
  
 
  

EenVandaag in de klas 
Supersnel vervoer met de 
hyperloop 
 
Leeftijd: 13-15 jaar 16 – 18 jaar   
Niveau:  VO-onderbouw& VO-bovenbouw 
 
Samengevat 
Het supersnelle vervoer van de toekomst komt 
misschien uit Nederland. Tim Houter is bezig met 
het ontwikkelen van de hyperloop: razendsnel 
personenvervoer waarmee je in een half uur van 
Amsterdam naar Parijs zoeft. 
 
Vakgebied 
Exacte vakken, Aardrijkskunde 
 
Kernbegrippen 
Magneettrein, vervoer, verkeer 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij het volgende kerndoel in 
het voortgezet onderwijs: 
Onderbouw: Mens en Natuur: 33 
Bovenbouw: Subdomein C: Aarde 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie ‘EenVandaag 
in de klas’ . Op Schooltv.nl vind je meer video’s uit 
deze serie, zoals: ‘Een algoritme als baas’.  
 
Antwoorden 
1a De hyperloop is een kleine en lichte trein, die 
door een buis gaat waarin bijna geen luchtdruk is, 
zodat de trein een grotere snelheid kan halen. b 
De buizenpost. 2 C 3a 30 meter lang. b Zweven, 
aandrijven en stabiliseren. 4a Flevoland. b De buis 
moet minimaal 5 kilometer lang zijn. 5a Een groot 
netwerk, vergelijkbaar met een metronetwerk in 
een grote stad, dat alle grote steden binnen een 
continent met elkaar verbindt. b In 2040-2050. 6a 
De hyperloop is erg snel en het is een duurzame 
oplossing voor het reizen. b De buizen die door 
het landschap lopen kunnen het landschap 
verpesten en het bouwen/ontwikkelen van de 
hyperloop kost erg veel geld.  

Kijkvragen 
 

1 Tim Houter werkt op de TU Delft aan de 
hyperloop.  
a Wat is de hyperloop? 
b Met welk concept van vroeger is de hyperloop het 
beste te vergelijken? 
 

 
 
2 Welke snelheid kan de hyperloop halen? 
A Meer dan 100 km/h 
B Meer dan 500 km/h 
C Meer dan 1000 km/h 
D Meer dan 1500 km/h 
 
3 In Delft staat de eerste hyperlooptestbuis van 
Europa. 
a Hoe lang is deze buis?  
b Welke drie concepten kunnen in deze buis op 
lagere snelheid getest worden? 
 
4 Tim Houter wil graag een langere testbuis om de 
hyperloop op hogere snelheid te kunnen testen. 
a Waar moet deze testbuis komen? 
b Hoe lang moet de buis minimaal zijn? 
 
5 Voor de toekomst heeft Tim Houter grote 
plannen.  
a Hoe ziet Tim Houter de toekomst van de 
hyperloop voor zich? 
b Wanneer zou dit realiteit moeten kunnen zijn?  
 
Verdiepingsvraag 
 
6 De hyperloop kent voor- en tegenstanders.  
a Noem twee argumenten voor de komst en het 
gebruik van de hyperloop. 
b Noem twee argumenten tegen de komst en het 
gebruik van de hyperloop.  
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Profielwerkstuk 
Vind je dit een interessant onderwerp en wil je dit 
gebruiken voor je profielwerkstuk? 
Het thema hyperloop is te gebruiken als 
onderwerp voor je profielwerkstuk bij de vakken 
natuurkunde en aardrijkskunde.  
 
Studiekeuze 
Ben je benieuwd welke studies passen bij de 
beroepen uit de video? Je zou bijvoorbeeld het 
volgende kunnen studeren: 
 
Aerospace Engineering (wo) 
Werktuigbouwkunde (wo/hbo) 
Civiele Techniek (wo/hbo) 
Maritieme Techniek (wo/hbo) 
Industrieel Ontwerpen (wo/hbo) 
Mobiliteit en Voertuigen (mbo) 
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