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1. Batterijen 
Elke dag gebruik je wel een apparaat waar één of  
meer batterijen in zitten. 
Een zaklamp, de afstandsbediening van de tv, 
een mobiele telefoon, een auto, een laptop....... 
Ze kunnen niet zonder een batterij. 
In dit boek lees je meer over allerlei soorten 
batterijen. 
Je leest over de uitvinding en de werking van de 
batterij. 
Ook leer je hoe je zelf  een simpele batterij kunt 
maken. 
Het boek eindigt met batterijweetjes. 
 



2. De uitvinding 
Professor Volta 
In het jaar 1800 doet de Italiaanse professor Volta (1) 
een belangrijke ontdekking.  
Met verschillende schijfjes metaal en zuur of  zout 
water kan hij stroom maken. 
Hij neemt een schijfje zink (2). Daarop legt hij een 
stukje vilt (3) dat nat van het zuur is. Daar bovenop 
legt hij een schijfje koper (4). Dan weer het zure viltje.  
Zo bouwt hij een toren (5) van al die schijfjes.  

De zuil van Volta 
Volta maakte aan de bovenste schijf  van koper 
een draad vast. Je noemt dat de + kant. 
Aan de onderste schijf  van koper kwam ook een 
draad te zitten. Je noemt dat de  - kant. 
Door die draden ging een elektrische stroom.  
De uitvinding kreeg de naam de zuil van Volta (6). 
Als de stukjes vilt droog werden, was er geen 
stroom meer. Er moest dan weer zuur op de 
viltjes gedaan worden. 
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Batterij  
Later krijgt die toren de naam batterij. 
Het is een woord dat uit het leger komt. 
Een batterij is een rij kanonnen die op 
het slagveld in een mooie rij staan (1). 
Ze worden tijdens een veldslag tegelijk 
afgevuurd op de vijand. 
Die rij kanonnen lijkt een beetje op de rij 
metalen plaatjes die zo mooi op elkaar 
liggen. 

Medicijn 
Met die stroom uit die eerste batterij konden 
mensen weinig in die tijd. Er bestonden nog geen 

lampen of  elektrische apparaten. 
Het voelen van de stroom was voor 
mensen al iets heel bijzonder (2). 
Men dacht dat die elektrische 
stroom mensen kon genezen van 
allerlei kwalen. 
De eerste batterijen werden vaak 
gebruikt als een soort medicijn (3). 
 

1 

2 

3 



3. Maak zelf  een batterij 

Dit heb je nodig:  
 Een citroen 
 Een koperen munt of een 

koperdraadje 
 Een zinken spijker of een 

plaatje zink 
 Twee stroomdraadjes 
 Een LED-lampje. 

Dit moet je doen: 
1. Neem de citroen in je handen en kneed 

de citroen een beetje. Zo wordt de vrucht 
sappig van binnen. 

2. Steek de zinken spijker en de koperen 
munt in de citroen. 

3. Maak de stroomdraadjes aan beide ein-
den bloot. Zo zie je het koperdraad bin-
nen in de stroomdraad. 

4. Wikkel de draadjes op de pootjes van de 
LED-lamp. 

5. Houd de andere einden van de draad 
tegen het zink en het koper. 

6. Lukt het niet? Keer dan de draadje tegen 
het koper en zink om. 

zink 
koper 

citroen LED-lampje 

draden _ 
+ 



De + kant van de batterij 

Een dikke pasta van chemische stoffen.  
Het is eigenlijk het zuur in de zuil van Volta.  

De buitenkant van de 
batterij is gemaakt van 
zink. Het zink zorgt voor 
de –kant van de batterij. 

De stroom gaat van 
de –kant van de 
batterij naar de 
+kant. 

_ 

+ 

De stroom gaat door 
het lampje. Binnen in 
gloeit een draadje. Dat 
draadje geeft licht. 

+ 

4. De moderne batterij 
Er is veel veranderd sinds de batterij van professor 
Volta. De batterij werkt op dezelfde manier, maar er 
zitten andere stoffen in de moderne batterij. 

_ 

Binnen in de batterij zit een staafje koolstof.  
Het vervangt het koper van de zuil van Volta.  
De koolstof zorgt voor de + kant van de batterij. 

+ 

_ 

Maak batterijen 
nooit open.  
Er zitten stoffen 
in die ongezond 
zijn. 



5. Soorten batterijen 
A. De wegwerpbatterij 
Er zijn veel soorten batterijen die je maar één keer 
kunt gebruiken. Het is de batterij met koolstof  die je op 
de vorige bladzijde van binnen bekeken hebt.  
Als zo’n batterij leeg is, moet hij weggegooid worden.  
Zo’n batterij is bijzonder afval en hoort niet in de 
afvalbak. Er zitten giftige stoffen in. Wegwerp-
batterijen horen bij klein chemisch afval. Je kunt deze 
batterijen inleveren bij speciale inzamelpunten. 

Gebruik 
Wegwerpbatterijen zijn er in allerlei ver-
schillende maten (1). 
De maat wordt aangegeven met één of  
meer letters. 
Deze batterijen worden voor van alles 
gebruikt: in zaklampen, klokken, afstands-
bedieningen, fototoestellen en speelgoed. 
Knoopcellen zijn hele kleine platte bat-
terijen. Er zit geen koolstof  in maar zilver 
of  soms lucht. 
Knoopcellen (2) zitten vaak in horloges en 
gehoorapparaten. 
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B. De oplaadbare batterij 
Deze batterijen gooi je niet weg als ze leeg 
zijn. Je kunt ervoor zorgen dat ze weer 
stroom kunnen geven. 
Ze moeten weer “gevuld” worden met 
stroom. Dat vullen noem je opladen . 
Voor dat opladen heb je stroom uit een 
stopcontact nodig, maar er zijn ook andere 
manieren van opladen. Je leest er in dit 
hoofdstuk meer over. 

1. Batterij met zink en nikkel 
Hiernaast zie je dezelfde batterijen als de weg-
werpbatterijen. Alleen nu zitten er andere stoffen 
in: zink en nikkel.  
Deze batterijen zijn geschikt om op te laden in 
een oplader (1) De stekker van de oplader gaat in 
het stopcontact. Na een paar uur zijn de batte-
rijen weer vol. 
Deze oplaadbare batterijen zijn handig als je veel 
batterijen gebruikt in apparaten en speelgoed. 
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2. De accu in een auto 
In auto’s die op benzine, diesel of gas 
rijden zit een grote batterij. Je noemt het 
een accu (1). Het is een vierkante doos die 
gevuld is met een zuur.  
Er zitten loden platen in. 
De auto heeft stroom nodig om te kunnen 
starten. Voor die stroom zorgt deze accu. 
Als de auto rijdt, maakt de rijdende auto 
zelf stroom met een dynamo. (Net als jij 
stroom maakt met een dynamo op je 
fiets). De accu raakt soms leeg, omdat de 
lichten van de auto blijven branden bij het 
parkeren. De auto start dan niet meer.  
De accu moet dan eerst opgeladen 
worden. 
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3. Batterijen (accu) in een apparaat 
In heel veel apparaten zit een batterij of accu in het 
apparaat vast. Er zit bij zo’n apparaat vaak ook een 
oplader in het apparaat. Soms zit de oplader er 
apart bij. 
Als de batterij in het apparaat leeg is, hoef je alleen 
maar een stekker in het stopcontact te steken.  
Zo laadt het apparaat weer op. 
Deze batterijen moeten lang blijven werken en ze 
moeten weer snel op te laden zijn. 



4. De elektrische auto 
In een elektrische auto zit een elektromotor. 
Dit voertuig wordt ook wel een groene auto 
genoemd, omdat zo’n auto geen uitlaat heeft 
waar vuile gassen uit komen. 
De groene auto heeft een kleine motor.  
Het is een elektromotor. Er is dus veel ruimte 
in de auto over. Die ruimte wordt volgestopt 
met sterke accu’s. 
De elektrische auto rijdt niet meer als de 
accu’s leeg zijn. De auto moet opgeladen 
worden bij een oplaadpunt (1). 
Er zijn ook groene auto’s met een extra 
motor. Die helpt mee om de batterijen 
stroom te geven.  De motor van de auto 
maakt met waterstof en zuurstof elek-
triciteit. 
Deze brandstofcelauto (2) moet wel 
waterstof tanken om te kunnen rijden. 

waterstoftank 

elektromotor 

extra motor 

accu 
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6. Batterijweetjes 
 

Stroom maken 
Stroom kan op allerlei manieren gemaakt worden. 
Wind en water helpen een windmolen (1) of een water-
rad (2) te laten bewegen. Die beweging laat ook een 
dynamo draaien. De dynamo (3) maakt stroom, net als 
jouw fietsdynamo. 
Het bijzondere van een batterij is dat de stroom 
gemaakt wordt zonder beweging. De stroom ontstaat 
door verschillende stoffen bij elkaar te brengen. Denk 
maar aan het zink, het koper en het zuur van Volta. 

Geen eeuwig leven 
Een oplaadbare batterij kun je niet altijd op blijven laden. 
Na verloop van tijd zal de batterij steeds sneller leeg 
raken. Dan is het gedaan met de batterij. 
Het is altijd belangrijk om een oplaadbare batterij 
helemaal leeg te maken voor het opladen. Zo kan 
hij langer gebruikt worden. 
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Elektrische fiets 
De elektrische fiets is een fiets die een 
elektromotor (1) heeft. Dat motortje 
geeft de fiets een extra steuntje in de 
rug bij veel wind of een helling. 
Natuurlijk heeft ook deze elektro-
motor stroom nodig. Die stroom zit 
opgeslagen in een accu (2).  De accu 
kan losgemaakt worden en binnen 
opgeladen worden. 

Hergebruik 
Batterijen moeten ingeleverd worden. Er zitten schade-
lijke stoffen in, zoals kwik, zink, lood en nikkel. 
Een ingeleverde batterij gaat naar een fabriek.  
Elke batterij wordt op soort gesorteerd. Daarna gaat 
elke soort naar een smelterij. Bij het smelten worden 
de stoffen gescheiden. Alle stoffen kunnen opnieuw 
gebruikt worden. 
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7. Filmpje 

Het klokhuis: batterij 

Klik hier 
http://www.schooltv.nl/video/het-

klokhuis-batterij/#q=batterij  

http://www.schooltv.nl/video/het-klokhuis-batterij/#q=batterij
http://www.schooltv.nl/video/het-klokhuis-batterij/#q=batterij






 

 

http://www.artikeltjes.com/artikeltjes/1174/1/Electriciteit-maken-met-een-
citroen/Page1.html 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Brandstofcelauto 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Batterij_(elektrisch) 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Alessandro_Volta 

Bronnen en foto’s 
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