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Waterstof – Daily Driver

Dagelijks vervoer

>55.000km

Tanken: 3 min.



Vooraf



H2 Platform – participanten 



Mobiliteit - Aandrijving

• Scope
• Redenen voor verandering – Techniek of omstandigheden
• Elektrische aandrijving, wat is dat eigenlijk
• Waterstof
• Welke oplossing is de beste, of is er meer
• Keuze maken



Redenen voor alternatieve aandrijving

• Oliecrises ‘73 en ‘79

COP21

• Lokale emissies  US ZEV, EU Normen 

• Klimaat en lokale emissies
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Elektrische aandrijving
• Veel trekkracht (koppel) vanaf stilstand 
• Steil en stabiel vermogensverloop (geen/minder versnellingen nodig)
• Trillingsarm (minder bewegende delen)
• Mogelijkheid tot terugwinnen remenergie (dynamowerking)

VerbrandingsmotorElektromotor

ToerentalToerental

= Koppel (Nm)

= Vermogen (kW)
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Waterstof nieuw ?
1966

20041982
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1966

Foto: Ford AG
Foto: Audi AG

Foto: GM Opel
Foto: Hyundai



Hybride nieuw ?...u raadt het al…

1900Lohner-Porsche

1997Toyota Prius



Alles wordt elektrisch?

Foto: Automotive News Europe



• HEV Hybrid

• PHEV Plug-In Hybrid

• BEV Battery Electric

• FCEV Fuel Cell (Brandstofcel, waterstof)

JA, maar niet alles wordt opgeladen met een stekker…

Elektrische Aandrijving

+ Verbrandingsmotor

Alles wordt elektrisch?



EV segmenten – geen “Silver Bullit”

bron: Toyota
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Wat is waterstof (H2)
• Eerste element (H)
• Lichter dan lucht
• Kleurloos
• Geurloos
• Brandbaar
• Meestal gasvormig
• Hoge energiedichtheid per kg

• Niet corrosief
• Niet explosief
• Niet giftig
• Niet radioactief 
• Niet kankerverwekkend



Waterstof = Elektrisch

Bron: Hyundai Nederland



Waterstof segmenten

Personenwagens:

Actieradius:  > 500km

Tanktijd: < 3min

Bron: Hydrogen Council 2017
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Mobiliteit

• De slimste mobiliteit, is die waarmee je je niet verplaatst

• Verplaatsing is verschuiven van massa – dat vraagt om energie

 Rolweerstand, Luchtweerstand, Koelen/verwarmen, Elektrische 
verbruikers, Rijgedrag (acceleratie, snelheid)

- Vermijden en besparen -



Voertuiggewicht (massa)

Tweede Wet van Newton:        Kracht = Massa * Versnelling



Gewicht (massa) BEV: meer actieradius = meer accu's = steeds meer massa : begrensd



Gewicht (massa)
• 600kg  volwassen koe
• 800kg  ingerichte caravan



Vermogen vs. gewicht

• Bugatti Veyron: 1001pk   1.968kg  0.50 pk per kilo

• Caterham: 270pk    520kg  0.52 pk per kilo. 

Een lichte auto kan met relatief weinig vermogen hoge prestaties leveren.



Voertuiggewicht (massa)

Tweede Wet van Newton:        Kracht = Massa * Versnelling

Foto: Alstom Foto: Arcola



Rijweerstanden

• Rolweerstand: banden, bandenspanning
• Luchtweerstand

F =  𝑣 * A * Cw

P (90) = 100%
P (130) = 200% !!!

Foto: TU Delft

Foto: ANWB



Koelen en verwarmen

Foto: BMW AG



Voorbeelden in het compacte segment

Lichtgewicht materialen, lage rolweerstand, lage luchtweerstand, elektrische aandrijving met terugwinning
Foto: BMW AG Foto: Riversimple



EV - Uitdagingen

• Accu's: gewicht vs. actieradius,
grondstoffen

• Laadinfra: beschikbaarheid,
laadtijden, standaards

• Waterstof brandstofcellen: 
productie opschaling

• Tankinfra: Investeringen 
niet in 1 hand

Foto: Daimler AG
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Mobiliteit is afgewogen keuzes maken
Zeker: een vorm van elektrische aandrijving
Belangrijk: gewicht, banden, luchtweerstand, rijgedrag
Hybride of Accu of Waterstof? Afhankelijk van gebruik en verdere 

technische en infra ontwikkelingen



Dank u voor uw aandacht!
www.ekinetix.nl


