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Verkorte leerroute 1 - 3 - 4 - 7

2.3 Infrastructuur en energie
Lees ‘Transport van brandstoffen’

1

a Wat zijn de juiste beweringen?
A De mens heeft invloed op de ligging van een aardgasveld.
B Een terminal is hetzelfde als een elektriciteitscentrale.
C Elk land beschikt over voldoende eigen energiebronnen.
D In een raffinaderij wordt aardolie schoon gemaakt en
verder verwerkt.
E Op de ligging van een olieveld of steenkoolmijn heeft de
mens geen invloed.
F Pijpleidingen voor aardgas of aardolie kunnen meer dan
1000 km lang zijn.

D, E, F
b Geef bij elke van de volgende situaties aan wat het meest
voor de hand liggende transportmiddel zou zijn.
- Steenkool uit Zuid-Afrika is bestemd voor een Franse
elektriciteitscentrale. per schip
- Gas uit de Noordzee moet naar een elektriciteitscentrale
in IJmuiden. pijpleiding
- Olie uit de Rotterdamse haven gaat naar het Ruhrgebied
in Duitsland.

pijpleiding of binnenvaartschip

c Aardgas verandert bij heel lage temperaturen in een
vloeistof. Welk voordeel levert dit op?

Het is makkelijk te transporteren.

2

Bekijk bron 6.
a De witte ronde ‘silo’s’ in de haven zijn tanks waarin aardolie
opgeslagen ligt. Hoeveel liter denk je dat er in zo’n tank past?

114 000 m3, ofwel 114 miljoen liter.
b In een olie- of gashaven staan vrijwel altijd ook
raffinaderijen. Geef hiervoor een verklaring.

Het is voordelig om de raffinaderij dichtbij de
grondstofvoorraad te plaatsen. Raffinaderijen zijn
vaak grote en vervuilende fabrieken voor wie een
industrieterrein ideaal is.
c De meeste landen die zelf geen aardolie hebben, hebben
wel eigen raffinaderijen. Waarom is dit?

Het is goedkoper om ruwe olie te kopen en zelf te
bewerken dan het al geraffineerd in te kopen.

3

Bekijk bron 5.
a Niet alle olie- en gashavens hebben een verbinding met een
pijplijn. Hoe komen zij dan aan olie of gas?

met schepen

Op de kaart staat de stroomrichting niet aangegeven.
b In welke richting stroomt de olie of het gas? Omcirkel het
juiste antwoord per zin.
• van Afrika richting Spanje/ van Spanje richting Afrika
• van Frankrijk richting Nederland / van Nederland richting
Frankrijk
• van het Turkse binnenland richting Turkse havens / van de
Turkse haven landinwaarts
Rusland levert bijna een derde van alle aardgas die in
Europa nodig is. Rusland levert dit aardgas via zoveel
mogelijk verschillende pijpleidingen.
c Geef hiervoor een economische (denk aan geld) en een
politieke (dit gaat om macht) verklaring.
Economisch: Om te voorkomen dat de aanvoer stil

komt te liggen als er een leiding stuk is en om aan
zoveel mogelijk landen te kunnen leveren.
Om te voorkomen dat een land waardoor
een Russische pijpleiding ligt te veel macht kan
uitoefenen op Rusland, door bijvoorbeeld te dreigen
de gaskraan dicht te draaien.

Politiek:

Lees ‘Transport van elektriciteit’

4

a Noem vier mogelijke brandstoffen voor een thermische
centrale.

aardolie, aardgas, kolen, biomassa
b Hoe werkt een thermische centrale? Zet de zinnen in de
juiste volgorde.
1 Brandstoffen worden aangevoerd.
2 De stoom zorgt ervoor dat een turbine gaat draaien.
3 In een generator wordt elektriciteit opgewekt.
4 De brandstof wordt verbrand.
5 Via hoogspanningslijnen verlaat de stroom de centrale.
6 Water wordt verhit tot stoom.

1-4-6-2-3-5
c Bedenk twee redenen waarom thermische centrales vaak
aan een rivier of zee gelegen zijn.

Twee van de volgende antwoorden: makkelijk om de
brandstof aan te voeren, water beschikbaar voor
de productie van stoom, water beschikbaar om te
koelen
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Bekijk bron 7.
d Noem drie nadelen van het illegale aftappen van stroom.
1
2
3

Het is niet veilig.
Er gaat veel stroom verloren.
Er wordt niet voor betaald.

5

Bekijk figuur 3.
Beoordeel de volgende stellingen. Zijn ze juist of onjuist?
• De grootste exporteurs van elektriciteit zijn Frankrijk,
Duitsland en Italië.
•

onjuist

Er zijn in Europa heel wat landen die zelf niet over
voldoende energie beschikken.

•

Nederland produceert net zo veel stroom als het nodig
heeft.

•

juist

onjuist

Deze kaart is een aanwijzing dat landen onderling
verbonden zijn met stroomkabels.

•

7 Leerdoelen

a Waarom wordt er zo veel met brandstoffen en elektriciteit
in de rondte gesjouwd? Geef de twee redenen.
1

Het is handel, er kan geld mee verdiend worden.

2

Het is voor sommige landen noodzaak, omdat ze
niets hebben.

b Hoe komt de energie van de bron naar de gebruiker?
Welke infrastructuur is daarvoor nodig? Werk de volgende
scenario’s stap-voor-stap zo volledig mogelijk uit.
Gebruik eventueel de atlas!
1 Een Noorse waterkrachtcentrale levert de stroom
waarmee jij ’s nachts je mobiel oplaadt.

Bijvoorbeeld: waterkrachtcentrale,
hoogspanningslijnen, transformatorstation,
stroomkabels, stopcontact.

juist

Je kunt uit deze kaart niet opmaken hoeveel stroom een
land gebruikt.

juist

2 De benzine in je scooter is afkomstig van een aardolieveld
in Nigeria.
FIGUUR 3

Hoeveelheid elektriciteit
(import en export)
in miljard kWh (2013)

Bijvoorbeeld: boortoren, pijpleiding, haven,
tankschip, haven, raffinaderij, terminal, tankwagen,
tankstation.
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3 Je neemt een warme douche dankzij Russisch aardgas.

export

Bijvoorbeeld: boortoren, aardgasraffinaderij,
pijpleidingen, verwarmingsketel in huis,
warmwaterleiding.

4 De tv doet het op stroom afkomstig van de
Energiecentrale Sittard die volledig stookt op biomassa.

Bijvoorbeeld: plantsoendienst in Sittard
en omstreken, thermische centrale,
hoogspanningslijnen, stroomkabel.
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