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Nissan Leaf versie 2.0

Elektrisch rijden ‘English style’
Uiterlijk is er aan de tweede generatie van de Leaf weinig veranderd, maar zelden viel er over 

een auto meer nieuws te melden. Hij wordt nu – inclusief accupakket – in Sunderland gebouwd. 

Er is veel gedaan aan de onderhuidse techniek, Nissan introduceert een acculeaseconcept, de 

actieradius nam toe, hij is aanmerkelijk ruimer en de Leaf kreeg een meer ‘Europees’ karakter.

De nieuwe generatie Leaf rolt sinds luttele weken 
in het Britse Sunderland van de band, letterlijk 
tussen de productie van de Nissans Qashqai 
door. Bij de eerste kennismaking lijkt het verhaal 
van deze nieuwe generatie elektrische auto niet 
overmatig spannend. Ook Nissan zelf komt bij de 
zichtbare aanpassingen niet verder dan details. 
Denk aan een iets verbeterde aerodynamica, een 
nieuw wieldesign en vier cameraatjes die een 360 
graden zicht rondom garanderen. Zelfs de moge-
lijkheid om het interieur – naast grijs op grijs – in 
zwart te bestellen wordt bij de presentatie apart 
vermeld.

Op verzoek van de kopers, zo noteren we. We kun-
nen melden dat de heren ontwerpers dat ‘zwart’ 
letterlijk hebben genomen, want naast blauwe 
stiksels en een dito accent op de console absor-
beert het geheel bij wijze van spreken alle licht. 
Op pad dan maar. Dan wordt subiet duidelijk dat 
er kennelijk veel meer is gebeurd. Onze bagage 
verdwijnt in een flink gegroeide kofferbak, ach- 
terpassagiers hebben opeens verrassend veel 
beenruimte (meer dan vijf centimeter extra) en de 
nieuwe Leaf heeft een merkbaar verfijnder weg-
gedrag. De Europese productie brengt ook een 
anders afgestemd onderstel met zich mee.

Steviger afgestemd
Niet alleen het interieur is meer op de Europese 
smaak afgestemd – bijvoorbeeld grote stoelen 
met meer steun – maar ook schokdempers, 
veren en stabilisator zijn nog eens onder de loep 
genomen. Het effect is goed voelbaar. De Leaf 
neemt bijvoorbeeld verkeersdrempels met meer 
autoriteit. Het springerige van de achterkant is 
grotendeels verdwenen.
Bovendien voelt de besturing prettiger–meer 
direct – aan. De auto is natuurlijk wat zwaar, maar 
stuurt als een gewone benzine- of dieselauto. 
Daarbij levert de combinatie van de speciale 

Een doorgezaagde Leaf maakt duidelijk dat het accupak-
ket onder de vloer tot aan de achterbank ligt, en de overige 
(elektro)techniek voorin. Zo kon de laadvloer nu lager, voor 
meer bagageruimte.
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banden en het extra gewicht van het accupakket 
wel wat onderstuur op wanneer je enthousiast 
een bocht induikt. Toch overheerst vooral de rust 
en souplesse die nu eenmaal bij een volledig 
elektrisch rijdende auto hoort.
Nissans EV productmanager Raynald Roger 
onderstreept dat men erg veel heeft geleerd van 
de praktijkervaringen en met name ook heeft 
gewerkt met de enorme hoeveelheid digitale 
informatie die (anoniem) van de ongeveer 60.000 
auto’s op de weg binnenkomt. De Leaf is immers 
‘connected’ met het thuishonk in Japan. Bijna 
10.000 Leafs rijden in Europa. “Met 288 miljoen 
gereden kilometers weten we statistisch gespro-
ken heel veel van het gebruik en bijvoorbeeld 
het laadgedrag. Zo’n 54 procent rijdt meer dan 60 
kilometer per dag, bijvoorbeeld, en een iets hoger 
percentage gebruikt de Leaf voor woon-werk 
verkeer.”

Andere aanpak bij accupakket
Het hart van de zaak is het onder de vloer ge-
bouwde lithium-ion accupakket, waar het nodige 
over te vertellen valt. Om te beginnen marketing-
technisch: net als bij concerngenoot Renault 
wordt dat nu in een ‘lease oplossing’ aangeboden. 
Bij Nissan kun je het accupakket desgewenst ook 
gewoon kopen. Niet in de laatste plaats omdat  
autoleasemaatschappijen er niet vrolijk van wor-
den dat een ander zich in hun tak van sport meldt.
Overigens weten we meteen wat het accupakket 
kost: zo’n 5.800 euro. De auto zelf is er nu vanaf 
net onder de 24 mille. Kennelijk dalen de prijzen 
van de opslagtechniek de laatste tijd snel, want 
met 24 kWh (verdeeld over 48 modules) praat je 
omgerekend over pakweg 120 euro per module. 
Wellicht helpt daarbij mee dat die complete 
NEC-techniek, inclusief de modules zelf, in een 
‘satellietfabriek’ in Sunderland wordt geprodu-
ceerd. Nissan en NEC werken daar samen als accu-
producent AESC. Ook voor de Renault Zoe? Nee, 
maar de techniek zal wel in de nieuwe elektrische 
Kangoo komen. 
Net als het Franse merk garandeert Nissan de 
huurders daarbij gedurende het hele autoleven 

een minimum capaciteit van de energieopslag. 
‘Negen van de twaalf streepjes op de dashboard-
meter.’ Ofwel 75 procent. De specialisten beloven 
dat het na vijf jaar of 100.000 kilometer sowieso 
boven de 80 procent zal zitten. De Japanse tech-
nici kiezen voor hun duurzaamheidstesten echt 
de ongunstigste omstandigheden.

Ingenieur McCabe licht toe
Er bestaat in het leven van een autojournalist 
weinig mooiers dan een opengewerkte auto en 
een techneut die er alles over weet. We worden 
op onze wenken bediend, een half doorgezaagd 
doorkijkexemplaar van de Leaf wordt binnenge-
reden door Tom McCabe, senior engineer van het  
Nissan Technical Centre Europe op het Cranfield 
Technology Park.
McCabe meldt lachend: “De wegligging houdt 
niet over”. En voert ons vervolgens langs alle 

componenten. “In feite is vrijwel alles nieuw, echt 
een tweede generatie. Veel systemen zijn beter 
geïntegreerd en de Leaf weegt gemiddeld 32 ki-
logram minder. Laten we achterin beginnen: daar 
hebben we de omvormer en lader weggehaald, 
die is nu samen met de regeltechniek bovenop de 
motor gebouwd.”
Dat levert niet alleen 40 liter meer bagageruimte 
op, maar samen met compacter geconstrueerde 
voorstoelen ook een handbreedte beenruimte. 
Als het over laadtechniek gaat, ligt de vraag naar 
de nieuwe Chameleon oplaadtechniek van de 
Renault Zoe voor de hand. McCabe noemt die 
beleefd ‘interessant’. Maar lijkt ook twijfels te 
hebben.
“Het gebruik van de motorwindingen als trans-
formator is beslist een vondst. Maar je hebt wel 
meer elektronica nodig om het in goede banen te 
leiden en de windingen worden heel zwaar belast. 

De regelelektronica ligt 
grotendeels onder het 
dashboard, let op de forse 
schuimlaag voor voetgan-
gersbescherming in de 
‘motorkap’.

Geen gewone klimaatrege-
ling, maar een systeem met 
warmtepomp. Neemt wel 
een stuk meer ruimte in, zo 
te zien.

Aandrijflijn in drie verdie-
pingen. Onderaan de motor, 
middenin de regelelektronica, 
bovenop de omvormer. Niet zo 
goed zichtbaar is de koeling die 
er tussendoor loopt.

13AMT005z071   71 14-05-13   15:21

2



AMT | 2013 www.amt.nl
72 AMT | 2013 www.amt.nl/mei2013

Van buiten zie je weinig nieuws aan de Leaf 2. Merk op dat we op de busbaan rijden, dat mag in Oslo, Noorwegen geeft elektrorijders 
een reeks speciale voordelen.

Zelf kiezen we niet voor zo’n experiment in de 
markt. Onze CHAdeMO gelijkstroom laadtechniek 
heeft zich al jaren bewezen en is feitelijk overge-
nomen uit Japan. Overigens is het wel raar dat we 
in Europa bij de laadpunten zowel voor de stekker 
als het systeem nu pas bezig zijn om officieel stan-
daards af te spreken, terwijl de auto’s er al zijn.”

Het grote Volkswagen
Specialisten als Roger en McCabe kijken daarom 
belangstellend uit naar de binnenkort te lanceren 
EV en plug-in hybride auto’s van het grote VW-
concern. Naar verluidt worden die niet met snel-
laadtechniek uitgevoerd. Misschien niet eens zo’n 
rare keuze, zo lijkt McCabe te denken.
“De praktijk wijst uit dat de gebruikers overwe-
gend thuis opladen. Dat kan in ons geval aan de 
muurbox die we leveren, maximaal 6,6 kW en 
hoogstens vier uur laadtijd, maar ook aan een 
normaal stopcontact. Zelf begrijp ik niet goed 
waarom juist in stedelijke gebieden steeds meer 
snelladers worden geplaatst. Die moet je juist 
ergens tussen de grote steden in plaatsen, zodat 
je elektrisch rijdend ook grotere afstanden kunt 
overbruggen. In een land als Nederland kun je 
dan letterlijk overal komen.”

Warmtepomp en elektrisch remmen
Het volgende dat ons aan de opengewerkte Leaf 
opvalt, is een nogal ingewikkeld doolhof van 
luchtkamers en leidingen achter het dashboard. 
“Dat is de samen met Renault ontwikkelde aircon-
ditioning en verwarming met warmtepomptech-
niek. Die bespaart tot 70 procent energie en dat is 
met name bij extreme kou goed te merken aan de 
range. Zelfs bij tien graden onder nul kun je mede 
daardoor nog altijd een kilometer of 125 rijden. 
De techniek kan ook in andere auto’s gebruikt 
worden. Denk aan hybrides.”
Ook de sterk verbeterde energieterugwinning bij 
afremmen – oplopend tot zelfs 45 kW – verbetert 
de range. Nissan heeft daarvoor naast de Eco-
modus overigens ook een nieuwe ‘B’ rijmodus 
ingevoerd, die de balans nog wat meer naar elek-
trisch afremmen verschuift. Het systeem werkt 
zelfs tot 3 kilometer per uur.
Autoconcerns spreken niet graag over ‘brake by 
wire’ omdat dat in Brussel niet zo’n gewild begrip 
is, maar zo langzamerhand heb je het daar in 
feite wèl over. Overigens merk je in de Nissan 
weinig van de eendrachtige samenwerking met 
de mechanische remmen. Hun afstelling is beter 
geslaagd dan bij de Renault Zoe. Belangrijk 
voordeel: samen met de gewichtswinst, lagere 
rijweerstand en aanpassingen onder de motorkap 
vergroot dat de NEDC actieradius van 175 naar 
199 kilometer.

Eigen ontwikkelingen
Niet alleen de accutechniek komt min of meer uit 
eigen huis, ook onder de motorkap heeft Nissan 
alles zelf in de hand. Daarvoor is een compleet 
nieuwe elektromotor ontwikkeld. “Het hart ervan 

wordt in Japan geproduceerd: driefasen wissel-
stroom en vanzelfsprekend hoog voltage. De 
krachtbron heeft een verlaagde draaiweerstand 
en er wordt bij de productie – een cruciaal detail –  
aanzienlijk minder aan zogenaamde zeldzame 
aardmetalen gebruikt. Die zijn zeer kostbaar en 
moeten uit China komen.”
Het gaat bijvoorbeeld om dysprosium. Dat wordt 
toegepast in laserapparatuur, de staven in kern-
wreactoren en ook als additief om de krachtige 
magneten in een elektromotor over een breder 
gebied temperatuurbestendig te maken. De 
kracht- en laadelektronica in de Leaf is eveneens 
van een geheel nieuwe generatie. Het systeem is 
tien procent lichter en bijna een derde compacter 
gebouwd. Zodat het deze keer onder de motor-
kap bovenop de motor kon komen.
McCabe: “Als je goed kijkt zie je dat de aandrijfunit 
als het ware uit drie verdiepingen bestaat, met 
daar tussenin telkens vloeistofkoeling om de 
temperatuur te beheersen. Ook de motor zelf 

werkt efficiënter. Hij levert met 80 kW en 254 
Nm ongeveer dezelfde prestaties als voorheen, 
maar put door een lichter draaiend gedeelte en 
vijf procent lagere draaiweerstand minder uit de 
beschikbare energie”.
Tot slot een intrigerende ontwikkeling die in 
Japan al in beeld komt: Leaf to Home. De auto 
kan in omgekeerde richting tot 6 kW leveren en 
zo desgewenst de elektriciteitsvoorziening van 
een huis overnemen. Nissan rekent voor dat hij dit 
voor een gemiddeld woonhuis een dag of twee 
kan volhouden, maar bijvoorbeeld ook geschikt is 
als een soort schoon aggregaat op plaatsen waar 
geen stroom beschikbaar is.
Honda liet vorig jaar al iets vergelijkbaars zien 
rondom zijn brandstofcelauto FCX en meldde 
destijds dat de Japanse consument er veel 
belangstelling voor heeft. De stroom wil daar 
nog wel eens uitvallen. Ook de nasleep van de 
Fukushima-ramp speelt tussen de oren van de 
Japanse consument natuurlijk mee.
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Technicus McCabe doet ons alle details uit de doeken, en kan het weten omdat de ontwikkeling mede in Engeland is gedaan.
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