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Voorwoord 

Deze module gaat over Logistiek. 

Onder logistiek valt alles wat te maken heeft met de 

verplaatsing van middelen van een oorsprong of startlocatie 

naar een bestemming en de eisen die daaraan gesteld worden. 

Met logistiek heeft iedereen iedere dag te maken. 

Benzinepompen, supermarkten, bloemenwinkels, 

elektriciteitscentrales, warenhuizen, internetproviders zijn 

allemaal afhankelijk van logistiek als ze ons consumenten 

voorzien van de gewenste spullen.  

De module bestaat uit twee inleidende hoofdstukken, gevolgd 

door zeven thema’s. De gehele klas bestudeert de inleidende 

hoofdstukken (13 SLU). Daarna kiezen de docent(en) en de 

leerlingen in groepjes één of twee thema’s uit de zes thema’s 

van elk 14 SLU. De inleidende hoofdstukken hebben als doel 

een zo breed mogelijk overzicht te geven van waar logistiek 

betrekking op heeft. Dit kan niet zonder af en toe juist dieper 

in te gaan op een bepaald onderwerp, zodat duidelijk wordt 

waar je allemaal aan kunt denken bij logistiek. Het is een heel 

erg breed vakgebied, met vraagstukken die voor hun oplossing 

gebruik maken van natuurkunde, scheikunde, wiskunde en 

biologie. Het is zelfs een vakgebied met speciale opleidingen, 

zoals Logistiek Management aan de TU Delft, waarin je leert 

hoe je logistieke processen kunt beheren. Op mbo- en hbo-

niveau is er de opleiding Transport en Logistiek. 

 

De module sluit goed aan op beroepen bij ingenieursbureaus, 

allerlei bedrijven en ministeries omdat in de logistiek 

oplossingen voor (complexe) technisch problemen moeten 

worden uitgewerkt met oog voor maatschappelijke belangen en 

wensen. Vooral in de thema’s gaan de leerlingen dieper in op 

specifieke onderwerpen en bedrijven. 

 

Doelgroep: vwo 5 en 6, NT en NG. NLT-domeinen A, E2 en E1. 
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Opbouw van de module 

De leerlingen werken onder begeleiding van de docent aan de inleidende hoofdstukken 1 en 2. Dit 

kan voor een groot deel zelfstandig. De tekst van de inleidende hoofdstukken is zo opgebouwd, dat 

de leerlingen een stukje tekst lezen en dan aansluitend de bijbehorende opdrachten doen 

(genoteerd rechtsonder de stukjes tekst). Dan alleen blijft de logische lijn in de tekst duidelijk en 

verwerken de leerlingen meteen wat ze gelezen hebben. 

 

Na het doorwerken van de inleidende hoofdstukken kiest de docent en/of de leerling één of twee 

thema’s uit die de leerlingen in groepjes van 3 á 4 gaan uitvoeren. Dit zal voornamelijk zelfstandig 

zijn. Bij enkele opdrachten is assistentie van de TOA nodig. 

 

Lesschema 

Onderstaand een mogelijke globale lesplanner. 

Contact 

uur 

Onderwerp 

  

 Contact 

uur 

Onderwerp 

  

1+2 
Algemene introductie 

Hoofdstuk 1 
11+12 Keuzethema’s 

3+4 Hoofdstuk 1 13+14 Keuzethema’s 

5+6 Hoofdstuk 2 15+16 Keuzethema’s 

7+8 Hoofdstuk 2 
start keuzethema’s 

17+18 Keuzethema’s 

9+10 Keuzethema’s 19+20 Keuzethema’s 
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1 Inleiding 

Leerdoelen 

Na dit hoofdstuk kun je: 

 in eigen woorden een definitie voor logistiek geven; 

 de verschillende technieken die gebruikt kunnen worden voor 

identificatie van artikelen, en de verschillen en 

overeenkomsten daar tussen opnoemen; 

 de rol van ICT in de supermarktbranche in het heden en de 

toekomst toelichten; 

 vertellen welke logistieke innovaties de supermarktbranche 

heeft geïntroduceerd; 

 voorbeelden en productkarakteristieken noemen van droge en 

natte bulk- en stukgoederen en de eisen die daaruit volgen 

voor het transport er van; 

 uitleggen waarom vloeistoffen in cilindervormige of 

bolvormige tanks worden vervoerd; 

 de begrippen supply chain management, human resource 

management, job scheduling en verschillende 

planningsprincipes uitleggen; 

 het opslingereffect verklaren; 

 een Gantt-chart maken; 

 verschillende roosterproblemen opnoemen. 

Wat is logistiek? 

Vraag je je wel eens af waar het ontbijt wat je vanochtend hebt 

gegeten vandaan komt? Of waar op de wereld je kleren zijn gemaakt? 

Of waar je sms overal langs gaat voor het bij de ontvanger terecht 

komt? Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar de meeste dingen die jij 

gebruikt komen niet van om de hoek. Innovatie (vernieuwing) en 

technologie op het gebied van logistiek hebben er voor gezorgd dat de 

andere kant van de wereld en hun middelen steeds makkelijker 

verkrijgbaar zijn. 

Logistiek omvat alles wat te maken heeft met de opslag en 

verplaatsing van deze middelen van een startlocatie naar een 

bestemming en de eisen die daaraan gesteld worden. Onder middelen 

vallen zowel personen als goederen als geld en ook data (gegevens). 

De verplaatsing – of het transport - vindt plaats over wegen in 

netwerken. Je kent er al enkele, bijvoorbeeld het wegennet en het 

internet.  

Een aantal gangbare definities: 

 Logistiek is het in goede banen leiden van de 

goederenstromen en tegenwoordig ook de informatiestromen, 

personenstromen en geldstromen. Bij deze stromen horen 

bijvoorbeeld de wensen om het zo goedkoop of snel mogelijk 

Figuur 1abcde  Aspecten van 
logistiek 
Bron: Wikipedia 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/de/Distribution_centre_(J_Sainsbury's).jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/51/Anacortes_Refinery_31911.JPG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b2/Logistics_Specialist_aboard_USS_George_H.W._Bush.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d2/Internet_map_1024.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/46/Data_warehouse_overview.JPG
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te regelen met een focus op klantgerichtheid, samenwerking 

en moderne technologieën.  

 Logistiek is het regelen van de goederenstroom vanaf het 

moment dat de grondstoffen worden gekocht bij de 

leveranciers tot aan de levering van het product aan de klant 

(en soms ook weer retour) 

 Logistiek is de organisatie, de planning en de besturing van de 

goederenstroom vanaf de ontwikkeling, de inkoop, via 

productie, distributie en service naar de eindafnemer met als 

doel tegen lage kosten en een beheerst kapitaalgebruik te 

voldoen aan de behoeften van de afnemers. 

Logistiek is dus de verzamelterm voor alles wat komt kijken bij het 

organiseren, plannen, besturen en uitvoeren van opslag en transport 

van goederen en data. 

 Opdrachten 1 & 2 

Voor de keuzethema’s zijn allerlei verschillende contexten gekozen. 

In een thema ga je kennis maken met allerlei aspecten van logistiek 

binnen een bepaalde context op verschillende momenten in de 

goederenstroom. 

In deze inleiding zul je eerst aan de hand van een drietal voorbeelden 

er achter komen waar je dan allemaal aan kunt denken. Welke 

logistieke maatregelen heeft een supermarkt getroffen om 

marktleider te worden, hoe kunnen technische innovaties helpen bij 

vervoer en hoe maak je optimaal gebruik van de middelen die je 

hebt, waaronder mensen? 
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1.1 De supermarkt 

Voor supermarkten is logistiek van levensbelang. Aan de ene kant mag 

de klant nooit voor lege schappen staan, maar aan de andere kant 

neemt een grote voorraad veel winkelruimte in beslag en kunnen 

sommige producten bederven. 

 Opdracht 3 

Een voorbeeld van hoe supermarkten goed logistiek beheer voor 

elkaar krijgen vind je beschreven in de volgende drie artikelen: 

 Tien redenen waarom Albert Heijn wint met logistiek, 

Foodmagazine, april 2011 special Logistiek [URL 1] 

 Voorraadbeheer - voorbeeld Albert Heijn: Vandaag Voor 

Morgen, in themadossier Logistiek verbeteren; Paul 

Denneman, Mutatis Mutandis Logistiek Advies [URL 2] 

 Vandaag voor Morgen, C. Dik, Albert Heijn bv [URL 3] 

In deze drie artikelen blijkt ook dat informatie- en communicatie-

technologie ( ICT) van levensbelang is als een bedrijf succesvol wil 

zijn. 

 Opdrachten 4 t/m 10 

Het gebruik van ICT is niet meer weg te denken uit het logistiek 

proces van een supermarktketen. De introductie van streepjes- of 

barcodes (figuur 4b) in 1952 als vervanger van het prijskaartje was 

een ware revolutie. De fabrikant van een product print de barcode op 

de verpakking. Maar de prijs voor dit artikel staat in de database van 

elke winkel. Voordat de barcode bestond, moest elk artikel apart van 

een juist prijsstickertje voorzien worden. Stickeren was tijdrovend 

werk, waar veel fouten mee gemaakt werden en wat heel 

fraudegevoelig was. 

Een andere code die je ook vaak op straat ziet is de Quick Response 

(QR-) code (zie figuur 4c). Deze code is ontwikkeld om snel 

decodeerbaar te zijn en was oorspronkelijk bedoeld voor het 

identificeren van auto-onderdelen. Tegenwoordig worden ze veel 

gebruikt in tijdschriftreclames en op reclameposters, want alle 

smartphones beschikken over een QR-codescanner. De informatie in 

de QR-code kan maximaal 7089 tekens groot zijn. 

Een recente ontwikkeling is het gebruik van radio frequency 

identification (RFID). Identificatie met behulp van radiogolven. Je 

kent het al van de antidiefstal stickers op duurdere producten, die bij 

de kassa over een magnetische plaat gehaald worden. Als dit niet 

gedaan is en je verlaat de winkel, dan gaat het detectiepoortje loeien 

en oplichten. Het zijn vaak grote vierkante stickers waarop je 

koperbanen ziet. De techniek staat voor grootschalig gebruik in 

winkels nog in de kinderschoenen; momenteel is het namelijk nog een 

vrij dure techniek om te gebruiken. 

 Opdracht 11 

Figuur 4abc  Prijssticker, 
barcode en QR-code 
Bron: Wikipedia 

Figuur 2  Versafdeling 
Bron: Wikipedia 

Figuur 3  Logo Albert Heijn 

Bron: Wikipedia 

http://www.producten.reedbusiness.nl/default/producten/211/Foodmagazine/index.aspx
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/13/Supermarkt.jpg
http://www.google.nl/imgres?imgurl&imgrefurl=http://forum.i3d.net/sony-playstation-2-3/171859-ps-vita-eerste-screenshots-playstation.html&h=0&w=0&sz=1&tbnid=J-qdkoeoW4pnWM&tbnh=104&tbnw=104&prev=/search?q=prijskaartje&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=prijskaartje&docid=KYXrWwFBJkvk1M&hl=nl&ei=CBS-UfL1BojJ0AXx2oDQBQ&ved=0CAgQsCU
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5b/Qrcode_wikipedia.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5d/UPC-A-036000291452.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/eb/Albert_Heijn_Logo.svg
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Naast deze verschillende vormen van identificatie van artikelen, zijn 

er nog drie ICT-middelen van belang. Dit zijn databases, netwerken 

en websites.  

Albert is de webwinkel van Albert Heijn. Albert Heijn verkoopt zijn 

artikelen dus zowel in winkels als via het internet. Er bestaan echter 

ook winkels die alleen via het internet verkopen. BOL.com is zo’n 

winkel. 

 Opdracht 12 

1.2 Bulkgoederen 

Bij het transport van goederen maken we onderscheid in 

stukgoederen en bulkgoederen. Uit de naam kun je al min of meer 

het verschil opmaken. Bulkgoed, massagoed of stortgoed zijn 

goederen die niet per stuk worden verpakt en geladen zoals 

containers, pallets of dozen, maar los in het ruim van een schip, of in 

een vrachtwagen of wagon worden gestort. 

Verder kun je bij bulkgoederen onderscheid maken in droge bulk, 

zoals aardappelen en natte bulk, zoals melk. 

 Opdrachten 13 t/m 15 

Productkarakteristieken zijn o.a. waardedichtheid, verpakkings-

dichtheid, verschijningsvorm (fysieke toestand: vast, vloeibaar, gas), 

de verhouding volume/gewicht en bederfelijkheid. Deze 

karakteristieken schrijven de speciale maatregels voor die nodig zijn 

voor het transport.  

Bijzondere maatregelen zijn nodig bij het vervoer van natte bulk. Het 

zal je opgevallen zijn dat tankauto’s voor het vervoer van melk en 

benzine de vorm van een cilinder hebben. Je ziet ook wel bolvormige 

tanks gebruikt worden. Daar zijn verschillende redenen voor. 

Voor het transport van middelen is het nodig deze middelen zó te 

verpakken dat het transport zo goedkoop mogelijk kan plaatsvinden. 

Dat betekent bijvoorbeeld dat je vruchtensap concentreert (het 

water eruit haalt) en na transport op de plaats van bestemming weer 

verdunt (het water weer toevoegt).  

Voor het vervoer van gas is er een andere methode. 

 Opdrachten 16 t/m 18 

 

  

Figuur 5  RFID sticker 

Bron: Wikipedia 

Figuur 6abcd  Vervoer van 
bulkgoederen 
Bron: Wikipedia 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3d/RFID_Chip_001.JPG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ab/Patates.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f3/LightningVolt_Iron_Ore_Pellets.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1b/Barrels.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Tankauto.jpg
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1.3 Planning 

Een product dat vanaf de productie, inkoop en distributie naar de 

verkoop aan de eindafnemer gaat, legt een lange weg af. Deze weg is 

meestal niet de verantwoordelijkheid van één enkel bedrijf. Meerdere 

bedrijven zoals fabrieken, transporteurs en winkels werken daarvoor 

samen. De weg en de verschillende fases daarin wordt in de logistiek 

een keten genoemd. Het beheer van deze keten heet in het Engels 

Supply Chain Management, deze benaming is ook in Nederland 

gangbaar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe meer stappen er in de keten zitten, hoe groter het 

opslingereffect. Dit effect ontstaat doordat iedereen in de keten een 

zekere voorraad wil hebben om zo snel mogelijk aan de vraag te 

voldoen. Als één bestelling geplaatst wordt (in vakterm: omhoog 

gaat), gaat diegene waarbij het besteld wordt, zijn bestelling ook 

omhoog gooien. Maar het is niet zeker of die eerste bestelling zo hoog 

blijft. En aangezien je vaak ver van te voren moet bestellen, omdat 

de doorlooptijd vaak lang is, heb je grote onzekerheid. Door dit 

gevolg van vraagonzekerheid en doorlooptijd, groeien de voorraden 

enorm. Deze twee factoren zijn in elke supply chain aanwezig.  

 Opdrachten 19 t/m 21 

Ook op kleiner niveau binnen een bedrijf is het belangrijk om 

verschillende logistieke processen op elkaar af te stemmen. Denk 

bijvoorbeeld aan het toewijzen van gates aan binnenkomende en 

vertrekkende vliegtuigen, of aan het streven van een openbaar-

vervoersbedrijf om zo min mogelijk lege bussen te laten rijden. Er is 

zelfs een aantal verschillende roosterprincipes om een te maken 

product zo efficiënt mogelijk langs alle fabriceermachines te laten 

gaan. Het zou namelijk inefficiënt zijn als een verzameling 

printplaten waarin net allemaal gaten in zijn geboord, moet wachten 

bij de soldeermachine. Hier bij gebruik je tal van soorten job 

scheduling principes. 

Deze processen, en de wachttijden die daarbij horen, zijn niet alleen 

een logistieke opgave binnen de fabriek. Hetzelfde principe komt voor 

Figuur 7: Voorbeeld van een supply chain  

Figuur 8  Het opslingereffect 

Bron: Wikipedia 
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bij het toewijzen van taken aan mensen binnen een organisatie. Dit 

heet in het Engels human resource management.  

Een hulpmiddel bij het plannen is een Gantt-grafiek, in het Engels: 

Gantt-chart. In het voorbeeld zijn de grijze balken de taken die 

uitgevoerd moeten worden. De pijlen geven dat een taak eerst 

volbracht moet zijn voordat aan de volgende begonnen kan worden. 

De zwarte ruiten zijn milestones, ijkpunten waarop een bepaalde 

toestand gereed moet zijn. De Gantt-chart wordt veelvuldig gebruikt 

bij het plannen van projecten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Opdrachten 22 & 23 

Vroeger waren dit soort planningen een grote puzzel die je met de 

hand op grote vellen papier met kleurencodes op moest lossen. 

Tegenwoordig lossen speciale computerprogramma’s de meeste grote 

roosterproblemen op. Afspraken bij bijvoorbeeld de huisarts gaan 

soms nog handmatig, al kun je dat steeds vaker via een website doen. 

Dit kan dan automatisch verwerkt worden of per aanvraag bij de 

assistente terecht komen. 

Het maken van jouw lesrooster is ook een combinatie tussen 

automatische en handmatige roostering. De roostermaker(s) op jouw 

school kunnen daar een dagtaak aan hebben. Het kan namelijk 

vervelend zijn als een docent of klas een tussenuur heeft en moet 

wachten.  

 Opdracht 24 

  

Figuur 9  Gantt-chart  

Bron: Wikipedia  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Engels
http://nl.wikipedia.org/wiki/Milestone
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d8/Gantt-chart-gnomeplanner.png
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1.4 Vragen en opdrachten 

1 Maak een tabel (met drie kolommen) bij de volgende opdrachten. 

a Bedenk minstens zeven middelen die getransporteerd kunnen 

worden. Zet ze in de eerste kolom. 

b Zet achter elk middel (in de tweede kolom) het netwerk of de 

netwerken waarover ze getransporteerd worden. 

c Bedenk per middel minstens twee eisen die je stelt aan het 

transport er van. Zet die in de derde kolom. 

 

2 Kijk nu nog eens goed naar de eisen die je opgeschreven hebt bij 

vraag 1c. Zitten er veel dezelfde tussen? 

a Cluster dezelfde soort eisen die je in bij vraag 1c hebt bedacht in 

één groep. Geef elke cluster een naam die de lading dekt en 

vergelijk met drie andere leerlingen.  

b Hoeveel algemene eisen kunnen jullie in totaal formuleren? 

De supermarkt 

3 Voor supermarkten is logistiek van levensbelang. De klant mag 

nooit voor lege schappen staan, maar een grote voorraad neemt 

veel winkelruimte in beslag en kan bederven. Dit lijkt een 

tegenstrijdigheid. Leg uit dat dit niet zo is.  

 

Maak voor de vragen 4 t/m 11 groepjes van vier. 

4 Twee leerlingen lezen ieder het eerste artikel en vatten het 

samen. Twee andere leerlingen lezen beiden het laatste artikel 

en vatten dit samen. Iedereen leest het tweede artikel en vat dat 

samen. Maak daarna gemeenschappelijk een meta-samenvatting, 

van de drie artikelen. (een meta-samenvatting is een overall 

samenvatting van de samenvattingen) 

 

5 Waarop worden de bestellingen in de Albert Heijn gebaseerd? 

Welke rol speelt een barcode daarin? 

 

6 Wat zijn voordelen van de nieuwe distributiemethode van Albert 

Heijn? Maak een overzicht van voordelen voor de klant, voor het 

filiaal, hoofdkantoor Albert Heijn, de leveranciers en overige. 

 

7 Zijn er ook nadelen en voor wie? 

 

8 Albert Heijn heeft naast de airmilespas zijn eigen bonuspas. Leg 

uit waarom de bonuspas belangrijk is voor AH en bedenk welke 

toekomstige vernieuwingen mogelijk zijn. 

 

9 AH wil graag maximale bezetting bij een minimaal aantal 

bezorgauto’s. Hoe zorgt AH er bijvoorbeeld voor dat niet 

iedereen de bestelling na werktijd bezorgd wil hebben? 

 

10 Noem enkele voorbeelden van ICT die de supermarktbranche 

gebruikt.  

 

Figuur 10ab  Twee productielocaties 

Bron: Wikipedia 

Figuur 11ab  Supermarktschappen 
en barcodescanner  

Bron: Wikipedia 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/13/Barcode-scanner.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/64/Geitenmelk.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mars_Tension-leg_Platform.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/49/Fredmeyer_edit_1.jpg
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11 RFID wordt niet gezien als de vervanger van de barcode. Lees de 

teksten van URL 4, URL 5 en URL 6 en maak een poster op A3-

formaat over: 

- waarom een RFID-tag de barcode niet (snel) zal vervangen; 

- welke mogelijkheden jij in de toekomst ziet voor grootschalig 

gebruik van de RFID-code. 

 

12 Je bestelt één boek bij bol.com. Maak een chronologische lijst 

(een lijst van gebeurtenissen in volgorde van de tijd waarin ze 

zijn gebeurd) van middelen die verplaatst worden en het netwerk 

waarover ze verplaatst worden. Geef ook aan welke eisen je aan 

die verplaatsing stelt. Je begint met het klikken op de knop ‘in 

winkelwagentje’.  

Bulkgoederen 

13 Geef voorbeelden van stukgoederen, droge bulkgoederen en 

natte bulkgoederen. 

 

14 Wat is het verschil in gedrag van deze goederen als je ze 

verplaatst? Denk aan een winkelwagen gevuld met 

schoenendozen, gevuld met aardappels, of gevuld met emmers 

water. 

 

15 Voor het vervoer van cement, asfalt en melk worden 

verschillende transportwagens gebruikt. Zoek uit wat de 

verschillen in het transport zijn en waarom dat nodig is. 

 

16 Zoek op wat het vrij vloeistofoppervlakte effect is. In het Engels 

heet dat het free surface effect. 

 

17 Bekijk van de aflevering Liquefy Natural Gas (LNG) Super Tanker 

uit de serie Richard Hammond's Engineering Connections [URL 7] 

(op YouTube) de zeven minuten vanaf 23:33 en beantwoord de 

volgende vragen: 

a Wat is het probleem van ‘sloshing’ (= klotsen)? 

b Wanneer treedt dat op? 

c Waarom hebben tankwagens een cilindrische gevormde tank en 

het tankschip een bolvormige tank? 

d Welke oplossing wordt er nog meer gebruikt om het klotsen tegen 

te gaan? 

 

18 Bekijk van dezelfde aflevering de vier minuten vanaf minuut 4:04 

en beantwoord de volgende vragen: 

a Geef twee redenen waarom ze het gas vloeibaar maken. 

b Vergelijk een bolvormig drukvat met een kubusvormig drukvat. 

Bereken daartoe de verhouding van oppervlakte en inhoud.  

c Vergelijk ze ook qua stevigheid. 

  

Figuur 12  Online bestellen 

Bron: Wikipedia 

Figuur 13  Wateroppervlak 

Bron: Wikipedia 

Figuur 14  Gastanker 

Bron: Wikipedia 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1f/LNGtanker.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6a/MacBook_Air.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a5/LightningVolt_Deep_Blue_Sea.jpg
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Planning 

19 Hoe is het opslingereffect te vermijden? 

 

20 Stel je voor dat je verantwoordelijk bent voor de bestellingen in 

een grote telefoonwinkel. Al een lange tijd heb je een vraag van 

100 stuks per week. Deze hebben een levertijd van 5 weken. Jij 

hebt op dit moment in je toevoerlijn (wat je al besteld hebt) 550 

telefoons zitten; 500 om aan de vraag te voldoen en 50 voor in je 

veiligheidsvoorraad. Plotseling is er een verkoopstijging van 50 en 

de vraag per week is nu 150. Deze vraag zou wel eens structureel 

kunnen worden. Dat betekent dat je 200 stuks te weinig gaat 

hebben de komende 5 weken.  

a Leg uit waarom je over 5 weken 200 stuks te weinig hebt. 

Je besluit om je veiligheidsvoorraad naar 150 te verhogen.  

b Als je rekening houdt met het feit dat je het tekort van 200 ook 

nog wil wegwerken, hoeveel stuks ga je dan bij je eerstvolgende 

bestelling bestellen? 

c Wat zijn de gevolgen voor de leverancier en zijn bestellingen? 

 

21 Je gaat het bierspel [URL 8] spelen waarin je het opslingereffect 

dient te voorkomen. Wie van de klas heeft in de minste stappen 

én zo weinig mogelijk waarschuwingen het evenwicht hersteld? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maak de volgende twee vragen in tweetallen. 

22 Er zijn talloze principes om taken te plannen. Zoek vier principes 

op en beschrijf de voor- en nadelen. 

 

23 Stel je voor, jullie zijn verantwoordelijk voor de organisatie van 

het schoolfeest. Maak een Gantt-grafiek voor een mogelijke 

planning waarin je alle benodigde activiteiten opneemt tot de 

avond van het schoolfeest zelf. Zet daarbij ook teams in, zoals 

het decoratieteam. Download daarvoor Smartdraw [URL 9] om 

deze grafieken te tekenen. 

 

24 Stel in twee of drietallen vijf vragen op om aan de roostermakers 

te stellen. Maak daarna een afspraak met de roostermakers om 

antwoord op de vragen te krijgen. Maak een verslagje van de 

uitkomsten.  

Figuur 15  Mobiele telefoon 
Bron: Wikipedia 

Figuur 16: Bierspel, http://bierspel.involvation.nl/nl 

Figuur 17  Interview 

Bron: Wikipedia 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e7/NTT_DoCoMo_FOMA_N2102V_light-silver.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/32/Thed_Bj%C3%B6rk_interview_2012.jpg
http://bierspel.involvation.nl/nl
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2 Infrastructuur 

Leerdoelen 

Na dit hoofdstuk kun je: 

 de drie bouwstenen binnen de logistiek noemen; 

 de verschillende transportvormen en hun eigenschappen ten 

opzichte van elkaar noemen; 

 aan de hand van de terminologie binnen de grafentheorie 

grafen en hun eigenschappen herkennen, en een graaf maken; 

 het handelsreizigersprobleem en de opspannende boom met 

minimale lengte uitleggen; 

 de verschillende wegen in Nederland identificeren; 

  de rol van transport over water binnen de logistiek op het 

gebied van afstand, hoeveelheid en duurzaamheid noemen; 

 uitleggen wat utiliteitsnetwerken zijn en waarvoor ze 

gebruikt worden; 

 met een berekening en een beredenering laten zien waarom 

hoogspanning wordt gebruikt voor transport van elektriciteit; 

 het verschil tussen grijze en groene stroom noemen;  

Inleiding 

Een efficiënte goederenstroom is afhankelijk van drie bouwstenen 

binnen de logistiek. Dit zijn de productielocaties, magazijnlocaties en 

de transportlijnen. 

* De productielocaties. Dit zijn de plekken waar de fabrieken zijn 

gevestigd. Deze locaties bepalen voor een deel de kostprijs van het 

eindproduct. Door een goede keuze van de locatie kun je het varia-

bele deel van de kostprijs verlagen. Niet alleen moet je bij het kiezen 

van een vestigingsplaats rekening houden met transportkosten en 

loonkosten, maar ook met bijvoorbeeld invoerrechten en belasting.  

* De magazijnlocaties. Hier worden de voorraden opgeslagen. Je 

noemt ze ook wel distributiecentra (DC). Waar en hoe veel opslag is 

nodig? Hier zit een spanningsveld tussen snel aan de klant willen 

leveren, dus dicht bij de klant willen zitten, en een te grote 

hoeveelheid aan magazijnen. Dat brengt namelijk weer kosten voor 

de opslag en medewerkers met zich mee.  

* De transportlijnen. Welke vorm voldoet het best aan de eisen? Er 

zijn vijf verschillende hoofdvormen van transport:  

 per spoor 

 via de weg 

 over water 

 door de lucht 

 door een pijpleiding 

(combinaties zijn uiteraard mogelijk).  

Figuur 18abcde  Productielocatie, 
magazijnlocatie en drie 
transportvormen 
Bron: Wikipedia 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/32/BW_Fjord_an_Glameyer_Stack_2007-12-15.JPG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/19/B%C3%BCnde,_Bruchm%C3%BChlen,_Kilver_Juni_2009_067.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Dhl.a300b4.oo-dlz.arp.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9b/Romanian_Hay_050821-154702.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b2/Hoover_dam_from_air.jpg
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Deze vormen hebben elk hun voor en nadelen, die afhangen van de 

productkarakteristieken. De transportvormen verschillen in: 

-  snelheid 

-  bereikbaarheid van en naar de vestigingsplaats 

-  variabiliteit en de betrouwbaarheid dat het transport  

  begint/eindigt op een afgesproken tijdstip 

-  bruikbaarheid van de transportvorm voor de meest uiteenlopende  

  goederen 

-  frequentie waarmee de transportvorm kan worden ingezet 

-  het gevaar voor beschadiging of zelfs het verloren gaan van de  

  goederen 

-  kosten 

 

Een term voor de verzameling van alle transportlijnen is 

infrastructuur. In dit hoofdstuk ga je dieper in op de aanleg van de 

transportlijnen en het netwerk dat zij vormen. 

 Opdrachten 25 & 26 
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2.1 Netwerken 

In het vorige hoofdstuk heb je een aantal verschillende netwerken 

gezien. De producten die Albert Heijn in de schappen wil hebben 

worden bijvoorbeeld getransporteerd over het wegennetwerk zodra 

ze in Europa zijn, maar daarvoor misschien over de zee. Netwerken 

geef je vaak schematisch weer voor de duidelijkheid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze schematische weergaven van de werkelijkheid heten grafen. Een 

graaf bestaat uit knopen en uit takken (zie ook figuur 20) tussen die 

knopen (zie figuur 21). Deze takken kunnen ongericht maar ook 

gericht zijn. Neem bijvoorbeeld tweerichtings- en eenrichtingswegen 

als takken in een graaf die een stadsplattegrond moet voorstellen.  

Soms staan er waarden bij de takken van een graaf. Je kunt 

bijvoorbeeld bij iedere tak de afstand tussen twee knopen aangeven, 

of de gemiddelde reistijd. Dit noem je dan een gewogen graaf. In 

figuur 21 zie je een aantal voorbeelden van grafen. Sommige zijn 

samenhangend (alle punten zijn te bereiken vanuit elk ander punt) en 

sommige niet, zoals de rechter graaf. 

Bij tekeningen van grafen maakt het niet uit hoe lang de takken zijn 

en welke vorm ze hebben. Ze geven alleen aan dat er tussen twee 

knopen een verbinding is. Twee knopen kunnen ook meer dan één 

verbinding hebben. Daarnaast kan er een tak van een knoop naar 

zichzelf lopen, dit heet een lus. Dat heb je bijvoorbeeld wanneer er 

beperkte capaciteit van een distributiecentrum is. Naast de beperkte 

capaciteiten van de vrachtwagens die tussen de centra rijden. 

 

 

  

Figuur 19ab  Een kaart met de Parijse metro met (rechts) een schematische weergave   Bron: Wikipedia 

a      b    c   d  

0,31 

Er zijn verschillende benamingen voor 
de verbindingslijnen tussen de knopen: 
- takken 
- zijden 
- lijnen 
- kanten 
- pijlen 
 
Figuur 20 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f2/Metro-de-Paris-avant-1949.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2b/Carte_M%C3%A9tro_de_Paris.jpg
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De grafentheorie is een gebied binnen de wiskunde met veel 

praktische toepassingen, die vaak theoretische vragen opwerpen. Je 

leert hierna, aan de hand van een paar alledaagse situaties, hoe 

problemen te vertalen zijn naar problemen binnen de grafentheorie. 

 Opdrachten 27 t/m 30 

Opspannende boom met minimale lengte 

Dit is een probleem met een vrij gemakkelijk oplossingsalgoritme. 

Een algoritme is een algemeen stappenplan dat bij elk probleem 

doorlopen kan worden om de oplossing te krijgen. Bij de opspannende 

boom met minimale lengte ben je op zoek naar de verzameling 

takken met het kleinste gewicht in totaal, maar wel op een manier 

dat je alle knopen bezoekt. Dit heet ook wel de kleinste 

samenhangende graaf, zonder cykels (een cykel is een pad dat begint 

en eindigt in hetzelfde punt). In dit geval kan het algoritme op elke 

willekeurige graaf toegepast worden en is de uitkomst een kleinste 

opspannende boom van die graaf. 

 

Het algoritme bestaat uit vier stappen: 

1 Kies een willekeurig knoop als begin van de boom. 

2 Bepaal twee knopen waarvan één wel in de boom zit en de ander 

niet, met de meest minimale lengte. 

3 Voeg de tak toe aan je boom. (Als er meerdere mogelijkheden zijn, 

kies je willekeurig)  

4 Zitten alle knopen in je boom? Stop. Zo niet, ga naar stap 2. 

Voorbeeld: Vind de opspannende boom met minimale lengte in de 

graaf van figuur 22a. 

- Je kiest bijvoorbeeld knoop A. 

- De tak AE heeft kleinste lengte, deze voeg je dus toe 

- Daarna hebben EC en AC beide lengte vier, je kiest bijvoorbeeld EC 

- AC heeft de kortste lengte maar A en C zitten beide al in je boom. 

Deze voeg je dus niet toe, want dat zou een cykel opleveren 

- BC heeft daarna de kleinste lengte, dus die voeg je toe 

- AB en BE leveren beide een cykel, dus DE is de kleinste tak 

De opspannende boom heeft lengte 18. 

Een opspannende boom met minimale lengte wil je bijvoorbeeld 

vinden bij situaties waar het aanleggen van de takken duur is en het 

niet uitmaakt hoe lang een middel er over doet om van het ene punt 

naar het andere te komen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij 

telefoonnetwerken. Of een oliemaatschappij die een netwerk van 

pijpleidingen wil aanleggen om vijf oliewinplaatsen en een oliehaven 

met elkaar te verbinden. Elke winplaats moet dan direct of indirect 

met de haven verbonden zijn, maar hoeft niet verbonden te zijn met 

een andere winplaats. Een opspannende boom is dan voldoende, en 

de lengte er van wil je zo klein mogelijk maken.  

 

Figuur 22abcde  Volledige graaf 
en zijn kleinste opspannende 

boom volgens het algoritme  
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Het handelsreizigersprobleem  

Het ‘Handelsreizigersprobleem’ is binnen de grafentheorie een heel 

bekend probleem. Of er een efficiënt algoritme betstaat om dit op te 

lossen is onderdeel van één van de zeven wiskundige/natuurkundige 

millennium problemen. Voor de oplossing is één miljoen dollar 

uitgeloofd en het gaat als volgt: 

Een handelsreiziger moet vanuit zijn woonplaats een aantal andere 

steden bezoeken. ’s Avonds wil hij weer zo vroeg mogelijk thuis zijn, 

dus moet hij een zo kort mogelijke route langs die steden zien te 

vinden. 

Je zou natuurlijk alle mogelijke routes kunnen uitproberen, maar daar 

zouden zelfs de snelste computers miljarden jaren voor nodig hebben. 

Er zijn wel handige rekentrucs verzonnen, waardoor je niet per se alle 

mogelijkheden hoeft na te gaan. Het huidige wereldrecord (uit 2004) 

voor het oplossen van een handelsreizigersprobleem, staat op 24 978 

plaatsen, verdeeld over Zweden, zie figuur 23. De totale lengte van 

deze kortste route is 72 500 km. 

Grafen gaan niet alleen over wegen en plattegronden. Het 

handelsreizigersprobleem bestaat in veel verschillende gebieden.  

Zo moet bijvoorbeeld het soldeerapparaat, dat bij printplaten alle 

montagepuntjes bezoekt, bij elke nieuwe plaat weer op hetzelfde 

punt beginnen zodat hij hetzelfde programma kan doorlopen. 

 
 

 

 

 

 

Is het mogelijk om een schaakbord met een paard alle 64 velden te 

bezoeken en na 64 zetten weer terug op het beginpunt te zijn? De 

steden zijn de velden van het schaakbord geworden en de afstand 

tussen twee steden is het aantal paardensprongen dat nodig is om van 

het ene naar het andere veld te komen. Het antwoord is ja en de 

route die het paard dan aflegt staat in figuur 26.  

Merk op dat het begin- en eindpunt niet uitmaakt, aangezien een 

handelsreizigersroute één grote cykel is. Een cykel is een pad dat 

begint en eindigt in hetzelfde punt. 

 Opdracht 31 t/m 36 

Figuur 23  Wereldrecord 
handelsreizigersroute Zweden 

Bron: www.tsp.gatech.edu/ 

Figuur 24  Printplaat 
Bron: Wikipedia 

 

Figuur 25  Handelsreizigersroute 
printplaat 

Bron: TUe 

Figuur 26  Handelsreizigersroute 
van een paard langs alle vakjes 

Bron: TUe 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f5/Electronic_circuit.jpg
http://www.tsp.gatech.edu/
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2.2 Het wegennet 

Nederland heeft op een oppervlakte van 41 526 km2 één van de 

dichtst vertakte wegennetten van de wereld. In 2012 beschikte 

Nederland over 139 295 km openbare wegen. 

Met betrekking tot aanleg en beheer zijn de Nederlandse wegen als 

volgt in te delen:  

 5 120 km rijkswegen waarvan aanleg en onderhoud wordt 

verzorgd door Rijkswaterstaat URL 10]. Rijkswegen zijn of A-

wegen (autosnelwegen) of N-wegen (autowegen). De volgende 

N-wegen zijn rijkswegen en in beheer van RWS: N3, N7, N9, 

N11, N14, N18, N31, N32, N33, N35, N36, N37, N44, N48, N50, 

N57, N58, N59, N61, N65, N69, N99, N200, N259, N271 en 

N273. 

 7 802 km provinciale wegen die beheerd worden door de 

provincies; ook deze zijn te verdelen in A- en N-wegen. 

Provinciale autosnelwegen zijn: A256, A261, A270, A325, 

A326, A348 en A74. 

 126 373 km aan overige lokale wegen die doorgaans onder een 

gemeente vallen. 

Bronnen: Rijksoverheid [URL 11] en Centraal Bureau voor de 

Statistiek [URL 12] 

Nederland heeft, naast één van de dichtst vertakte wegennetten ter 

wereld, ook de grootste autosnelwegdichtheid van de Europese Unie.  

 Opdracht 37 

 

  

Figuur 27abc  Snelweg, 
hectometerpaaltje A-weg, 
hectometerpaaltje N-weg, 
Bron: Wikipedia  

 

 

Figuur 28: Nederlands vervoermiddelgebruik in miljarden kilometers in 2007 

Bron: Wikipedia 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3e/I-80_Eastshore_Fwy.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dd/Hectometerpaal_met_100km_snelheidslimiet_BeeldbankVenW.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/90/Hectometerbord_N739_9k8_80-limiet_provincie_Overijssel_Hengelo.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/de/Vervoermiddelgebuik.PNG
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Niet alleen inwoners van Nederland gebruiken dit wegennet. 

Nederland met haar havens is de Poort tot Europa, dus ook veel 

goederen gaan van deze havens via onze wegen naar hun plaats van 

bestemming in andere landen van Europa.  

In figuur 29 zie je een deel van twee artikelen over de kosten 

veroorzaakt door files. De daarin genoemde kosten van files hebben 

alleen betrekking op Nederlandse bedrijven. De totale schade met 

daarin dus ook de schade geleden in het buitenland is dus veel groter. 

Een vloeiende doorstroming van het verkeer is dus noodzaak. 

 Opdracht 38 

Kosten door files gedaald 
De economische schade door files is vorig jaar gedaald ten opzichte 

van 2010. De vervoerders en verladers hebben laten berekenen dat de 

files in 2011 tussen 750 miljoen en 1 miljard euro kostten. Een jaar 

daarvoor werd de schade nog berekend op meer dan 1,2 miljard euro. 

In de top 20 van meest filegevoelige stukken snelweg staat het traject 

Rijnsweerd - Hoevelaken op de A28 op nummer 1. 

De vervoerders- en verladersorganisaties TLN en EVO zeggen dat de 

verbreding van de wegen heeft geleid tot een daling van de filekosten. 

 

Kosten vrachtverkeer in de file  

De files op de Nederlandse wegen kostten het vervoerend en verladend 

bedrijfsleven in 2011 tussen de 750 miljoen en 1 miljard euro; dat is een 

lichte daling ten opzichte van 2010. Dit heeft TNO in opdracht van Transport 

en Logistiek Nederland (TLN) en verladersorganisatie EVO berekend. De 

uitkomsten van het onderzoek worden gepubliceerd in de ‘Economische 

Wegwijzer 2012'. In dit overzicht staat een lijst met de top-20 duurste files 

voor het goederenvervoer in 2011. Volgens EVO en TLN is de economische 

schade op een groot aantal trajecten verminderd dankzij de aanleg van extra 

rijstroken, maar bewijzen de cijfers dat er ook nog veel moet gebeuren. TLN 

en EVO doen daarom een oproep aan de onderhandelaars van VVD en PvdA 

om het investeringbeleid in infrastructuur van de afgelopen jaren voort te 

zetten 

 

  

Figuur 29  File op de A13 

Bron 1e artikel: nos.nl  4-10-2012 
Bron 2e artikel: FreightNedLOGISTICS 

Bron foto: Wikipedia 

http://www.freightned.nl/nl/nieuws-4/84-news-archivenl/109-filekosten.html
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:File_A13.jpg
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2.3 De waterwegen 

Het grootste gedeelte van de wereldbevolking woont dichtbij rivieren, 

deltagebieden en de kust. Dat komt omdat een waterinfrastructuur 

van belang is voor de economische ontwikkeling, vervoer en 

recreatieve doeleinden.  

 

Over waterwegen vindt sinds oudsher enorm veel transport plaats. 

Een waterweg is een water dat kan worden bevaren. Een bijzonder 

geval is een waterweg die niet aan de oppervlakte komt, en waar dus 

alleen een onderzeeboot kan varen, bijvoorbeeld onder ijs of in een 

watergrot.  

Van stad naar stad transporteren containerschepen, tankschepen, 

beunschepen, coasters en andere soorten schepen allerlei goederen. 

Tegenwoordig is een haven aan de andere kant van de wereld als 

bestemming geen probleem. Op de wereldkaart in figuur 30 zie je de 

grootste vaarroutes tussen de grootste internationale havens. Vanuit 

Azië gaat ongeveer de helft binnendoor via het Suezkanaal naar 

Europa. Schepen die te groot zijn voor de sluizen in het Suezkanaal 

nemen de route om Afrika heen en zijn dus langer onderweg. Ook het 

Panamakanaal heeft voor een aanzienlijke verkorting van de 

transporttijd van het westen van Amerika naar Europa gezorgd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Opdrachten 39 t/m 42 

Rotterdam is veruit de grootste haven in Europa en wordt de daarom 

de Poort tot Europa genoemd. In Rotterdam is in 2011 130% meer 

overgeslagen dan in de tweede grootste haven van Europa, 

Antwerpen. (Bron: Bureau voorlichting binnenvaart [URL 13].) 

Als goederen van de buitenvaart (scheepsvaart op zee) worden 

overgezet op de binnenvaart (scheepsvaart binnen de kustlijn op de 

rivieren en meren), noem je dat overslaan. Zie figuur 31 voor een 

deel van een supply chain waarin beide buiten- en binnenvaart wordt 

gebruikt.  
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Figuur 30: Zeevaartroutes   Bron: Bureau voorlichting binnenvaart 
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De grootste zeeschepen kunnen terecht in de Rotterdamse haven. De 

goederen kunnen vervolgens tot diep in Europa verder worden 

getransporteerd via de rivier de Rijn en aansluitende vaarwegen. 

Nergens anders in Europa is het aandeel van de binnenvaart in de 

logistieke keten zo groot als in Nederland. De binnenvaart heeft 

namelijk een vervoersaandeel van ruim 30% in Nederland en het 

vaarwegennet is 5046 km lang. Nederland heeft dan ook de grootste 

binnenvaartvloot van Europa waarbij het grootste binnenschip tot  

16 000 ton kan vervoeren. 

 Opdrachten 43 & 44 

 

In figuur 33 zie je de belangrijkste goederenstromen in Europa over 

water. De lijndikte van de goederenstromen vertegenwoordigt de 

vervoersintensiteit over de verschillende waterwegen. Nergens ter 

wereld worden goederenstromen zo massaal geconcentreerd als op de 

rivier de Rijn. De maximum capaciteit op de vaarwegen is echter nog 

lang niet bereikt. Er kan op de drukst bevaren waterwegen gemiddeld 

nog twee keer zoveel lading vervoerd worden. Op de Rijn zelfs zeven 

keer zo veel! 

De scheepsvaart is misschien niet de snelste, maar gemiddeld 

genomen wel de goedkoopste en meest duurzame transportvorm. De 

feitelijke uitstoot van een transportvorm is afhankelijk van de 

hoeveelheid goederen, de af te leggen afstand en de leeftijd van de 

motor in het voer- of vaartuig. Zo is bijvoorbeeld de gemiddelde 

levensduur van een schip en de motoren in de binnenvaart hoger dan 

die in het wegtransport. Dit heeft een lagere vervangingssnelheid van 

bedrijfsmiddelen (zoals de motor) tot gevolg.  

CO2 (koolstofdioxide) is een belangrijk broeikasgas en ontstaat bij de 

verbranding van brandstof. De capaciteit van een vervoerswijze heeft 

een belangrijke invloed op deze uitstoot. 

Zeker op dit gebied is de binnenvaart in het voordeel ten opzichte van 

de andere transportvormen. Door de grote volumes die de 

binnenvaart in één keer mee kan nemen, is het brandstofverbruik per 

tonkilometer relatief erg laag. Eén tonkilometer is het vervoer van 1 

ton over 1 kilometer. Eén tonkilometer kan dus ook staan voor het 

vervoer van 10 kg over een afstand van 100 km.  

Het aandeel van de binnenvaart in de gehele CO2-uitstoot van de 

transportsector in Nederland is slechts 5%, terwijl het aandeel van de 

binnenvaart in het Nederlandse vervoer ruim 30% is.  

Maar het kan altijd beter. In 2016 wil de binnenvaart de schoonste 

transportvorm zijn. Daarvoor is verbetering nodig op het gebied van 

de luchtemissies van zwavel (SO2), stikstof (NO2) en fijnstof. 

 Opdrachten 45 & 46 

  

Figuur 32  Binnenvaartschip         
Bron: Bureau voorlichting binnenvaart 

Figuur 33  Binnenwaterwegen in Europa  

Bron: Bureau voorlichting binnenvaart 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Ton_(massa)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kilometer
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2.4 Utiliteitsnetwerken 

Onder utiliteitsnetwerken vallen van oudsher het gasnet, het 

elektriciteitsnet en het waterleidingnet. Meer recent ook telefonie en 

kabelnetwerken. Meest recent zijn de stadsverwarmingsnetten. Die 

transporteren restwarmte van de industrie en elektriciteitscentrales 

voor het verwarmen van bijvoorbeeld woningen en kassen. 

Hoewel deze netwerken zeer verschillende middelen – drinkwater, 

aardgas, elektriciteit en warmte – transporteren, zijn ze in opbouw 

vergelijkbaar. Van een productieplaats gaat een hoogspanningsnet 

naar verschillende distributiecentra, en van daar gaat een verdeelnet 

naar de gebruikers. 

Een voorbeeld is een elektriciteit netwerk. In figuur 35 zie je de 

opbouw hiervan. De centrale wekt elektriciteit op. De spanning krijgt 

een heel hoog voltage met behulp van een transformator (step-up 

transformer). Het hoogspanningsnet geeft het elektrisch vermogen 

door aan de verschillende distributiecentra. In een distributiecentrum 

(onderstation) zet een transformator (step-down transformer) de 

hoogspanning om naar een middenspanning. Het vermogen gaat 

daarna via ondergrondse leidingen naar transformatorhuisjes in 

woonwijken. In een transformatorhuisje zet een transformator de 

middenspanning om naar 230V en lopen leidingen (het verdeelnet) 

onder de grond naar iedere gebruiker.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het elektriciteitsnet van Nederland bestaat uit 4 delen: 

 Het landelijk koppelnet van 380 kV (220 kV in de provincies 

Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel). Dit netwerk 

verbindt alle elektriciteitscentrales in binnen- en buitenland 

met elkaar. Er is ook een landelijk koppelnet van 150 kV (110 kV 

in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel). 

 Het stedelijk transportnet van 50 kV. 

 Het stedelijk distributienet (middenspanningsnet) van 10 kV. 

Deze netten voeden de transformatorhuisjes die de 

hoogspanning omzetten naar de bekende 230V laagspanning. 

 Het laagspanningsnet tussen de transformatorhuisjes in de 

woonwijken en de huizen. 

 

 Opdrachten 47 t/m 49 

Figuur 34  Transformatorhuisje 

Bron: Wikipedia 

 

Figuur 35  Elektriciteitstransport van elektriciteitscentrale naar verbruiker.  

Bron: Kernboek N2, Systematische Natuurkunde 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/60/Westervelde_Transformatorhuis.JPG
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De reden dat elektriciteit als wisselspanning vervoerd wordt is een 

historische. Vroeger, voordat transistors bestonden, was het niet 

mogelijk om een spanning te verhogen anders dan met een 

transformator. En daarvoor heb je wisselspanning nodig.  

Voor de aanleg van nieuwe hoogspanningsnetten maken ze 

tegenwoordig gebruik van gelijkstroom in zogenaamde High Voltage 

Direct Current (HVDC) netwerken. Vooral als het gaat om transport 

over grote afstanden (>1 000 km). De netwerkverliezen in dergelijke 

netwerken liggen, vergeleken met de traditionele 

wisselspanningnetwerken, 30 - 40% lager volgens Siemens [URL 14].  

Elektriciteit kun je op vele verschillende manieren opwekken. Deze 

manieren kun je indelen in milieuonvriendelijke (grijze stroom) en 

milieuvriendelijk (groene stroom). 

 Opdrachten 50 & 51 

Hoewel de manieren van opwekking meetbaar en aanwijsbaar 

verschillen is er geen verschil in eindresultaat. Je kunt namelijk aan 

voltages, ampères en wattages niet zien of zij van oorsprong groen of 

grijs zijn. Maar hoe werkt dat dan als je groene stroom wilt hebben 

en niet grijze, omdat je milieubewust bent? 

 

 

Figuur 36abc  Groene en grijze 

stroom           Bron: Wikipedia 

Figuur 37  Advertentie van de Nederlandse Energie maatschappij 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f2/Zeebrugge_windmolens.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e1/Solar_panels_on_a_roof.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/da/Big_Bend_Power_Station.jpg
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In figuur 37 zie je de schuldbekentenis van de Nederlandse Energie 

Maatschappij. Niet veel later volgden Nuon en Essent met dergelijke 

verklaringen. 

Het ‘liegen’ gaat als volgt. In bijvoorbeeld Noorwegen is 100 MWh aan 

energie nodig. De opwekking gebeurt in het land zelf met behulp van 

waterkrachtcentrales (zie figuur 38, 39). Het zijn dus 100 groene MW-

uren wat 100 Garanties van Oorsprong oplevert voor de Noorse 

energieproducent. Nu is de vraag naar groene stroom in Noorwegen 

maar 10 MWh, dus heeft de producent nog 90 Garanties van Oorsprong 

over. In Nederland wordt 120 MWh aan elektrische energie gevraagd, 

waarvan 40 MWh groene stroom. De elektriciteitsproducenten dekken 

deze vraag geheel zelf vanuit de verschillende centrales, maar deze 

energie is grijs. Aangezien de Noren en de Nederlanders niet allemaal 

expliciet vragen om groene stroom, bestaat de volgende mogelijkheid 

om van grijze stroom groene stroom te maken: 

 de elektriciteitsproducenten in Nederland kopen van de Noren 

de nodige 40 Garanties van Oorsprong;  

 op papier ziet het er dan uit alsof ze ook de groene stroom uit 

Noorwegen halen en de Noren daarvoor grijze stroom van hen 

terug krijgen; 

 de Nederlandse producenten verkopen nu de gevraagde       

40 MWh die grijs is opgewekt als groene stroom; 

 zolang de Noren niet expliciet meer dan 10 MWh aan groene 

stroom vragen kunnen Nederlanders totaal 90 MWh aan 

groene stroom aanvragen. Dat is wel 75% van onze behoefte 

ingevuld met groene stroom!  

Deze vorm van liegen is maar een deel van het verhaal. `s Nachts is 

er een overschot van Franse kernenergie. Deze wordt gebruikt om het 

waterpeil in stuwmeren in Noorwegen te verhogen, zodat op deze 

manier grijze stroom wordt gebruikt om groene stroom op te wekken. 

Nu kun je je afvragen, waarom we dan niet echt groene stroom 

maken in Nederland. In opdracht 51 heb je daar voor een deel al 

antwoord op gegeven door aan te geven waar je elektriciteit met 

behulp van zonne-, wind- en hydro-energie zou opwekken. Maar de 

productielocatie is niet het enige dat van belang is. 

Op de volgende pagina zie je in figuur 40 een tabel uit het rapport 

‘Levelized Cost of New Generation Resources in the Annual Energy 

Outlook 2013’ van de US Energy Information Administration. Dit 

voorbeeld is genomen omdat alle manieren van elektriciteits-

opwekking erin staan. De cijfers geven dus geen beeld van de 

Europese situatie. 

De interessantste kolommen zijn de eerste: capacity factor, en de 

laatste: total system levelized costs. 

De capacity factor geeft aan hoeveel procent van de tijd de centrale 

energie oplevert. De zon schijnt niet altijd en het waait ook niet 

altijd, dus is de capacity factor van elektriciteit opgewekt door 

zonnecellen of windmolens laag. 

 

Figuur 38  Waterkrachtcentrale 

Bron: Wikipedia 

Figuur 39  Waterkrachtcentrale 
inwendig  

Bron: Wikipedia 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fc/2010_06_04Centrale_hydro%C3%A9lectrique_%C3%A0_Fessenheim.JPG
http://la.wikipedia.org/wiki/Fasciculus:Gordon_Dam.jpg
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In de kolom ‘Total system levelized costs’ staat het totaal aan kosten 

voor bouw en gebruik van een centrale rekening houdend met rente, 

afschrijving en capacity factor, teruggerekend naar kosten in dollars 

per MWh. 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit overzicht plaatst je voor een groot dilemma.  

 Opdracht 52 

 

  

Figuur 40  Estimated levelized cost of new generation resources, 2018  

Bron: http://www.eia.gov/forecasts/aeo/er/electricity_generation.cfm 

http://www.eia.gov/forecasts/aeo/er/electricity_generation.cfm
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2.5 Vragen en opdrachten 

25 Noem drie voordelen en drie nadelen van een productielocatie in 

het buitenland. 

 

26 In de tabel staan de vijf transportvormen en de gebieden waarin 

ze verschillen.  

a Rangschik de transportvormen door een waarde van 1 tot en met 

5 in te vullen. Geef een 1 bij de beste transportvorm en 5 bij de 

slechtste transportvorm per gebied.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b  Vergelijk met je buurman als je het af hebt. Wat zijn de 

verschillen en waarom? 

Netwerken 

27 Vul voor de vier grafen uit figuur 20 de onderstaande tabel in. 

Graaf Aantal 

knopen 

Aantal 

takken 

Aantal 

lussen 

Gericht? 

Ja/nee/ook ongericht 

Gewogen? 

Ja/nee 

Samenhangend? 

Ja/nee 

1       

2       

3       

4       

 

28 Welke van de vijf grafen in figuur 41 zijn hetzelfde? 

 

29 Noem twee situaties waarvan je een … 

a ongerichte graaf kunt maken. 

b gerichte graaf kunt maken. 

c graaf kunt maken waarin zowel gerichte als ongerichte takken 

voorkomen. 

d gewogen graaf kunt maken. 

 

30 Hoeveel takken zijn nodig om in een graaf met 5 knopen … 

a elke knoop met elke andere knoop te verbinden? 

b een opspannende boom te maken? 

 

Figuur 41  Grafen  
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31 Hoeveel takken zijn nodig om in een graaf met n knopen … 

a elke knoop met elke andere knoop te verbinden? 

b een opspannende boom te maken? 

 

32 Maak een graaf van de plattegrond van je school. Neem de wc’s 

en eventuele trappen als knopen. Maak daarvoor eerst een schets 

van alle knopen en takken. Zijn er gerichte takken en/of lussen? 

 

33 Bereken hoeveel mogelijke routes er zijn bij een handelsreizi-

gersprobleem met 10 steden. Hoeveel zijn er bij 60 steden? 

 

34 Maak bij de volledige graaf uit figuur 22 een andere mogelijke 

opspannende boom met minimale lengte. Wat moet daar het 

totale gewicht van zijn? 

 

35 Vind de opspannende boom met minimale lengte in de gewogen 

graaf in figuur 42. 

 

36 Waarom wordt het maken van cykels vermeden bij opspannende 

bomen met minimale lengte? 

Het wegennet 

37 De Europese Commissie is het uitvoerende orgaan van de 

Europese Unie, vergelijkbaar met de overheid in Nederland. 

Binnen dit uitvoerende orgaan is EuroStat voor Europa, wat het 

Centraal Bureau voor de Statistiek is voor Nederland, ze 

verzamelt allerlei gegevens over de Lidstaten van de) Europese 

Unie. Enkele van hun statistieken gaat over het wegennet in de 

Europese Unie. 

a Vergelijk de cijfers van het CBS [URL 12] en EuroStat [URL 15; 

kies View Table > Netherlands] als het gaat om de lengte van 

wegen in Nederland in 2011. Hoe verklaar jij de verschillen? 

b Bereken met behulp van extrapolatie van de cijfers van EuroStat 

[URL 16] de totale lengte van autosnelwegen (motorways) in 2011 

in Nederland, en aan de hand daarvan de autosnelwegdichtheid 

per 1 000 km2. 

c Vergelijk de autosnelwegdichtheid per 1 000 km2 in Nederland in 

2011 met die in 2005 m.b.v. het rapport van Profit [URL 17].  

 

38 Op een meetpunt op de vierbaansring van Rotterdam passeren 

per dag gemiddeld 96 000 voertuigen. 

a Hoeveel voertuigen passeren er per uur per baan? 

b Ga uit van een gemiddelde voertuiglengte van vijf meter. Als ze 

bumper aan bumper zouden rijden wat is dan hun snelheid? 

c Stel dat de auto’s onderling met 30 meter afstand rijden wat is 

dan hun snelheid? 

d Uit veiligheidsoverwegingen is voorgesteld om auto’s met twee 

seconden tussenruimte te laten rijden. Wat vind je van dit 

voorstel, gegeven de drukte op de weg? 

Figuur 42  Gewogen graaf  
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De waterwegen 

Om sommige van de volgende vragen te beantwoorden moet je 

wellicht onderzoek doen op het internet.  

39 Negen van de tien economische centra in Europa zijn gevestigd 

aan een rivier of de kust. Wat zou hier een reden voor kunnen 

zijn, naast het tegenwoordige belang van economische 

ontwikkeling? 

 

40 Noem minstens soorten drie waterwegen. 

 

41 Waarom zijn er relatief veel grote internationale havens in Azië? 

 

42 Maak een tijdlijn voor de totstandkoming van het Panamakanaal. 

 

43 Schat het aantal kilometers waterwegen in Europa. 

 

44 Bereken hoeveel vrachtwagens er nodig zijn om evenveel te 

vervoeren als het grootste binnenschip van de Nederlandse vloot. 

 

45 Waarom zijn schepen en treinen altijd energiezuiniger dan 

vrachtwagens? 

 

46 Zoek uit waarom het nodig is dat op het gebied van de 

luchtemissies van zwavel (SO2), stikstof (NOx) en fijnstof (PM10) 

een verbetering wordt gemaakt. Zoek daarbij meteen op hoe de 

binnenvaart dit probeert te doen.  

Utiliteitsnetwerken 

47 In de deze vraag ga je na waarom er voor het transport van 

elektriciteit hoogspanning op het hoofdnet wordt gebruikt. 

a Geef de formule voor elektrisch vermogen en voor spanning. 

b Leidt hieruit de formule P = I2 * R voor elektrisch vermogen af. 

c Welke invloed heeft de stroomsterkte op het elektrisch 

vermogen? 

d Een elektriciteitskabel heeft een weerstand Rk. Zodra er een 

stroom door de kabel loopt is er sprake van een verliesvermogen 

Pk ten gevolge van deze weerstand. De elektriciteitskabel wordt 

gebruikt om het vermogen Pg wat nodig is bij de gebruikers te 

transporteren.  

 Geef een vergelijking voor Pk en een voor Pg. 

 Op welke manier kun je Pk zo klein mogelijk houden, terwijl Pg 

erg groot blijft? 
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48 In de vorige opgave waren er twee weerstanden, die van de kabel 

en die van de gebruikers. De kabelweerstand zorgde voor 

vermogensverlies dat je zo klein mogelijk maakt door de spanning 

te vergroten en zo de stroom te verlagen. Toch zijn er nog steeds 

verliezen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nederland heeft een veel kleiner elektriciteitsnetwerk dan 

Australië en de Verenigde Staten. Ga nu eens uit van een 

gemiddeld verlies van 4% in Nederland. Het CBS geeft voor 2011 

een totaal elektriciteitsgebruik van 122 057 miljoen kWh, tegen 

een gemiddelde prijs per kWh van 0,178 euro (consumentenprijs).  

Hoeveel euro gaat er verloren? 

 

49 In Nederland ligt alleen het landelijk koppelnet boven de grond, 

alle andere netonderdelen liggen onder de grond. Op vakantie in 

Frankrijk zal het je misschien opgevallen zijn dat daar veel meer 

elektriciteitskabels bovengronds lopen. Ook in Amerika is dat zo, 

wellicht heb je dat op tv gezien. 

Leg uit wat voor en nadelen zijn van de in de verschillende 

landen gekozen methode (bovengronds en ondergronds). 

 

50 Welke methoden zijn er voor opwekking van elektriciteit? Deel ze 

in naar grijze en groene energie.  

 

51 Geef bij de genoemde opwekkingen bij vraag 50 aan waar in 

Europa de beste locaties zijn voor elke methode. 

 

52 Je wilt nu investeren voor de toekomst en de stijgende 

elektriciteitsvraag veilig stellen. Ga uit van de gegevens in de 

tabel in figuur 40 (kolom 1 en kolom 6, 1 $ = 0,7496 €). Reken 

voor transportkosten van bijvoorbeeld Zuid Marokko van 

Nederland 1,8 eurocent per kWh. Deze kosten zijn evenredig met 

de af te leggen afstand. Voor welke oplossing (type centrale of 

park en de locatie er van) zou jij kiezen? 

  

Figuur 43a  Quote van Energy Action in Australië 

Bron: http://www.energyaction.com.au/line-loss-factors.html 

Figuur 43b  Quote van Energy Information Administration USA 

Bron:, http://www.eia.gov/tools/faqs/faq.cfm?id=105&t=3 

http://www.energyaction.com.au/line-loss-factors.html
http://www.eia.gov/tools/faqs/faq.cfm?id=105&t=3
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Keuzethema’s 

In overleg met je docent doe je (afhankelijk van de tijd die je er voor krijgt) één of twee van de 

Keuzethema’s A t/m F. 

Hieronder vind je van elk thema een samenvatting met daarbij de werkvormen, de vakken die een rol 

spelen en de titel van de PO die bij elk thema hoort. Ook is een schatting van de verhouding in tijd tussen 

theorie en praktijk gegeven. De studiebelasting is bij elk thema vrijwel even groot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thema A  

 

vakken: ak, na, wi 

studiebelasting: 14 SLU 

 

werkvormen: 

 lees- en opzoekvragen  

 kijkvragen 

 expertgroepen  

 practicum  

 cartoon maken  

 spel  

 literatuuronderzoek 

 affiche maken  

 essay schrijven  

 

verhouding th/pr: 60/40 

 

PO: Ontwerpen van een 

baggerboot.  

Experts in land en water 
Nederland staat internationaal bekend om z’n vele kennis over 

water. Je gaat in dit thema leren over de noodzaak van het 

werken met water. Het behouden van vaarwegen en havens is 

heel belangrijk voor de economie en veiligheid in Nederland. 

Zonder dijken en polders zou een deel van Nederland niet 

bestaan. Je leert over de maatregelen die Nederlanders hebben 

genomen om Nederland droog en veilig te houden.  

 

Kennis over water kun je toepassen in de baggertechniek. Bij 

het ontwerpen van baggerboten moet je verschillende 

vakgebieden combineren. Hierin speelt stromingsleer een 

belangrijke rol. Daarom ga je hier ook mee aan de slag. 

 

Extra info over PO: Verschillende baggertechnieken moet je 

combineren op baggerboten om op een efficiënte manier bagger 

te kunnen verwijderen, verplaatsen en storten. Je gaat een 

baggerboot ontwerpen. Als je die ook daadwerkelijk maakt, dan 

kun je in een bak met zand en water een zandbank verwijderen, 

om vervolgens het zand ergens anders te storten.  
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Thema B  

 

vakken: na, sk 

studiebelasting: 14 SLU 

 

werkvormen: 

 computergestuurde les 

 debat 

 educatief Tv-programma 

 mening geven 

 samenwerken 

 practicum 

 probleemverkenning 

 samenvatten 

 werkbladen 

 essay schrijven 

 nieuwsuitzending 

 schematiseren 

 

verhouding th/pr: 55/45 

 

PO: Het onderzoeken van de 

dichtheden van aardlagen d.m.v. 

luchtdruk. 

Schaliegas in Nederland 
Dit thema gaat over het nieuwe fenomeen: schaliegas. Wat is 

nou precies schaliegas en misschien wel belangrijker, waarom 

wordt er zo druk over gediscussieerd in het hele land en de 

politiek? Je begint met aardgas. Hierbij kijk je naar de winning, 

het transport en wat we er nou eigenlijk mee doen in Nederland.  

Wat is het verschil tussen aardgas en schaliegas en waarom is dit 

‘nieuwe’ gas zo belangrijk? Wat zijn de voordelen en nadelen 

van het boren naar schaliegas? Je bekijkt de verschillen tussen 

de manieren van boren. Daarna ga je kijken  naar het transport 

van het gas binnen Nederland. Je rekent aan de leidingen die 

door heel Nederland liggen. Je verdiept je in waarom Nederland 

zo’n goede ligging heeft binnen Europa en we als land het 

belangrijkste transportpunt van gas willen zijn. Uiteraard komen 

er een paar nieuwe begrippen in voor zoals kleine-veldbeleid, 

fraccen en gasrotonde. Daarnaast ga je een experiment 

opzetten alsof je voor een bedrijf werkt dat boringen wil gaan 

doen in Boxtel. Wat is hier allemaal voor nodig en wat zou je 

willen weten als bedrijf? Wat voor gevaren levert het op als je 

naar schaliegas gaat boren en wat kun je ertegen doen? Als 

laatste is er een discussie over schaliegas. Ben je voor of tegen 

boringen naar schaliegas nadat je al deze kennis hebt verkregen? 

 

Thema C  

 

vakken: in, na, sk, wi 

studiebelasting: 14 SLU 

 

werkvormen: 

 artikelen lezen 

 video kijken 

 formules afleiden 

 vragen beantwoorden 

 automatische systemen 

simuleren  

 flowcharts tekenen 

 grafieken tekenen 

 

verhouding th/pr: 75/25 

 

PO: Het ontwerpen van een 

automatisch systeem waarmee je 

een logistiek probleem in de 

staalproductie gaat bekijken.  

Spoorwegen 
In het eerste deel ligt de focus op de NS. Hierbij komen zowel 

actuele thema’s aan bod als een aantal wis-, schei- en 

natuurkundige principes die van belang zijn voor het treinvervoer 

in Nederland. Waarom is het maken van een dienstregeling 

moeilijk? Waarom moet een trein wachten als hij wordt ingehaald 

door een andere trein? Waarom ontstaat er soms overal tegelijk 

vertraging? Onder andere deze vraagstukken komen in dit thema 

aan bod.  

 

In het tweede deel ga je kijken naar de logistiek achter het 

treintransport bij de ‘hoogovens’ in IJmuiden. Hier worden 

treinen onder andere gebruikt om gesmolten ijzer te vervoeren. 

In deze paragrafen leer je dan ook over de chemische processen 

die bij het maken van ijzer aan bod komen, en hoe je grafieken 

tekent waarin je in één oogopslag kan zien hoe het gehele proces 

logistiek sneller kan. Verder ga je in een praktische opdracht aan 

de slag met ‘Systematic’ om een automatisch systeem te 

simuleren waarmee je het vervoer van gesmolten ijzer in goede 

banen kunt leiden. 
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Thema D  

 

vakken: ec, in, na, wi 

studiebelasting: 14 SLU 

 

werkvormen: 

 vragen maken 

 excursie 

 fotoverslag 

 rollenspel 

 quiz 

 presentaties 

 digitaal spel 

 kwartetspel 

 film kijken 

 discussie 

 programmeren 

 

verhouding th/pr: 60/40 

 

PO: Het maken van een portfolio 

van de verschillende opdrachten. 

ECT, European Container Terminal 
De terminal van ECT ligt in de haven van Rotterdam en er vinden 

diverse transportactiviteiten plaats. De verschillende logistieke 

processen die hierbij een rol spelen komen voorbij.  

Dat zijn o.a. de vervoersstromen, de soorten containers en het 

verdere transport naar Europa.  

 

Daarnaast gaat dit thema in op de manier van opslag van 

containers op het terrein. Vervolgens leer je hoe de containers 

op de terminal verplaatst worden. Het thema gaat ook in op de 

machines die daarbij nodig zijn en de manier waarop de 

aansturing daarvan plaatsvindt. De automatisering die de ECT 

gebruikt, komt in verschillende paragrafen terug. Tot slot komen 

de verschillende vormen van overslag op andere voer- en 

vaartuigen aan bod. 

 

Er zijn diverse argumenten te bedenken die een rol spelen bij de 

keuzes voor een bepaalde vorm van transport. Welke beslissing 

neem je bij de afweging tussen duurzaamheid en economische 

belangen? Met behulp van computermodellen en 

wetenschappelijke onderbouwing leer je de juiste keuzes te 

maken op dit gebied. 

 

Thema E  

 

vakken: na, wi, in 

studiebelasting: 14 SLU 

 

werkvormen: 

 onderzoeken 

 debat 

 ontwerpen 

 samenwerken 

 poster 

 presentatie 

 advies 

 brainstorm 

 mindmap 

 rollenspel 

 applet 

 filmpje 

 

verhouding th/pr: 65/35 

 

PO: Implementatie 

energienetwerk in Amsterdam. 

Elektriciteit: handel en transport  
Nederland is een grote speler op het gebied van de handel in 

elektriciteit. Elektriciteitscentrales in Nederland gebruiken 

vooral fossiele brandstoffen om elektriciteit op te wekken. Dit 

draagt volgens het IPCC bij aan een versterkt broeikaseffect, wat 

op den duur catastrofaal kan worden voor onze 

leefomstandigheden. Tevens stijgt nog steeds de vraag naar 

energie. Daarom is de aanleg van een duurzaam energie-netwerk 

van belang om aan de energiebehoefte te blijven voldoen. Een 

Smart Grid is een electriciteitsnetwerk dat door middel van ICT 

(bijv. controle algoritmen), `slimme’ meters, enz. tot slimmer 

gebruik van energie leiden, waarbij vraag en aanbod op elkaar 

worden afgestemd. 

 

In Nederland is er geen constant gebruik van elektriciteit. In de 

nacht gebruiken inwoners en bedrijven in Nederland weinig 

elektriciteit in vergelijking met overdag. Dankzij de handel met 

andere landen hebben Nederlandse elektriciteitscentrales de 

mogelijkheid om op een constant vermogen elektriciteit op te 

wekken. In dit thema ga je bestuderen hoe deze handel werkt 

en hoe hoogspanningsleidingen elektriciteit vervoeren.  

Verder komt er een aantal toekomstscenario’s aan bod om de 

handel in elektriciteit beter te laten verlopen op internationaal 

niveau.  
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Thema F  
 

vakken: wi, na, in 

studiebelasting: 14 SLU 

 

werkvormen: 

 expert groepen 

 onderzoek op internet 

 applet 

 practicum 

 proces simuleren 

 placemat opdracht 

 samenwerken in tweetal 

 samenwerken in groep  

 

verhouding th/pr: 60/40 

 

PO: Onderzoeken welke factoren 

bepalen hoeveel olie je uit een 

oliereservoir kunt halen. 

Logistiek in de bodem  
In di thema kijk je naar logistiek binnen de olie-industrie. Olie 

speelt een grote rol in ons dagelijks leven, direct en indirect. Je 

kijkt naar verschillende facetten, zoals transport van olie door 

tankers, maar ook hoe olie stroomt door een gesteente. Je 

onderzoekt dit zelf door het doen van een experiment waarin je 

twee soorten gesteenten met elkaar vergelijkt op een aantal 

voor olie belangrijke grootheden. Anderzijds leer je rekenen met 

een algoritme (= een oplossingsschema) dat geschikt is om 

processen, zoals oliestromen in gesteenten, na te bootsen. 

 

Je werkt in deze opdracht veel samen en bent veel praktisch 

bezig. Je maakt gebruik van applets en materiaal op internet.  
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