
De eerste Amerikaanse astronauten die op de maan zijn 
geweest, gebruikten landingsvaartuigen met eenvoudige 
computers. In jouw huidige rekenmachine zit een chip met 
meer rekenkracht dan die landingsvaartuigen en als we de chip 
uit een moderne smartphone onder de loep nemen zien we 
een klein wonder. Door die chip kun je met een klein 
apparaatje filmen, fotograferen, muziek beluisteren, internet-
ten en ……. je kunt er ook gewoon mee bellen. Technische 
uitvindingen hebben ons leven enorm veranderd. 

Binnenkort ga jij met de hele klas naar een techniekevenement. 
Je gaat deelnemen aan een spannende quiz, een film bekijken 
en zelf ook een technisch werkstukje maken. Na afloop krijg 
je een gereedschapskoffer mee met waardebonnen. Voor elke 
waardebon ontvang je bij een bedrijfsbezoek gereedschap voor 
in je koffertje. Kun je thuis ook met techniek aan de slag!! 
In deze lesbrief staat heel veel informatie over technische on-
derwerpen. Zo kun je je goed voorbereiden op de techniekquiz, 
waar je mooie prijzen mee kunt winnen. 



In de melkrobot wordt de koe automatisch gemolken. Een sensor   
   meet direct de samenstelling van de melk om te controleren 
 of alles goed gaat met de koe. Na het melken wordt de uier 
netjes schoongemaakt en verlaat de koe de melkrobot. 

De melk wordt netjes verzameld in een grote koeltank en elke week rijden 
er grote tankwagens langs de boerderijen om de melk op te halen en naar 
een fabriek te brengen. 
Zoek via deze link maar eens op hoeveel liter melk deze tankwagen kan 
vervoeren: http://www.melktransport.nl/forum/viewtopic.php?t=86

 
     In een koeienstal zie je tegenwoordig heel veel techniek. 
Elke koe heeft een speciale halsband met een nummer. 
  Als een koe gemolken wil worden loopt ze de melkrobot in   
        en registreert een computer het nummer op de halsband.    
             Een computer controleert of de koe al eerder is gemol-
             ken en geeft precies de juiste hoeveelheid krachtvoer  
     voor deze koe. 



De Gasunie ( www.gasunie.nl ), leverancier van ons aardgas, verzamelt 
ook dit “ groene gas “ van de boeren en zorgt voor de verspreiding naar 
woonhuizen. Via deze filmlink kun je achterhalen hoeveel woningen we 
kunnen verwarmen met de mest van één koe: 
http://www.youtube.com/watch?v=z2R0m5yZd0Y  

Een boer is dus tegenwoordig niet alleen meer leverancier van melk, maar ook 
van energie. Er zijn ook boeren die besluiten om samen een grote windmolen 
op hun land te laten plaatsen. Op de foto zijn ze bezig met de fundering van 
een windmolen. Daar hebben ze maar liefst 52 ton staal en 400 m3 beton voor 
nodig, want zo’n gevaarte moet stevig in de grond verankerd zijn. Weet jij hoe 
hoog zo’n windmolen is ? http://www.watt.nl/media/video/ali_b_bij_joulz

Dat melk een belangrijk product is van een koe weten we, maar ook
        de mest begint steeds belangrijker te worden. Bij steeds meer 
         boerderijen zie je grote opslagruimtes staan, waar mest wordt 
         verzameld om er biogas van te kunnen maken. Kijk maar eens   
          naar het filmpje: http://www.youtube.com/watch?v=j8qvchrb4is
 



Ook het grootste binnenvaartschip ter wereld, de Vor-
stenbosch, vaart in Nederland. Dit enorme schip met een 
lengte van 147 meter kan 14.000 ton gasolie vervoeren naar 
mammoettankers in de haven van Rotterdam. Daar heb je anders 
bijna 600 vrachtwagens voor nodig !!

Als je met je ouders op de snelweg rijdt zul je heel veel vrachtwagens 
passeren. Steeds meer bedrijven kiezen er voor om hun goederen over 
het water te vervoeren. Minder last van files en je kunt enorme hoe-
veelheden in één keer vervoeren. Maar liefst 35 % van het Nederlandse 

goederenvervoer vindt plaats over water. Nederland beschikt nl. over 
de grootste en modernste binnenvaartvloot van Europa. Honderden 

containers vervoeren met een binnenvaartschip is geen probleem. Om 
over de containers heen te kunnen kijken kan een stuurhut met een 
hydraulisch systeem zo acht meter omhoog getild worden. 



 
Ook een modern schip als de Vorstenbosch moet soms gerepareerd 
worden. Gelukkig hebben we daar speciale scheepswerven voor. 
Zo’n enorm schip trek je niet zo maar aan land. In de animatie kun 
je precies zien hoe dat in z’n  werk gaat:
http://www.youtube.com/watch?v=L8C7Ht24k_g

Een haven staat vol met technische installaties. Door de techniek   
kun je in je luie stoel al een kijkje in de haven van Delfzijl nemen:

http://www.groningen-seaports.com/ 
Klik in het linkermenu op haven Delfzijl ( webcam ) en je kunt 

vervolgens kiezen tussen een 3D vlucht in de Eemshaven of 
een blik op het havengebied via de live webcam Delfzijl 



 
Altijd al willen weten hoe een hijskraan werkt ? 
Ga er maar eens rustig voor zitten:
http://www.willemwever.nl/vraag_antwoord/wetenschap-techniek/proef-hoe-werkt-een-hijskraan

We zijn in Nederland wel gewend aan het optillen van zware voorwerpen. 
Het Schiedamse bedrijf Mammoet bouwt de grootste (hijs-) 

kranen ter wereld. Een zware vrachtauto verplaatsen is voor deze
kranen een koud kunstje. Als deze enorme kranen ergens anders op 

de wereld ingezet worden zijn er 200 containers nodig om alle 
kraanonderdelen te verschepen. Wat is de hoogte van de grootste hijs-

kraan die de firma Mammoet heeft gebouwd ?  
http://www.youtube.com/watch?v=Z07rXBPfvB8 



We hebben in Nederland grote voorraden aardgas in de grond zitten 
in de provincie Groningen. In deze lesbrief heb je gelezen dat we ook 
al biogas maken en energie opwekken met windmolens. Maar we 
hebben tegenwoordig ook al “ blauwe energie “! Probeer maar eens 
uit te zoeken hoe we deze energie kunnen opwekken.
http://www.youtube.com/watch?v=1A5LsyYPZ98&feature=fvsr

Wetsus in Leeuwarden onderzoekt momenteel of er een 
speciale proefcentrale voor “ blauwe energie “ aangelegd kan 
worden in de Afsluitdijk. Met een grote centrale denkt men 
450.000 huishoudens van stroom te kunnen voorzien.
Zin gekregen om zelf ook aan de slag te gaan met waterproefjes?
http://www.wetsus.nl/education/wetsus-talent-program/basisonderwijs/proefjes



Je hebt nu al heel veel kunnen lezen over allerlei nieuwe, technologi-
sche ontwikkelingen. Tijd om even te ontspannen en na te gaan of je 
over talent beschikt om bij de brandweer te gaan.
http://www.spelletjesoverzicht.nl/spelletjes/brandweer

Nederland is een echt waterland. We hebben nu al heel veel 
informatie gelezen over de verschillende manieren waarop 
we gebruik maken van water. Water als blusmiddel gebrui-
ken kan natuurlijk ook en door nieuwe technische uitvindin-
gen kan de brandweer steeds beter een brand bestrijden. 
Probeer maar eens te achterhalen wat er aan bluswater 
wordt toegevoegd van een Cobra brandweerspuit.
http://www.youtube.com/watch?v=Ee8lYMDqp_Q



http://www.youtube.com/watch?v=TVCFXe_4pLo
Wat gebeurt er na een lancering met de frames die Fokker Hoogeveen 
bouwt voor de Ariane 5 raketten van ESA ? 
Je hebt nu heel veel gelezen over techniek. Bij de opdrachten die hier-
onder staan moet jezelf aan de slag!! 

We hebben in 2012 allemaal kunnen genieten van het verblijf van 
Andre Kuipers in het internationale ruimtestation ( ISS ). Voor zijn 
lancering werd gebruik gemaakt van een Russische Sojoez – raket. 
De Europese ruimtevaartorganisatie ESA bouwt zelf ook raketten. 
De Ariane 5 is een zeer krachtige raket en een belangrijk onderdeel 
wordt gemaakt in ……… Hoogeveen door Fokker.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ariane_5



Neem de drie mooiste solar auto’s mee naar het Technics4U 
evenement.
Hier kan je de solar auto’s op de presentatietafel plaatsen. 
Vergeet niet jouw ( jullie) naam en de naam van de school te 
vermelden.
De school met de meest mooie en creatieve solar auto ontvangt 
een mooie prijs.

Opdracht 1
Ontwerp en bouw met je klas één of meerdere solar auto’s. 
Je mag dit alleen doen of met een paar klasgenoten.
Je mag allerlei materialen gebruiken (hout, karton, plastic, 
Lego, Knexx, Mecano enz.)

Maak uit de onderstaande opdrachten een keuze. Wil je 

meer opdrachten maken dan mag dat natuurlijk ook.



Wat zie je op deze foto afgebeeld ?
a. Een schokbreker voor het voorwiel van een mountainbike 
b. Een speciale tang om een nieuwe autoband om een velg te 
 bevestigen 
c. Een kunstheup die een versleten heup in een mensenlichaam 
 moet vervangen 

Neem de drie beste techniekvragen uit je klas mee naar 
het Technics4U evenement.

Opdracht 2
a.  Maak zelf een techniekvraag bij een foto voor een quiz (kijk goed 
 naar het voorbeeld ) 
b.  Vraag aan je leerkracht om de foto en vraag af te drukken op 
 A3 formaat 
c.  Zet het juiste antwoord op de achterzijde van het papier met daarbij  
 jouw naam en de naam van de school




