
INTRODUCTIE  
WATERSTOF



Patrick Vuijk Noorland 

■ SOMA College in Harderwijk

■ TIM (Tech In Motion)

■ TIM is het grootste landelijke netwerk en hét 
kenniscentrum voor mobiele technologie & 
innovatie

■ TIM verbindt organisaties en scholen

■ Scholen ontwikkelen samen lesmateriaal

■ PVNtechniek.nl



SOMA College 



Doelen
Na deze workshop;

■ Weet je hoe waterstof wordt gemaakt

■ Weet je hoe we waterstof kunnen gebruiken

■ Kun je toepassingen uit het verleden en heden 
noemen

■ Weet je globaal de werking van een brandstofcel

■ Kun je zelf waterstof maken en gebruiken om een 
voertuig te laten rijden

■ Heb je ideeën opgedaan om zelf waterstof toe te 
kunnen passen in een les



Programma

■ Verleden

■ Wat is waterstof?

■ Heden

■ Toekomst

■ Zelf aan de slag

■ Afsluiting



Verleden 

Jules Verne voorzag het al in 1874. In zijn boek ‘Het 
Geheimzinnige Eiland’ omschreef hij een maatschappij 
die draait op energie uit waterstof.



Verleden 

■ Wie kent er voorbeelden waarin waterstof gebruikt is?



Verleden 



Wat is waterstof? 

 In het periodiek systeem staat waterstof op plek 1, het is 
opgebouwd uit 1 proton in de kern, met 1 elektron die 
daaromheen draait.

 Waterstof is het meest voorkomende element in het 
universum, ongeveer 70% van alle atomen is waterstof

 Er wordt echter niet veel van gebruikt voor energie.






Wat is waterstof? 

 Waterstof is een molecuul (H₂) dat is opgebouwd uit twee 
waterstofatomen (H). 

 Waterstof komt veel voor op aarde maar is altijd 
verbonden met andere atomen.

 Niet giftig
 Kleurloos
 Reukloos
 Smaakloos
 Bij kamertemperatuur en 1 bar, is de dichtheid ongeveer 

0.09 kg/m³



Wat is waterstof? 










Heden



Heden






Heden



Toekomst



Zelf aan de slag!



Afsluiting

 Vragen?

 Techinmotion.nl

 https://www.horizoneducational.com

 https://www.dewereldvanwaterstof.nl/gasunie/het-
verhaal-van-waterstof/

 PVNtechniek.nl

 Open dag SOMA College 26 november

https://www.techinmotion.nl/
https://www.horizoneducational.com/
https://www.dewereldvanwaterstof.nl/gasunie/het-verhaal-van-waterstof/
https://pvntechniek.nl/
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