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In Nederland waren eind april 1.560 volledig
elektrische voertuigen geregistreerd. Dit zijn
 bijvoorbeeld Nissan Leafs, Renault Twizy’s en
Tesla Roadsters. Tellen we daar de auto’s met
range-extender bij op, dan komt het totaal aan-
tal elektrische auto’s op 2.345. Stichting e-Laad
voorspelt eind dit jaar zevenduizend elektrische
auto’s in Nederland. Maar met het huidige groei-
tempo komt het aantal elektrische voertuigen in
2012 niet boven de 2.500 auto’s uit. 
De groei van het aantal laadpalen gaat sneller. 
Op dit moment staan er 2.850 in Nederland. Daar-
van zijn er 1.514 van de stichting e-Laad. Als het
aan de stichting ligt, groeit dat aantal dit jaar nog
naar 2.500. Het uiteindelijke doel is tienduizend
laadpalen van e-Laad in Nederland. 

Fabrikanten gebruiken nog geen
uniforme stekker 
Goed, meer palen dan auto’s dus, maar kan iedere
auto terecht bij iedere paal? Het overgrote deel
van de laadpalen beschikt over een Mennekes-
aansluiting. Maar er zijn ook andere soorten
 stekkers.
Er is nog geen wettelijke standaard met betrek-
king tot de stekkers en aansluitingen.  Wel hebben
laadpaal- en autofabrikanten afspraken gemaakt
over het gebruik van de diverse aansluitingen. 
Er zijn momenteel vier verschillende stekkers op
de markt en vier verschillende modes. 
Type 1 is de Yazaki-stekker. Vooral in de Verenigde
Staten en Japan is deze stekker populair. De stek-
ker is namelijk geschikt voor het 110 V netwerk.

De stekker is ook in Europa te gebruiken, maar
dan wordt er maar één van de drie fases gebruikt,
waardoor het laden erg lang duurt. Deze stekker
komen we tegen op de Nissan Leaf en andere 
Japanse en Amerikaanse auto’s. In 2012 zit hij ook
op de Renault Fluence en Kangoo. Vanaf 2013
gaat Renault over op type 2 stekkers. 
Type 2 wordt ook wel de Mennekes-stekker 
genoemd en lijkt de standaard in Europa te wor-
den. De meeste laadpalen hebben deze aanslui-
ting. Het is een krachtstroomstekker die tot 44 kW
kan laden en gebruikmaakt van alle drie de fases.
Voor de stekker zijn ook conversiekabels verkrijg-
baar naar type 1. Het laden duurt dan wel drie
keer zolang. Om een voertuig thuis op te kunnen
laden, zit bij de meeste elektrische voertuigen een

Elektrische auto opladen doe je zo
Aantal laadpalen groeit harder dan aantal elektrische auto’s

De elektrische auto heeft de toekomst. Accu’s worden goedkoper, er komen steeds meer

 laadpalen en de overheid stimuleert de aanschaf van elektrische auto’s. Niets meer dat

de overstap naar een elektrische auto in de weg staat. Of toch wel? Hoe staat het met de

 oplaadmogelijkheden?

GE presenteert op de bezoekersparkeerplaats de DuraStation.
GE produceert de laadpaal in Haaksbergen. GE heeft alle 120
laadpalen voor de Olympische Spelen in Londen geleverd.
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kabel met een stekker voor het reguliere stopcon-
tact. Vrijwel alle laadpalen in Europa hebben een
type 2-aansluiting.
Type 3 is vergelijkbaar met type 2. Het verschil zit
‘m in de bouw van de stekker. In Frankrijk mogen
de contacten van de stekker namelijk niet bloot
liggen. Type 3 is daarom alleen te vinden op laad-
palen in Frankrijk. De stekker is zo geconstrueerd
dat een gebruiker de contacten niet aan kan
raken. Een nadeel hiervan is dat er viezigheid in
kan blijven zitten en de stekker daardoor niet
meer werkt. Eigenlijk is de bescherming over-
bodig, want zolang de stekker niet op een auto
aangesloten zit, staat er geen stroom op.
Naast deze drie stekkers, is er nog de CHAdeMO-
stekker, dit komt van de CHArge DE MOve. Deze
stekker is op dit moment de snelste en laadt de 
accu’s met gelijkstroom. Daarmee is het mogelijk
om de Nissan Leaf in maximaal een half uur voor 
80 procent op te laden. 

Laadmode bepaalt laadtijd
Naast de verschillende stekkers zijn er verschil-
lende laadmodi. Mode 1 staat voor opladen via
een normaal stopcontact. Deze modus wordt voor
elektrische fietsen gebruikt. Mode 2 staat even-
eens voor het opladen via een normaal stopcon-
tact. Een stroombegrenzer in de kabel zorgt voor
het veilig en gecontroleerd opladen van de batte-
rij. De maximale laadstroom is 10 A. Daarmee
duurt het ongeveer 11 uur om een Nissan Leaf
met een batterij van 24 kWh op te laden. 
De meeste laadpalen maken gebruik van Mode 3.
De laadpaal ziet aan de stekker hoeveel stroom hij
mag doorgeven. Om thuis in Mode 3 te kunnen
laden, heb je een speciale aansluiting nodig met
een hoger ampèrage. Publieke laadpalen maken
gebruik van krachtstroom. Mode 3 maakt gebruik
van wisselstroom. Een omvormer in de auto zet de
wisselstroom om in gelijkstroom. De omvormer in
de auto bepaalt de laadsnelheid. Bij de Nissan Leaf
heeft deze een vermogen van 3,3 kW, dus duurt
het ongeveer 7,5 uur om de auto volledig op te
laden. Een Tesla Roadster heeft een omvormer van

Er is nog geen wettelijke standaard voor de stekkers voor elektrische auto’s. De meeste laadpalen in
ons land beschikken momenteel over de Mennekes-stekker. 

De Yakazi-stekker is vooral in Japan en in de Verenigde Staten 
populair. De stekker is geschikt voor het 110 V netwerk, gebruikt
maar één fase en leidt in Europa dus tot erg lange laadtijden. 
De Nissan Leaf gebruikt de Yakazi- (rechts) en de CHAdeMO-
aansluiting (links).

GE kan in Haaksbergen veertig laadpalen per dag produceren. Op dit moment is er nog niet zoveel
vraag naar grote hoeveelheden. De laadpalen draaien rond in vier stappen in een carrousel, waar
elke werknemer een deel van de assemblage voor zijn rekening neemt. 

TEKST: PAUL JANSSEN / BEELD: AMT

GE laadpalen in Nederland
geproduceerd
GE Energy in Haaksbergen opende op 23 mei
haar twee laadpalen op de bezoekersparkeer-
plaats. Met de laadpalen draagt GE Energy bij
aan de elektrische infrastructuur in Nederland.
Tegelijkertijd promoot GE hiermee zijn laadpaal,
de DuraStation. Met de DuraStation is het theo-
retisch mogelijk om een elektrisch voertuig in
één tot twee uur op te laden. De laadpaal be-
schikt over een LED-display dat de status van de
laadpaal weergeeft. Optioneel levert GE een
RFID-lezer, voor het activeren van de laadpaal.
GE bouwt de laadpaal bijna volledig zelf, van
plaatstaal tot de interne componenten. Door de
modulaire opbouw, kan GE de laadpaal in de
toekomst upgraden. De laadpaal is in verschil-
lende uitvoeringen beschikbaar. Tot nu toe le-
verde GE enkele honderden laadpalen. Met de
huidige productiecapaciteit kan GE er veertig
per dag produceren. 

16,8 kW aan boord, en dus een kortere laadtijd.
Een Nissan Leaf kan wel op een andere manier
snel opgeladen worden, in Mode 4. Dit gebeurt
met de CHAdeMO-stekker. In Mode 4 regelt de
laadpaal het laadproces. De batterij wordt van 
gelijkstroom voorzien, direct uit de laadpaal. 
De omvormer zit in de laadpaal en niet in de auto.
Een Nissan Leaf kan binnen een half uur voor 
80 procent opgeladen worden met een laadpaal
met CHAdeMO-stekker. Een nadeel van deze laad-
palen is dat er een krachtstroomaansluiting van
400V 3 * 80 A nodig is. En de laadpaal is met een
vanafprijs van € 15.000,- een stuk duurder. 
De term laadlevel wordt voornamelijk in de 
Verenigde Staten gebruikt in plaats van laadmo-
dus. Level 1 staat gelijk aan Mode 1 en 2. Eigenlijk
betekent dit niets anders dan opladen via een
stopcontact. Level 2 betekent het opladen via een
laadpaal zoals in Mode 3. Level 3 betekent snel-
laden volgens Mode 4. 

Nog een stekker
Yazaki, Mennekes en CHAdeMO zijn de huidige
stekkers. Op het onlangs gehouden 26e Electric 
Vehicle Symposium in Los Angeles werd nog weer
een andere stekker gepresenteerd. Deze stekker is
in Europa en de Verenigde Staten te gebruiken. Hij
heeft namelijk vier oplaadmogelijkheden: één fase

wisselstroom, drie fases wisselstroom, gelijk-
stroom thuis of gelijkstroom via een snellaadpaal.
De stekker heeft een type 1 of type 2-stekker, met
een andere stekker eronder. Hierdoor is hij com-
patibel met de huidige aansluitingen. Of dit de
standaard stekker gaat worden, is onduidelijk. 

Tanken bij het stoppen
Zoals uit de verschillende laadmogelijkheden
blijkt, duurt het stroomladen veel langer dan fos-
siele brandstof tanken. Volgens General Electric
moet de mentaliteit veranderen: “Tegenwoordig
stoppen mensen om te tanken. In de toekomst
tanken we bij het stoppen. ’s Nachts hangt de
auto thuis aan de lader en kan hij langzaam bijla-
den, net als overdag op kantoor. Maar bij het
boodschappen doen, kan de auto een half uur
aan de snellader. Bij elke stop sluit de bestuurder
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de auto aan op een laadpunt.” 
Renault heeft een andere oplossing bedacht voor
het probleem van de lange laadtijden: het wisse-
len van het accupakket. Het idee is simpel, haal de
lege accu uit de auto en plaats een volle. Op
Schiphol komt het eerste batterijwisselstation van
Nederland. Binnen een paar minuten wordt het
complete accupakket gewisseld. Een ander voor-
deel van het wisselstation is dat de batterijen 
terugkomen bij Renault. Komt er een nieuwe 
accutechnologie beschikbaar, dan kan het wissel-
station dat nieuwe batterijtype plaatsen. De bat-
terijen zijn geen eigendom van de automobilist.

Hij least ze bij Renault. Daarmee neemt Renault
ook het risico van versleten batterijen op zich.
Voorlopig is er maar één wisselstation in gepland
in Nederland. Batterijen wisselen vereist standaar-
disatie van het accupakket. Het is een lang en
moeilijk proces en geeft autofabrikanten weinig
vrijheid in het ontwerp. 

Massale overstap onrealistisch
Is de elektrische auto de toekomst? Voor iedereen
massaal overstapt, moet er nog een en ander ge-
beuren. De laadpalen komen wel, maar de batte-
rijen zijn te duur, de laadtijden te lang en er is nog

geen wettelijke standaard voor de stekkers. Het
elektriciteitsnetwerk kan het niet aan als iedereen
zijn elektrische auto gaat opladen. Daarom onder-
zoeken energiemaatschappijen andere mogelijk-
heden. Bij overcapaciteit van de energiecentrales,
kan de stroom in autobatterijen opgeslagen wor-
den. En bij piekmomenten, kan de stroom uit de
auto’s weer gebruikt worden. 

Laadpaal aanschaffen
Steeds meer autobedrijven schaffen een laadpaal
aan. Iedereen kan via stichting e-Laad op een
openbare plaats gratis een laadpaal laten plaat-
sen. Op eigen terrein geldt deze regeling niet. Een
gemiddelde laadpaal kost ongeveer € 3.000,-. 
Is het aanschaffen van een laadpaal interessant?
Momenteel neemt het aantal elektrische voertui-
gen toe. Een laadpaal kan voor een bedrijf een
middel zijn om zich te profileren als maatschap-
pelijk verantwoorde onderneming. Sommige dea-
lers moeten wel. Een Nissan-dealer zou zonder
laadpaal zijn demo-Leaf niet op kunnen laden.
Maar stel dat de trend doorzet , dat de elektrische
auto de verwachte aantallen echt gaat halen, dat
elke parkeerplaats, elk kantoor en iedereen thuis
een laadmogelijkheid heeft, dan kan het autobe-
drijf niet achterblijven. 

Elektrische mobiliteit
AMT volgt de ontwikkelingen van de elektrische voertuigen en
alternatieve aandrijvingen continu. Benieuwd wat er tot nu
toe in AMT heeft gestaan? Kijk dan op www.amt.nl/juni2012 ,
of scan de QR-code met uw smartphone.

WWW.AMT.NLWWW.AMT.NL

De Mennekes-stekker is op dit moment de meest gebruikte stekker in Europa. De stekker maakt
 gebruik van alle drie de fases, waardoor de laadtijd al veel korter is. Er zijn conversiekabels verkrijg-
baar om type 1 op te kunnen laden, echter wordt dan maar één fase gebruikt en neemt de
 laadsnelheid af.

De snellaadpaal met de CHA-
deMO-aansluiting kan maxi-
maal 550 V/ 120 A leveren. 
De omvormer zit in de laad-
paal in plaats van in de auto.
De prijs van een dergelijke
laadpaal is daarom ook een
stuk hoger.

Op het 26e Electric Vehicle Symposium in Los Angeles werd een
andere stekker gepresenteerd. Die bestaat uit een type 1 of type
2-stekker, met een andere stekker eronder. Daardoor heeft hij
vier oplaadmogelijkheden: één fase wisselstroom, drie fases
 wisselstroom, gelijkstroom thuis of gelijkstroom via een
 snellaadpaal. 

De CHAdeMO-stekker wordt
gebruikt om auto’s snel op te
laden. Met deze aansluiting is
het mogelijk een Nissan Leaf
in een half uur voor 80 pro-
cent op te laden. Een omvor-
mer in de laadpaal zet de
 wisselstoom om in gelijk-
stroom. De laadsnelheid is
hiermee niet afhankelijk van
de omvormer in de auto. 
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