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 De zon geeft ons:  warmte en energie 

   licht en kleur 

 Hebben we nog meer nodig? 
 

 youtube/video of massive solar flare 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

http://www.natuurkunde/
http://www.youtube.com/watch?v=wFb7OZx2NYo&feature=fvwrel
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/93/Sunset_Zebulun.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6e/The_sun1.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f4/Leaf_1_web.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b4/Wheat_close-up.JPG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/77/BigMacAustralia.jpg
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4.1 Vuur                            www.natuurkundecompact.nl 

 

Geschiedenis 

Zoeken we naar resten van de eerste mens, dan zoeken we naar resten van vuur.  
Met het bewaren van vuur nam onze overlevingskans sterk toe. Het 

groepsverband waarin we leefden zorgde voor de organisatie. Toen we zelf vuur 

gingen maken namen we ons lot nog meer in eigen hand.  
Vuur speelt een belangrijke rol in onze geschiedenis. Denk aan uitvindingen als 

het buskruit en de verbrandingsmotor. 

youtube/quest for fire speelfilmtrailer wikimedia/vuur maken 
 

Verbranding 

Vuur is de combinatie van licht en warmte die vrijkomt bij het verbranden van een brandstof.  
Voor een vuur heb je drie dingen nodig: 

 -   brandstof    

 -  zuurstof (in lucht) 

 - ontbrandingstemperatuur (om de chemische reactie te starten) 

agtijmensen/applets simulaties/1.11 branddriehoek 

youtube/to build a fire by jack london                         
 

Brandstof 

Volgens Aristoteles is warmte (vuur) een stof en wel een van zijn vier elementen. Benjamin Thompson 
verwerpt dit idee, volgens hem is warmte beweging. 

Van de auto en de fiets weet je dat je voor beweging energie nodig hebt. De volgende paragraaf laat zien: 

 -  waar deze energie vandaan komt, 

 - hoe hij in een brandstof wordt opgeslagen, 

 - en hoe hij daar weer wordt uitgehaald. 

Energie speelt graag verstoppertje. Energie kan niet verdwijnen maar zich wel verschuilen en in een andere 

gedaante te voorschijn komen: 
 - In een gespannen veer is energie opgeslagen. 

  Als de veer ontspant, komt deze veerenergie vrij als bewegingsenergie. 

 - In een brandstof is energie opgeslagen. 
  Als de brandstof verbrandt, komt deze chemische energie vrij als warmte-energie. 

 

Definitie verbrandingswarmte 

De verbrandingswarmte van een brandstof stellen we gelijk aan  

de hoeveelheid warmte-energie (joule J) die vrijkomt bij de 

verbranding van een afgesproken hoeveelheid (1 kg, 1 L of 1 m3)  
van die brandstof. 

 

Demo’s 

De bunsenbrander: 

- mengkamer met regelbare gas- en luchttoevoer. 

De lucifer als 2-trapsraket: 

- eerst wordt de ontbrandingstemperatuur van zwavel bereikt door wrijving, 
- dan door de brandende zwavel die van hout. 

Het koken van water in een papieren pannetje: 

- zolang er nog (kokend) water in het pannetje zit, kan de 

  ontbrandingstemperatuur van papier niet bereikt worden.  

agtijmensen/applets simulaties/1.10 gasbrander  

 

 

 

 

 

brandstof verbrandingswarmte 

hout (vaste 
stof) 

16 · 106 J/kg 

benzine 
(vloeistof) 

33 · 106 J/L 

aardgas (gas) 32 · 106 J/m3 

 

http://www.youtube.com/watch?v=2pcGGKtPpSE
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Feuerreiben.gif
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vuur
http://www.agtijmensen.nl/Applets_simulaties.html%23mozTocId10
http://www.youtube.com/watch?v=RBB06RLmCcU
http://www.agtijmensen.nl/Applets_simulaties.html
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c1/Streichholz.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f7/Feuerreiben.gif
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Opgaven                                                    www.natuurkundecompact.nl 

 

1. a.  Hoe kwamen de mensen in de prehistorie aan het vuur dat zij bewaarden? 

b. Leg uit hoe het bewaren van vuur het groeps- of stamverband waarin men leefde versterkte. 
 

2. Leg nader uit hoe de overlevingskansen van de mens toenamen toen hij vuur ging bewaren. 

 

3. Welke techniek gebruikte de prehistorische mens volgens jou, toen hij later zelf vuur ging maken? 
 

4. Noem een aantal uitvindingen waarbij vuur onmisbare rol speelt. 

 
5. a. Noem drie dingen die je nodig hebt om vuur te maken. 

b.  Leg uit, waarom water zo'n goed blusmiddel is. 

 
6. Wat is het geheim van de lucifer? Leg uit, hoe het aansteken van een lucifer in zijn werk gaat. 

 

7. a. Noem twee apparaten die chemische energie omzetten in warmte-energie. 

b.  Noem twee apparaten waarin elektrische energie wordt omgezet in warmte-energie. 
 

8. Wat verstaan we onder de verbrandingswarmte van een brandstof? 

 
9. De verbrandingswarmte van een kaars is 40 000 joule per gram. Tijdens het branden, wordt hij elk 

kwartier precies 2,0 gram lichter. 

Hoeveel warmte geeft de kaars af als hij 4 uur brandt? 
 

10. Mevrouw Gaspijp noteert aan het eind van de maand november de stand van haar gasmeter. Die staat 

dan op 3 567,8 m3. Aan het begin van de maand was de stand nog 3 351,3 m3. 

a. Hoeveel gas heeft ze die maand verbruikt? 
b. Hoeveel moet ze hiervoor betalen, als de gasprijs € 0,25 per m3 bedraagt? 

 

11. De verbrandingswarmte van droog hout is 16 miljoen J/kg. 
De verbrandingswarmte van butagas is 110 miljoen J/m3. 

Hoeveel kg droog hout moet je verbranden om dezelfde hoeveelheid warmte-energie vrij te maken 

als bij de verbranding van 3,0 m3 butagas? 

 
12. Op zijn gasfornuis verwarmt Koen 10 minuten lang een pan met 150 mL water. De grafiek hieronder 

toont hoe de temperatuur van het water de eerste 3 minuten stijgt. 

 

 
a. Teken het vervolg van de grafieklijn. 

Daarna doet Koen hetzelfde maar nu met 75 mL water.  
b. Teken in dezelfde figuur nu ook de grafieklijn die hoort bij 75 mL water. 
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Fotosynthese (inpakken)     
groene plant 

 

 

222 O
brandstof

geplantaardi
COOH ++

4.2 Inpakken en uitpakken                                       www.natuurkundecompact.nl 

 

De  Zon is een gigantische kernreactor  

die enorme hoeveelheden energie naar de aarde straalt. 

Groene planten zijn inpakkers  

die deze zonne-energie opvangen en inpakken. 

Mensen, dieren, planten zijn uitpakkers 

die de ingepakte zonne-energie weer uitpakken.    

 
 

 

 
 

 

 

   

 
 

 

 
  

 

 

 
 

 

            youtube/fotosyntheselied                                                                            

► Fotosynthese (inpakken)                                                                                      
 Zonne-energie wordt als chemische energie in plantaardige brandstoffen opgeslagen.                           

◄ Verbranding (uitpakken) 

 Chemische energie wordt als warmte-energie uit plantaardige brandstoffen bevrijd. 

Demo:  De verbranding in ons lichaam aantonen:  de uitstoot van H2O met een koude ruit, 

  de uitstoot van CO2 met een glas kalkwater.  
  

Twee soorten verbranding 

Volledige verbranding (blauwe vlam)  

222 COOHOvoldoendebrandstof ++    

Onvolledige verbranding (gele vlam) 
COOHOeonvoldoendbrandstof ++ 22      

Als je een bunsenbrander veilig wilt aansteken of uitdoven, sluit dan eerst de luchttoevoer af. Dit zorgt voor 
een onvolledige verbranding met een goed zichtbare gele vlam.  

 

Klimaatverandering 

Toename energiegebruik  →  Toename verbranding van fossiele brandstof  →  Toename kooldioxide.     

Deze extra kooldioxide vormt een steeds dikkere deken rond de aarde die daardoor opwarmt (broeikaseffect). 

 

Verbranding (uitpakken) 
mens 
dier 
plant 

kachel 
oven 
verbrandingsmotor 

 

 warmte-energie 

zonne-energie 

kooldioxide / koolzuurgas                    

koolmonoxide / kolendamp  →  verstikkingsgevaar   

http://www.youtube.com/watch?v=C1_uez5WX1o&feature=related
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6a/Magnificent_CME_Erupts_on_the_Sun_with_Earth_to_Scale.jpg
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Opgaven                                                                           www.natuurkundecompact.nl 

 

1. a.  Hoe heet het proces waarbij zonne-energie als brandstof wordt opgeslagen?  

b.  Wie voeren dit proces uit? 
c.  Welke stoffen worden gebruikt om de zonne-energie in te pakken? 

d.  Hoe noemt men het proces waarbij deze energie weer vrij gemaakt wordt? 

 

2. a.  Noem drie belangrijke fossiele brandstoffen. 

b.  Hoe noem je de energie die erin is opgeslagen? 

c.  Waar komt deze energie oorspronkelijk vandaan? 

 

3. a.  Geef het reactieschema van de verbranding van aardgas. 

b.  Wat verandert er aan het reactieschema bij een onvolledige verbranding. 

c.  Waardoor wordt een onvolledige verbranding veroorzaakt? 
d.  Welk gevaar ligt bij een onvolledige verbranding op de loer? 

 

4. a.  Hoe kun je de aanwezigheid van waterdamp aantonen? 
b.  Hoe kun je de aanwezigheid van koolzuurgas aantonen? 

 

5. De klimaatverandering. 

a.  Hoe ontstaat die? 
b.  Noem enkele gevolgen. 

c.  Welke maatregelen kunnen we treffen om het te verminderen? 

 
6. a.  Waarom moet je oppassen als de gasvlam van je geiser een gele kleur heeft? 

b.  Welke maatregel moet je nemen, om dit gevaar te voorkomen? 
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4.3 De Zon                                                                                                        www.natuurkundecompact.nl

                                                                                                                                                                                              

Zonnegod 

Oude volken als de Egyptenaren en de Azteken dachten dat ze hun leven aan de 
Zon te danken hadden. Daarom aanbaden ze hem als een god.  

Gek waren deze volken zeker niet, want de vorige paragraaf liet zien hoe de Zon 

met de hulp van groene planten alles en iedereen van energie voorziet. 
 

Klimaatverandering 

De huidige klimaatverandering, dwingt ons te stoppen met het op grote schaal 
verbranden van fossiele brandstoffen. Zo zullen we alle verbrandingsmotoren 

moeten vervangen door elektromotoren. Een lastig probleem hierbij is dat auto’s 

‘unplugged’ nog geen grote afstanden kunnen afleggen.  

Hieronder zie je hoe men groene stroom opwekt met behulp van zon, wind en water. 

 

 

Duurzame energie 

 

 

 

 

 

 

                   zonnecentrale                        windmolenpark                waterkrachtcentrale       

 

Niet-duurzame energie 

 
 

 

 
 

 

                    kolencentrale                         kerncentrale  

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Zon
http://nl.wikipedia.org/wiki/Oude_Egypte
http://nl.wikipedia.org/wiki/Azteken
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zonne-energie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Windmolenpark
http://nl.wikipedia.org/wiki/Waterkrachtcentrale
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kolencentrale
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kerncentrale
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e4/Aten_disk.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/Giant_photovoltaic_array.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/97/Middelgrunden_wind_farm_2009-07-01_edit_filtered.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b2/Hoover_dam_from_air.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2e/20051029_Belchatow_power_station.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4e/Nuclear_Power_Plant_Cattenom.jpg
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Opgaven                                                               www.natuurkundecompact.nl 

 
1. Als je moeder op aardgas kookt, zeg je haar dat ze eigenlijk op zonne-energie kookt.  

Hoe leg je haar dit uit? 

 

2. Dennis kijkt naar een voetbalwedstrijd op zijn nieuwe flatscreen. Zijn broer Koen zegt, dat dit toestel 

draait op zonne-energie. Dennis lacht hem uit en gelooft hem niet. 
a.  Vind jij Koens’ opmerking juist of onjuist? 

b.  Leg je mening uit. 

 
3. Laat zien, dat windenergie eigenlijk zonne-energie is. 

 

4. Een natuurkundeleraar roept tot vervelens toe, dat hij ‘draait op’ zonne-energie. 

a.  Ben je het met hem eens of oneens?  
b.  Leg uit waarom. 

 

5. Leg uit dat elektrische energie uit een waterkrachtcentrale ook van de Zon komt. 
 

6. Noem drie energiesoorten die niet afkomstig zijn van de zon.   

 
7. Lincy beweert dat haar hondje Puppy op zonne-energie loopt.  

Donna vindt dit onzin, want het is een heel gewoon hondje. 

a.  Vind jij ook dat Lincy onzin vertelt? 

b.  Leg je antwoord uit. 
 

8. Noem drie duurzame energiesoorten.  

 
9. In een kerncentrale worden geen fossiele brandstoffen verbrand. Toch rangschikken we kernenergie niet 

onder de duurzame energiesoorten. 

Waarom doen we dat niet? 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



8 

 

4.4 Warmtetransport                                                   www.natuurkundecompact.nl 
 

Oorzaak en gevolg  

Water stroomt van hoog naar laag.  

Warmte ‘stroomt’ van een plaats met een hoge naar een plaats met een lage temperatuur: 

 Temperatuurverschil (oorzaak)   →   Warmtetransport (gevolg) 

 

Drie manieren 

Warmte kan zich niet alleen in vaste stoffen, vloeistoffen en gassen verplaatsen, maar ook in een vacuüm. 

Zonder dat laatste zou er bij een temperatuur van  - 273 °C geen leven op aarde mogelijk zijn. 
    

 

a. Geleiding  -  warmtetransport in vaste stoffen   

 De warmte (beweging van de deeltjes) wordt binnen de stof doorgeven (via botsingen tussen de 

  deeltjes). 

 Metalen zijn warmtegeleiders, niet-metalen warmte-isolatoren. Daarom is stilstaande lucht net als 

  stilstaand water een uitstekende warmte-isolator. 

 Voorbeelden: metalen lepel (warmtegeleider),   

  houten lepel, lucht vastgehouden door wol, dons en dubbelglas (warmte-isolatoren). 
 

b. Stroming  -  warmtetransport in vloeistoffen en gassen  

 De warmte wordt door de stof meegenomen als deze zich verplaatst. 

Stof warmt op →  temperatuur stijgt  →  stof zet uit  →  dichtheid neemt af  →  stof stijgt. 

Stof koelt af  →  temperatuur daalt   →  stof krimpt in →  dichtheid neemt toe  →  stof zinkt. 

Voorbeelden: centrale verwarming, golfstroom,   

  thermiek bij schoorsteen en wind.  

c.  Straling  -  warmtetransport in vacuüm  

 De warmte wordt op plaats A omgezet in straling en uitgezonden. Deze straling wordt vervolgens op 

  plaats B geabsorbeerd en weer omgezet in warmte. 

 De hoeveelheid uitgezonden/geabsorbeerde straling is afhankelijk van: 

- de temperatuur  →   hoog straalt beter, laag absorbeert beter 

- de kleur  →   donker straalt én absorbeert beter dan licht 

- het oppervlak  →   dof straalt én absorbeert beter dan glimmend 

Voorbeelden: de Zon, 

 straalkachel, infra-roodlamp (de lucht speelt hier geen rol). 
             

Demo’s   

Geleiding:  een luciferskop via een metalen strip aansteken,  
  water bovenin een reageerbuis laten koken terwijl onderin ijsblokjes worden vastgehouden. 

Stroming: een kartonnen spiraal boven een brandende bunsenbrander laten draaien, 

 een gekleurde vloeistof door een glazen circulatiebuis laten stromen (cv-model). 

Straling: een lucifer aansteken zonder hem aan te steken (m.b.v. twee holle spiegels). 
 

youtube/centrale verwarming 

agtijmensen/applets simulaties/11.7 centrale verwarming en 11.3 infrarood-camerabeelden   
 

Geleiding Stroming Straling 

http://www.youtube.com/watch?v=v80jI3x_PV0
http://www.agtijmensen.nl/Applets_simulaties.html
http://www.youtube.com/watch?v=v80jI3x_PV0
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f0/Thermal_column.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f7/Blacksmith_working.jpg
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Opgaven                                                               www.natuurkundecompact.nl 

 

1. a.  Geef een voorbeeld van warmtetransport door geleiding. 

b.  Geef een voorbeeld van warmtetransport door stroming. 
c.  Geef een voorbeeld van warmtetransport door straling. 

 

2. Aan welke vorm van warmtetransport denk je het eerst?  

Kies steeds uit geleiding, stroming en straling. 
a. Je zit voor de kachel en voelt de warmte op je gezicht. 

b. De soep in de pan boven het vuur wordt langzaam maar zeker warmer en warmer. 

c. In de zomer draag je het liefst een wit T-shirt 
d. Door het prachtige weer bleef de zweefvlieger heel lang in de lucht. 

e. De rector heeft een thermogram van de school laten maken. 

f. Het water in de radiator geeft zijn warmte af aan de lucht. 
g. Vezels zoals wol houden je in de winter lekker warm. 

 

3.    Tijdens een wandeling op een winterse dag rust je even uit op een bankje. 

Waarom voelt een houten bankje warm en een ijzeren exemplaar koud aan, als je erop gaat zitten?  
 

4.   Binnen de diepvrieskist van hiernaast mogen geen grote  

      temperatuurverschillen heersen. 
De temperatuur moet overal ongeveer even laag zijn.  

a.   Op welke plaats is het koelelement van de diepvrieskist juist 

 aangebracht? 
 Kies A of B. 

 b.   In welke richting circuleert de lucht in de diepvrieskist als 

 het koelelement op de juiste plaats is aangebracht? 

 Kies  A-B-C-D of  B-A-D-C.  
         

5.   Hiernaast is een radiator van een centrale verwarming getekend. 

Bij P stroomt het hete water erin en bij Q het afgekoelde water eruit. 
a. Waarom zit P boven en Q onderaan de radiator? 

De muur achter de radiator neemt  flink wat warmte op. 

Om dit tegen te gaan wordt radiatorfolie (verstevigd aluminiumfolie) 

achter de radiator bevestigd. 
Hiernaast is deze situatie getekend.  

b. Noem voor elk van de pijltjes 1, 2 en 3 de belangrijkste vorm van 

warmtetransport in de aangegeven richting. 
Op het tijdstip t = 0 wordt het folie tussen de muur en de radiator gehangen. 

De temperatuur van het instromende water bij P blijft gelijk, namelijk 50 ºC. 

De temperatuur van het uitstromende water bij Q was voor het aanbrengen van 
het folie 44 ºC. 

c. In welk van de diagrammen (A, B, C of D) hieronder wordt het 

temperatuurverloop bij P en Q vanaf t = 0 het best weergegeven? 
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4.5 Isoleren                                                    www.natuurkundecompact.nl 

 

Warmteverlies  

Als je geen kostbare warmte wilt verliezen, kun je zowel de oorzaak als het gevolg 

van dit verlies aanpakken:  

a. Temperatuurverschil (oorzaak) verminderen 

 - thermostaat lager zetten 

  woonkamer 

b. Warmtetransport (gevolg) verminderen door te isoleren 

 -   stilstaande luchtlaag aanbrengen (tegen geleiding en stroming) 

  wol, dons, glaswol, dubbelglas  

 -   vacuümlaag aanbrengen (tegen geleiding en stroming) 
  thermosfles 

 -   spiegelende laag aanbrengen (tegen straling) 

  thermosfles, koeltas 
 

 

 

 
Om het warmteverlies door het dak en de muren 

goed te maken, moet de kachel in een slecht 

geïsoleerd huis veel harder branden dan in een goed 
geïsoleerd huis. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/36/Verenisolatiemus.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8c/Honeywell_thermostat.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4e/Dewargef%C3%A4%C3%9F_Deutsches_Museum.jpg
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Opgaven                                                    www.natuurkundecompact.nl 

 

1. Noem 3 vormen van isolatie die bij woningen toegepast worden. 

 
2. Vroeger gaarde men aardappelen ook wel in een hooikist. Zo gauw 

het water kookte kon het vuur uit en zette men de pan in de kist. 

a. Groenten die in 10 minuten koken gaar zijn, moesten dan wel 30 

  minuten in de kist blijven. 
 Waarom was dit nodig? 

b. Welke vorm van warmtetransport wordt door de twee hooizakken 

tegengegaan? 
 

3. Leg uit: 

a.  Hitte werende pakken hebben een glanzende buitenkant. 
b.  IJscokarretjes zijn wit geschilderd. 

c.  Vroeger was de kachel in de huiskamer zwart van kleur. 

d.  Marathonlopers worden na een race in aluminiumfolie gewikkeld. 

 
4. Hiernaast zie je de doorsnede van een thermosfles.  

a. Waarom is hij de ware ‘kampioen isoleren’? 

Welke vormen van warmtetransport worden verhinderd door:  
b. de spiegelende metaallaag? 

c. het vacuüm? 

 
 

5. In de huizen hiernaast geven telkens twee pijlen het 

warmtetransport aan.  

  a. In welk huis stijgt de temperatuur? Leg uit. 
  b.  In welk huis daalt de temperatuur? Leg uit. 

  c. Welk huis is het best geïsoleerd? Leg uit. 

  
 

 

6.    In de grafiek hieronder schetst het temperatuurverloop in een slecht geïsoleerd klaslokaal. 

 
a. Stond de verwarming volgens de grafiek na 4 minuten aan of uit? 
b. Bij welke temperatuur slaat de verwarming steeds aan? 

c. Hoelang staat de verwarming bij dit temperatuursverloop gedurende 24 opeenvolgende minuten aan? 

d. Hoelang staat de verwarming bij dit temperatuursverloop gedurende 6 opeenvolgende uren aan? 
e. Schets in de grafiek het temperatuurverloop als het klaslokaal beter geïsoleerd zou zijn. Start op 

tijdstip 0 met dezelfde begintemperatuur. 


