
 

 
 
In deze opdracht ga je bewijzen dat water energie kan leveren om elektriciteit op te 
wekken. Met behulp van eenvoudige opstelling zul je zien dat water in staat is 
voorwerpen in beweging te krijgen en energie te laten opwekken. 
 

 
 
Hoe kan waterkracht voorwerpen laten bewegen? 
 

 
 
Deze opdracht neemt ca. 60 minuten in beslag 
 

 
 
Deelnemers die theorie van de module Water energie hebben doorlopen en kennis 
hebben van: 

- Het potentieel van waterkracht (potentiële-, kinetische- en druk-energie 
- Meten van waterstromen 
- Principes van de werking van een waterkracht centrale. 

 

 
 
Het geleerde in de praktijk toepassen. 
Het ervaren van de kracht van stroming en hoe deze energie opwekt. 
 

 
 
In staat zijn wat de relatie is tussen de hoeveelheid water en de hoeveelheid energie die 
wordt opgewekt en wat de relatie is tussen beide 
 

 
 
Zelf evaluatie punten: 

- Werkt mijn ontwerp? Is het efficiënt? 
- Kan ik het verbeteren? 

 

Evaluatie 

Leeresultaten 

Doel 

Doelgroep 

Tijdsindeling 

Probleemstelling 

Beschrijving van de opdracht 
 

PRAKTIJKOPDRACHT:  
‘Laat een fles draaien met waterkracht’ 

Module Waterkracht 

Onderdeel van de module Waterkracht 



 

Wanneer het water uit de pijpjes stroomt zal de fles ronddraaien vanwege de energie uit 
de waterstroom. Vallend water en haar energie worden op veel grotere schaal toegepast 
in waterkracht elektriciteit centrales.  
 
 
 

 

- Snij de bovenkant van een plasticfles. 
- Maak 6 gaatjes vlak boven de bodem van de fles. 
- Snij de rietjes in 6 gelijke stukken 
- Plaats deze rietjes in de gaatjes en bevestig ze met tape. Steek de rietjes onder een 

hoek in de gaatjes en zorg ervoor dat deze hoek bij alle rietjes gelijk is. 
- Maak 3 gaatjes aan de bovenkant van de fles en knoop een touwtje in al deze 3 

gaatjes. 
- Knoop de drie touwtjes samen en knoop daar vervolgens een 4-de touwtje aan vast 
- Houd de fles onder de kraan of giet er met een gieter water in. Zodra het water uit de 

rietjes stroomt moet de fles gaan draaien. Waarom? Het water dat uit de rietjes 
stroom bevat energie die wordt omgezet. 

 

 
 
Deze opdracht kan individueel of in kleine groepjes worden uitgevoerd. 
 
 

 
      -    Plastic fles 

- Potlood 
- Rietjes 
- Tape 
- Touw 
- Wastafel of gieter 
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Onderdeel van de module Waterkracht 


