
  

Onzichtbaar Nederland  
in de klas 
De ontwikkeling van 
elektriciteit in Nederland 
 

Leeftijd: 13-15 jaar  
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
Elektriciteit is niet meer weg te denken 
uit onze samenleving. Honderden 
kilometers kabel lopen door het land om 
alle huishoudens in Nederland te voorzien 
van stroom. Dat is ooit begonnen met één 
kabeltje. Onzichtbaar Nederland neemt 
ons mee door de geschiedenis en laat ons 
zien hoe het nu is. 
 
Vakgebied 
Geschiedenis, aardrijkskunde 
 
Kernbegrippen 
Elektriciteit, opwekken, duurzame 
energie, centrales 
 
Kerndoelen 
Mens en maatschappij: 38, 42 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘Onzichtbaar Nederland in de klas‘. Op 
Schooltv.nl vind je meer video’s uit deze 
serie, zoals: ‘De opkomst en ondergang 
van steenkool’. 
  
Antwoorden 
1 Thomas Edison. 2 Ondernemersfamilie, 
dynamo, elektriciteits-. 3 Nijmegen. 4 
Kinderdijk, Dordrecht, geopend, gesloten, 
gesloten. 5 Zonne- en windenergie. 6 
Windmolens: Flevopolder, Noordzee. 
Zonnepanelen: Ameland, 
particulieren/bedrijven. 7 Eigen antwoord. 

Kijkvragen 
 
1 Wie bouwde de eerste 
elektriciteitscentrale in New York, was 
tevens een inspiratie voor W.B. Smit en was 
uitvinder van de gloeilamp?  
 
2 W.B. Smit kwam uit een 
arbeidersgezin/ondernemersfamilie. Op zijn 
achttiende bouwde hij zijn eerste _ _ _ . Hij 
zette zijn eigen bedrijf op en op zijn 
zesentwintigste bouwde hij zijn eerste _ _ 
_  centrale. 
 
3 Wat was de eerste grote stad in 
Nederland die van stroom werd voorzien? 
 
4 Vul in, kies uit:  
Gesloten 2x, geopend, Dordrecht, Kinderdijk 
Het begon allemaal met een 
elektriciteitscentrale in _ _ _ . Doordat het 
maximaal aantal huishoudens was bereikt, 
werd er een andere _ _ _ . Die lag in _ _ _. De 
eerste werd _ _ _. Tegenwoordig is de 
andere centrale ook _ _ _.  
 
5 Wat zullen in de toekomst de twee 
voornaamste bronnen van duurzame 
energie zijn?  
 
6 Zet het juiste gebied onder het juiste 
kopje. Kies uit: Flevopolder, Ameland, 
Noordzee, particulieren/bedrijven.  
Windmolens Zonnepanelen 
  
  
  

 
 
Verdiepingsvraag 
7 Vind jij dat het grote windmolenpark in 
de Noordzee moet worden gebouwd? Leg 
uit aan de hand van deze video. 
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