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We weten dat onze brug onderhevig is aan trek- en drukkrachten, maar aan 

hoeveel?  

 

Onderzoeksvraag analyseren:  

Wat moet je doen? kleur het juist bolletje.  

O  Onderzoeken of de brug onderhevig is aan de trek –en drukkracht.  

 

                 O  Onderzoeken aan hoeveel trek- en drukkracht onze brug onderhevig is.  

 

 Dit blad dient als basis om zelf op onderzoek 

uit te gaan, en bestaat uit verschillende delen:  

- Onderzoeksvraag analyseren.  

- Onderzoek uitvoeren.  

- Waarnemingen noteren.  

- Besluit 

 

Om kunnen te bepalen aan hoeveel kracht onze 

brug onderhevig is moet je natuurlijk weten wat 

kracht is en hoe je dat kan berekenen. Kijk er 

de infofiche maar eens op na. 

 



1. Trekkracht (Ft) 

 

Ft = (massa die trekt aan de brug + massa brug) x zwaarteveldsterkte 

                    ……………kg                   …………..kg           ………….N/kg 

Ft = ……………………………………. N 

 

 

2. Drukkracht (Fd) 

 

Fd = (massa die duwt op de brug + massa brug) x zwaarteveldsterkte 

                       ………….kg                 …………….kg          …………..N/kg 

Fd = ……………………………………. N 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan hoeveel trek- en drukkracht is je brug onderhevig? 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Je kan je berekening ook eens 

nameten met een Newtonmeter. 



Evaluatie: onderzoeken van trek- en drukkrachten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zeer zwak  Zwak  Goed  Zeer goed  

Analyse van de 

onderzoeksvraag 

 

Ik heb de foute 

mogelijkheid 

aangekruist of 

niet 

geantwoord 

  Ik heb de 

juiste mogelijk 

aangekruist   

Ik      

De leraar      

Het onderzoek 

uitvoeren 

 

Ik heb niet alle 

stappen van 

het onderzoek 

uitgevoerd 

  Ik heb alle 

stappen van 

het onderzoek 

uitgevoerd 

Ik      

De leraar      

Waarneming noteren 

 
 

Ik heb niet 

alles genoteerd 

  Ik heb alles 

netjes 

genoteerd 

Ik      

De leraar      

Antwoord op de 

onderzoeksvraag 

formuleren 

 

Mijn antwoord 

is niet correct 

en niet 

gebaseerd op 

mijn onderzoek 

  Mijn antwoord 

is correct en 

gebaseerd op 

mijn 

onderzoek  

Ik      

De leraar      

 Zeer zwak  Zwak  Goed  Zeer goed  

Trek – en 

drukkrachten 

 
 

Ik heb de trek- en 

drukkracht niet 

kunnen nameten   

  Ik heb de trek- en 

drukkracht kunnen 

berekenen en 

nameten    

Ik      

De leraar      

Evaluatie van je onderzoekje: 

Wie kan dit oplossen? 

Beton is goed bestand tegen drukkracht en staal 

tegen trekkracht. Hieronder zie je een tekening van 

een betonnen wegdek, teken er de betonnen 

bewapening (op de juiste plaats) eens in? 


