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Waterstof als brandstof van de toekomst  

Waterstofauto’s hebben de toekomst. Daar zijn is clean fuel leverancerier PitPoint van overtuigd en 
bij Forze denken ze daar net zo over. Met een team van vijftig studenten van de TU Delft werkt Forze 
dag en nacht aan zogenaamde ‘zero emission’-raceauto’s op waterstof. Als teamlid zet je je hier een 
jaar fulltime voor in., maar daar krijg je ook het nodige voor terug. Als onderdeel van het Forze-
raceteam, bouw je aan de toekomst van waterstof als brandstof. En aan de allereerste raceauto op 
waterstof ter wereld.  

 

De markt voor waterstofauto’s is sterk in ontwikkeling. Al jaren wordt er gewerkt aan voertuigen die 
zo min mogelijk schade toebrengen aan het milieu. Ook bij Forze. Zo won het team in 2008 al de 
Formula Zero Competitie in Rotterdam en is het team elektrisch ronde recordhouder op circuit 
Zandvoort en waterstof-elektrisch ronde recordhouder op de Nürburgring in Duitsland. Inmiddels 
houden onder meer Hyundai, Toyota en BMW zich bezig met de ontwikkeling van 
waterstofbrandstof.  

 

De komende jaren gaan steeds meer tankstations waterstof aanbieden. Dat moeten er in 2018 
zestien in heel Nederland zijn. Op dit moment kan er al waterstof getankt worden op de A15, in 
Rhoon en bij Helmond. Ook in het openbaar vervoer timmert waterstof aan de weg. PitPoint partner 
Qbuzz presenteerde onlangs de eerste waterstofbus van Groningen en Drenthe.  

 

Forze is op dit moment aan het bouwen aan de Forze VII, de ultieme circuitracer op waterstof. In 
augustus 2017 gaat de Forze VII deelnemen aan de Supercar Challenge als 's werelds eerste 
waterstofracer.  

In deze paper bespreken we hoe de Forze VII tot stand komt. Ook werpen we een blik op de voor- en 
nadelen van waterstof als brandstof. Tot slot maken we kennis met PitPoint als hoofdsponsor van 
Forze en leverancier van schone brandstoffen.  

  

’s Werelds eerste raceauto op waterstof  

Forze is één van de partijen die gelooft in de toekomst van waterstof als brandstof. Het team is in 
2007 opgericht door Edgar van Os. In eerste instantie ontwikkelde het team waterstofaangedreven 
karts. Drie om precies te zijn. De karts werden voor het eerst gebruikt tijdens de Formula Zero-
competitie, waar Forze ook haar naam aan dankt (FORmula ZEro). De karts waren in die tijd van 
kleiner formaat, omdat de brandstofcellen nog geen groot vermogen aan konden.  

Zevende generatie waterstofauto’s  

Tien jaar na het ontstaan bouwt Forze inmiddels aan de zevende generatie voertuigen. Het raceteam 
is niet eerder zo omvangrijk geweest en omvat dit jaar 50 studenten uit binnen én buitenland, met 
verschillende achtergronden. Zo bestaat de groep uit onder andere studenten Werktuigbouwkunde, 
Industrieel Ontwerpen en Lucht- en Ruimtevaarttechniek. 
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Een team van deze grootte vereist een degelijke structuur. Elk jaar wordt het team aangestuurd door 
een bestuur, bestaande uit studenten die hun studie een volledig jaar op pauze zetten. Elk full-time 
teamlid heeft zijn/haar eigen verantwoordelijkheden, van PR tot aerodynamica. 

Wereldprimeur  

De bestuursleden besteden makkelijk zo’n 70 uur per week aan het project. De overige studenten zijn 
er minstens tien uur per week aan kwijt. Het forzeteam vindt het de tijd die ze aan de bouw van de 
Forze VII werken, meer dan waard. Het staat niet alleen goed op hun CV, ze doen een unieke ervaring 
op. Wie kan nou zeggen dat hij of zij heeft meegewerkt aan ’s werelds eerste raceauto op waterstof?  

 

 

 

De nieuwste raceauto van het team uit Delft zal in augustus 2017 in het startveld staan tussen de 
benzine auto's. 

Het gaat om de ultieme circuitracer op waterstof, die dit jaar nog als allereerste waterstof 
aangedreven raceauto de strijd aangaat tegen benzineauto's op een circuit. Deze primeur zal 
plaatsvinden tijdens de Supercar Challenge, tijdens de Gamma Racing Day op het TT circuit in Assen.  

De Supercar Challenge is in 2001 gestart voor GT’s en toerwagens, Vanaf 2012 zijn daar de Sportcars 
en prototypes aan toegevoegd in de groep Superlights. Op 5 en 6 augustus, tijdens de Gamma Racing 
Day op het TT circuit Assen, zullen deze supersnelle raceauto’s het tegen elkaar opnemen.  

Grootse plannen  

Niet alleen het team is groter dan ooit, ook de ambities blijven groeien. Het design van de Forze VII is 
aanzienlijk verbeterd: verschillende aanpassingen moeten zorgen voor extra  

snelheid. Zo wordt de Forze VII een meter langer én twintig centimeter breder dan haar voorganger. 
De uitbreiding zorgt voor een betere wegligging en snellere rondetijden. Het model haalt snelheden 
van 210 kilometer per uur, waarbij de auto alleen water uitstoot. Voor het bouwen van de nieuwste 
raceauto wordt zoveel mogelijk gebruikgemaakt van onderdelen van het vorige Forze-model, dat zelf 
waarschijnlijk wordt gebruikt ter expositie. Met de nieuw te bouwen Forze VII gaat als eerste 
waterstofauto ter wereld de strijd aan met benzineauto’s.  

Bewezen succesvol  

Dat de Forze-raceauto’s de toekomst hebben, werd in november 2015 al bewezen. Toen werd op het 
Circuitpark Zandvoort het elektrisch ronderecord verbroken met de Forze VI: de wagen was ruim vijf 
seconden sneller dan concurrent Tesla Roadster. Ook oud-premier Jan Peter Balkenende gelooft 
heilig in het concept van de waterstof-elektrische racewagen. “Het record toont aan dat waterstof de 
toekomst heeft”, aldus de Forze-ambassadeur.  

 

https://youtu.be/lY7JwiVBamo  
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Samen bouwen aan schone mobiliteit 

In 2014 tijdens een bijeenkomst van de TU Delft kwam PitPoint in contact met Forze. De visies van 
beide partijen kwamen overeen: zowel PitPoint als Forze geloven in het belang van schone mobiliteit 
en in waterstof als brandstof van de toekomst. Daarom is PitPoint hoofdsponsor van Forze geworden.  
 
 

Forze-hoofdsponsor PitPoint houdt zich bezig met duurzame brandstoffen en schone lucht. Het 
bedrijf werd in 2007 opgericht onder de naam CNG Net, als onderdeel van Ballast Nedam. CNG Net 
hield zich vooral bezig met het realiseren van zoveel mogelijk tankstations die Groengas (CNG) 
aanbieden. In 2011 startte zusteronderneming LNG24, dat zich richtte op het beschikbaar maken van 
LNG (liquefied natural gas). voor vrachtauto’s en schepen. In 2014 kwamen beide bedrijven samen en 
per 1 januari van vorig jaar gaan ze verder onder de naam PitPoint.  
 
PitPoint is leverancier van schone brandstoffen zoals EV Groengas, CNG en LNG. Daarnaast biedt het 
bedrijf alternatieve brandstoffen zoals waterstof en elektriciteit. Om deze schone brandstoffen 
bereikbaar en betaalbaar te maken voor bedrijven, overheden en particulieren opent PitPoint, op 
eigen initiatief en in opdracht, steeds weer nieuwe tankpunten en faciliteert zij elektrische 
oplaadpalen. 

Voor PitPoint is innovatie een essentieel onderdeel om in 2030 een samenleving te hebben waarin 
vervoer volledig duurzaam is. PitPoint heeft zich voor langere termijn aan het team verbonden. Dit 
geeft Forze veel mogelijkheden om door te ontwikkelen. Behalve een financiële component, behelst 
de samenwerking ook nadrukkelijk een kennisuitwisseling. Het raceteam kan dankzij het 
sponsorschap verder met de ontwikkeling en productie van de Forze VII.  

 

Toekomst  

Steeds meer autofabrikanten verdiepen zich in de schone brandstoffen. Mats Dirkzwager, 
teammanager bij Forze voorspelt dat fabrikanten niet alleen aan de slag gaan met batterijelektrische 
voertuigen; de waterstofrevolutie komt er zeker aan. 
 
Waterstofauto’s werken niet met een traditionele verbrandingsmotor. Wel bestaan er aangepaste 
verbrandingsmotoren voor waterstof. Door waterstof uit tanks op gelijkstroom in plaats van 
waterstroom te zetten, splitst het zich in waterstof- en zuurstofmoleculen. Die combinatie zorgt voor 
elektriciteit, waarmee het voertuig vooruit komt. Er is geen sprake van uitlaatgassen. Uit de wagen 
komt alleen water.  

Voordelen van waterstof  

Het grote voordeel van waterstof als brandstof is dat auto’s niet alleen stiller zijn, maar ook dat bij de 
verbranding alleen schone waterdamp overblijft. Daarmee zijn waterstofauto’s een goed alternatief 
voor de batterijelektrische auto. Helemaal als het gaat om lange afstanden. En daar is waterstof 
geschikt voor: een volle tank gaat tot zo’n 500 kilometer mee en in de toekomst nog verder. Met 
name grote wagens zoals tourbussen profiteren van waterstof. Rijd je op waterstof, dan kun je ook 
gemakkelijk bijtanken. Een batterij raakt op een gegeven moment op en maakt daarbij je auto 
zwaarder.  
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Nadelen van waterstof  

Aan het rijden op waterstof kleven nu echter ook nog aantal nadelen. Om waterstof te laten 
uitgroeien tot een volwaardig alternatieve brandstof moeten hiervoor innovatieve oplossingen 
worden gevonden. 

Zo is duurzame waterstof behoorlijk duur. Waterstof is op een duurzame en niet- duurzame manier 
te verkrijgen. Niet-duurzame waterstof wordt bijvoorbeeld gemaakt door koolwaterstoffen te 
scheiden. Duurzame waterstoffen krijg je door water te scheiden via elektrolyse. Dit is kostbaar. 
Naast de hoge kosten van de elektrolyse, is ook het transport van waterstof behoorlijk prijzig. 
Waterstof heeft zo’n lage dichtheid dat dit de opslag en het transport ervan bemoeilijkt. Het 
bedenken en realiseren van oplossingen hiervoor brengt aanzienlijke kosten met zich mee. Rijden op 
waterstof is daarom qua prijs nog niet te vergelijken met traditionele brandstoffen. Voor een kilo 
waterstofbrandstof – goed voor een afstand van ongeveer 100 kilometer – betaalt de consument zo’n 
twaalf euro. Benzine, diesel en echte elektriciteit kosten minder.  

Een ander nadeel van waterstof als brandstof is dat het mengsel kan ontploffen als het in aanraking 
komt met zuurstof. Die kans is echter wel heel klein, want waterstof is het lichtste gas dat er bestaat. 
Tot slot zijn er grote tanks nodig om maar een beetje waterstof te kunnen opslaan. In een reguliere 
auto is daarvoor weinig plaats. Daarbij is er vooralsnog een groot tekort aan tankstations die 
waterstof als brandstof aanbieden.  

Bewustzijn creëren  

Er zijn dus nog wat obstakels te overwinnen. Maar dat wil niet zeggen dat deze brandstof niet de 
toekomst heeft. Voor PitPoint is waterstof een essentieel onderdeel om in 2030 een samenleving te 
hebben waarin vervoer 100 procent duurzaam is. “Via Forze komt het grote publiek in contact met 
duurzame technologieën”, zegt Erik Kemink, directeur van PitPoint. “Daarom ondersteunen we het 
team met geld en kennis, bijvoorbeeld over hoe je sneller en beter waterstof kunt tanken.” Mats 
Dirkzwager (Forze): “Voor nu richten we ons op onze deelname aan de Supercar Challenge in de 
sportklasse dit jaar. Als dat lukt, zijn we al een stap dichterbij het creëren van meer bewustzijn op het 
gebied van groene mobiliteit.”  

  

 

 

 

Productspecs Forze VII  

De Forze VII is krachtiger en efficiënter dan haar voorganger. Het model is speciaal ontworpen om de 
strijd aan te gaan met benzineauto’s. De raceauto is extreem licht en uitgerust met eigenschappen 
die de aerodynamiek tegemoet komen. Verder kent de Forze VII de volgende specificaties:  

   Snelheden tot 100 km/u in minder dan 4 seconden   

   Topsnelheid: 210 km/u  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   Brandstofcelkracht: 100 kilowatt   

   Vermogen: 190 kilowatt   

   Gewicht: 1100 kilogram   

   Maat: 4.6 x 1.9 meter   

 

Bronnen  

http://www.formulazero.tudelft.nl/  

http://www.tudelft.nl/actueel/dossiers/archief/racewagen-op-biobrandstof/duurzaam- 
vervoer/aandrijving-en-brandstof/aandrijving-en-brandstof/  

http://www.tudelft.nl/actueel/dossiers/archief/racewagen-op-biobrandstof/duurzaam- 
vervoer/aandrijving-en-brandstof/waterstof/waterstof/  

https://www.oneworld.nl/groen/minder-vervuilen-met-de-waterstofauto  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Waterstofauto  

http://wikimobi.nl/wiki/index.php?title=Waterstof#Kosten  

http://www.tankpro.nl/brandstof/2015/04/01/waterstof-lost-een-probleem-op-dat-er- straks-niet-
meer-is/  

http://www.milieuloket.nl/id/vhurdyxrmmz2/waterstof 
https://www.cursor.tue.nl/nieuwsartikel/artikel/solar-team-eindhoven-onthult-stella-lux/  
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