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De CO2 concentratie 
is de hoogste in 
2 miljoen jaar 

We zullen al 
in 2030 een 

temperatuurstijging 
van 1,5°C bereiken 

De zeespiegel stijgt, 
deze ontwikkeling 
zal eeuwen duren 

om terug te draaien 

Het ijsoppervlak 
in het noord-

poolgebied is het 
kleinste in 1000 jaar

Het weer wordt 
extremer 

WAAROM 
HERNIEUWBARE 
ENERGIE?
Het VN-klimaatpanel (IPCC) heeft recent (augustus 2021) een klimaatrapport (AR6) 
van 3000 pagina's gepubliceerd. 234 wetenschappers hebben de afgelopen drie 
jaar aan het rapport gewerkt. In eerdere rapporten werd nog tot voorzichtigheid 
gemaand. Nu staat er keihard dat het ‘onbetwistbaar’ en ‘onmiskenbaar’ is dat de 
huidige opwarming wordt veroorzaakt door menselijke activiteiten. 

Wat kunnen we doen?
Het is cruciaal dat de wereld meer prioriteit geeft aan 
hernieuwbare energie en technologieën die CO2-neutraal 
zijn, zodat we de uitstoot van broeikasgassen verminderen.

Daarom geven we in deze brochure uitleg over een aantal 
verschillende hernieuwbare energiebronnen. Daarbij ook 
een aantal experimenten en producten om praktisch aan de 
slag te gaan met dit onderwerp.  

De toename van 
de hoeveelheid 
CO2 in de 
atmosfeer is te 
wijten aan de 
mens, net zoals 
de opwarming 
van de aarde 
te wijten is 
aan menselijke 
activiteiten. 

De gevolgen
Extreme weersverschijnselen zijn het gevolg van klimaatverandering en we zullen het vaker - en heftiger 
- zien. Enorme neerslag heeft geleid tot overstromingen in Duitsland en België, extreme hittegolven in 
Canada, Australië en recentelijk deze zomer in Griekenland en Turkije met temperaturen rond de 50°C. 
Er is geen twijfel meer dat we in een tijd van klimaatverandering leven. 
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JOULE IS DE 
 EENHEID VOOR 
ENERGIE 

WATT IS DE EENHEID 
VOOR VERMOGEN
Watt is een uitdrukking van 
de hoeveelheid energie die 
 bijvoorbeeld een gloeilamp 
 verbruikt in joule per seconde.

Alle dingen waarmee we ons 
omringen bevatten op de een of 
andere manier energie.  Hoeveel 
energie het bevat, wordt 
 gemeten in Joule (J).

Wanneer een lamp bijvoorbeeld 
een vermogen van 7 watt heeft, 
betekent dit dat hij 7 joule 
elektrische energie per seconde 
omzet in licht en warmte. 

WAT IS
ENERGIE?
We kunnen energie niet direct zien, maar we kunnen wel zien wat je 
er mee kan doen. Een huis verwarmen of verlichten, een auto laten 
rijden, of muziek afspelen. Energie kan niet verdwijnen (wet van 
behoud van energie) maar wel veranderen en worden omgezet in 
andere vormen van energie. 

We kunnen niet alle vormen van energie even gemakkelijk gebruiken, 
daarom wordt soms gezegd we dat energie verloren kan gaan, zelfs 
als het alleen maar van vorm verandert.
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ER ZIJN VERSCHILLENDE SOORTEN ENERGIEVORMEN

Elektrische energie

Is energie die van elektron naar 
elektron wordt geduwd in een 
geleidend materiaal. Wanneer 
elektrische energie moet worden 
gebruikt, is er altijd energieverlies 
in de vorm van warmte-energie.

Thermische  
energie

Thermische energie 
is de energie die 
een object heeft 
opgeslagen in de 
vorm van warmte. 

Stralingsenergie

Stralingsenergie zijn 
elektromagnetische 
golven. Van de zon komt 
stralingsenergie, die de planten 
op aarde gebruiken bij de 
fotosynthese. 

Nucleaire energie 
(kernenergie)

Kernenergie komt vrij bij 
processen in de kern van 
bijvoorbeeld uranium en 
thorium. Het wordt ook 
wel nucleaire energie of 
atoomkracht genoemd.

Er zijn twee manieren om 
energie uit atoomkernen te 
halen: fusie en splijting. 

Chemische energie

Chemische energie 
is de energie die is 
opgeslagen in materialen,  
zoals benzine, olie of 
voedsel. Chemische 
energie kan bijvoorbeeld 
worden omgezet door 
verbranding. 

Potentiële energie
(gravitatie energie)

Als water stilstaat in een 
afgedamd meer, bezit het 
potentiële energie. Dit 
is potentiële gravitatie-
energie als het water 
bijvoorbeeld de mogelijkheid 
heeft om naar beneden te 
stromen. De zwaartekracht 
zorgt in dit geval voor de 
potentiële energie.

Bewegingsenergie  
(kinetische energie)

Wanneer water in een rivier 
stroomt, heeft het kinetische 
energie.
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Het energieverbruik in de wereld stijgt snel.
 Ongeveer 200 jaar geleden is de mensheid 
begonnen om energie die is opgeslagen in 
fossiele brandstoffen zoals steenkool, olie 
en gas te benutten. Bovendien bleek het 
een goedkope en stabiele energiebron te 
zijn. In de jaren vijftig en zestig beleefde 
heel West-Europa een economische bloei. 
Het gevolg was dat er in de periode van 
1960 tot 1972 bijna een verdubbeling van 
het energieverbruik in België was. Toen de 
"oliecrisis" in 1973 uitbrak, werd 90% van 
ons energieverbruik opgewekt met olie.

Vandaag wordt ongeveer 80% van de 
energiebehoefte van de wereld opgewekt 
met fossiele brandstoffen, die verbrand 
worden. Het is vooral de verbranding van 
olie, aardgas en kolen, maar ook afval en 
houtpellets. De fossiele energiebronnen 
komen uit ondergrondse reservoirs, die in 
de loop van miljoenen jaren zijn gevormd. 
Met ons snel stijgende energieverbruik 
maken we deze energiebronnen sneller 
op dan ze zichzelf kunnen herstellen, 
zodat ze snel op raken. Maar dat is niet 
het grootste probleem. De energie uit de 
verbranding van fossiele brandstoffen 
stoot CO2 uit en dat heeft gevolgen voor 
ons klimaat en de bodem. 

"Het wereld-
wijde energie-
verbruik is ca. 
verdrievoudigd 
sinds de 
jaren 70"
/ DD Energiestatistieken   

WERELD 
ENERGIE-
VOORZIENING
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Deze grafiek toont de ontwikkeling van het wereldwijde 
energieverbruik en waar de energie vandaan komt. 

/

WERELDWIJD ENERGIEVERBRUIK

"Ongeveer 80% 
van de huidige 

energie-behoefte 
van de wereld 

wordt opgewekt 
met fossiele 

brandstoffen"
Ministerie van economische zaken en klimaat    /
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Dit zijn de energiebronnen die we 
fossiele brandstoffen noemen in 
de vorm van kolen, olie en gas. 
Fossiele brandstoffen worden al 
vele miljoenen jaren in de grond 
opgeslagen, maar worden slechts in 
beperkte hoeveelheden aangetroffen 
en zullen daarom ooit opraken. 
Fossiele brandstoffen bestaan uit 
organisch materiaal van dode planten 
en dieren.

Er zitten veel koolstofverbindingen in 
kolen, olie en gas, en daarom haal je 
veel energie uit hun verbranding. De 
koolstof verbindt zich met zuurstof 
en stoot zo CO2 uit. 

Dit zijn de energiebronnen die gebaseerd 
zijn op het principe dat ze niet meer CO2 

uitstoten dan ze opnemen. Denk hierbij 
aan kernenergie en Power-to-X. De CO2-
balans is in beeld gekomen omdat de 
hele wereld zijn ogen heeft geopend 
voor wat de uitstoot van broeikasgassen 
met ons klimaat doet. Velen in de wereld 
zijn daarom begonnen te streven naar 
CO2-neutraliteit en dit kan worden 
bereikt door het energieverbruik van 
transport te verminderen, hernieuwbare 
energiebronnen te gebruiken of het 
CO2-verbruik te compenseren, zoals het 
planten van bomen. 

Dit zijn de natuurlijke energiebronnen die 
gebruikt kunnen worden en tegelijkertijd 
zichzelf onderhouden en die over vele jaren 
niet uitgeput zullen raken. De belangrijkste 
zijn: Waterkracht, windenergie, zonne-energie, 
aardwarmte en energie uit biomassa. Het is 
een energievoorziening waar toekomstige 
generaties ook toegang toe hebben en die onze 
omgeving niet schaadt.  

OPGESLAGEN ENERGIE

CO2-neutrale energie

HERNIEUWBARE ENERGIE

Er worden tegenwoordig drie  
groepen energiebronnen gebruikt: 

Vlaanderen werkt aan een energiesysteem waarbij nauwelijks 
nog CO2 vrij komt. In 2050 moet de energievoorziening bijna 
helemaal duurzaam en CO2-neutraal zijn. 
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Deze grafiek toont het percentage van het bruto-eindverbruik 
van energie per EU-lidstaat in 2018.

Energiegebruik afkomstig 
van hernieuwbare bronnen

Hernieuwbare energie set
Complete set met experimenten over hernieuwbare energie. De set bestaat uit 
apparatuur voor het opwekken van energie, opslaan van energie als apparatuur 
voor het tonen van energie-omzetting. Met behulp van de groene energiebronnen 
kan energie-conversie naar LED's en motor worden aangetoond.

De set bestaat uit:
1.   Productie van elektriciteit:
  Een windturbine met de mogelijkheid om de hoek van de bladen in te stellen 

of deze te vervangen (aantal en vorm - keuze uit 3 types), en een zonnecel. 
2.  Creëren van waterstof: 
  Een elektrolyse-apparaat voor de productie van waterstof, dat door de 

brandstofcel kan worden gebruikt voor de productie van elektriciteit.
3.  Energie-omzetting aantonen: 
 Met behulp van de meegeleverde groene energiebronnen,  
 leds en de kleine motor met rotor. 

452940
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Werkwijze

1.   Bevestig de glazen trechter aan het platzoolstatief.

2.   Meng de pH-indicator broomthymolblauw met 
gedemineraliseerd water in de erlenmeyer.

3.   Voeg een paar druppels natronloog toe  
om het licht basisch te maken.

4.   Sluit de trechter aan op een slang die  
je door de stop in de vloeistof steekt.

5.   Sluit de pomp aan op een slang die je door het 
tweede gaatje in de stop steekt, maar zo dat deze 
niet in het water blijft steken.

6.  Bevestig de stop op het glas.

7.   Plaats de kaars stevig onder de trechter.

8.   Zuig met de ballon de lucht van de kaars  
door de indicatorvloeistof op. 

Verwerking 

Wat gebeurt er? Herhaal het experiment met verschillende brandstoffen. 

Probeer ook biomassa (stro of hout). Slaat de indicator net zo snel om?

Komt er CO2 vrij als we 
dingen verbranden?
Aantonen dat CO2 wordt uitgestoten wanneer 
verschillende dingen worden verband
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Materialen

001100 Platzoolstatief
017030 Trechter van glas
890300  Gedemineraliseerd 

water
868610 Natronloog 1M
118252 2 x rubber slangen
107107 Erlenmeyer
118279 Rubber stop, 2 gaten
839750  Broomthymolblauw 

opl. 0.04%
118105 Zuigballon
281000 Kaars
117536 Glasbuis 

pH-indicator



Met deze producten kun je aantonen dat er CO2 vrijkomt als we dingen verbranden. 

Zie experiment op pagina 6.
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Rubber stop, 30/35 x 35 
mm, 2 gaten, 7 mm

118279

Gedemineraliseerd 
water 5 liter

890300

Natronloog 1M - 1 liter

868610

Rubber slang rood  
Ø6/9 mm
Lengte: 5 m.

118252

Broomthymolblauw opl. 
0.04% - 50 ml
pH-indicator.

839750

Zuigballon
Zuigballon met ventiel.
Zuigende werking door slang.

068515

Trechter van glas,  
Ø100 mm/8 mm

017030

Erlenmeyer 250 ml 
nauwmonds 
Voordeelverpakking

107107

Platzoolstatief  
met 60 cm stang
Platzoolstatief 10 x 18 cm gelakt staal 
met rubber voetjes en M10 schroefgat 
voor de meegeleverde vernikkelde 
stalen statiefstang van 60 cm lang, 
diameter 10 mm.

001100



Het grootste deel van onze hernieuwbare energie komt 
direct of indirect van de zon. De energie van de zon kan op 
vele manieren worden benut. Windenergie komt bijvoorbeeld 
van de beweging van lucht, die ontstaat doordat de zon lucht 
opwarmt en in beweging zet. De energie van de zon wordt 
ook opgeslagen in biomassa door middel van fotosynthese, 
die later kan worden gebruikt voor de productie van energie. 
Als je de energie in de zonnestralen direct als energiebron 
wilt gebruiken, moet deze eerst worden omgezet in andere 
energie, bijvoorbeeld door middel van zonnecollectoren of 
zonnecellen.  

In Europa wordt zonne-energie  
op twee manieren gebruikt:
Zonnecollectoren gebruiken de stralingsenergie van de zon 
om warmte te creëren, die we kunnen gebruiken om een   
bad te nemen of de radiatoren in het huis te verwarmen.
Zonnecellen zetten de stralingsenergie van de zon om in 
elektriciteit voor gebruik in huis of om terug te leveren aan 
het elektriciteitsnet.

Zonnecollectoren (ook wel zonneboilers genoemd) hebben 
het grootste potentieel in landen met meer zonnestraling 
en hogere temperaturen dan België. Zonneboilers worden 
op kleine schaal al toegepast in België. Het aandeel van 
zonnecellen, die energie omzetten in elektriciteit, is veel 
groter en neemt snel toe.. 

DE ZON IS 
DE BESTE 
ENERGIEBRON 
TER WERELD 

"De dagelijkse 
hoeveelheid 
zonne-energie 
die de aarde 
raakt is gelijk aan 
de hoeveelheid 
energie die 
de 6,8 miljard 
mensen van de 
aarde in 27 jaar 
verbruiken"
/ Wetenschappelijk centrum
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+

- Nadelen van de zon als energiebron:

NEUTRAAL

Zonne-energie geeft 
geen stank- en 
 geluidsoverlast 

Voordelen van de zon als energiebron: 

Zonne-energie is 
een onbeperkte 
energiebron 

Zonne-energie 
kan concurreren 
met fossiele 
 energiebronnen 

 Zonne-energie 
draagt   bij aan een 
hogere mate van 
zelfvoorziening 

Zonne-energie zorgt 
voor een vaste 
 energieprijs 

Zonne-energie is 
een CO2-neutrale 
vorm van energie 
en draagt   actief bij 
aan het verminderen 
van de uitstoot van 
 broeikasgassen 

 Zonnecellen 
 hebben nog steeds 
grote   opper-
vlakte nodig om 
genoeg warmte/
elektriciteit voor 
een huishouden te 
produceren. Veel 
mensen vinden dat 
zonne cellen het 
natuurlijke beeld 
verstoren.

 Zonnecellen 
zijn duur om te 
 installeren en 
hebben gemid-
deld slechts een 
 rendement  
van 15% 

Het weer is ook 
 belangrijk, want op 
een bewolkte dag is 
er niet zo veel   
zonne-energie.
Het geeft echter nog 
steeds een vermogen 
van ongeveer 300 Watt 
per m2, oftewel on-
geveer een derde van 
een onbewolkte dag.  

De zon schijnt' 
s-nachts niet
Energie van de zon kan 
-zonder opslag- niet 
direct gebruikt worden 
als de zon niet schijnt. 
('s-nachts)
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DIRECTE WARMTE-
OVERDRACHT
Warmtegeleiding (conductie) 
waarbij de warmte door direct 
contact van het ene item naar 
het andere wordt geleid. Dit 
is wat je voelt als je een heet 
voorwerp in je hand houdt, of je 
hand op een kookplaat legt.

INDIRECTE WARMTE-
OVERDRACHT
Convectie is een overdracht 
van warmte door de stroom 
van hete lucht of vloeistof. Kan 
bijvoorbeeld worden gevoeld 
door je hand in de luchtstroom 
van een heteluchtoven te 
houden. 

INDIRECTE WARMTE-
OVERDRACHT
Warmtestraling van een heet 
voorwerp. Dit is elektro-
magnetische straling die 
wordt uitgezonden in het 
microgolfspectrum en/of het 
infraroodspectrum. Dit kan 
worden gevoeld als de warmte 
op je voorhoofd wanneer je dicht 
bij een vuur zit. Warmtestraling 
kan worden gemeten met een 
thermische camera (260823). 

WARMTEOVERDRACHT
Warmteoverdracht is de overdracht van warmte door 
een medium of materiaal. Warmteoverdracht vindt 
op drie manieren plaats, namelijk door conductie, 
convectie en straling. 1J =

1 WATT x 1 SECONDE
(1WS)  

Thermische energie, 
ook wel warmte-energie 
genoemd, wordt gemeten 
in Joule.  

CONVECTIE
Overdracht van warmte 
door een vloeistof 
veroorzaakt door 
moleculaire beweging 

WARMTESTRALING
Warmte is in feite 
een uitdrukking van hoe 
snel de moleculen van 
de materie bewegen. 
Hoe sneller de 
moleculaire de snelheid 
van de moleculen 
(temperatuur)

WARMTEGELEIDING
Overdracht van warmte 
of elektrische stroom 
van de ene stof naar 
de andere door 
direct contact

Warmteoverdracht kan op drie manieren: 

Warmte is in feite een uitdrukking van hoe snel de 
moleculen van de materie bewegen. Hoe sneller de 
moleculaire bewegingen, hoe hoger de temperatuur. 
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Met ons lichtenergie-conversie apparaat (320700) kun je de warmte-overdracht 
van een elektrische gloeilamp naar water meten en daarmee zien hoeveel 
restwarmte er in een gewone gloeilamp wordt geproduceerd. 
Bespreek de resultaten met de leerlingen en begrijp waarom gloeilampen in de EU verboden zijn als lichtbron. 
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Apparaat lichtenergie-conversie
Apparaat voor de studie van lichtenergie - gebruikt om 
de energie-efficiëntie van een gloeilamp te bepalen.

320700

Infrarood camera FLIR C3-X, WiFi
Infrarood of thermische camera FLIR C3-X - WiFi is 
een goed hulpmiddel voor educatieve visualisatie van 
infrarood, warmte en temperatuur.
Hoge kwaliteit thermische camera voor visualisatie 
van warmtestraling. Met deze warmtecamera kunnen 
leerlingen hitte en temperatuur op een interactieve 
en spannende manier bestuderen. Draagt bij aan 
leerdoelen voor practica als wrijving, warmtegeleiding 
en isolatie. Gebruik de camera bij scheikunde om het 
temperatuurverloop van exotherme en endotherme 
reacties te bestuderen.

260823

Thermometer infrarood,  
met pistoolgreep
Handzame infrarood thermo-
meter met laser-richtspot in 
pistoolmodel.

260805

Energiemeter digitaal met 
stekkeraansluiting
Energiemeter met stekkeraansluiting. Wordt direct in 
de wandcontactdoos geplaatst en geeft weer wat de 
energie-afname is van het aangesloten apparaat.
Weergegeven eenheden zijn spanning, vermogen, 
frequentie, maximaal vermogen, kosten tijdens 
meting en maximale kosten.

670059

Halogeen lamp, 120 W
Halogeenlamp die gebruikt kan worden bij 
verschillende experimenten waaronder proeven met 
zonnecellen.

280130



Zonnecollector, leerlingmodel
Deze kleine zonnecollector is een eenvoudig en duidelijk model waarbij de werking 
duidelijk waarneembaar gemaakt kan worden. De thermische zonnecollector werkt met 
een vaste hoeveelheid water dat wordt verwarmd wanneer de zonnestralen de zwarte 
absorberende aluminium delen raken.

503760

De meest voorkomende energieomzetting vindt 
meestal plaats als indirecte energieomzetting. 
De omzetting vindt bijvoorbeeld plaats door de 
zonnewarmte op te vangen door middel van een 
schotel of zonneoven, waarmee de zonnewarmte op 
één punt (focuspunt) wordt geconcentreerd.
Deze warmteconcentratie zorgt voor een zo hoge 

temperatuur dat de warmte water kan omzetten 
in stoom. Deze temperatuurstijging kan gemeten 
worden met een infrarood thermometer (260805). 
Zonnecollectoren worden meestal op het dak van het 
huis geplaatst en via een warmtewisselaar aangesloten 
op de radiatoren en warmwatervoorziening van het 
huis. Zo bespaar je op elektriciteit of gas.

ZONNECOLLECTOREN
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Zonneboiler met pomp  
en warmtewisselaar
Zonneboiler voor warmte-opvang die kan worden 
gebruikt voor zowel kwalitatieve als kwantitatieve 
experimenten

503720

ZONNECOLLECTORENZONNE-ENERGIE

Open model warmtepomp
Warmtepomp demonstratiemodel speciaal voor 
educatief gebruik. Bestaat uit compressor, koel- en 
verwarmingsspiralen.

490001

Zonneoven, satellietschotel, Ø1,5 m
Het doel van een zonneoven is om zonlicht om te 
zetten in warmte-energie. Deze zonneoven is groot 
genoeg om zonlicht goed op te vangen en water snel 
aan de kook te brengen. 250 ml water kookt in 10 
minuten (bij voldoende zonlicht).

503820 

Een warmtepomp 
verhoogt de 
temperatuur van een 
medium dat warmte uit 
de omgeving haalt en 
warmte-energie afgeeft 
voor verwarming van 
bv. een woning.



De zonnecollector moet zo geplaatst worden dat de zon er zo ongehinderd mogelijk op kan 
schijnen. In de zonnecollector wordt de vloeistof verwarmd door de zonnestralen. Als het 
water warm wordt, wordt het met behulp van een pomp naar de warmwatertank gecirculeerd. 
In de warmwatertank wordt de warmte-energie overgedragen van de vloeistof naar warmte- 
energie in het drinkwater.  

HOE ZONNECOLLECTOREN WARMTE  
IN HUIS KUNNEN PRODUCEREN

Het koude 
leidingwater 
wordt naar de 
bodem van de 
warmwatertank 
geleid. 

 In de warmwatertank wordt  
de warmte-energie 
overgedragen van de vloeistof 
van de zonnecollector naar  
het leidingwater.

 In de 
zonnecollector 
wordt een 
vorstbestendige 
vloeistof 
verwarmd met 
behulp van 
stralingsenergie 
van de zon. 

De warmwatertank is 
tevens aangesloten op 
een boiler, die in de winter 
en op bewolkte dagen 
het leidingwater kan 
verwarmen.

 Een pomp 
pompt de 
vloeistof door 
het systeem.
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ZONNECOLLECTORENZONNE-ENERGIE



Fotonen van de zon 

Het fotovoltaïsche effect werd al in 1839 ontdekt 
door de Franse natuurkundige A.C. Becquerel, 
maar praktische toepassingen werden pas rond 
1954 ontwikkeld. In 1958 werd de Vanguard 
1-satelliet gelanceerd met siliciumzonnecellen als 
stroomvoorziening, en sindsdien zijn zonnecellen 
bijna de enige bron van stroomvoorziening in 
satellieten.

Met behulp van zonnecellen wordt  
elektriciteit voor het huis geproduceerd
Een zonnecel is een halfgeleidercomponent die 
energie omzet in zonlicht in elektrische energie. 
Gewone zonnecellen kunnen 9-15% van de energie 
van het zonlicht omzetten in elektriciteit, terwijl de 
nieuwste en beste typen tot 20% van de zonne-
energie kunnen omzetten.

Een silicium zonnecel bestaat uit drie lagen:

1. Een n-laag (negatieve laag)
2. Een absorptielaag
3. Een p-laag (positieve laag)

Wanneer de cel wordt geraakt door het licht van 
de zon, zal een deel van de elektronen in de 
absorptielaag loskomen en naar de n-laag gaan. De 
positief geladen atomen die overblijven migreren 
naar de p-laag. Als je de twee lagen in een circuit 
met elkaar verbindt, zullen ze respectievelijk 
als positieve en negatieve polen werken en dus 
gelijkstroom vormen. 

ZONNEPANELEN 

Een pyranometer is een instrument dat wordt gebruikt om de intensiteit 
van zonnestraling te meten in watt per vierkante meter. 
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ZONNEPANELENZONNE-ENERGIE

Zonnepaneel
In de volle zon kunnen deze panelen een totaal 
vermogen van 10-12 W produceren.

488540 24 velden, 12 W, 18 V

488538 36 velden, 10 W, 12 V

N-type silicium

P-type silicium

e-

e+

Belastingskast voor 
zonnepanelen en 
brandstofcellen

422310

Pyranometer 
handmodel
Deze pyranometer 
meet de intensiteit 
van (zonne)straling. De 
meter is voorzien van 
een display om direct 
te straling te bekijken 
of te volgen met een 
(spannings)sensor.

489025
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ZONNE-ENERGIE

Zonnepaneel
Dit zonnepaneel (array) bestaat uit vier enkelvoudige 
cellen, die afzonderlijk of in combinatie serie en/of 
parallell geschakeld kunnen worden (zie afbeelding). 
De aansluitingen werken met 4mm veiligheidskabels.

488505

Zonnecel, 3 A, op voet
Zonnecel maximaal vermogen 3,1 Ampère bij 0,58 volt 
op voet. 

488500

ZONNEPANELEN 

Zonne-energieset, 8 zonnecellen
Zonne energieset met 8 zonnecellen die samen in een 
paneel passen en zo genoeg energie opwekken om 
een klein motortje te laten draaien.

670076

Zonnepaneelcelset met  
motor en propeller
Hernieuwbare energie set bestaande uit een zonnecel 
met een motortje en een propeller voorzien van 
aansluitsnoeren.

488531

Wagen met zonnecel en accu
Zodra de zon of een sterke lamp op het zonnepaneel 
schijnt wordt de accu opgeladen.

488534

Zonne-energie onderzoekset, budgetlijn
Groot zonnepaneel opgebouwd uit drie afzonderlijke 
1,5 volt zonnecellen die apart geschakeld  
kunnen worden.

488580

Powerbank met zonnecellen
Deze powerbank kan worden gebruikt om aan 
te tonen dat zonne-energie als energie in een 
opslageenheid kan worden opgeslagen.

488570



Werkwijze

1.   Sluit de zonnecel aan op een voltmeter (381560)

2.   Meet de spanning over de zonnecel:

3.   Sluit de zonnecel aan op een  
ampèremeter (381570)

4.  Meet de kortsluitstroom

5.   Bereken het (kortsluit)vermogen  
in W en reken om naar Joule

6.   Verbind nu de zonnecellen met een gloeilamp.  
Zie onderstaand schema.

7.   Meet nu spanning en stroom  
(A wordt in serie met de lamp gemeten,  
V wordt parallel aan de lamp gemeten)

8.   Probeer het experiment te variëren  
met verschillende zonnecellen  
en verschillende lampen 

HET RENDEMENT VAN de 
zonnecel
Onderzoek hoeveel elektriciteit een zonnecel kan produceren.

Verwerking  

Heeft de sterkte van het licht invloed op het effect van de zonnecel? 

LAMP

LED

Ampère meter

+

-
Voltmeter

V

A
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RENDEMENT VAN EEN ZONNECELZONNE-ENERGIE

Materialen

488500 Zonnecel
381560 Voltmeter
381570 Amperemeter
114315  Gloeilamp  

(1,2 V)- E10
429000 E10 fitting op voet



Met deze producten kan het rendement van de zonnecel worden bestudeerd.

Zie experiment op pagina 20. 
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RENDEMENT VAN EEN ZONNECELZONNE-ENERGIE

Amperemeter analoog  
0,05-0,5-5 A AC/DC
Robuuste ampèremeter voor zowel wissel- als 
gelijkspanning met meerdere beveiligingen en een 
grote analoge meter.

381570

Voltmeter analoog 3-15-30V AC/DC
Robuuste voltmeter voor zowel wissel- als 
gelijkspanning met meerdere beveiligingen en een 
grote analoge meter.

381560

Zonnecel, 3 A, op voet
Zonnecel maximaal vermogen 3,1 Ampère bij 0,58 volt 
op voet.

488500

1x Fitting op voet E10
Met 1 fitting voor E-10 lampjes en voorzien van 2 
veiligheidstekerbussen 4 mm.

429000

Lamp, E10
Gloeilampje met E10 fitting 1,2 volt bij 0,22 Ampère.
Per 10 stuks verpakt.

114315



EXPERIMENT / 888480-1

Materialen

C888480 Titaniumdioxide
488705 Elektrisch geleidend glas
UN30/MEM Droogstoof
C841600 Lugol
Bramen

Werkwijze

1.   Leg twee elektrisch geleidende  
glasplaatsjes klaar.

2.   Verdeel met een wattenstaafje een druppel 
titaniumoxide (TiO2) gelijkmatig over  
één glasplaat. 

3.   De plaat met het aangebrachte TiO2 moet ca. 
15 minuten gedroogd worden totdat deze 
volledig droog is. Als de TiO2 helemaal droog 
is, bak je de plaat 60 minuten op 300°C in een 
oven (eventueel in een gewone oven). 

4.   Plet verse bramen in een vijzel  
en verdeel deze over de witte TiO2-laag  
en droog 15 min.

5.   Spoel de bramen vervolgens af met water en 
laat de glasplaat drogen.

6.   Bedek het tweede stuk geleidend glas met 
grafiet van een potlood. Leg deze zijde  
met grafiet, op de braamzijde van de  
andere glasplaat. 

7.   Terwijl je de platen bij elkaar houdt, voeg  
je druppels lugol (di-joodoplossing)toe die  
de cel binnendringen d.m.v. capillaire werking.

8.  Nu is de zonnecel klaar 

MAAK JE EIGEN ZONNECEL
Onderzoek hoe efficiënt een zelfgemaakte zonnecel met bramen is. 

Verwerking  

Hoe kan licht worden omgezet in elektriciteit? 

Hoe efficiënt is een bramen-zonnecel? 
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Met deze producten kan het rendement van een zonnecel worden bestudeerd.

Zie experiment op pagina 22.
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MAAK JE EIGEN ZONNECELZONNE-ENERGIE

Elektrisch geleidend glas  
- 20 glasplaatjes
Dit is een ITO (Indium tinoxide) glasplaat die een 
elektrische stroom kan geleiden. 

488705

Droogstoof Memmert, UN30 20 - 300 °C
Memmert droogstoof met een temperatuurbereik van 
30 tot 300 graden Celsius. Temperatuurbereik van +20 
tot 300 graden Celsius, optimale werking boven 50 
graden Celsius.

UN30/MEM

Titaniumdioxide 2M oplossing - 100 ml
Titaniumdioxide in 2M oplossing. Onder andere 
geschikt voor gebruik in een zonnecel.

888480-1

Lugol (di-joodoplossing)  
50 ml in druppelflesje
Lugol is een di-joodoplossing, die als indicator 
voor zetmeel wordt gebruikt.

841600-05



De wind heeft veel vermogen. Wind is lucht die 
beweegt. Daarom is windenergie een vorm van 
bewegingsenergie, ook wel kinetische energie 
genoemd.

De wind heeft jarenlang als energiebron gediend.   
was een voorloper met windmolens, waar de 
wind werd omgezet in mechanische energie, om 
water te pompen of graan tot meel te malen. 
Tegenwoordig gebruiken we de energie van de 
wind vooral om elektriciteit om te wekken met 
behulp van windturbines. 

Het energieverbruik van België
In 2020 dekten windturbines 2,5% van het Belgische 
elektriciteitsverbruik. Het aandeel is dus vrij klein, 
maar het aandeel neemt wel snel toe de laatste 
jaren. (vergelijk: in Denemarken komt 47% van alle 
energie uit wind) Windparken zijn een rendabele 
manier om de elektriciteitsproductie uit te breiden.

Grotere en betere windturbines 
Het is een noodzaak dat het waait om een   
windturbine te kunnen gebruiken en daarom is 
België (en de Noordzee) een perfecte plaats om 
windturbines te hebben. Windturbines worden 
tegenwoordig veel groter gebouwd dan die in de 
jaren zeventig. Een verdubbeling van de lengte van 
de vleugels betekent dat de windturbine vier keer 
zoveel energie kan produceren.  

Onlangs werd het windmolenpark SeaMade in 
Oostende officieel ingehuldigd. De 58 megaturbines 
liggon op zo'n 50 kilometer van de kus en leveren 
energie voor zo'n 500.000 Belgische gezinnen. De 

federale regering wil verder inzetten op windenergie 
en andere manier van duurzamere, hernieuwbare 
manieren om de lampen thuis te laten branden. 
Zo zijn ze van zin om nog meer windmolens op de 
Noordzee te plaatsen.

DE WIND HEEFT 
VEEL VERMOGEN

/ 
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Kan geluidshinder 
geven 

Staat bekend om 
het creëren van 
schaduwen in het 
landschap

VOORDELEN VAN WINDENERGIE 

NADELEN VAN  
WINDENERGIE 

Kan een negatieve  
invloed hebben op  
de woningwaarde

Positieve im-
pact op de 
 luchtkwaliteit

Is een toekomst-
bestendige  
energiebron

Is een goede 
 investering (verdient 
zichzelf binnen  
enkele jaren terug)

Bevordert  
werkgelegenheid 
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"Denemarken 
behoort tot de 
koplopers in de 
wereld als het gaat 
om de ontwikkeling, 
productie en 
montage van 
windturbines 
op land. De 
ontwikkeling 
in België verloopt 
minder snel."

TURBINES  
OP LAND

35 m

0 m

60 m

100 m
113 m

140 m

260 m

1991
Diameter: 35 m
Masthoogte: 35 m
Capaciteit: 0,45MW

2001
Diameter: 76 m
Masthoogte: 64 m
Capaciteit: 2,00MW

2003
Diameter: 82 m
Masthoogte: 69 m
Capaciteit:2,30MW

2010
Diameter: 93 m
Masthoogte: 68 m
Capaciteit: 2,30MW

2013
Diameter: 120 m
Masthoogte: 82 m
Capaciteit: 3,60MW

2015
Diameter: 154 m
Masthoogte: 102 m
Capaciteit: 6,00MW

2017
Diameter: 164 m
Masthoogte: 113 m
Capaciteit: 8,00MW

2024
Diameter: 236 m
Masthoogte: Ca. 140 m
Capaciteit: 15,00MW

VERSCHILLENDE WINDMOLENS
261 m

90 m

42 m

1,82 m

Offshore windturbines

Enorme offshore windturbine

Landturbines

Ronde toren

Mens

180 m

Ontwikkeling van offshore 
windturbines door de jaren heen

Simens heeft 
hun nieuwe 
offshore 
windturbines 
gelanceerd die 
in 2024 op de 
markt zullen 
komen en  
261 m hoog 
zullen zijn. 

De grootste 
turbines staan 
in offshore 
windparken. 
Ze kunnen een 
hoogte van > 
180 m bereiken. 
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"Denemarken zal 's werelds eerste 
power-to-X energie-eiland in de 
Noordzee vestigen. Het eiland 
wordt een kunstmatig gecreëerd 
eiland dat uiteindelijk 10 miljoen 
huishoudens zal voorzien van 
energie. Het eiland zal niet alleen 
groene stroom produceren, 
maar ook omzetten en opslaan 
als brandstof voor schepen, 
vliegtuigen en vrachtwagens.

/ Danish Energy Agency  

Offshore 
Windturbines

35 m

0 m

60 m

100 m
113 m

140 m

260 m

1991
Diameter: 35 m
Masthoogte: 35 m
Capaciteit: 0,45MW

2001
Diameter: 76 m
Masthoogte: 64 m
Capaciteit: 2,00MW

2003
Diameter: 82 m
Masthoogte: 69 m
Capaciteit:2,30MW

2010
Diameter: 93 m
Masthoogte: 68 m
Capaciteit: 2,30MW

2013
Diameter: 120 m
Masthoogte: 82 m
Capaciteit: 3,60MW

2015
Diameter: 154 m
Masthoogte: 102 m
Capaciteit: 6,00MW

2017
Diameter: 164 m
Masthoogte: 113 m
Capaciteit: 8,00MW

2024
Diameter: 236 m
Masthoogte: Ca. 140 m
Capaciteit: 15,00MW
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BOUW VAN WINDTURBINES

Een windturbine heeft enkele lange wieken 
die door de wind om een   as draaien. In het 
midden van de as zit een dynamo, die bij het 
draaien elektriciteit opwekt.  

Met deze producten kan worden onderzocht of er een verband is tussen 
windsnelheid en elektriciteitsproductie.  

WIST JE DAT?
"De vleugeltip 
van een Vestas 
turbine met 
een 164 m 
rotorblad bij 
maximale 
belasting met 
374 km/u 
ronddraait."
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Windmolen - mini
Mini windmolen met drie leds 
om aan te geven hoeveel 
vermogen er opgewekt 
wordt.

500520

Windmolen met wieken en diodes
Windmolen met verschillende wieken en diodes. 
Wordt geleverd met 3 sets verschillend gevormde 
schoepen. 

500545

Windturbine 
schaalmodel
EcoStyle Wind Turbine Kit is 
ontwikkeld in samenwerking 
met de nationale stichting 
van de energie in Engeland 
en is een werkend model 
van een echte windturbine.

500560

(Hernieuwbare) energiemeter  
en datalogger
Met deze datalogger hebben de leerlingen de 
mogelijkheid om een reeks metingen uit te voeren 
van spanning, stroom, vermogen, energie en 
weerstandswaarden, evenals rotatiesnelheden.

500550

Windsnelheidsmeter 

Windvaan

Gondel

Rotor

Rotorblad

Mast



Staande ventilator,  
Ø40 cm, 230 V, 100 W
Sterke ventilator om experimenten met windturbines 
van de benodigde energie te voorzien.

500600
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WINDMETERWINDENERGIE

Digitale windmeter
Digitale windmeter met gemakkelijk af te lezen digitaal 
display dat direct de windsnelheid weergeeft in km/h, 
m/s of knopen.

187605

Windmeter, elektronisch
Handheld windmeter met 
temperatuur sensor en draagriem.

187525

Strandbeest
Laat kinderen zelf een strandbeest maken, dat door de 
wind gedreven gaat lopen.

500525



/ experimentarium.dk

Werkwijze

1.   Sluit de windturbine aan op een wattmeter, (of 
ampèremeter, voltmeter of lamp).

2.  Draai het blad van de windturbine langzaam rond 
en noteer hoeveel watt het instrument aangeeft.

3.  Draai snel aan het windturbineblad en noteer 
hoeveel watt het instrument aangeeft.
 Bespreek wat de resultaten laten zien.

5.  Vervang de wattmeter door een (6W) lamp  
in de fitting.

6.  Draai eerst de vleugel van de windturbine 
langzaam en dan snel.

  Let op het verschil in helderheid van de lamp.

7. Bespreek wat dit resultaat laat zien.

MEET HET RENDEMENT  
VAN EEN WINDTURBINE
Onderzoek hoeveel energie een windturbine kan produceren  
bij verschillende windsnelheden

Verwerking 

Hoeveel energie (joule) kan de windturbine produceren bij verschillende windsnelheden? 

Hoe wekt je windturbine (dynamo) elektriciteit op?

1. TEST: VERMOGEN (WATT) 2. TEST: Lichtsterkte in lamp

Draai windturbineblad  
langzaam

Draai windturbineblad snel

Schrijf je resultaten op

30  /   leermiddelen.be 

Materialen

500560  Windturbine 
schaalmodel

429600 Amperemeter
429700  Wattmeter
P1020A Multimeter
381560 Voltmeter
500562 LED lampje op voet

WINDTURBINESWINDENERGIE



Met deze producten kan het rendement van een windturbine worden gemeten.

Zie experiment op pagina 30. 
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Digitale multimeter
Robuuste digitale multimeter voor 
algemene toepassingen.

P1020A

Wattmeter digitaal, max. 90W DC
Digitaal DC-meetinstrument dat spanning, stroom, 
vermogen en energie meet.

429700

Windturbine schaalmodel
EcoStyle Wind Turbine Kit is 
ontwikkeld in samenwerking 
met de nationale stichting van 
de energie in Engeland en is een 
werkend model van een echte 
windturbine.

500560

Amperemeter digitaal, max. 2A DC
Voorzien van een 3 cijferig LCD-display en een rode 
en een zwarte aansluitbus.

429600

Voltmeter analoog 3-15-30V AC/DC
Robuuste voltmeter voor zowel wissel- als 
gelijkspanning met meerdere beveiligingen en een 
grote analoge meter.

381560
Lamp, E10
Gloeilampje met E10 fitting 1,2 volt bij 0,22 Ampère.
Per 10 stuks verpakt.

114315

WINDTURBINESWINDENERGIE 



Digitaal weerstation met datalogging
Een bijzonder veelzijdig weerstation met intern 
geheugen, waarbij metingen op het apparaat zelf 
kunnen worden opgeslagen, om later de data te 
verwerken op tablet, desktop of smartphone.
Je hoeft dus niet de hele tijd bij de meting te  blijven.

656065

Leskoffer Weer en wind
Deze koffer bevat een mobiel weerstation met alles 
dat noodzakelijk is voor systematische metingen en 
waarnemingen van weer en wind. Interactieve leskoffer 
voor 6-10 groepen met een veelvoud aan experimenten 
die verband houden met weer en wind.

Inhoud:
6 Thermometers van -25 tot 50 graden Celsius
Regenmeters
Windmeter op handstatief
Kompassen
Spiegel voor wolkenwaarneming
Statief
Demo materiaal
Instructiemateriaal en lesboekje

598300
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Windmeter, elektronisch
Handheld windmeter met temperatuursensor en 
draagriem. Meet de temperatuur van -10 tot 45 
graden Celsius +/- 2 graden Celsius en windsnelheden 
van 0 tot 30 m/s +/- 5%.

187525

Mini-weerstation, Kestrel 5000
Mini weerstation wat snel meerdere metingen doet 
als het eenvoudig omhoog gehouden wordt. Meet 
hoogte, druk, relatieve vochtigheid, temperatuur en 
windsnelheid.

792095

Weerstation WiFi veelzijdig
Ventus W830 draadloos wifi-weerstation met 
temperatuur, windmeter en regenmeter. Het is een 
robuust weerstation met een breed scala aan functies. 

185708



VORTEX BLADELESSNieuwe productiemogelijkheden?
Windturbines vervuilen het landschap en 
 kunnen geluidshinder geven en vogels 
 doden. Maar misschien is dat straks 
verleden tijd.

Het Spaanse bedrijf Vortex Bladeless heeft 
een nieuw ontwerp bedacht dat de grote 
en luidruchtige rotorbladen vervangt. In 
plaats daarvan bestaat hun windturbine 
uit een 3 meter hoge staaf van glasvezel, 
die elektriciteit maakt door te trillen in de 
wind. Op internet hebben "slimme koppen" 
het onderscheidende uiterlijk van de nieuwe 
turbine al opgemerkt - en schertsend de 
bijnaam "skybrator" gegeven.

Wind creëert draaikolken die ervoor zorgen 
dat de staaf gaat slingeren. De onderkant 
van de Vortex Bladeless wordt op de 
grond gemonteerd, terwijl het bovenste 
deel los is zodat het kan kantelen. In de 
staaf zit een generator die de bewegingen 
van de staaf gebruikt om elektriciteit  
te maken. 

KUNNEN WINDTURBINES EEN NEGATIEVE  
INVLOED HEBBEN OP DE NATUURLIJKE FAUNA?
Bespreek deze problemen met de leerlingen

Kunnen offshore windturbines trekvogels en vogels in het  

algemeen verstoren?

Wat kunnen we hier tegen doen?

Zijn er andere ontwerpen van windturbines die dit probleem kunnen oplossen? 

Bijv. windturbines zonder wieken?

Wat zou je zelf zeggen als een groot windpark naast je huis zou komen? 

Mast

Voet

Top laag

Gelijkrichter

Generator en 
afstemsysteem 

Uitgangsvermogen 

Verankering 
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Wat is biobrandstof?
Biobrandstof is de energiebron die is opgeslagen in organische 
stof of biomassa. Het kan stro uit de landbouw zijn, brandhout, 
houtsnippers, planten of biologisch afbreekbaar afval. Biomassa 
is dus materiaal dat ooit leefde of afkomstig is van iets levends. 
Toen ze levend waren, gebruikten ze zonne-energie om te 
groeien. Ze maakten energie voor zichzelf door fotosynthese, 
en delen van die energie zitten in de plant, de boom, het dier of 
de mest. Dit is opgeslagen energie die kan worden gewonnen 
voor biomassa te laten vergassen of te vergisten. Het biogas 
kun je vervolgens omzetten in brandstof voor auto's, schepen, 
vliegtuigen of verwarming.
Bio-energie is een vorm van hernieuwbare energie die we in 
België veel gebruiken. Veel energiecentrales zijn overgestapt van 
fossiele brandstoffen naar biomassa.

Het goede van biobrandstof
Biobrandstof kan worden opgeslagen en kan daarom een   cruciale 
factor zijn bij het waarborgen van een duurzaam energiesysteem. 
Biobrandstof bestaat in verschillende vormen, maar gebruikelijk 
is dat de energie wordt opgeslagen in organische stof of 
biomassa. De biomassa kan direct worden verbrand of verwerkt 
tot verschillende soorten brandstof. 

BIOBRANDSTOF IS 
EEN BELANGRIJK 
ONDERDEEL VAN 
DE ENERGIE-
TRANSITIE
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"Een groot 
deel van de 
hernieuw- 
bare energie 
in België is 
afkomstig uit 
biomassa, 
vooral hout- 
pellets."
/ Wikipedia
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VOORDELEN VAN BIOBRANDSTOF

NADELEN VAN BIOBRANDSTOF

Het duurt even voor-
dat de pas geplante 
boom voldoende is 
gegroeid om evenveel 
CO2 op te nemen als 
de gekapte boom.
Tot die tijd komt er 
meer CO2 in de lucht 
dan er wordt  
opgenomen. 

Het is niet CO2- 
neutraal om met  
machines bomen  
te kappen en te   
verwerken tot 
houtsnippers of 
houtpellets.  

Als je bossen kapt 
zonder opnieuw net 
zoveel nieuwe bomen 
te planten, komt er een 
grotere hoeveelheid CO2 

in de atmosfeer.

Dit komt omdat bomen 
CO2 opnemen - en als er 
minder bomen zijn, wordt 
CO2 in plaats opgenomen, 
rechtstreeks in de atmos-
feer uitgestoten.

Ook transport van 
en naar fabrieken 
stoot CO2 uit.

Teelt van  bio- 
massa bedreigt  
de biodiversiteit.

De opgeslagen energie 
in restafval en rest-
producten (bijvoorbeeld 
houtsnippers) kun je 
 benutten zodat deze 
niet verloren gaat.

Het is een CO2- neutrale 
energiebron - maar 
 ALLEEN als je ervoor 
zorgt dat wanneer je 
kapt ook een nieuwe 
boom wordt geplant. 
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"Vandaag de dag zijn er meer  
dan een miljard motorvoertuigen 
op de wegen in de wereld. 
Slechts 70 miljoen hiervan 
gebruiken alternatieve, 
niet-fossiele brandstoffen.

1. VASTE  
BIOBRANDSTOFFEN
Biobrandstof is energie die ontstaat door 
verbranding van biologisch gevormd organisch 
materiaal. Het organische materiaal is een 
verzamelnaam voor hout, stro, biologisch 
afbreekbare producten (granen, schelpen, 
pitten en zaden) maar ook voor GFT-afval. 
Biobrandstoffen worden gebruikt als brandstof 
voor elektriciteitsproductie, stadsverwarming, of 
zelfs brandstoffen. Men is er ook in geslaagd om er 
vliegtuigbrandstof van te maken. 

Vergassing
Als alternatief voor eenvoudige verbranding wordt 
biomassa meer ingezet bij vergassingsreacties, 
waarbij een groter deel van de energie kan 
worden benut. Bij vergassing vindt een omzetting 
van de biomassa (koolstof) plaats in reactie met 
waterdamp en kooldioxide bij hoge temperatuur 
tot syngas bestaande uit waterstof H2 en 
koolmonoxide CO. Dit gas kan worden verbrand en 
daardoor direct worden gebruikt voor de productie 
van elektriciteit en warmte, of het kan worden 
opgewaardeerd in een katalytische reactor voor 
synthetisch aardgas (SAG). SAG kan onderdeel zijn 
van het aardgasnetwerk en kent daardoor een breed 
scala aan toepassingen, direct of door chemische 
productie van vloeibare brandstoffen. SAG wordt 
beschouwd als een CO2-neutraal aardgas. 

2. VLOEIBARE  
BIOBRANDSTOFFEN 
Bio-ethanol wordt gevormd uit biomassa, meestal in 
de vorm van suikerbieten, maïs en aardappelen. Voor 
de productie van bio-ethanol wordt gebruik gemaakt 
van een fermentatieproces waarbij de grondstoffen 
in kleinere stukjes worden gehakt. Er zijn ook andere 
biobrandstoffen zoals biodiesel.

Bio-ethanol wordt geproduceerd door 
 fermentatie in verschillende generaties:
1e generatie: Gemaakt van gewassen met een 
hoog suiker- en zetmeelgehalte. Bijvoorbeeld maïs, 
suikerbieten of gerst.
2e generatie: Gemaakt van landbouwresten. 
 Bijvoorbeeld stro.
3e generatie: Geproduceerd uit biomassa waarvoor 
geen bouwland nodig is. Bijvoorbeeld algen.  

ER ZIJN DRIE SOORTEN BIOBRANDSTOF:
1. Vaste biobrandstof: hout, houtsnippers of stro
2. Vloeibare brandstof: olie, koolzaad of zonnebloempitten
3. Biogas: Dierlijke mest en dierlijk vet 
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3. BIOGAS
Biogas-installaties gebruiken 
voornamelijk dierlijke mest, 
afvalwater en organische rest- 
en afvalproducten om biogas te 
produceren. Biogas bestaat uit een 
mengsel van de gassen methaan (CH4) 
en koolstofdioxide (CO2). Het wordt 
geproduceerd door dierlijke mest 

en ander organisch materiaal toe te 
voeren aan een biogasinstallatie. Als 
we voedselresten en mest door een 
biogasinstallatie sturen, krijgen we 
groen biogas.

Het groene biogas wordt  ge- 
bruikt voor de productie van 
 elektriciteit en stadsverwarming. 
De elektriciteit wordt naar het 

elektriciteits net gestuurd en de 
 warmte wordt lokaal verbruikt. 
Daarnaast kan biogas worden 
opgewaardeerd tot aardgas en 
worden toegevoegd aan het 
aardgasnetwerk of worden gebruikt 
als transportbrandstof.

Organisch afval wordt ingezameld

Het organisch afval wordt 
getransporteerd

Het organische 
afval wordt vermalen 

tot biomassa
De biomassa wordt 

overgebracht naar de 
biogas-installatie 

De woning wordt 
verwarmd met biogas 

Restproduct wordt gebruikt 
als mest op de akkers

DE WEG NAAR DUURZAAM BIOGAS
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Materialen

118273 Rubber stop, 2 gaten
118310 Klem
039110 Slangkoppeling
117424 Kunststof slang
118629 Rubber stop, 1 gat
000100 Statiefvoet
117536 3x glasbuis
117307 2x plastic fles
118470 Dubbelklem
106113 Bekerglas, 1000 ml

Kunststof slang

Stop met gat

Stop 
met 2 
gaten

Slangkoppeling

Klem

PRODUCTIE VAN BIOGAS 
Onderzoek hoe biogas wordt geproduceerd door het zelf te maken 

Verwerking 

Waaruit bestaat het gegenereerde biogas? 

Kun je het proces uitleggen? 

Bespreek de voor- en nadelen van de technologie. 

Werkwijze

1.    Neem een   paar grote handen vol organisch afval zoals 
aardappelen en groenten en snijd deze in kleine stukjes. 
Voeg een theelepel aarde toe en meng het door elkaar.

2.   Doe het mengsel in een plastic fles en vul  
ca. 3/4 met water.

3.   Snijd de bodem van een tweede plastic fles af.

4.   Plaats de bodemloze plastic fles in het grote bekerglas, 
die tot de 800 ml-markering met water is gevuld. Houd 
de fles in het water met de statiefklem.

5.   Plaats de glasbuis in de stop met één gat en plaats 
deze in de afvalfles. 

  Steek twee glasbuizen in de stop met twee gaten en 
plaats deze in de bodemloze fles. Verbind de twee 
flessen met een kunststof slang zoals op de afbeelding. 
De tweede slang is voorzien van een slangkoppeling  
en een klem.

7.   Plaats de biogasinstallatie op een warme plek zoals op 
een radiator. Laat het een week staan. Nu zou er biogas 
moeten zitten in de fles zonder bodem. Je kunt het gas 
laten branden door de bodemloze fles langzaam in het 
water in van het bekerglas te duwen terwijl je de klem 
opent en een brandende lucifer tegen het mondstuk houdt.

8.   Plaats een druppel water van de afvalfles op een 
objectglaasje, leg er een dekglaasje op en bekijk het 
onder een microscoop. Misschien moet je dit vaker 
herhalen om iets te zien.
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Met deze producten kun je zelf biogas maken.

Zie experiment op pagina 38.
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Rubber stop, 27/21 x 30,  
2 gaten

118273

Statiefvoet A-vorm 2,0 kg
A-vorm statiefvoet geschikt voor 
statiefstangen met een diameter 
tot 10 mm.

000100

Plastic fles UN-
goedgekeurd met dop, 1 L

Diameter 28 mm.

117307

Dubbelklem
Klembereik van 7 tot 18 mm.

118470

Bekerglas 1000 ml  
laag model, Borosilicaat
Diameter 105 mm.  Hoogte 145 mm.

106113

Klem Mohr 60 mm
Makkelijke en snelle manier 
om slangen af te knellen.

118310

Slangkoppelingen,  
Ø4, 5-7 mm 
Slangkoppeling voor het koppelen  
van twee slangen. Per 10 verpakt.

039110

Rubber stop, 24/18 x 30 mm,  
1 gat

118629

Heldere kunststof PVC slang  
Ø6/9 mm - 5 m
Binnendiameter 6 mm, buitendiameter 9 mm.

117424



Draadloos meten met de measureAPP

Hoge 
kwaliteit

Modern 
design

MET EEN BROEIKAS EN SENSOREN KUN  
JE EXPERIMENTEREN MET BIOLOGISCHE AFBRAAK
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Plastic Kas voor zuurstof 
/CO2-metingen
Kunststof broeikas van 6 liter met 
speciaal deksel voor metingen met 
sensoren, als de CO2-sensor van Phywe.

789510



Er zijn veel experimenten, die je  
in een broeikas met sensoren kunt  
uitvoeren, zoals:
Meet de CO2-ontwikkeling tijdens het afbraakproces.

Bouw een composteerinstallatie.

Voeg organisch materiaal toe en volg het afbraaksproces.

Volg de ontwikkeling van warmte, compostering, CO2, water en nutriënten.

Neem monsters van het organische materiaal tijdens de afbraak en onderzoek 
deze onder een microscoop. Je kunt ook een monster nemen en micro-
organismen kweken op een agarplaat en onderzoeken welke organismen je vindt.

NB! Vergeet niet om de agarplaten dicht te plakken. Er kunnen pathogene 
bacteriën aanwezig zijn.  
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Temperatuursensor  
-40 tot 120 graden, Bluetooth
Deze PHYWE Cobra SMARTsense temperatuursensor 
maakt real-time metingen met grafisch verloop mogelijk 
voor het onderzoeken van temperatuurafhankelijke 
processen, die ook over een langere periode kunnen 
doorgaan.

P12903

Geleidbaarheid sensor, Bluetooth
Met deze PHYWE Cobra SMARTsense waterdichte 
geleidbaarheid sensor kun je de geleidbaarheid 
of het ionengehalte van een oplossing meten, en 
tegelijkertijd de temperatuur.

P12922

Zuurstof sensor in gas en oplossing,  
BT en USB
Deze PHYWE Cobra SMARTsense zuurstofsensor meet 
de zuurstofconcentratie van oplossingen en gassen 
bij biologie, milieukunde en scheikunde.

P12933

CO2 sensor 0-100.000 ppm,  
Bluetooth en USB
Een slechte luchtkwaliteit door een hoog CO2-gehalte 
in de omgeving vermindert het concentratievermogen 
en prestatievermogen.

P12932



Waterkracht is de kracht of energie 
die wordt uitgeoefend door stromend 
en/of vallend water. Bewegend water 
kan veel kracht hebben. Het wordt 
bijvoorbeeld gezien wanneer een 
tsunami land raakt. Waterkracht 
wordt al heel lang gebruikt. De 
Romeinen gebruikten bijvoorbeeld 
waterwielen om graan te malen. 
Tegenwoordig wordt waterkracht 
gebruikt om elektriciteit te maken in 
moderne waterkrachtcentrales. 

Eerste waterkrachtcentrale
De eerste echte waterkrachtcentrale 
werd gebouwd in 1879 bij Niagara 
Falls in de Verenigde Staten. Toen 
waterkracht in het begin van de jaren 
veertig op zijn hoogtepunt was, dekte 
deze ongeveer 33% van het totale 
energieverbruik van het land.
Wereldwijd bedraagt   waterkracht 
ongeveer 7% van alle energieproductie.
In China is de grootste 
waterkrachtcentrale ter wereld 

gebouwd, die evenveel elektriciteit 
kan produceren als 2.250 
grote windturbines. Om deze 
waterkrachtcentrale te realiseren, 
kwamen 1000 steden onder water 
te staan, 1,3 miljoen mensen 
verhuisden en is er nu een kunstmatig 
meer van 600 km aangelegd. 
Vervolgens werd waterkracht vooral 
beconcurreerd door de goedkope 
elektriciteitscentrales die op fossiele 
brandstoffen werken. Eén van de 
redenen waarom we tot op de dag 
van vandaag met een klimaatcrisis 
worden geconfronteerd.  

Waterkracht in België
Iedereen kent de watervallen van 
Coo, maar de waterkrachtcentrale van 
Coo klinkt waarschijnlijk iets minder 
bekend in de oren. Het is nochtans 
één van de belangrijkste in België.
De centrale van Coo vervult al 
sinds 1972 een centrale rol in onze 
energiemix. Ze vangt de groeiende 

nood aan flexibiliteit op die door de 
energietransitie en de intermitterende 
hernieuwbare energie wordt 
veroorzaakt. Spaarbekkencentrales 
zijn momenteel de enige grootschalige 
oplossingen voor energieopslag. In 
België is de centrale van Coo dan ook 
onmisbaar voor het evenwicht op het 
elektriciteitsnet. De turbines kunnen 
op elk ogenblik worden ingeschakeld 
om een bruuske productiedaling op te 
vangen of om overtollige elektriciteit 
te absorberen.

Scandinavië
Aan de andere kant is waterkracht 
wijdverbreid in de bijvoorbeeld 
Scandinavische landen. Vooral 
Noorwegen en Zweden, waar grote 
hoogteverschillen in het landschap 
zijn en dus goede geografische 
omstandigheden voor waterkracht. In 
Noorwegen komt 98 procent van de 
elektriciteit uit waterkracht. 

WATER ALS  
BRON VAN 
ENERGIE
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VOORDELEN VAN  
WATER ALS  
ENERGIEBRON:

Lange  
"levensduur"

"Gratis"

Vereist grote  
investeringen

Minimale arbeid

Water kan 
worden 
 opgeslagen in 
waterreservoirs 

 Waterreservoirs 
hebben het risico 
dat dood planten-
materiaal gaat 
ophopen - dat  
geeft CO2 uitstoot

Bij het aanleggen  
van stuwmeren wordt 
de oorspronkelijke 
loop van rivieren en 
beken aangetast,  
wat het waterleven  
kan  verstoren.

Geen opbrengst  
in droge periodes 
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3.

3.

4.

5.

1.

2.

WATERKRACHTCENTRALE

Een waterkrachtcentrale  is een installatie voor de productie van elektriciteit.
De valhoogte van het water wordt gebruikt om een   waterturbine aan te drijven. 
Een turbine is een machine die energie kan halen uit vloeistof of gas.  
De kinetische energie van de turbine wordt door middel van een generator 
omgezet in elektrische energie.
Grote kabels transporteren de stroom vervolgens verder naar de gebruikers. 

WATERKRACHTCENTRALE

DE WEG VAN HET SMELTWATER
1.  (Smelt)water wordt opgeslagen  

in een reservoir.

2.  Een dam kan het meer nog groter maken 
en zo de hoeveelheid water vergroten, 
waardoor de druk op de dam toeneemt.

3.  Het water stroomt door een sluis in de 
dam, waar een hydraulische turbine staat, 
die door de druk van het water ronddraait.

4.  Vervolgens zet de generator kinetische 
energie om in elektrische energie.

5.  De tranformator stuurt de elektrische  
energie weer verder. 
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"Ongeveer 15% 
van 's werelds 
elektriciteits- 
productie komt 
uit waterkracht"
/ Gyldendal

GA DE NATUUR IN EN MEET DE 
STROOMSNELHEID IN EEN BEEK 
EN BRENG DEZE IN VERBAND MET 
 WATERKRACHTENERGIE

Bouw eventueel je eigen waterkringloop met circulatie  
en meet de stroomsnelheid. 
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Stroomsnelheidsmeter voor PC
Stroomsnelheidmeter met datalogger functie, data 
overdracht via USB naar een PC (CSV bestand).

541251

STROOMSNELHEID

Pelton-turbine met 
veiligheidsbussen
Deze Pelton-turbine laat zien hoe 
stromend water kan worden gebruikt 
om elektriciteit op te wekken en kan 
een gloeilamp of led laten branden.

170510



ELEKTRICITEIT  
OPWEKKEN MET WATER
Onderzoek hoe stromend water kan worden gebruikt om elektriciteit  
te produceren die een gloeilamp en een LED verlicht.

Werkwijze
1.    Plaats de peltonturbine onder een kraan in een spoelbak, 

eventueel met een waterslang. 
2.    Plaats de kraan / waterslang zo dicht mogelijk bij het 

ingangsgat in het turbinehuis (niet te dicht bij de schoepen 
die ongehinderd moeten kunnen draaien).

3.    Sluit een lamp en voltmeter met de experimenteersnoeren 
aan op de Pelton-turbine-aansluitingen volgens 
onderstaand schema:

4.   Open de kraan in meerdere stappen en noteer bij elke  
stap de spanningswaarden op de voltmeter.  

Verwerking 

Wat bepaalt de hoeveelheid spanning de de Pelton-turbine kan leveren?   

Zullen twee Pelton-turbines in serieschakeling een grote spanning creëren?

Wat gebeurt er met de lichtintensiteit in de lampen als er meerdere lampen in serie worden aangesloten? 
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WATERKRACHT

Materialen

170510 Pelton-turbine 
429000 Fitting op voet
429370 LED rood op voet
429500 Voltmeter
114315 Lamp E10
114840 Experimenteersnoer, 50 cm
114841 Experimenteersnoer, 50 cm
114850  2 x Experimenteersnoer  

100 cm
114851  2 x Experimenteersnoer,  

100 cm

ELEKTRICITEIT OPWEKKEN



Deze producten kunnen worden gebruikt om elektriciteit op te wekken met water.

Zie experiment op pagina 48. 
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Lamp, E10
Gloeilampje met E10 fitting  
1,2 volt bij 0,22 Ampère.
Per 10 stuks verpakt.

114315

Voltmeter digitaal, max. 30V DC
Eenvoudig te bedienen digitale voltmeter. Met 
duidelijk 3 cijferig LCD-display. 

429500

WATERKRACHT ELEKTRICITEIT OPWEKKEN

Varenr. Lengte Kleur

114840 50 cm Zwart

114840 50 cm Rood

114850 100 cm Zwart

114851 100 cm Rood

Experimenteersnoer PVC

IN MEERDERE 
KLEUREN 

VERKRIJGBAAR

1x Fitting op voet E10
Met 1 fitting voor E-10 
lampjes en voorzien van 2 
veiligheidstekerbussen 4 mm.

429000

LED rood op voet
Een rode LED met seriële 
weerstand, gemonteerd op 
kunststof voet met een rode 
(plus) en een zwarte (min) 
veiligheidstekerbus.

429370

Pelton-turbine met veiligheidsbussen
Deze Pelton-turbine laat zien hoe stromend water kan 
worden gebruikt om elektriciteit op te wekken en kan 
een gloeilamp of led laten branden.

170510



Meet het effect van 
waterkracht
Onderzoek en meet hoe de elektriciteit ontstaat uit de Pelton-turbine 
generator, wanneer de waterdruk verandert.

Werkwijze
1.   Plaats de peltonturbine op een plaats met een kraan en 

afvoer, eventueel met een waterslang. 
2.   Plaats de kraan / waterslang zo dicht mogelijk bij het 

ingangsgat in het turbinehuis (niet te dicht bij de schoepen 
die ongehinderd moeten kunnen draaien).

3.   Sluit lichtbronnen en ampèremeter met de 
experimenteersnoern aan op de Pelton-turbine-
aansluitingen volgens onderstaand schema:

4.   Open de kraan en noteer de stroomsterkte van de 
ampèremeter.

5.   Sluit vervolgens één lichtbron met LED lamp aan en noteer 
de stroomsterkte.

6.   Herhaal dit totdat alle vier de LED lampen branden. 

Verwerking 
Wat bepaalt de hoeveelheid stroom die de Pelton-turbine kan leveren?  

Kun je de LED-lampen het beste in een parallelschakeling of in een serieschakeling plaatsen? 

Zal de stroomproductie toe- of afnemen als er een parallel geschakelde  

extra Pelton-turbine zou worden geïnstalleerd?   
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Materialen

170510 Pelton-turbine
429000 Fitting op voet 
429370 LED rood op voet
429600 Amperemeter
425100 LED lamp
114840  Experimenteersnoer,  

50 cm
114841  Experimenteersnoer, 

50 cm
114850  2 x Experimenteersnoer, 

100 cm
114851  2 x Experimenteersnoer,  

100 cm

MEET HET EFFECT VAN WATERKRACHT

A
Pelton-
turbine

LED

Ampère 
meter

LED

LED LED

G



Deze producten kunnen worden gebruikt om het vermogen van waterkracht te meten. 

Zie experiment op pagina 50.
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Amperemeter digitaal, max. 2A DC
Voorzien van een 3 cijferig LCD-display en een rode 
en een zwarte aansluitbus.

429600

LED lamp E10 4-12V wit
LED lamp voor 4 tot 12 volt. Perfect 
alternatief voor de gloeilampen.

425100

WATERKRACHT ELECTICITEIT OPWEKKEN

Pelton-turbine met veiligheidsbussen
Deze Pelton-turbine laat zien hoe stromend water kan 
worden gebruikt om elektriciteit op te wekken en kan 
een gloeilamp of led laten branden.

170510

Varenr. Lengte Kleur

114840 50 cm Zwart

114841 50 cm Rood

114850 100 cm Zwart

114851 100 cm Rood

Experimenteersnoer PVC

IN MEERDERE 
KLEUREN 

VERKRIJGBAAR

1x Fitting op voet E10
Met 1 fitting voor E-10 
lampjes en voorzien van 2 
veiligheidstekerbussen 4 mm.

429000

LED rood op voet
Een rode LED met seriële 
weerstand, gemonteerd op 
kunststof voet met een rode 
(plus) en een zwarte (min) 
veiligheidstekerbus.

429370
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POWER-TO-X
"Een paar jaar geleden 
wisten niet veel 
mensen wat Power-
to-X was. Zelfs niet 
in energiekringen. 
Tegenwoordig is het 
niet alleen iets waar 
mensen over praten. 
Het wordt steeds meer 
werkelijkheid."
/ Energinet.dk, Thomas Egebo

O2 H2

Anode Kathode

HERNIEUWBARE 
ENERGIE

ELEKTROLYSE

DIRECT GEBRUIK
Waterstof

Synthese met 
koolstof
Methaan

Methanol

Dimethylether

e-benzine

e-diesel 

e-vliegtuigbrandstof 

SYNTHESE ZONDER 
KOOLSTOFEl

W
a
rm

te

H2

CO2

Biomassa

N2 (Lucht)

1.

2.

3.

POWER-TO-X Processen

Power-to-X (PtX, P2X) is de term voor 
de technologie waarbij elektriciteit 
uit hernieuwbare energiebronnen 
(bij voorbeeld zonnecellen of wind-
turbines) via elektrolyse wordt 
gebruikt om waterstof te produceren. 
Waterstof kan omgezet worden 
in methaan of methanol. Beide 
brandstoffen kunnen uren tot 
maanden worden opgeslagen en 
weer worden gebruikt om elektriciteit 
te produceren wanneer nodig. 
Deze brandstoffen worden e-fuels 
genoemd.   

"Power-to-X is een nieuwe soort 
in de groene energie transitie"

/ Ingeniørforeningen
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ELEKTROLYSEONTZOUTENELEKTRICITEIT 

H2

H2

Power-to-X kan je eenvoudig uitleggen als  elektrolyse 
van water, waarmee waterstof kan worden 
 geproduceerd. Dit kan ook offshore, waarbij het zout via 
een ontziltingsproces uit het zeewater wordt verwijderd. 
Het is mogelijk om zowel elektriciteit als waterstof naar 
het land te transporteren. 

Het energie-eiland in de Noordzee
Denemarken is een van de leidende 
landen in de ontwikkeling van 
Power-to-X-technologie. Via 
samenwerkingsverbanden tussen 
publieke en private actoren wordt 
actief gewerkt aan de realisatie 
van een aantal gigawattcentrales 
voor de productie van groene 
waterstof en vloeibare brandstoffen 
in verschillende delen van het land. 
Daarnaast is besloten om een   
energie-eiland van maximaal 10 
GW in de Noordzee te creëren dat 
offshore windturbine-vermogen zal 

distribueren en overtollig vermogen 
zal omzetten in waterstof en 
brandstoffen. Het energie-eiland 
moet een knooppunt worden voor 
windenergie op zee. Deze kan direct 
elektriciteit aan het elektriciteitsnet 
geven, of kan worden omgezet in 
waterstof. Zoals eerder vermeld, zal 
deze waterstof naar verwachting 
meerdere toepassingen hebben, 
hetzij direct in een waterstofnetwerk, 
hetzij voor de productie van 
synthetische brandstoffen. 

Flexibiliteit is de weg vooruit
Een belangrijk element bij 
het balanceren van het 
elektriciteitssysteem van de 
toekomst, op basis van hernieuwbare 
energiebronnen, is flexibiliteit. 
Flexibiliteit zorgt ervoor dat de 
stroom op elk moment het meest 
efficiënt kan worden gebruikt. Dat wil 
zeggen dat het direct wordt gebruikt 
als er verbruik is, en dat het wordt 
opgeslagen in waterstof of groene 
e-brandstoffen bij overproductie van 
elektriciteit. / n
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Zet overtollige energieproductie 
om in vloeibare / gasvormige 
brandstoffen. Deze elektrische 
energie kunnen we opslaan in 
een chemische energieopslag. 
Dit is een CO2-neutrale 
energieopslag.

Zet elektriciteit om in 
vloeibare brandstoffen, 
zodat we toch een groene 
transitie naar transport 
kunnen creëren.
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Elektriciteit

elektrolyse
Elektrolyse is een manier om een   stof te scheiden door middel van elektriciteit. 
Het woord elektrolyse is bedacht door de wetenschapper Michael Faraday. 

Proton Exchange 
Membrane (PEM) 
elektrolyse

Status Commercieel beschikbaar Commercieel beschikbaar In ontwikkeling

Elektrolyt/membraan Kaliumhydroxide of natri-
umhydroxide   

Zuur: H+ Zirkoniumoxide of 
Yttriumoxide

Bedrijfstemperatuur 40 – 90°C 20 - 100°C 800 – 1000°C

Voordelen + Lage prijs

+ Levensduur

+ Eenvoudige technologie

+ Schaalbaarheid

+ Lage temperatuur

+ Hoog vermogen

+ Snel opstarten 

+ Hoog rendement 

Nadelen - Langzame opstart

-  Risico van corrosieve 
resten in de waterstof- 
en zuurstofgassen

-  Lager vermogen  
per volume 

- Hoge prijs - Nog niet volledig 
ontwikkeld voor 
commercieel 
 gebruik 

Alkalische 
elektrolyse 

Solid Oxide 
 elektrolyse

Elektrolyse technologieën
Een overzicht van drie van de elektrolyse technologieën die momenteel beschikbaar zijn. 

Hoe werkt elektrolyse 
Wanneer er stroom door het water wordt gestuurd, zullen de watermoleculen 
ontleden (scheiden) in H+ ionen en OH– ionen. Deze ionen worden 
aangetrokken door respectievelijk de negatieve pool (kathode) en de 
positieve pool (anode). 

O2 H2

Anode

Aan de kathode nemen 
twee H+ -ionen elk een 
elektron op om waterstof 
(H2) te vormen. We zeggen 
dat de waterstofionen zijn 
gereduceerd (reductie = 
elektronenopname). 

Aan de anode verzamelen 
en geven vier OH– ionen 
O2 (zuurstof), moleculair 
water en vier elektronen 
vrij. Bij dit proces 
komen elektronen vrij 
bij de oxidatie van OH–. 
Er heeft een oxidatie 
plaatsgevonden (oxidatie 
= elektronenafgifte). 
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2H2 (g) + O2 (g)        2H2O (l)

WATERSTOF
Waterstof is het lichtste element in het periodiek systeem,  
en komt in onvoorstelbare hoeveelheden voor op aarde en in het heelal. 

Waterstof is geen energiebron, aangezien waterstof niet zo in de natuur gevonden 
wordt. Het molecuul kan worden geïsoleerd en gebruikt als energiedrager, die direct, of 
als bouwsteen, kan worden gebruikt in synthesereacties voor synthetisch geproduceerde 
brandstoffen. Waterstof heeft een hoge chemische energie gemeten per gewichtseenheid.  
Bij de verbranding van waterstof komt alleen schoon water vrij. 

De meest gebruikte metho-
den om waterstof op te slaan

Drukopbouw in hogedruktanks

Afkoeling tot vloeibare waterstof (-253°C)

Opslag waar de waterstof deel uitmaakt 
van een metaalhydride - ofwel waar de 
waterstof wordt opgeslagen in holtes in 
kristalstructuren op metaalhydriden, of waar 
de waterstof deel uitmaakt van een chemische 
reactie en direct aan een metaal bindt. 
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Materialen

453000  Voltameter practicum  
- mini Hofmann

012110 2x mini-reageerbuis
885610-4  Verdund zwavelzuur 

(1mol/l)
114840 Experimenteersnoer
114841 Experimenteersnoer
109020 Krokodillenklem 
361700  Voeding  

(0-12V, 5V DC)

MAAK JE EIGEN WATERSTOF
Produceer je eigen waterstof uit water door middel van elektrolyse .

Werkwijze

1.   Het verdunde zwavelzuur, H2SO4 1 mol/l,  

wordt in het elektrolysevat gegoten.

2.    De twee mini-reageerbuisjes worden gevuld met het 

verdunde zwavelzuur en in het apparaat geplaatst.

3.    Sluit een spanning van max. 5V aan. Zie hoe de gassen uit de 

staafjes omhoog beginnen te borrelen terwijl het water uit 

de glazen reageerbuisjes wordt geduwd.

4.   De reageerbuis met zuurstof wordt met de opening naar 

boven vastgehouden en de opgevangen zuurstof wordt 

gedetecteerd door een gloeiende houten spaander in de 

reageerbuis met zuurstof te laten zakken.

 Je zult dan zien dat de houtspaander harder gloeit.

5.   Gas met waterstof wordt met de opening naar beneden 

vastgehouden en de opgevangen waterstof wordt 

gedetecteerd door een brandende lucifer onder het glas te 

houden. Je hoort een kleine plop (piep).

Opmerking: Als de gasontwikkeling langzaam verloopt, 

kan het elektrolysevat met elektroden worden gespoeld in 

verdund ammoniakwater. Alcoholgebruik wordt afgeraden, 

zelfs in zwakke oplossingen. 

BRANDSTOFCELLEN MAAK JE EIGEN WATERSTOF

Verwerking  
Schrijf de volledige reactievergelijking op van de elektrolyse 

Leg in je eigen woorden uit wat er bij de afzonderlijke processen gebeurt
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Met deze producten kun je je eigen waterstof maken. 

Zie experiment op pagina 56.

BRANDSTOFCELLEN MAAK JE EIGEN WATERSTOF

Krokodillenklem 
geïsoleerd 4 mm zwart

109020

Reageerbuisjes, DURAN, 
met rand, Ø12 x 75 mm

Reageerbuisje met rand van DURAN 
75 mm lang. Diameter 12 mm.

012110

Voltameter practicum - mini Hofmann
Dit elektrolyseapparaatje kan gebruikt worden om 
elektrolyse inzichtelijk te maken voor elke leerling 
in plaats van een klassikale demo.

453000

Zwavelzuur opl. 1M   
zuiver - 1 liter

885610-4

Voeding traploos (DC) met display 
0-12V 3A, AC/DC
Robuuste en gebruikersvriendelijke spanningsbron 
voor gelijk- en wisselspanning met een digitaal 
display. 

361700
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Varenr. Lengte Kleur

114840 50 cm Zwart

114841 50 cm Rood

Experimenteersnoer



2H2     4H+ + 4e-

O2 + 4H+ + 4e-    2H2O (+ENERGIE)

“Brandstofcellen func-
tioneren in principe als 
batterij door waterstof 
en lucht in een elek-
trochemisch proces 
direct om te zetten in 
elektriciteit, warmte 
en water." 
/ experimentarium.dk

Een brandstofcel is een omzetter die 
elektriciteit maakt door een elektrochemische 
reactie van bijvoorbeeld waterstof, methaan 
of methanol met zuurstof. De brandstofcel 
zet waterstof en zuurstof uit de lucht om in 
elektrische energie en thermische energie 
met waterdamp als bijproduct. Het is dan 
de elektrische output die wordt gebruikt om 
een   elektromotor in een auto aan te drijven. 
Het slimme is dat de waterstof kan worden 
opgeslagen in tanks en wanneer er behoefte 
aan is, wordt het in een brandstofcel weer 
omgezet in elektriciteit. 

DIRECT GEBRUIK VAN WATERSTOF
Waterstof kan direct worden gebruikt in een verbrandingsmotor  
of een brandstofcel. 

De verbrandingsmotor
In de verbrandingsmotor wordt de chemische 
energie omgezet in thermische energie, die 
vervolgens wordt omgezet in mechanische 
energie. Deze omzettingen resulteren in een laag 
rendement. Dit lage rendement heeft er daarom 
toe geleid dat in plaats daarvan brandstofcellen 
worden gebruikt.  

Brandstofcellen
Brandstofcellen werken door de chemische energie van 
waterstof in een elektrochemische reactie om te zetten in 
elektriciteit.
Dit gebeurt in twee halfcelreacties. 

PRINCIPE VAN EEN  
BRANDSTOFCEL

Anode KathodeElektrolyt

O2

O2

Ongebruikte 
gassen uit

Lucht inWaterstof in

Overtollige 
brandstof uit

H2

H2

H2O
H+

H+

e-
e-

e-

e-

WATERSTOF
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Gebrek aan 
 infrastructuur.

Vereist meer onder-
zoek en ontwikkeling 
om commercieel 
 concurrerend te zijn 

Lage efficiëntie in 
vergelijking met 
 batterijen.

Stil.

Goedkoop om 
opslagcapacite-
it te vergroten - 
waterstofopslag 
(vergeleken met 
batterijen). 

Snel bijtanken 
van brandstof, in 
vergelijking met  
elektrisch laden. 

+

-

VOORDELEN VAN BRANDSTOFCELLEN:

NADELEN VAN 
 BRANDSTOFCELLEN

Hoge efficiëntie 
in het gebruik van 
elektriciteit en 
warmte (in verge-
lijking met fossiele 
technologie). 

Duur om te 
 produceren  
(dure katalysator).

Batterier

Brændselsceller

VOOR- EN NADELEN
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Dr. FuelCell Science kit, compleet
Dr. Fuelcell sciencekit bevat alle onderdelen om te 
onderzoeken hoe een PEM brandstofcel werkt en 
om hoe makkelijk waterstof als brandstof is. 

452870

Duurzame energie, set
Complete set met experimenten 
over hernieuwbare energie. Voor de 
productie van energie zijn een klein 
zonnepaneel en een windturbine met 
opties voor het instellen van de hoek 
en de bladvorm inbegrepen.

452940

ElektrolyseElektriciteit Tank met opgeslagen 
waterstof 

Brandstofcel auto 

100%

70-80% 
efficiëntie 

90-95% 
efficiëntie 

50% efficiëntie 

31-38% 
rendement van windturbine 
tot voortstuwing

O2 H2

Anode Kathode

Elektrolyse is een 
elektrochemisch 
proces dat plaatsvindt 
door elektriciteit via 
elektroden door water 
te geleiden, dat daarbij 
wordt  afgebroken tot 
zuurstof en waterstof

De omgezette 
energie wordt 
opgeslagen in 
waterstoftanks.  

De brandstofcelauto 
is uitgerust met een 
brandstofcel die uit twee 
elektroden bestaat. In 
de brandstofcel worden 
waterstof en zuurstof 
uit de lucht omgezet in 
elektrische energie 

De elektriciteit 
kan afkomstig zijn 
van verschillende 
energie bronnen 
zoals windenergie

Het proces voor brandstofcelauto's

Onderzoek de productie van waterstof door elektrolyse en gebruik  
deze waterstof om elektriciteit te produceren met een brandstofcel.
Voor deze proeven kun je gebruik maken van onze brandstofcelset, die je hieronder ziet. De sets bevatten ver-
schillende voorbeelden van experimenten met elektrolyse en elektriciteitsproductie met een brandstofcel voor 
gebruik in bijvoorbeeld een LED, elektromotor of voor het meten van de hoeveelheid geproduceerde elektriciteit. 
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Zelf waterstof opslaan
Gebruik een waterstoftank om je  
waterstofproductie op te slaan.
Gebruik hiervoor de onderstaande Hydrostick.

Hernieuwbare energieset  
met HydroStik
Hernieuwbare energieset bestaande uit een 
windmolen, elektrolyser, en volle meegeleverde 
Hydrostick.

452999Opslagstick waterstof HydroStik
Waterstofopslag stick Hydrostik te gebruiken 
in vulstation (452997). Een HydroStik is een 
opslagtank voor waterstof.

452996

Laat de brandstofcelauto rijden
Doe onderzoek met elektrolyse en de productie van waterstof voor gebruik in een brandstofcel, waarbij 
de elektriciteit wordt gebruikt om een   elektromotor in een auto aan te drijven. 
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H-racer 2.0 met afstandsbesturing
Waterstofracer 2.0 met afstandbediening. Volledige 
set om te racen met waterstofauto’s.

452920

Brandstofcelauto, Hydrocar
Hydrocar brandstofcel auto met alles in één 
systeem. Met het zonnepaneel is elektrolyse 
mogelijk en wordt de waterstof opgeslagen. In de 
PEM cel wordt deze waterstof later weer omgezet 
naar elektrische energie. Het is ook mogelijk de 
productie van H2 en O2 te volgen.

452980

Brandstofcelauto, set met HydroStik
Hydrostik brandstofcelauto om op een leuke 
en leerzame manier onderzoek te doen naar 
hernieuwbare energiebronnen en hoe deze auto’s 
kunnen aandrijven. Deze nieuwe manier van 
waterstofopslag wordt door vele gezien als de 
toekomst van de duurzame energie.

452991Dr. FuelCell brandstofcelauto, basis  
Dr. Fuelcell brandstofauto een box met Engel-
stalige instructie- en docentenhandleiding voor 
experimenten.

452891

Brandstofcel, losse componenten
Brandstofcel in delen met twee verschillende PEM 
membranen en twee verschillende lucht inlaten 
om te onderzoeken welke configuratie de beste 
resultaten geeft.

452852



PEM SOFC MCFC PAFC AFC

Brandstof H2, MeOH, EtOH H2, CO, CH4 H2, CO, CH4 H2 H2

Bedrijfstemper-

atuur

50-100°C 800-1000°C 600-700°C 150-200°C 90-100°C

Typische output <1kW–250 kW <1kW–3 MW <1kW–1MW 50kW–1MW 10kW–100 kW

Rendement  

(Elektrisch) 

30-60% 35-45% 45-50% 40% 60%

Toepassing Vervoer

Noodstroom-
systeem

Kleine installaties 
voor decentrale 
warmtekracht-
koppeling 

Stroomvoorzien-
ingseenheden

Decentrale 
warmtekracht-
koppeling

 Stroomvoor-
zieningseenheden

Grootschalige 
decentrale 
warmtekracht-
koppeling

 Stationaire  
stroomopwekking

 Militair gebruik

Ruimtevaart

Voordelen +  Lage  
temperatuur

+ Snelle opstart 

+  Hoog ren-
dement (bij 
benutting van 
overtollige 
warmte)

+  Flexibel met 
betrekking tot 
brandstof

+  Hoog ren-
dement (bij 
benutting van 
overtollige 
warmte)

+  Flexibel met 
betrekking tot 
brandstof

+  Hoog ren-
dement (bij 
benutting van 
overtollige 
warmte)

+  Verdraagzaam 
ten opzichte 
van onzuiver-
heden in de 
brandstof

+  Hoge prestaties

Nadelen -  Vereist dure 
katalysator 
(platina)

-  Kwetsbaar 
voor verontre-
inigingen in het 
waterstofgas 

-  Langzame 
 opstart

-  Hoge 
 temperatuur 
verhoogt 
 degradatie van 
de cel 

-  Langzame 
 opstart

-  Hoge temper-
atuur verhoogt 
degradatie van 
de cel 

-  Complexe 
 elektrolyt 

-   Neemt hoog 
 gewicht en 
ruimte in beslag

-  Vereist dure 
katalysator 
(platina)

- Laag vermogen

-  Kwetsbaar voor 
CO2 in zowel 
brandstof- als 
luchttoevoer - 
vereist CO2-filter 

SOORTEN BRANDSTOFCELTECHNOLOGIEËN

BRANDSTOFCELLEN

"Al in de jaren zestig 
gebruikte NASA 
brandstofcellen voor de 
stroomvoorziening aan 
boord van ruimtevaartuigen."
/ Einstein.net
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ALTERNATIEVE SOORTEN BRANDSTOFCELLEN
De "brandstof" in een brandstofcel hoeft niet per se alleen waterstof te 
zijn. Uit het  brandstofcellen overzicht op pagina 60 blijkt dat ook andere 
brandstoffen dan pure waterstof kunnen worden gebruikt.  

Daarnaast zijn er nog twee subcategorieën van de PEM-brandstofcel die vloeibare brandstof gebruiken. 
Dit zijn Direct Methanol Fuel Cells en Direct Ethanol Fuel Cells. Ze werken door methanol of ethanol in 
combinatie met water aan de anodezijde af te breken tot CO2, waterstofionen en elektronen. CO2 wordt 
uitgestoten en waterstofionen en elektronen worden, zoals eerder beschreven, opgenomen in een PEM-
brandstofcel. 

Onderzoek zelf wat de alternatieve brandstofcellen uit  
elektriciteit kunnen halen 

VOORDELEN NADELEN

Ze gebruiken een 
vloeibare brandstof 
die gemakkelijk te 
hanteren en te tanken 
is (bijvoorbeeld in een 
auto). 

Vereist dure katalysatoren 
om de brandstoffen om te 
zetten in waterstof, wat de 
systeemkosten verhoogt.  

Bij de methanolbrandstofcel 
is methanol giftig en bestaat 
het risico op de vorming van 
formaldehydedampen, die 
zeer giftig zijn.
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Brandstofcel, ethanol
Deze windmolenopstelling bevat een brandstofcel 
die elektriciteit produceert uit een ethanoloplossing 
van maximaal 15%. Door te variëren met de 
concentratie ethanol kan de optimale concentratie 
gevonden worden.

452930

(Hernieuwbare) energiemeter  
en datalogger
Met deze datalogger hebben de leerlingen de 
mogelijkheid om een reeks metingen uit te voeren 
van spanning, stroom, vermogen, energie en 
weerstandswaarden, evenals rotatiesnelheden op 
bijvoorbeeld de duurzame energieset (452940).

500550
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