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1. Wielen1. Wielen1. Wielen   

Waar denk jij aan bij wielen? 
Aan een auto? Of  aan je fiets?  
Aan een trein? 
Toch zijn er veel meer soorten wielen. 
Wielen waar je niet gelijk aan denkt? 
In een klok zitten ook wieltjes. 
Een pottenbakker gebruikt ook een 
wiel. 
Dit boek gaat over allerlei soorten 
wielen. 
Wie heeft dat wiel uitgevonden? 
Dat weten we niet. 
We weten alleen dat het al heel lang 
bestaat. 



 
Het wiel is gemaakt door de mens. 
Zes duizend jaar geleden was het 
wiel er al. 
Dat wiel zat niet aan een kar.  
De pottenbakker gebruikte dit wiel. 
Hij draaide een platte schijf  rond. 
In het midden lag een stuk klei. 
Het wiel draaide en draaide maar. 
Zo kreeg de klomp klei een mooie 
ronde vorm. 
De pottenbakker kon nu potten, bor-
den, vazen en schalen maken. 
Zonder zo’n wiel werd een pot lang  
niet zo mooi rond. 

2. Draaien maar !2. Draaien maar !2. Draaien maar !   

de pottenbakker 



Heel lang geleden hakte een hout-
hakker een grote boom om.  
De boom stond op een heuvel. 
De houthakker hakte de grote stam 
in kleine stukken. 
Hij haalde de takken van de stam 
af. 
De stukjes stam hadden een mooie 
ronde vorm. 
De houthakker droeg een stam de 
heuvel af. 
Hij struikelde en viel. 
De stam glipte uit zijn handen. 
En rolde zo de heuvel af. 
De houthakker kreeg een idee! 
Welk idee kreeg de houthakker? 
 

3. De boomstam3. De boomstam3. De boomstam   

mooie ronde stammen 



Natuurlijk rolde de houthakker al zijn 
stammen de heuvel af. 
Ook zonder heuvel ging rollen gemak-
kelijker dan dragen. 
De houthakker vertelde zijn verhaal 
door. 
Een slimme steenhouwer hoorde het 
verhaal ook. 
Hij vroeg de houthakker om drie 
boomstammen. 
Hij tilde een zware steen op de 
stammen. 
Hij duwde de steen vooruit. 
De steen rolde over de stammen. 
Steeds legde hij weer één van de 
stammen vooraan. 
Nu hoefde de steenhouder niet meer 
te sjouwen met de steen. 

4. Rollen maar !4. Rollen maar !4. Rollen maar !   

De steen rolt over de stammen 



Heel vroeger werd er ook wel een slee gebruikt.  
Zo kon je iets zwaars vooruit slepen op de slee. 
Kijk maar naar de plaatjes. 

Je ziet hoe langzaam de kar met wielen met een as 
geboren wordt. Het wiel draait om de  as of  de spil  heen. 

5. Van rollen naar rijden5. Van rollen naar rijden5. Van rollen naar rijden   

de as  



De eerste wielen waren zwaar. 
Ze waren van steen gemaakt. 
Dat maakte de kar zwaar. 
Je moest flink trekken of  duwen. 
Het zou handig zijn als die wielen 
minder zwaar waren. 
Het wiel werd een ronde houten 
schijf. 
Later kwamen er spaken in het 
wiel. 
Dat maakte het wiel nog lichter. 
Ook kwamen er vier wielen onder 
de kar. 
Zo werd de kar groter. 
  

6. Lichter, beter, sterker6. Lichter, beter, sterker6. Lichter, beter, sterker   

spaken 

hout 
steen 

vier wielen 



Een houten wiel is hard.  
Op de weg bonkt het wiel door 
kuilen. 
Soms scheurde het houten wiel 
door dat gebonk. 
Het was kapot. 
Een ijzeren band rond het hout 
maakte het wiel sterker. 
Maar het ijzer maakte veel herrie. 
Pas veel later kwam er een rand 
dik rubber omheen. 
Nu veerde het wiel een beetje. 
En de wielen draaiden stil rond. 
Nog later ontdekten mensen de 
holle band met lucht erin. 
Met zo’n luchtband veerde het 
wiel nog beter. 

7. Hobbel de bobbel!7. Hobbel de bobbel!7. Hobbel de bobbel!   

de luchtband 

Zo verandert het wiel 



Wielen werden niet alleen onder karren 
gebruikt. 
Het wiel was handig voor allerlei dingen. 
Het wiel maakte het leven minder zwaar. 
Kijk maar eens naar de plaatjes. 
  

Dit is een spinnewiel.  
Met dit wiel kun je draden spinnen van wol. De 
wol van het schaap wordt met dit wiel een draad. 
Met die draad kun je een trui breien. 

Dit is een wiel bij een waterput.  
Het water zit diep in de put. Het wiel draait rond. Het touw 
rolt op rond het wiel. Zo komt de zware emmer omhoog. 

8. Overal wielen8. Overal wielen8. Overal wielen   

het spinnewiel 

de waterput 



Langs dit wiel stroomt water.  
Dit wiel noem je ook wel een rad.  
Het rad draait mee met het stromende water. 
Het draaiende rad kan van alles laten bewegen: 
een zaag, een hamer of een pers. 

Dit wiel heet een katrol. 
In het wiel zit een gleuf. 
Er past een touw of een kabel in. 
De katrol helpt om zware dingen 
omhoog te takelen. 
Katrollen vind je op schepen en 
aan een hijskraan. 

de katrol 

de hijskraan 

het rad 

de katrol 



Dit wiel heet noem je een tandwiel 
Een tandwiel heeft scherpe tanden. 
Bij een tandwiel hoort een ketting. 
In de ketting zitten gaten. 
De tanden van het wiel passen in 
die gaten. 
Tandwielen vind je op je fiets. 
Een tandwiel aan de trappers. 
Een ander tandwiel aan het achter-
wiel. 
Trappen maar! 
Het grote tandwiel gaat draaien. 
De ketting draait mee. 
Nu gaat ook het kleine tandwiel 
draaien samen met het achterwiel. 
Je fiets gaat rijden. 

het tandwiel 

de ketting 



Tandwielen zijn er ook in het klein. 
Je vindt ze overal. 
In horloges, printers, mixers en punten-
slijpers. 

En soms is één wiel genoeg. 
De kruiwagen maakt met dat 
ene wiel het werk licht. 
En met één wiel kom je ook 
op de weg vooruit. 

de kruiwagen 



Een auto heeft meer dan vier wielen. 
Tel jij er maar vier? 
We kijken even verder. 
Zie je het wiel binnen in de auto? 
Dat is het stuurwiel. 
Nu kijken we onder de motorkap. 
Zie je de motor? 
Op het plaatje is de motor open. 
Zo kan je er goed in kijken.  
In de motor zitten heel veel wielen.  
Hoeveel zie jij er? 
Die wielen in de motor zorgen dat de 
wielen onder de auto gaan draaien. het stuurwiel 

de motor 



9. Filmpjes9. Filmpjes9. Filmpjes   

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/een-

watermolen-water-wordt-gebruikt-om

de watermolen 

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/de-

fietsenfabriek-een-kijkje-in-de-

De fietsenfabriek 

https://schooltv.nl/video/een-watermolen-water-wordt-gebruikt-om-energie-op-te-wekken/#q=watermolen
https://schooltv.nl/video/een-watermolen-water-wordt-gebruikt-om-energie-op-te-wekken/#q=watermolen
https://schooltv.nl/video/de-fietsenfabriek-een-kijkje-in-de-fietsenfabriek/#q=rad
https://schooltv.nl/video/de-fietsenfabriek-een-kijkje-in-de-fietsenfabriek/#q=rad






Bronnen en foto’sBronnen en foto’sBronnen en foto’s   

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Wiel 

http://www.portfoliohalina.com/transport/wheel.html 

http://www.historyforkids.org/scienceforkids/physics/machines/wheel.html 

http://kids.britannica.com/comptons/art-54143/The-invention-of-the-wheel 
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