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NET BINNEN

ALLE BERICHTEN

Tim Briers (Watt's Next) bij zijn Nissan Leaf en
bidirectioneel laadpunt. © rv/Tim Briers

“Dubbel zoveel opslag
én je kan ermee
rijden”: jouw
elektrische auto wordt
thuisbatterij en de
oplossing voor
stroompieken
Zoek je een oplossing voor pieken die je
zonnepanelen lamleggen en dalen die je
verplichten om dure netstroom te kopen? Dan is
er de elektrische wagen die zowel stroom kan
laden als leveren. We vroegen Tim Briers van
Watt’s Next, dat zulke laadpalen installeert, hoe
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MEEST GELEZEN

dat werkt en hoeveel het kost. “Dit is niet nieuw,
alleen is er hier tot nu toe niets mee gedaan.”

Het principe is erg eenvoudig: je laadt overdag je
wagen op met de productie van jouw
zonnepanelen. Zodra de zon verdwijnt, haal je
de stroom die je nodig hebt voor verlichting,
vaatwasser of zelfs warmtepomp gewoon weer
uit je wagen. Staat die dan ‘s ochtends niet plat
voor je deur, net op het moment dat je naar je
werk wil rijden? Nee dus, volgens Robin Berg
van We Drive Solar uit het Nederlandse Utrecht.
“De batterijen van die auto’s zijn gigantisch. Zelfs
als je dagelijks rijdt, gebruik je twee derde van
de batterij niet. Dus kan je jezelf of de hele straat
ermee van stroom voorzien.” Overigens kun je
vooraf met een app regelen hoeveel kilometer je
minimaal wilt rijden: de techniek doet de rest.
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Voor het eerst meer dan één op de vijf
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Met de huidige energie -
prij zen is er ook geld te
verdienen met het laden
en ontladen van de
opgeslagen zon ne-ener -
gie.
-Robin Berg, We Drive Solar
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Met de hulp van netbeheerder Stedin
experimenteert Robin Berg al jaren met slim
laden. Want een vloot elektrische auto’s waarvan
de batterijen opladen als er te veel stroom
geproduceerd wordt, zou voorkomen dat het net
overbelast wordt en – zoals deze zomer in ons
land – zonnepanelen daardoor uitvallen.
Diezelfde stroom kan dan weer in het net
geïnjecteerd worden als er te weinig stroom
voorhanden is. Berg: “Met de huidige
energieprijzen is er ook geld te verdienen met
het laden en ontladen van de opgeslagen zonne-
energie. We kijken goed naar de prijs van
stroom. Als die laag is, vaak als er veel zon en
wind is, dan laden we de auto’s. Als een paar uur
later de prijs van stroom hoog is, dan leveren wij
terug. In beide gevallen zijn de netbeheerders
blij.” De netbeheerders hebben nog meer
redenen om blij te zijn met een heleboel
elektrische wagens als batterijen op wielen:
zonder die opslagmogelijkheid dreigen ze
omvangrijke transformatoren en ettelijke
kilometers dikkere elektriciteitskabels te moeten
installeren om het elektriciteitsnet te kunnen
verzwaren. Dat kost veel tijd en hopen geld.

Eerste Belgische laadpaal
In ons land installeerde men half september
2020 in Bonheiden de eerste Belgische laadpaal
die in twee richtingen werkt. Deelwagenbedrijf
Partago en het gemeentehuis van Bonheiden
wisselen er goedkope elektriciteit uit. Tim Briers
van Watt’s Next, dat zulke laadpunten installeert,
geeft uitleg: “De zonnepanelen op het
gemeentehuis voorzien via de laadpaal de
Nissan LEAF van Partago van stroom en die
levert op zijn beurt elektriciteit aan het
gemeentehuis zodra de zonnepanelen te weinig
stroom kunnen bieden.” 

Ook particulieren die zonnepanelen hebben,
kunnen het principe toepassen. Tim liet zijn
bedrijf deze week bij hem thuis zo’n
bidirectioneel laadpunt installeren in het kader
van een proefproject. “Een thuisbatterij kan zo’n
5 tot 10 kWh opslaan, een elektrische wagen nu
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40 tot 78 kWh. Stel dat je een Nissan LEAF van
de eerste generatie voor de deur zou zetten, die
door slijtage na al die jaren nog maar 17kWh
opslag heeft van de 24 kWh van toen hij nieuw
was. Dan zou je nog altijd de dubbele
opslagcapaciteit hebben van een doorsnee
thuisbatterij”, rekent Tim ons voor. “Nieuw is dat
bidirectioneel laden niet. In Japan zijn ze daar al
jaren mee bezig. Na Fukushima ontwikkelden ze
het systeem omdat het stroom kan leveren als
alles uitvalt. Hier is er tot nu toe niet veel mee
gedaan.”

Naast een wagen die bidirectioneel kan laden –
een Nissan LEAF, de nieuwe elektrische
Hyundai’s en straks ook alle elektrische auto’s
van de Volkswagengroep – heb je ook als
particulier een laadpunt nodig dat in twee
richtingen kan werken. Die de wisselstroom (AC)
van de woning omvormt naar gelijkstroom (DC)
zodat de wagen snel kan laden en omgekeerd
de gelijkstroom (DC) van de wagen omzet in
wisselstroom (AC), zodat de vaatwasser, de
verlichting of wat dan ook kan worden
bevoorraad. 

Laadpunt en energieme -
ter communice ren met
elkaar en stemmen het
laden en leveren op
elkaar af.
-Tim Briers, Watt’s Next



00:20

Bi-directioneel laden
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Zo’n bidirectioneel laadpunt is de Wallbox die
Tim binnenkort uitgebreid gaat testen. Die is
ongeveer zo groot als een tuinslanghaspel en zal
inclusief installatie tussen 6.000 en 7.000 euro
kosten. Tussen de Wallbox en de
hoofddifferentieelschakelaar wordt een
energiemeter geplaatst. “De EnFluRi-sensor
daarin meet enerzijds hoeveel stroom de woning
vraagt en anderzijds de injectie van stroom door

De verschillende soorten aansluitingen: Chademo,
CCS en Type 1. © rv
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de zonnepanelen. Laadpunt en energiemeter
communiceren met elkaar en stemmen het laden
en leveren op elkaar af.”  
De Nissan LEAF was de absolute trendsetter
aangezien het al jaren de enige wagen op de
markt is die bidirectioneel kan laden. Maar de
snellaadtechnologie waarmee de LEAF werkt –
Chademo – wordt intussen ingehaald door een
ander systeem, CCS (Combined Charging
System). Net zoals de Volkwagens, Skoda’s en
Hyundai’s zullen ook de nieuwe Nissanmodellen
daarmee uitgerust zijn. “Geen probleem, dit
laadpunt kun je ook voor CCS bestellen”, stelt
Tim gerust. Al maakt hij zich sterk dat Chademo
niet zo snel zal verdwijnen. “De openbare
laadpunten hebben allemaal zowel CCS- als
Chademo-aansluitingen, enkel de Type 1-
aansluiting is aan het wegdeemsteren. En zelfs
als ik een wagen met CCS koop, kan ik deze
LEAF nog altijd op de oprit zetten en als
thuisbatterij inzetten.

“België loopt achter”
Voorlopig blijft het terugladen van stroom naar
zijn woning echter nog toekomstmuziek voor
Tim. Het laadpunt van Tim – een Wallbox
Quasar – is immers na een jaar nog altijd niet
gehomologeerd geraakt. “Nochtans is er in onze
buurlanden geen probleem en heeft de fabrikant
al een jaar geleden de homologatie
aangevraagd. Net vanwege de
homologatieproblematiek kan en mag het
laadpunt nu enkel worden gebruikt als
standaardlaadpunt. Ook de homologatie van de
eerste publieke laadpaal vorig jaar duurde erg
lang en kwam pas onlangs in orde. (Bij de
officiële opening vorig jaar moest hij meteen
weer uitgeschakeld worden, wegens
homologatie niet in orde, red.) België loopt
achter en mist kansen. Echt erg, want zeker met
die sterk stijgende energieprijzen is dit een
oplossing.” Hoewel de woordvoerder van
bevoegd minister Tinne Vanderstraeten (Groen)
ons beloofde om na te gaan wat er misloopt bij
de homologatie van die bidirectionele
laadpunten, kregen we daar geen antwoord op.
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