
 

 
 
In deze opdracht ga je aan de slag met het maken van je eigen waterrad met gebruik 
van eenvoudige materialen en gereedschappen. 
 
 

 
Je gaat onderzoeken hoe de hoeveelheid water en de omvang van de stroming de 
energieopwekking beïnvloeden. 
 
 

 
 
Deze opdracht neemt ca. 90 minuten in beslag 
 
 

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

- het potentieel van Hydro power (potentiële-, kinetische- en druk energie) 
- meten van waterstroming  

 
 

 
Toepassen van het geleerde in de praktijk. 
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 
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Zelfevaluatie 

- Werkt mijn ontwerp? Is het efficient? 
- Wat kan ik verbeteren? Bekijk de relevante paragrafen van de theorie 
- Hoe sterker de stroming hoe meer opgewekte energie 

 
 

 
Bekijk eerste deze video alvorens je begint. 
 www.howcast.com/videos/428093-How-to-Make-a-Water-Wheel  
 
Meet 8 cm vanaf de bodem van de plastic fles en markeer dit. Doe dit op 3 a 4 punten 
rondom de fles. Verbind deze punten met een lijn. Snij met het stanleymes langs de lijn 
en verwijder op deze wijze de onderkant van de fles. 
 
Doe dit nogmaals maar dan voor het midden van de fles. Meet, markeer en snij vier  2 
cm lange strips van het middelste stuk van de fles, en gebruik een schaar om deze strips 
doormidden te knippen. Uiteindelijk houd je 8 stripjes over van 4 bij 2 cm. 
 
Teken 8 lijnen rondom de kurk. De lijnen moeten op gelijke afstand van elkaar staan.  
Snij met het mes de lijnen in. Plaats in elk van de snedes een stripje (zie foto). Zorg 
ervoor dat de strips wel allemaal dezelfde kant op wijzen.  
 
Neem het afgesneden, onderste deel van de fles en markeer twee punten rond de rand 
van dit deel van de fles. De punten moeten ca. 12 cm uit elkaar liggen.  
Plaats op 3 cm vanaf de bodem, precies tussen de twee bovenste punten, een 
markering.  Verbind deze drie punten. Je hebt nu een soort driehoek op de fles 
aangegeven. Knip of snij deze driehoek uit. 
 
Prik twee tegenover elkaar liggende gaatjes net onder de rand van het bodemdeel van 
de fles. Snij de houten sateprikker doormidden en steek deze door de gaatjes en in de 
kurk. Zorg ervoor dat de prikker stevig in de kurk zitten en dat het geheel soepel kan 
draaien in de gaatjes.  
 
Steek de overgebleven kurk stevig aan het uiteinde van één van de stokjes en knoop 
één uiteinde van de draad stevig om deze kurk. Knoop het andere draad einde aan het 
vislood. Heb je geen vislood dan kun je ook een ander gewichtje gebruiken. 
 
Plaats je waterrad in de wasbak en laat de kraan lopen. Als het goed is zul je zien dat 
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het rad begint te draaien en dat de draad zich om de kurk windt en het gewichtje optilt. 
Wanneer je het gewicht verzwaard zul je zien dat je meer water nodig hebt om het 
gewicht op te tillen.  
 
 

 
 
Deze opdracht kan individueel of in kleine groepjes worden uitgevoerd. 
 
 

 
 
 

- Plastic fles (2 ltr) 
- Liniaal 
- Stift 
- Hobby mes 
- Schaar 
- 2 kurken 
- Houten satéprikker 
- Draad 
- Vislood of ander gewichtje 
- Wasbak en waterkraan 
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