
Wielen 



inhoud 

1. Wielen 3 

 2. Draaien maar! 4 

3. De boomstam 5 

 4. Een goed idee 6 

 5. Van rollen naar rijden 7 

6. Lichter, beter, sterker 8 

7. Hobbel de bobbel 9 

8. Nog meer wielen 10 

9. Filmpjes 13 

 Pluskaarten A en B 14 

 Bronnen  16 

 Colofon en voorwaarden 17 



1. Wielen 

Waar denk jij aan bij wielen? 
Aan een auto? Of  aan je fiets?  
Aan een trein? 
Toch zijn er veel meer soorten wielen. 
In dit boek over wielen krijg je antwoord op 
vragen als: 
 Waar werd het eerste wiel voor gebruikt? 
 Wat heeft een boomstam met een wiel te 

maken? 
 Hoe werden de eerste zware dingen 

vervoerd? 
 Hoe veranderde het wiel? 
 Wat is een spinnenwiel? 
 Hoe werkt een waterrad? 
 Wat is een katrol? 
 Wat is een tandwiel? 
 Hoeveel wielen heeft een auto? 



2. Draaien maar 

Oud 
Het wiel is bedacht door de mens. 
Zes duizend jaar geleden was het wiel er al. 
Dat wiel was niet om te rijden. 
Het zat niet onder een wagen. 
 
 
Rond 
Het eerste wiel was van de pottenbakker (1). 
Dit wiel was een platte schijf. 
De schijf  was eerst van steen. 
Die schijf  lag plat en draaide rond. 
In het midden lag een stuk klei. 
Het wiel draaide en draaide rond. 
De pottenbakker kon zo een ronde vorm maken. 
De ronde vorm van een vaas, een schaal of  een pot. 
Je kon ook een pot maken zonder wiel. 
Maar die pot werd niet zo mooi rond. 
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3. De boomstam 

Jor is op zoek naar een mooie boom.  
Hij wil van de stam een kano maken.  
Jor gaat op pad met zijn bijl  
Na lang zoeken vindt hij zijn boom.  
Hij staat boven op een heuvel.  

Jor hakt met zijn bijl in de stam.  
Het zweet loopt over zijn gezicht.  
Eindelijk valt de boom om.  
Nu hakt Jor de takken van de boom.  
Zo houdt hij alleen de zware stam over.  
Hoe krijgt hij die stam bij het water?  
Jor wil hulp halen.  
Hij loopt naar beneden,  
maar struikelt over de stam.  
De stam begin te rollen.  
Met een vaart rolt het ding de heuvel af.  

 

 

wielen 

 



4. Een goed idee 
 

 

Jorts buurman ziet ook de stam rollen.  
Hij krijgt een goed idee.  
Een rond ding rolt. Het beweegt.  
Buurman Jak hakt ook een boom om.  
Hij hakt zijn stam in vier stukken.  

De vier stammen legt hij achter elkaar (1).  
Hij hijst er een zware steen op.  
Nu kijken of het idee echt werkt.  
Jak duwt tegen de steen.  
De boomstammen beginnen te rollen.  
De steen rolt mee.  
De steen komt bij de laatste boomstam.  
Jak stopt en legt de twee eerste stammen achteraan.  
Zo kan Jak weer verder rollen.  
Jak is trots op zijn uitvinding.  
Iets zwaars verplaatsen was nu niet zo moeilijk meer.  
Jak had één van de eerste wielen ontdekt.  

 
wielen 

 

11  



5. Van rollen naar rijden 

Hoe ging het verder?  
Dat zal ik jullie vertellen.  
Heel vroeger gebruikten mensen ook de slee.  
Niet alleen in de winter, hoor.  
Je kon er ook zware dingen mee slepen over land.  
Zie je de boomstam (1) en de slee (2)?.  
Ze werden samen gebruikt.  
Op de plaatjes wordt de boomstam steeds kleiner.  
En het lijkt steeds meer op een kar.  
De kar is niet zo zwaar meer.  
Het stuk hout tussen de wielen noem je de as (3).  

wielenwielen  
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6.  Lichter, beter, sterker 

Ik hakte wielen uit steen.  
Het was veel werk.  
Ze waren sterk, maar wel zwaar.  
Later werden de wielen van hout.  
Ze waren een stuk lichter.  
Nog later werden de wielen nog lichter.  
Er kwamen spaken (1) in het wiel.  
Om het houten wiel kwam een ring van ijzer (2).  
Zo was het wiel licht en toch sterk.  
Karren werden steeds groter.  
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7. Hobbel de bobbel 

Er kwam een paard voor de wagen.  
Dat maakte het voor mensen gemakkelijk.  
De wegen zaten vol hobbels.  
De wagen schudde heen en weer.  
Er kwam vering (1) op de kar.  
Later ontdekte men rubber.  
Er ging een band van rubber om het wiel.  
Dat maakte minder herrie op de weg.  
Nog later bedacht iemand de luchtband (2).  
Nu was de vering van het wiel heel goed.  

 Zo werkt vering.  
De as zit vast tussen de wielen.  
Op de as zitten 2 kromme metalen platen vast.  
Dit is de vering.  
Bovenop de vering zit een draagbalk.  
Op de draagbalk zit de laadbak vast.  
Bij een hobbel buigen de twee platen van metaal.  
Ze vangen de schok op. De laadbak veert mee.  

de as 

de vering 

de draagbalk 

de laadbak 
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8. Nog meer wielen 

 Met een spinnenwiel 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.  

 

Wielen zaten niet alleen onder karren.  
Het wiel was handig voor allerlei dingen.  
Het wiel maakte het leven minder zwaar.  
Lees hier en verderop meer over drie wielen.  

 

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.  

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 noem je een tandwiel (1).  
Een tandwiel heeft scherpe tanden.  
Bij een tandwiel hoort een ketting (2).  
De ketting past in de tanden van het wiel.  
Tandwielen vind je op je fiets.  
Een tandwiel aan de trappers.  
Een ander tandwiel aan het achterwiel.  
Trappen maar en je gaat vooruit.  
Het komt door de draaiende tandwielen.  
Tandwielen vind je ook in oude horloges,  
printers, mixers en puntenslijpers.  

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.  
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 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 (1).  
Nu kijken we onder de motorkap.  
Zie je de motor (2)?  
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.  

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

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/een-watermolen-water-wordt-gebruikt-om-

energie-op-te-wekken/#q=watermolen  

de watermolen De pottenbakker 

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/theepotten-uit-japan-hoe-worden-ze-gemaakt/

#q=pottenbakker  

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-eenwieleren/#q=wiel 

Eenwieleren De fietsenfabriek 

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/de-fietsenfabriek-een-kijkje-in-de-fietsenfabriek/

#q=rad  

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/theepotten-uit-japan-hoe-worden-ze-gemaakt/#q=pottenbakker
https://schooltv.nl/video/theepotten-uit-japan-hoe-worden-ze-gemaakt/#q=pottenbakker
https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-eenwieleren/#q=wiel
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 

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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