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Steerbycable.wordpress.com 

Deze paper is de kritische bespreking van een blog opgesteld door Stef Carlens en Olivier O. De blog 
steerbycable.wordpress.com bespreekt verschillende aspecten van het elektrisch vervoer, nl. Europese 
initiatieven, energiedragers en tendensen binnen het elektrisch transport. 
 

Inleiding 

De wereld van 2014 is een elektrische leefomgeving. Elk aspect van het menselijk leven wordt in zekere 
mate beïnvloed door elektronica en elektrische toepassingen, m.a.w. elektriciteit is het energiemiddel 
van de 21ste eeuw. Achterblijvers zijn energieopwekking en transporttoepassingen, deze onderdelen 
van de samenleving worden duidelijk nog beïnvloed door verbrandingstechnologie. Regelgeving, 
prijsstijgingen en milieubelasting duwen deze technologieën meer en meer naar de rand van de 
maatschappij. Net zoals bij energieopwekking, is het duidelijk dat het personenvervoer in een moderne 
samenleving niet meer afhankelijk zal zijn van de olieconsumptie. Elektrische toepassingen zullen meer 
en meer verweven worden met de technologie achter de transportmiddelen. 
De elektrische voertuigen (EVs) van vandaag zijn ofwel volledig elektrisch aangedreven ofwel door een 
hybride systeem van een verbrandingsmotor en een elektrische motor aangedreven. EVs zijn 
voertuigen die aangedreven worden door een elektromotor gekoppeld aan een elektrische 
energiedrager zoals een batterij. De elektromotor vormt de stille kracht achter het concept van een EV. 
Deze motoren zijn over het algemeen robuust, bedrijfszeker en vrij goedkoop die met grote efficiëntie 
elektrische energie omzetten naar mechanische energie en vice versa. Het is relatief eenvoudig om de 
kinetische energie van een bewegend voertuig om te zetten naar elektrische energie, regeneratief 
remmen heet dit, en daarenboven wordt de elektromotor al wijdverspreid toegepast over de hele 
wereld binnen zeer uitlopende applicaties. Dit resulteert in een wel gekende, efficiënte en flexibele 
aandrijving. Een hoge efficiëntie is een absolute must voor een verantwoord ontwerp en hierin steekt 
de elektrische aandrijving de verbrandingsmotor veruit voorbij. Een verbrandingsmotor haalt een 
efficiëntie tot 20%, het maximum rendement dat een elektrische motor in één bepaald toerental haalt is 
90%. Het rendement van de elektromotor over een brede waaier van toerentallen en koppels bedraagt 
tussen 60% en 80% (Zimmer, Hacker, Harthan, & Matthes, 2009). 
 
Het grote struikelblok voor EVs is niet materieel of conceptueel. Alle componenten zoals motoren, 
batterijen, ophanging en interieur zijn reeds ontworpen en uitgevoerd op hoog niveau. Het is niet het 
ontbreken van luxe dat stokken in de wielen van een elektrisch voertuig steekt, maar het is de 
elektrische energiedrager die het grote struikelblok vormt voor EVs. Zo bepaalt de batterij in hoge mate 
het bereik van het voertuig, de prijs en de oplaadtijd.  
 
Het netwerk voor diezelfde batterij op te laden eist een volledig nieuwe infrastructuur, vergelijkbaar 
met het huidige benzinetankstation-netwerk. De eigenschappen die we nodig hebben van elektrische 
energiedragers voor het slagen van EVs zijn: 
- hoog specifieke energie (d.w.z. dat veel energie in weinig massa of volume opgeslagen wordt),  
- een lage zelfontlading (d.w.z. dat de batterij zijn lading gedurende lange tijd behoudt), 
- een laag relatief gewicht, 
- een hoog rendement, 
- milieuvriendelijk, 
- goedkoop. 
  



3 

 

 

De huidige batterij 

Een batterij is een elektrochemische energiedrager die doormiddel van redoxreacties elektronen 
vrijgeeft en opneemt. Door de twee reacties fysisch te isoleren, maar elektrisch te verbinden 
doormiddel van een elektrische geleider ontstaat een weg waarin de elektronen vloeien. Bij het opladen 
gebeurt dit mechanisme omgekeerd: de redoxreacties worden dan omgedraaid. 
Op dit ogenblik zijn er maar twee batterijtechnologieën die veelvuldig worden toegepast. Enerzijds is er 
de lithium-ion batterij. Deze technologie wordt onder andere wijdverspreid toegepast in elektronica 
zoals gsm’s. Deze batterij is de huidige favoriet voor EVs, voornamelijk omwille van haar hoge 
specifieke energie, de batterij heeft geen onderhoud nodig en de batterij heeft geen last van het 
geheugeneffect. Het geheugeneffect bij een batterij is het fenomeen waarbij een herlaadbare batterij 
capaciteit lijkt te verliezen na meermaals op te laden en te ontladen (Battery University, 2014). 
Anderzijds is er de lood-zuur batterij, die wijdverspreid toegepast wordt. Deze batterij met een lage 
zelfontlading, een hoog specifiek vermogen en een goedkope watt/uur fabricageprijs, is zwaar en zeer 
milieubelastend indien ze niet zorgvuldig gerecycleerd wordt. Momenteel wordt 97% van de lood-zuur 
batterijen gerecycleerd, terwijl er maar 20 tot 40% van de lithium-ion batterijen gerecycleerd wordt. 
(Battery University, 2014) 
 

Alternatieven en verdere ontwikkeling van batterijen  

Tegenwoordig wordt er veel geld, tijd én energie gespendeerd aan de verdere ontwikkeling van de 
lithium-ion batterij. Dit is zeer positief, maar alternatieven steken de kop op. 
Ten eerste is er de biobatterij, afgekort tot biobat. Dit is een brandstofcel geïnspireerd op het 
suikerafbraak mechanisme van levende organismes. Een suikermolecule is hoog energetisch, 
hernieuwbaar doordat een suikermolecule via fotosynthese kan opgebouwd worden en eenvoudig 
afbreekbaar. Aan de anode wordt de suikermolecule afgebroken doormiddel van enzymen tot glucono 
delta-lactone (GDL), twee waterstofatomen en twee elektronen. Vier waterstofatomen, vier elektronen 
en een zuurstofmolecule reageren aan de kathode met als eindproduct H2O, zijnde water. Water en GDL 
zijn dus de afvalstoffen van deze brandstofcel.  
 
GDL is een cyclische koolstofketen die gebruikt wordt als voedingssupplement en is terug te vinden in 
onder andere honing, fruit en wijn. De calorische waarde van GDL is vergelijkbaar met die van een 
suikerketen. Dit wil in essentie zeggen dat de afvalstoffen van deze brandstofcel voedingsmiddelen zijn 
voor levende organismen. Bovendien ligt de elektrische output van deze batterij 10x zo hoog als de 
betere lithium-ion batterijen (Anthony, 2014). 
 
De waterstofbrandstofcel is een ander alternatief. Water is overvloedig aanwezig op aarde, heeft de 
hoogste specifieke energie per gewicht en is makkelijk te ontginnen. Vanaf de jaren ’90 is reeds veel 
onderzoek gedaan naar de brandstofcel en waterstof als energiedrager. Ondanks dat het concept van de 
waterstofbrandstofcel reeds bestaat sinds 1839, toen Sir William Grove dit bedacht, struikelt de 
technologie over enkele cruciale pijnpunten. Ten eerste is de specifieke energie per volume eenheid 
bijzonder laag. Er moet veel waterstof aanwezig zijn om een hoogenergetische toepassing te voeden. 
Waterstof moet bijgevolg gekoeld worden tot een vloeistof of onder hoge druk bewaard worden. Dit 
brengt allerlei moeilijkheden en gevaren met zich mee. Zoals eerder vermeld is waterstof een 
energiedrager en geen brandstof. Doormiddel van elektrolyse van water of stoomhervorming van 
aardgas wordt waterstof opgewekt en opgeslagen (Battery University, 2014). Door het lange verleden 
van deze technologie en het uitblijven van een doorbraak, vermoeden we dat de brandstofcel geen 
beslissende rol zal spelen in het elektrisch transport.  
 
Niet enkel brandstofcellen verdienen een bijzondere vermelding in deze paper, onderzoek naar 
ultracapaciteiten of supercapaciteiten geeft vorm aan nieuwe mogelijkheden. Ten eerste bezit een 
ultracapaciteit een tot drie maal hogere specifiek vermogen dan een lithium-ion batterij. Ten tweede 
vormen hoge stromen geen enkel probleem bij ultracapaciteiten waardoor het snel laden en snel 
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ontladen van de energiedrager geen enkel probleem vormt. Doordat de energie elektrostatisch 
opgeslagen wordt, is het aantal cycli onbeperkt en kan de ultracapaciteit dus oneindig veel opgeladen 
en ontladen worden. Een groot nadeel van de ultracapaciteit is de energie ten opzichte van gewicht 
ratio. Een ander nadeel van de supercapaciteit is de ontlaadcurve. Dit kan best uitgelegd worden met 
volgend voorbeeld; 
Stel een elektrochemische batterij en een supercapaciteit die elk dienen als voeding voor een last, 
initieel leveren beide bronnen 6V. De last functioneert enkel als ze een voeding van 4.5V krijgt of hoger. 
De batterij zal 90 tot 95% van het vermogensbereik een vaste voeding van 6V geven aan de last. De 
supercapaciteit ontlaat echter lineair, de spanning die de supercapaciteit levert varieert lineair van 
volledig voltage tot 0V. Dit resulteert in het feit dat de last maar ¼ van het opgeslagen vermogen van de 
supercapaciteit kan gebruiken, vooraleer de grenswaarde van 4.5V bereikt wordt (Battery University, 
2012). 
 
Hoewel ultracapaciteiten een alternatief vormen voor de conventionele batterij, kunnen ze ook samen 
gebruikt worden in dezelfde toepassing, m.a.w. deze technologieën zijn complementair. Terwijl een 
batterij kan zorgen voor constante stromen bij normaal gebruik, verzorgt de ultracapaciteit de 
stroompieken bij acceleraties en regeneratief remmen. Deze twee technologieën kunnen samengevoegd 
worden tot een hybride systeem (Garthwaite, 2012) (LaGesse, 2013) (Bullis, 2011). 

 

Batterijen opladen 

Als we kijken naar de verkrijgbare EVs van vandaag vormt het herladen een probleem. Het duurt 4 tot 8 
uren om de batterij volledig op te laden. Gedurende deze oplaadtijd kan het voertuig niet rijden en deze 
oplaadtijd duurt dus veel te lang om economisch rendabel te zijn op grote schaal. De reden dat de 
oplaadtijd zo lang is, is om de levensduur van de batterij te verlengen. Snelladers zijn reeds ontworpen 
en in gebruik genomen, maar het snel laden van de batterij zorgt voor aanzienlijk capaciteitsverlies 
(Battery University, 2014). Dit zorgt op zijn beurt dat het rijbereik van het voertuig daalt.  
 
Opladers worden gecategoriseerd volgens verschillende levels, level 1 opladers zijn de simpelste. Deze 
verbinden het EV rechtstreeks met het elektriciteitsnet. De maximale stroom bedraagt 16 A met een 
maximum vermogen van 3 kW. De conversie van AC naar DC gebeurt door het EV zelf en de bepaling 
van stroom en voltage wordt door het EV gecontroleerd. Door het beperkt vermogen kan de oplaadtijd 
tot 8 uren oplopen. Deze opladers zijn ideaal bij residenties. Het EV laadt ‘s nachts op en rijdt overdag. 
Level 2 laders maken gebruik van driefasige spanning en kunnen tot 20 kW vermogen opladen. Dit 
reduceert de oplaadtijd tot één à twee uur. Deze opladers kunnen niet altijd toegepast worden omdat 
een driefasige aansluiting vereist is en daarom zijn deze opladers eerder gericht naar bedrijven, 
bovendien moet het elektriciteitsnetwerk deze belasting aankunnen. Controle van oplaadvoltage, –
stromen en AC-DC omzetting gebeurt in het EV zelf. Level 3 opladers zijn de zéér snelle opladers. Deze 
opladers hebben een vermogen tot 240 kW en laden de batterij op in een half uur of minder. De 
transformatie van AC naar DC gebeurt in de lader, niet in het EV, waardoor deze geen omvormer meer 
nodig heeft. Nadelig is dat er uitgebreide datacommunicatie moet zijn tussen lader en voertuig, 
waardoor de lader ook aan intelligentie moet beschikken, zodat de batterij op de correcte manier 
opgeladen wordt. Dit type oplader leent zich ertoe als publieke laadpaal door de korte oplaadtijd, maar 
vormt tevens een serieuze belasting van het elektriciteitsnet (Lawson, 2005). 
 
Een groot voordeel voor de verbrandingsmotor is het netwerk aan benzinestations. Doorheen heel de 
wereld is een netwerk ontstaan van bezinepompen om de benzinetank te vullen. Voor elektrisch 
transport moet dit netwerk nog opgestart worden of staat het in zijn kinderschoenen. Daarom heeft de 
Europese Unie quota’s opgelegd om deze ongelijkheid te bestrijden. Tegen 2020 moeten in België 
21.000 laadpalen beschikbaar zijn, het bewijs dat een land op relatief korte tijd een uitgebreid netwerk 
kan uitbouwen wordt aangetoond door het Elmo-initiatief in Estland. (European Commission, 2013) 
(Ministery of economic affairs and communications, 2012) 
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Prijs 

Het laatste aspect dat we in rekening nemen voor deze paper is de prijs van het EV. Grotendeels wordt 
de prijs van een elektrisch voertuig bepaald door de kost van de batterij. De huidige prijs van een 
batterij ligt tussen 600 en 1000 $ per kWh. Dit houdt in dat een batterij met een rijbereik van 320 km 
tussen de 30.000 en 55.000 $ kost (Gallant, 2011). Als we dit vergelijken met de elektrische auto met 
het grootste rijbereik, de Tesla Roadster, merken we dat de batterij van een derde tot de helft van de 
prijs bedraagt. Als het EV competitief wil worden, zal de prijs van energieopslag dus minstens met 
factor 3 moeten dalen.  
 
Voor de lithium-ion batterij is nog heel wat te winnen op vlak van kost, maar het is in het verleden al 
bewezen dat deze technologie relatief snel goedkoop wordt. Het grootste voorbeeld van deze tendens 
zijn de batterijen van gsm’s en laptops. (Anderson & Dr. Patiño-Echeverri, 2009) 
 
Een opmerking die gemaakt moet worden is dat de aankoopprijs van een EV en een conventionele 
wagen in essentie niet vergelijkbaar is. Een conventionele wagen, aangedreven door een 
verbrandingsmotor, kost veel meer aan benzine om een kilometer te rijden dan een elektrisch voertuig 
kost aan elektriciteit, dit enkel al omdat de eGallon veel goedkoper is. Een eGallon is de vergelijkbare 
elektrische kost van een EV vergeleken met een conventioneel voertuig dat rijdt op 3.8 l benzine (3.8 l = 
1 gallon). Een representatieve studie neemt niet enkel de aankoopprijs in rekening, maar ook de 
onderhoudskost bijvoorbeeld. Een waardevolle vergelijking zou gedaan moeten worden op basis van 
kostprijs per kilometer. 
 

Besluit 

De concurrentiestrijd tussen de elektrische wagen en de conventioneel aangedreven wagen is nog niet 
losgebarsten. Er zijn verschillende redenen waarom dit niet gebeurd is. Ten eerste: de conventionele 
aandrijflijn voor voertuigen heeft enkele decennia voorsprong. Ten tweede: de aankoopprijs van een 
elektrisch voertuig is nog niet vergelijkbaar met de aankoopprijs van een conventionele wagen. Ten 
derde: de infrastructuur om het EV te ondersteunen is klein of onbestaand, t.o.v. het uitgebreide 
netwerk van benzinepompstations. Ten vierde: er is de menselijke factor, die maar al te vaak vergeten 
wordt. Het verschil of automobilisten gemotiveerd of gedemotiveerd worden voor een technologie kan 
een verschil zijn van leven of dood voor deze technologie. De voorspelling of elektrische voertuigen de 
toekomst zijn, is moeilijk te maken. Het statement dat de energiedrager een cruciale factor zal spelen in 
de transportwereld is een evidentie. 
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