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• Volledig DC projecten in Nederland
• OVL

• Glastuinbouw

• Tunnels

• Gebouwen

Trends en ontwikkelingen
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Foto: Circl Paviljoen ABN Amro Amsterdam

Foto: Pulse gebouw TU Delft



• Meer DC in het net en achter de meter
• Duurzame opwek en saldering

• Bi directionele stromen in een uni directioneel systeem

• Van consument naar prosumer (zowel particulier als zakelijk)

Trends en ontwikkelingen
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Foto: Huisbatterij Lyv Smart Energy Systems

Foto: TelevaagFoto: Henri Overbeek; Venema E-Mobility Charge Systems



Trends en ontwikkelingen

• Verschuiving van omvormers
• Gecombineerd batterij – zonnepanelen

• Gecombineerd laadpaal – zonnepanelen

• USB-A en USB-C sockets

• Wordt de toekomst hybride?
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Foto: ABB React
Foto: ABB USB-C sockets

Foto: Solar Edge Autolader



Spanningsopdrijving

Foto: PlusHuis, https://www.plushuis.nu/3x25A-aansluiting



Elektrische infra en de uitdagingen

• Energiestromen in de woning

• Vermogenselektronica
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• Groei lokale energieproductie in een lineair grid…

Veel 
stroom

minder

huis huis huis

minder

huis All electric woning

Elektrische infra en de uitdagingen



Oplossing: meer kabel in de grond?

• Koper prijs Aluminium prijs



Oplossing: meer kabel in de grond?

• Met welke mensen, dan?



Oplossing, circulaire economie?

• Heel belangrijk

• Er moet ook capaciteit en dus grondstoffen bij!

• Bestaande infra beter benutten?



Netverzwaring

• Er kan tenminste 40% meer DC door een kabel dan AC

• Er kan in sommige gevallen 900% meer (of 10 x)
• Meerdere kanten invoeden / vermazing van netten

• Netbeheerders ontmazen want selectiviteit in is lastig in AC
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Hoe dan?

• Minder verbruik want transitie naar LED

• Ontbreken kortsluitvermogen (in het hele net)

• Bipolaire netten

• Vermazing, halvering voltage drop
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Pictures: © Laurens Mackay, DC Oppertunities BV



Hoe dan?
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Pictures: © Laurens Mackay, DC Oppertunities BV



Hoe dan?

15

Pictures: © Laurens Mackay, DC Oppertunities BV



Risico’s van congestieproblematiek

• Mensen worden creatief (ja dat is een risico)

• Sturen van energievraag

• Batterij als peakshaver

• Veiligheid

• Kortsluitstroom/overstroom
• Inertia
• Di/dt

• Lekstroom



Uitdagingen binnen de energietransitie

• Veranderende perceptie rondom selectiviteit

• Veranderende perceptie rondom veiligheid

• Veranderende perceptie rondom gelijktijdigheid

• Wet en regelgeving



Wet en regelgeving

• Congestie is niet altijd feitelijk congestie
• Invoed contestie

• Enkele uren per jaar bij veel zon inval

• “ruimte in het net” om geen uitval te garanderen

• Afname congestie
• Contractuele vermogens, niet werkelijk verbruik

• Voorbeeld: Tram zit gemiddeld op 8% gelijktijdigheid…



Wet en regelgeving

• DC Lekstromen
• Betonrot

• Over- en kortsluitstromen
• Perceptie rond veiligheid

• Normen

• Het meten van DC
• Wat is DC?

• Meetcode / MID



Wat als

• Auto’s terug kunnen leveren

• Batterijopslag doorbreekt

• Apparatuur met een grote aansluiting regelbaar worden



• Apparatuur met een grote aansluiting regelbaar worden

Veel 
stroom

minder

huis huis huis

minder

huis All electric woning

Even dat laatste punt



All electric woning

Stedin Liander Enexis totalen

1 X 25 A 154.130    1.288.415 531.906    1.974.451 

1 X 35 A 1.593.461 407.934    1.088.888 3.090.283 

5.064.734 

Even terug naar die woning



En dan de batterij

• Congestie versus onbalans

• Energiehandel  = onbalans handel

• Lost dus geen congestie op

• Congestie markten zijn beperkt.



De toekomst is DC

• Gebouwen in de toekomst

• NEN1010-8



Microgrids


