
Energie, water & veiligheid
WARMING-UP PROEFJES 

STATISCHE ELEKTRICITEIT

Omschrijving

Misschien heb je wel eens gehoord van groene energie. Dit is energie die we opwekken 
op een manier die goed is voor het milieu. Denk aan windmolens of zonnepanelen om in 
huis de elektriciteit te laten werken. Bij het opwekken van elektriciteit gaan elektronen 
bewegen. Door de beweging kunnen ze een elektrische lading (elektriciteit) doorgeven. 
Deze lading kunnen wij weer gebruiken om een apparaat te laten werken of een lamp te 
laten branden. Je gaat zelf nu ook elektriciteit opwekken: namelijk statische elektriciteit. 
Heb je wel eens een schokje gehad toen je iets of iemand aanraakte? Bijvoorbeeld op de 
trampoline? Dat is statische elektriciteit!

WAT HEB JE 
NODIG VAN SCHOOL?

Wasbak

Kraan

WAT HEB JE 
NODIG UIT DE BOX?

Ballon

Wat ga je doen?

STAP 1: Wrijf een aantal seconden met de ballon over je haar. Deze wordt dan statisch 
geladen.
STAP 2: Houd de ballon tegen de muur, het raam, een deur of iets anders tot deze blijft 
“plakken”.
Plakt de ballon niet? Wrijf dan opnieuw wat langer met de ballon over je haar of een 
wollen trui en probeer nog eens de ballon aan de muur te plakken.
STAP 3: Wrijf weer met de ballon over je haar, totdat de ballon statisch geladen is.
Houd de statisch geladen ballon dicht bij een dun straaltje water (niet in het water). Wat 
gebeurt er?

Wetenschappelijke uitleg

De ballon werd statisch geladen door hem over iets anders te wrijven. Hoe meer je wrijft, 
hoe statischer de ballon wordt. Door het wrijven springen er opgewekte elektronen van 

het haar over naar de ballon. De ballon krijgt er elektronen bij en wordt 
zo negatief geladen. Nu zitten er teveel elektronen op de ballon en is de 
ballon statisch elektrisch geladen. De ballon plakt/trekt dan aan papier, 
de muur, aan haren en aan jezelf. 

Ook het waterstraaltje is positief geladen. De positieve en negatieve 
lading (elektronen) trekken elkaar aan, dus de ballon trekt het water naar 
zich toe.

15 MIN
INDIVIDUEEL
OF TWEETAL

Er een beademingsapparaat bestaat dat via bluetooth 
contact kan hebben met je dokter? Zo’n apparaat helpt 
mensen die zelf niet zo goed kunnen ademen om toch 
genoeg zuurstof binnen te krijgen. 


