
 

 

 

1. Elektriciteit zit niet alleen in een stopcontact. 
 

Al eens meegemaakt? Je raakt de autodeur aan en … auch! Of je kamt je haren en 

plotseling staan die recht overeind. Dat zijn twee voorbeelden van statische                                         

elektriciteit.   Alle stoffen ( dus ook de kam en je haren) hebben kleine 

energiedeeltjes. Die heten elektronen ( ah zo…. vandaar de naam elektriciteit). Als je 

twee voorwerpen tegen elkaar wrijft, verhuizen die elektronen van het ene naar het 

andere voorwerp. Als dat gebeurt, worden op die manier voorwerpen elektrisch 

geladen. Statische elektriciteit kan gemakkelijk opgewekt worden, maar verdwijnt 

ook snel. 

 

2. Is dat positief of negatief? 
Dus …. bij statische elektriciteit stromen er elektronen van het ene voorwerp naar het andere.  Het ene 

voorwerp gaat zo elektronen afgeven, het andere krijgt er elektronen bij.  Het voorwerp dat elektronen 

afgeeft, wordt positief geladen. Het voorwerp dat elektronen bijkrijgt, wordt negatief geladen.  

 Voorwerpen die dezelfde elektrische lading hebben ( allebei + of  allebei - )  stoten elkaar af.                

 Voorwerpen met een verschillende lading trekken elkaar aan.                                          

Dat verklaart waarom je haren (die dezelfde lading hebben) van elkaar 

weglopen maar ze wel worden ‘aangetrokken’ door de kam ( die een 

andere lading heeft). 

Donderwolken zitten vol met ijskristallen en waterdruppels.  Die 

bewegen hevig heen en weer waardoor wrijving ontstaat en …  

inderdaad statische elektriciteit. Als al die statische elektrische energie vrijkomt, krijg je bliksem. 

 

3. Een flinke scheut chemie helpt ook… 
We weten nu al : elektronen die op stap gaan  zorgen voor (statische) elektriciteit. Om die elektronen 

in beweging te krijgen is wrijven dus één manier ( helaas is die elektriciteit ook snel weg als je stopt met wrijven). 

Een andere manier om de elektronen te laten stromen is ‘chemie’. Een chemische reactie is niets 

anders dan stoffen die met elkaar in de clinch gaan, op elkaar gaan reageren. Dat is wat er gebeurt in 

een batterij. In een batterij zitten stoffen ( metalen zoals o.a. kwik )  die erg reageren op elkaar. Door 

die reactie stromen er voortdurend elektronen van de min-pool naar de plus-pool . Zo kan bvb.  een 

zaklantaarn elektriciteit krijgen om te branden.  

Bij herlaadbare batterijen kun je de elektronen terug van de plus-

pool naar de min-pool sturen met een speciaal apparaatje. Je kent 

ongetwijfeld ook toestellen waarin een oplaadbare batterij zit die 

je opnieuw kunt opladen via het stopcontact… 



 

4. Energie maken 
Voor veel toestellen gebruiken we geen batterijen maar halen we de 

elektriciteit uit de stopcontacten. Maar hoe is die daar terecht gekomen? 

Elektriciteit moet je opwekken. Dat kun je zelf door te bewegen. Denk 

maar aan je dynamo van je fiets : door zelf te trappen gaat je dynamo 

draaien. Daardoor wordt een as in beweging gebracht die op zijn beurt 

een magneet langs een spoel met koperdraad laat bewegen. Door die 

beweging ontstaat er stroom in de spoel die je fietslicht doet branden. 

Tegenwoordig zit zo’n dynamo vaak verstopt in de naaf van je wiel. 

De elektriciteit die wij thuis gebruiken wordt opgewekt in  een  elektriciteitscentrale  en daar gaat het 

op net dezelfde manier, alleen werkt men daar met gigantisch grote ‘dynamo’s ‘ die  men generators.                                                                

noemt.  Vanuit de elektrische centrales vertrekt de elektriciteit via ‘hoogspanningskabels’ waar de 

spanning hoog is ( boven de 1000 volt!!). Deze wordt naar een lagere spanning gebracht met een 

transformator. Via laagspanningskabels ( vroeger meestal boven de grond, nu eronder) gaat de 

elektriciteit naar  de huishoudens of de industrie.  Die hebben een elektriciteitskast waar draden 

vertrekken naar alle lichten en stopcontacten. 

Om de generatoren van zo’n elektrische centrale in beweging te krijgen moet men gelukkig niet 

trappen , maar maakt men gebruik van stoom. Die stoom wordt gemaakt met steenkool, kernenergie, 

aardgas of aardolie gemaakt. Dit zijn de fossiele brandstoffen. Deze geraken uitgeput en zijn niet altijd 

goed voor het milieu. Vandaar dat men meer en meer op zoek gaat naar duurzame energie. Dat is 

energie waarover men altijd kan beschikken en dat geen nadelen heeft voor het milieu. Windenergie, 

zonne-energie en waterkrachtcentrales zijn daarvan mooie voorbeelden maar kunnen niet overal 

gebruikt worden. Ook de warmte in de bodem van de aarde gebruikt men meer en meer om energie op 

te wekken. Veel energie gebruiken en energie 

opwekken met fossiele brandstoffen zijn o.a. 

redenen waarom de aarde aan het opwarmen                                                           

is.  Energie besparen en ‘groene’ stroom 

gebruiken kan al veel helpen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Geleiders en isolatoren 
Er zijn materialen die elektrische energie heel goed doorlaten. We noemen dat geleiders.  Koper is 

bijvoorbeeld een prima geleider. Niet verwonderlijk dus dat elektrische draden van koper gemaakt zijn. 

Koper is een metaal en alle metalen zijn goede geleiders. Ook water en je eigen 

lichaam kunnen goede geleiders zijn. Daarom ook dat je NOOIT met natte 

handen een elektrisch apparaat mag bedienen.  

Een bliksemstraal ( ook elektrische energie, weet je nog) zoekt de kortste weg 

naar de aarde maar wel langs iets dat goed geleidt. Zoals de Eiffeltoren, of je 

lichaam. Zorg dus bij een onweer dat de bliksem jou niet kiest als 

‘bliksemafleider’. In een stad loop je niet zo’n gevaar, maar in een open vlakte of 

op het water is dat anders. Zoek zeker geen boom als schuilplaats… 

Stoffen die de elektriciteit niet doorlaten noemen we isolatoren. Plastiek, 

rubber, hout, kunststof zijn voorbeelden van goede isolatoren. Meteen weet je 

waarom er rond elektrische koperdraden gekleurde plastic aangebracht is. Ook veel gereedschap die 

elektriciens gebruiken hebben aan de handvaten een isolator :  safety first!!  

 

 

6. Een stroomkring 
 

Bij een stroomkring heb je een stroombron nodig die de 

elektriciteit levert, bvb. een batterij. De stroomdraden                             

( koperdraden beveiligd met een isolerende laag) brengen de energie 

naar een stroomverbruiker, bvb. een lamp of een bel of … .  

Zolang de ‘kring’ gesloten is, kunnen de elektronen van – 

naar + stromen.   Met een schakelaar kun je de kring 

onderbreken zodat de energie niet bij het lampje geraakt.  

 

Bij jouw thuis zijn er massa’s stroomkringen. Die vertrekken 

allemaal in de meterkast. Daar vertrekken er draden naar alle stopcontacten, lampen, … en terug. 

Natuurlijk zijn er ook overal schakelaars tussen gezet. Die draden zijn allemaal netjes weggewerkt in de 

muren, vloer of plafond.  

 

 


