
  
 
  

Nieuwsuur in de klas 
Elektrische vrachtwagens 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar 
Niveau:  VO onder- en bovenbouw 
 
 
Vakgebied 
Aardrijkskunde 
 
Kernbegrippen 
Milieu en klimaat, techniek, duurzaamheid 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij aardrijkskunde, kerndoel 30: De 
leerling leert dat mensen, dieren en planten in 
wisselwerking staan met elkaar en hun omgeving 
(milieu), en dat technologische toepassingen de 
duurzame kwaliteit daarvan zowel positief als negatief 
kunnen beïnvloeden. 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie ‘Nieuwsuur in de 
klas’. Op Schooltv.nl vind je meer video’s die aansluiten 
bij dit onderwerp, bijvoorbeeld: Tegenlicht in de klas: 
Autorijden op zonne-energie, Bodem in Zicht in de 
klas: De prijs van lithium en Hoe maak je een 
superbatterij?.  
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
Antwoorden 
1 Van de (CO2) uitstoot door wegverkeer, wordt ongeveer 
een (kwart) veroorzaakt door vrachtwagens. Terwijl er op 
hoog tempo (elektrische) personenauto's op de weg komen, 
blijven die vrachtwagens op (diesel) rijden. 
2 a) Hij trekt sneller op. b) De accu/batterij is sneller leeg en 
te zwaar. 
3 a) Als je steenkool en bruinkool gebruikt voor je 
stroomvoorziening, doe je het bijna slechter dan als je hier 
fossiele brandstoffen voor gebruikt. b) Een milieuvriendelijke 
brandstof ontwikkelen: schonere diesel. 
4 a) 1) Het is veiliger. 2) Files verminderen. 3) Brandstof 
besparen. b) Het is wellicht saaier voor de chauffeurs die 
achter de eerste vrachtwagen aanrijden. Ook is peloton 
rijden anders dan gewoon autorijden, dus je moet de 
chauffeurs trainen. 

Samengevat 
Bijna alle vrachtwagens rijden op diesel, wat zorgt voor 
veel CO2-uitstoot. In deze video verkennen we 
milieuvriendelijke alternatieven. Zoals rijden op 
elektriciteit, in een optocht achter elkaar. 
 
 
Kijkvragen 
 
1 Van de (….) uitstoot door wegverkeer, wordt ongeveer 
een (….) veroorzaakt door vrachtwagens. Terwijl er op 
hoog tempo (….) personenauto's op de weg komen, 
blijven die vrachtwagens op (….) rijden. 
 
2 a) Wat is een praktisch voordeel van de elektrische      
        vrachtwagen? 

   b) Wat is een praktisch nadeel? 
 

 
 
3 a) Hoezo is een elektrische vrachtwagen niet per se  
        duurzamer dan een diesel, volgens de onderzoeker    
        aan de TU Eindhoven? 
   b) Wat is volgens hem de oplossing? 
 
4 a) Wat zijn de drie voordelen van peloton rijden? 
   b) Wat zijn nog eventuele twijfelpunten? 
 
 
Verdiepingsvraag 
 
"Is het mogelijk om de vrachtsector ook (volledig) 
elektrisch te krijgen?" vraagt de presentator aan het 
begin. Wat is jouw antwoord, na het kijken van de 
aflevering? 
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Nieuwsuur in de klas 
Elektrische vrachtwagens 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar 
Niveau:  VO onder- en bovenbouw 
 
Vakgebied 
Aardrijkskunde 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie ‘Nieuwsuur 
in de klas’. Op Schooltv.nl vind je meer video’s die 
aansluiten bij dit onderwerp, bijvoorbeeld: 
Tegenlicht in de klas: Autorijden op zonne-
energie, Bodem in Zicht in de klas: De prijs van 
lithium en Hoe maak je een superbatterij?.  
 
Profielwerkstuk 
Vind je dit een interessant onderwerp en wil je dit 
gebruiken voor je profielwerkstuk? 
Het thema ‘duurzame techniek’ is te gebruiken als 
onderwerp voor je profielwerkstuk bij het vak 
aardrijkskunde.  
 
Studiekeuze 
Ben je benieuwd welke studies passen bij de 
video? Je zou bijvoorbeeld het volgende kunnen 

studeren: 
 
MBO: 
Autotechniek 
Duurzame leefomgeving 
 
HBO: 
Engineering en Automotive 
Duurzame Energietechniek 
 
WO: 
Automotive Technology 
Aarde, Economie en Duurzaamheid 

Samengevat 
Bijna alle vrachtwagens rijden op diesel, wat zorgt voor 
veel CO2-uitstoot. In deze video verkennen we 
milieuvriendelijke alternatieven. Zoals rijden op 
elektriciteit, in een optocht achter elkaar. 
 
 
Kijkvragen 
 
1 Van de (….) uitstoot door wegverkeer, wordt ongeveer 
een (….) veroorzaakt door vrachtwagens. Terwijl er op 
hoog tempo (….) personenauto's op de weg komen, 
blijven die vrachtwagens op (….) rijden. 
 
2 a) Wat is een praktisch voordeel van de elektrische      
        vrachtwagen? 

   b) Wat is een praktisch nadeel? 
 

 
 
3 a) Hoezo is een elektrische vrachtwagen niet per se  
        duurzamer dan een diesel, volgens de onderzoeker    
        aan de TU Eindhoven? 
   b) Wat is volgens hem de oplossing? 
 
4 a) Wat zijn de drie voordelen van peloton rijden? 
   b) Wat zijn nog eventuele twijfelpunten? 
 
 
Verdiepingsvraag 
 
"Is het mogelijk om de vrachtsector ook (volledig) 
elektrisch te krijgen?" vraagt de presentator aan het 
begin. Wat is jouw antwoord, na het kijken van de 
aflevering? 
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