
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Weetje: 

In het 

stuwmeer kan 

totaal 39.3 

miljard kubieke 

meter water. 

Nederland kan 

je daarmee 

onderwater 

zetten met een 

laag water van 1 

meter. 

In de dam staan 

26 turbines die 

zorgen voor het 

opwekken van 

de stroom. 

 

Leerling - informatie 

China      
- De Drieklovendam -  

Inleiding 

Vandaag gaan we kijken wat de Drieklovendam precies is. Waar heeft die 

mee te maken? Zijn dat drie kloven met allemaal een dam? Of is het één 

grote dam die gemaakt is langs drie kloven? Dat gaan jullie deze les 

ontdekken. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het beloofde land  

Het oude Israël en de Bijbel horen bij elkaar. De Bijbel begint al in Genesis, 

het eerste Bijbelboek,  over Israël. In de Bijbel staat dat Israël het 

‘beloofde land’ is van het Joodse volk. Niet alleen de Joden zien Israël als 

een heilig land. Ook christenen en moslims geloven dat Israël het land is 

waar God eenmaal zal terugkeren. Christenen vinden dit in het Oude 

Testament, Moslims lezen dit in de Koran. Op 15 mei 1948 werd de staat 

Israël opgericht. Eindelijk had het Joodse volk, dat eeuwenlang was vervolgd 

en opgejaagd, een eigen plek. Duizenden Joden die de Tweede 

Wereldoorlog hadden overleefd, emigreerden naar de nieuwe staat en 

bouwden een nieuw bestaan op. De staat Israël is er dus nog niet zo lang, 

maar de geschiedenis van het land is al heel oud, uit de tijd van de Bijbel. 

Het overgrote deel, namelijk 80% van de bevolking, is Joods. Je hebt dus te 

maken met een Joodse cultuur. Van de andere 20% is het merendeel 

moslim en een klein aantal christen.  

 

 Kun jij kenmerken noemen van een Joodse cultuur? 

 
Religieuze plaatsen 

Israël is het land van de Bijbel. Al eeuwenlang komen christenen en joden 

naar het land om plaatsen te bezoeken die in de Bijbel worden genoemd en 

waar bijzondere gebeurtenissen uit de Bijbel kunnen worden herdacht. 
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Opdracht: 

Zoek in de atlas met je buurman of buurvrouw op de kaart China de 

volgende punten op: 

- De rivier de Jangstekiang; 

- De grote steden langs deze rivier; 

- De Drieklovendam in deze rivier. 

 

De drieklovendam 
De Drieklovendam is een enorme dam die gebouwd is in de rivier de 

Janstekiang. Deze dam is wel meer dan een kilometer lang. Achter de 

grote dam ligt een enorm stuwmeer. Doordat deze dam gebouwd is zijn 

er geen overstromingen meer van de Jangstekiang. Voordat deze dam er 

was overstroomde deze rivier vaak, maar nu wordt het water 

tegengehouden en opgevangen in het stuwmeer achter deze dam. Een 

ander voordeel is dat door deze dam elektriciteit opgewekt kan 

worden. 

 

Het opwekken van elektriciteit 

Het opwekken van elektriciteit is erg belangrijk. Wij gebruiken namelijk 

voor veel apparaten elektriciteit. Denk maar aan de computer, de 

wasmachine, de magnetron en nog veel meer. Elektriciteit kan op veel 

manieren opgewekt worden. Dit betekent dat je zorgt voor elektriciteit. 

Eén manier is met behulp van een dam en een stuwmeer. De dam houdt 

het water tegen. In de dam wordt het water doorgelaten en stroomt 

van hoog naar laag met een enorme snelheid tegen schoepen van een 

rad aan. Doordat deze schoepen gaan draaien, gaat er ook een dynamo 

draaien. Net zoals bij je fiets. Doordat je wiel van je fiets draait tegen je 

dynamo gaat je licht branden. Bij zo’n dam is zo dynamo natuurlijk veel 

groter. Deze stroom die opgewekt wordt gaat naar de huizen toe die de 

stroom gebruiken. Duizenden mensen maken gebruik van de stroom die 

opgewekt wordt bij de Drieklovendam. 

 

Opdracht: 

Bedenk op welke manieren er nog meer stroom opgewekt kan worden. 

Welke manieren zijn goed voor het milieu en welke niet?  
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