Kerndoel 44: Techniek onderzoeken
 ശ Kerndoel 45: Techniek ontwerpen en maken 
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BEGRIPPEN
• Brandstof: door brandstof te verbranden ontstaat energie. Er bestaan heel veel verschillende 

soorten brandstoffen. Hout en turf zijn de oudste vorm van brandstof. Tegenwoordig kennen we 
veel meer vormen van brandstof. De meest bekende zijn wel de fossiele brandstoffen: steenkool, 
aardolie en (aard)gas.

• Energiebron: is iets dat energie oplevert. Alle brandstoffen zijn een energiebron, als je ze 
verbrandt komt er immers energie vrij. Andere energiebronnen zijn bijvoorbeeld de zon, de wind, 
het water en de warmte van de aarde. Dit zijn duurzame energiebronnen. 

• Fossiele energie: de meeste energie die we gebruiken komt van fossiele brandstoffen (93%). 
Bij de verbranding van fossiele brandstoffen komt CO2 vrij, daarmee draagt fossiele energie bij 
aan de opwarming van de aarde. Aardgas wordt in Nederland het meest gebruikt als brandstof. 
Aardolie is te vinden in de Noordzee. Steenkool wordt gebruikt om elektriciteit op te wekken, maar 
wordt in Nederland niet gewonnen. 

• Duurzame energie: bronnen van duurzame energie zijn bijvoorbeeld de zon, het water en de wind. 
Met zonnepanelen, windturbines en waterkrachtcentrales kunnen we uit deze bronnen energie 
halen. Deze energie raakt nooit op en brengt geen tot weinig extra CO2 in de lucht. Dit zijn dus 
niet de brandstoffen. 

• Turf: bestaat uit dode planten die in moerassige gebieden zijn blijven liggen. Wanneer de laag 
dode planten dikker wordt ontstaat er veen. Als het veen te drogen wordt gelegd, kan het net 
als hout gebuikt worden om vuur te maken. In de Middeleeuwen werd hout schaars en gingen de 
mensen het veen wegsteken om het vervolgens met de boot naar de steden te brengen om als 
brandstof te dienen. 

• Veen: bestaat uit allemaal lagen dode planten. Omdat deze planten in een moeras liggen, blijven 
de planten erg nat en komt er weinig zuurstof bij de planten, dit zorgt ervoor dat de planten niet 
helemaal vergaan. Wanneer het veen steeds dieper komt te liggen ontstaat bruinkool of steenkool. 

• Windenergie: bij windenergie wordt gebruik gemaakt van bewegingsenergie. Vroeger werd 
windenergie gebruikt om zwaar werk te kunnen verrichten zoals het zagen van hout of het malen 
van graan. Daarbij werden de molen gebruikt om de polders in Noord-Holland droog te leggen. 
Tegenwoordig wordt de energie gebruikt voor het opwekken van elektriciteit. In 2016 wekten de 
windmolens voldoende energie op voor 2,5 miljoen huishoudens. 
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• Zonne-energie: bij zonne-energie wordt gebruik gemaakt van de warmte en het licht van de 
zon. Zonnepanelen zetten het licht van de zon direct om in elektriciteit, terwijl zonnecollectoren 
en zonneboilers zonlicht omzetten in warmte. Zo zorgen zonnepanelen voor stroom en 
zonnecollectoren voor warm water. 

• Gemaal: omdat de polder niet vanzelf droog blijft, moet het water en de neerslag weggepompt 
worden. Een gemaal is een grote pomp die het water uit de laag gelegen polder naar boven kan 
pompen, bijvoorbeeld naar het IJsselmeer. Hierdoor blijft het water op hetzelfde niveau staan en 
krijgen ze in de polder geen natte voeten. 

• Warmte-koudeopslag: hierbij wordt de bodem gebruikt om koud en warm water op te slaan. 
Met een warmtepomp wordt het water in en uit de grond gepompt. In de zomer wordt het warme 
water in de warme laag opgeslagen en in de winter het koude water in de koude laag. In de zomer 
wordt het koude water gebruikt om een gebouw te koelen en in de winter wordt het warme water 
gebruikt om het gebouw te verwarmen. 

• (Groen) Gas: gas of een mengsel van gassen wordt gebruikt als energiebron, één daarvan is 
groengas of biogas. Omdat er niet meer zoveel hakhoutbossen als vroeger is er een andere manier 
gevonden om biogas te winnen. Mest en voedselresten kan je met bacteriën omzetten in biogas. 
Dit noem je houtvergassing. Dit gebeurt in Noord-Holland op een aantal plaatsen. Na bewerking 
noemen we dit ook wel groengas.

• NAP: om binnen Nederland hoogtes te kunnen vergelijken maken we gebruik van één nulpunt: het 
NAP. Of Normaal Amsterdams Peil. Het hoogste punt in Nederland ligt dichtbij het drielandenpunt 
in Vaals met 322,5m boven NAP. Het laagste punt ligt bij Nieuwerkerk a/d IJssel met 6,76m onder 
NAP. Een NAP-hoogte van 0 m is ongeveer gelijk aan het gemiddeld zeeniveau van de Noordzee.

• Megawatt: we gebruiken MW of megawatt als eenheid voor elektrisch vermogen. Het staat voor 
1 miljoen watt. Met 1 megawatt kan je ongeveer 1.000 huishoudens tegelijkertijd van elektriciteit 
voorzien. Omdat het zoveel is, gebruiken we vaak kilowatt of gewoon watt. Voor het idee: 1 gezin 
verbruikt ongeveer 3.500 kilowatt per jaar.

• Industriële revolutie: De industriële revolutie begint na de uitvinding van de stoommachine. In 
1769 verbeterde James Watt in Schotland de stoommachine zo goed, dat hij minder kolen gebuikte 
en meer kracht kon leveren. Nu kon de stoommachine worden gebruikt om spin- en weefmachines 
aan te drijven. Eerst werden spullen (zoals kleding) met de hand gemaakt. Door de industriële 
revolutie veranderde de manier waarop spullen werden gemaakt. Het was een revolutie: een grote 
verandering. 

Windmolenpark van Nuon op zee (door Jorrit Lousberg)
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FILMPJES

https://duurzameschool.nl/bo/ 

Biogas (De Buitendienst)  
https://www.schooltv.nl/video/kun-je-een-auto-laten-rijden-op-poep-biogas-als-duurzame-brandstof/#q
=trefwoord%3A%22energie%22

De afvalverbrandingsoven (schooltv)  
https://www.schooltv.nl/video/hoe-maak-je-energie-uit-afval-warm-water-en-elektriciteit/#q=trefwoord
%3A%22energie%22 

Aardwarmte (klokhuis)  
https://www.schooltv.nl/video/het-klokhuis-aardwarmte/#q=trefwoord%3A%22energie%22

Stroom  
https://www.schooltv.nl/video/hoe-werkt-elektriciteit-van-elektriciteitscentrale-tot-stopcontact/#q=trefw
oord%3A%22energie%22

EXPERIMENTEN
Ontwerp een schakelaar 
http://techniekinjeklas.nl/home/opdrachten/ontwerp-een-schakelaar

LESKISTEN DIE AANSLUITEN BIJ DIT ONDERWERP
• Leskist groene energie: belevenisonderwijs
• Leskist windmolens: belevenisonderwijs
• Energieke scholen: ga aan de slag met het binnenklimaat op school
• Breeam junior: onderzoek de duurzaamheid van je eigen school
• Energietransitiespel light https://light.energytransitionmodel.com/
• Green tech
• Waterspaarders

Les over hakhoutbosjes (of geriefhoutbosjes):  
http://www.morloff.nl/FRITZ/_files/_uploads/Pestbosjes/Lesmateriaal_geriefbosjes_LBZH.pdf

Haarlem vanaf de gedempte Oostersingelgracht met de Droste Cacao Fabriek en het Gemeentelijke gas- en energiebedrijf daarachter.  
(Fotocollectie Bedrijf Openbare Werken te Haarlem, OW_0000D3-09)


