
 

 

 

 

Rapport Energy Rims 

Om te beginnen willen we ons graag even voorstellen: ik ben Martijn Wielinga en ik doe het samen 
met Gerrit Dijkstra en Samen zijn we Energy Rims. Wij willen de wereld graag helpen op een 
innovatieve manier, daarom zijn we gaan nadenken en kwamen we uiteindelijk op een creatief 
concept. In ons rapport kunt u lezen hoe het tot stand is gekomen en hoe het in de praktijk zal gaan 
werken. 



Totstandkoming ontwerp en prototype 

Ontwerp 

Ons ontwerp is tot stand gekomen bij de Hacketon Energie Challenge van school. Tijdens deze 
onlineteams vergadering moesten we de gehele dag brainstormen over hoe je op een innovatieve 
manier energie op kan wekken en zo kwamen we op een idee om energie op te laten uit kleine 
ventilatie roosters van bijvoorbeeld computers door middel van hele kleine magneetjes op de 
ventilator te plaatsen en met een twee tegenpolen dat idee te laten draaien. Na wat onderzoek te 
hebben gedaan kwamen we er al snel achter dat dit idee niet zou werken, dus gingen we verder 
denken. We dachten: wat als we energie opwekken uit de banden van auto’s tijden het rijden. 
Zogezegd zo gedaan, dus we hadden een prototype gemaakt en dit leverde al snel energie op. Heel 
lang dachten we dat dit concept werkte, totdat Tanja ons in contact bracht met VDL Nedcar. Tijdens 
het overleg legden ze uit waarom ons idee niet zou gaan werken, want het kost namelijk meer 
energie dan dat het zou opleveren. Met wat enkele tips hebben we ons idee aangepast en nu hebben 
we dynamo’s verwerkt in de wielen die alleen werken als de auto op de remt drukt, door op de rem 
te drukken worden de dynamo’s actief en beginnen ze energie op te wekken. 

 

Prototype 

Ons prototype is gebaseerd op ons tweede concept. Het bestaat uit twee verschillende schijven. De 
eerste schijf is een kunststof plaat met heel veel spoeldraad en de tweede schijf is een houten plaat 
met allemaal magneten erin. Later zouden we natuurlijk andere materialen gebruiken, maar toen 
kwamen we erachter dat het niet zou gaan werken in de praktijk want we hadden contact gehad met 
VDL Nedcar. Sinds die tijd hebben we geen nieuw prototype kunnen maken en ook omdat het een 
bestaand concept is, want het zijn namelijk zware dynamo’s. Ons concept is een nieuw idee wat lijkt 
op een bestaand idee, bij elektrische auto’s kan je normaal gesproken opladen tijdens het remmen, 
dit laadt echter niet heel veel op maar een beetje. Ons idee is dat de auto remt op de zware 
dynamo’s waardoor de dynamo’s energie opwekken wat kan worden terug geleverd aan de accu.  

 

Opschaalbaarheid 

Ons idee is goed te realiseren in de praktijk omdat er niet veel hoeft worden aangepast aan de 
auto’s. Ook is ons idee voor bedrijven vele malen goedkoper omdat een grote firma goedkoper 
inkopen kan doen. Dit idee is dus wereldwijd en het geldt voor alle elektrische/ hybride auto’s en 
elektrische/ hybride bussen en vrachtwagens.  

 

 

Financieel 

Op financieel gebied zijn er genoeg bedrijven en of aandeelhouders die graag willen investeren in de 
toekomst. We willen natuurlijk allemaal de wereld verduurzamen en zo zuinig mogelijk gaan rijden. 
Daarom kunnen grote bedrijven dit concept steunen zodat het nog beter kan worden 
doorontwikkeld.  

 



Opwekkende energie 

De dynamo’s wekken natuurlijk energie op. Dit is afhankelijk van de snelheid waarmee u rijdt. Het 
zijn zware dynamo’s die de auto laat afremmen zodra diegene zachtjes op de rem drukt, daardoor zal 
het voertuig een stuk sneller opladen dan bij het remmen, wil je nog sneller remmen dan moet u het 
rempedaal harder indrukken. De dynamo wekt nu 14 volt per dynamo, doe dit keer 4 omdat het in 
elk wiel komt is het in totaal 52 volt. We gaan voor dynamo’s met 140 ampère dus 
14x140x4=7840/1000=7,84KW. Het gemiddelde van de accucapaciteit van elektrische auto’s 
bedraagt 60 KW.  

 

 


