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Totstandkoming

TVVL, ISSO, BSRi, UNETO-VNI, OTIB, KIEN en Catenova werkten samen met vele belanghebbenden aan dit 

gezamenlijke document dat zich richt op de potentie van gelijkspanning. Ongeveer 120 belanghebbenden, 

waaronder een groot aantal bekende experts, hebben veel uren besteed aan onderzoek, dialoog en analyse 

tijdens expertsessies en workshops. Uiteindelijk heeft dat geleid tot dit TVVL-rapport ET22: Gelijkspanning 

verbindt. De samenwerking en behaalde resultaten zijn toe te schrijven aan de DC-community die deze mensen 

belangeloos vormden
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Disclaimer: Dit TVVL ET22 rapport is het resultaat van onderzoek dat is verricht in het kader van de verkenning naar trends, ont-
wikkelingen en kansen voor de technische installatiebranche aangaande de toepassing van gelijkspanning in de gebouwde omge-
ving. OTIB heeft kennis genomen van de inhoud van dit rapport. Het rapport heeft bijgedragen aan gedachtevorming binnen de 
technische installatiebranche over denkbare, mogelijke en wenselijke, ontwikkelingen voor de toekomst van de toepassing van 
gelijkspanning in de gebouwde omgeving. Het betreffende onderzoeksrapport kan niet noodzakelijkerwijs rekenen op volledige 
instemming van OTIB of de organisaties die in de expertsessies en werkgroepen vertegenwoordigd waren. Het rapport heeft 
geen verdere status dan onderzoeksrapport. Aan het rapport kunnen geen rechten worden ontleend.
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Een vergadertafel uit 2016 waarin zowel beeld, internet als voeding zijn geïntegreerd in één aansluiting, een modernere versie van de 
USB aansluiting: USB type C.  Deze vergadertafel werkt zowel op gelijkspanning (DC) als op wisselspanning (AC). Gelijkspanning; je 
ziet het niet, maar het zit overal!

Tafel: Houtwerk-Hattem
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Ons elektriciteitsnet groeit uit zijn voegen. Hoe groener, 
duurzamer en digitaler we worden, hoe meer we op zoek 
gaan naar de grenzen van het huidige wisselspannings-
net. Opwekkers van duurzame energie, zoals zonnepane-
len, produceren gelijkspanning. Moderne toepassingen 
als led-verlichting, laptops en smartphones werken op 
gelijkspanning. Toch levert het bestaande elektriciteitsnet 
alleen wisselspanning. 

Op weg naar de afnemers zetten we die elektriciteit weer om 
van AC naar DC. Dat lijkt op zijn minst onlogisch. Of we op 
termijn volledig overschakelen op DC of dat we naar een hy-
bride vorm gaan, de opkomst van gelijkspanning is niet meer 
te stoppen. Vanwege de efficiency en de intelligentie biedt 
gelijkspanning meer kansen op een duurzame toekomst van 
onze gebouwde omgeving. We kunnen zo sneller en makkelij-
ker zonder aardgas, en we kunnen daadwerkelijk inhoud geven 
aan de energietransitie. Maar een steeds prominentere rol van 
DC in de energievoorziening in onze gebouwde omgeving, is 
een ontwikkeling waarop we ons goed moeten voorbereiden. 

Installateurs en adviseurs zien de vraag naar gelijkstroom 
ontstaan en willen ermee aan de slag. De politiek zal het 
fenomeen willen meenemen in duurzaamheidsambities en 
maatschappelijke kosten/baten-analyses. Tijdens de work-
shop ‘Applications of DC in Buildings’ die het European Co-
pper Institute begin 2016 organiseerde, bleek dat er voor de 
technische installatiebranche (TIB) en kennisaanbieders zowel 
uitdagingen als kansen liggen. Uitdagingen, omdat de groot-
ste barrière in de doorbraak van DC het gebrek aan kennis is. 
We bevinden ons namelijk in een wereld die decennialang is 
bepaald door de wereldwijde keuze voor wisselspanning. Kan-
sen, omdat gelijkspanning het installatievak, de bouwwereld 
en de energiesector aantrekkelijker, duurzamer en uiteindelijk 
eenvoudiger maakt.  

Om die kansen en uitdagingen in beeld te brengen, heeft 
TVVL in opdracht van OTIB een onderzoek uitgevoerd. Wat 
aanvankelijk startte als een verkenning naar de kennisbehoef-
te op het gebied van gelijkspanning, groeide uit tot een veel 
groter samenwerkingsproject. Stichting KIEN, UNETO-VNI en 
diverse gelijkspanningsexperts haakten aan en samen organi-
seerden we in 2017 een aantal bijeenkomsten in het land. De 
workshops in het werkveld sloten naadloos aan bij de inspira-
tie- en innovatietafelmethodiek van KIEN. Omdat partijen elk 
hun toegevoegde waarde inbrachten in de sessies, leidde de 
samenwerking op een natuurlijke wijze tot een DC-commu-
nity. Ondanks de verschillen van inzicht en belangen die in de 
praktijk zichtbaar zijn, hebben deze partijen elkaar juist weten 
te vinden. 

Binnen de community konden we de doelen en onderzoeks-
vragen van OTIB sneller, efficiënter en met een hoger kwali-

VOORWOORD
Gelijkspanning -  
Versneller van een duurzame energietransitie

teitsniveau uitvoeren. Ook brancheorganisaties, universiteiten 
en kennisinstituten zijn erbij betrokken. Uit al deze input 
destilleerden we een gezamenlijke visie op de potentie van 
gelijkspanning en ontdekten we breed draagvlak voor samen-
werking. Samenwerking aan het uitdragen van de benodigde 
DC-kennis, aan het ontwikkelen van kennisroadmaps naar een 
toekomst met gelijkspanning en aan het faciliteren van die 
toekomst. Dit rapport is daar het resultaat van. 

Het rapport is een breed gedeelde blik op DC die beleidsma-
kers, kennisinstellingen en brancheorganisaties handvatten 
biedt om de weg naar een toekomst op gelijkspanning te 
helpen bouwen. Een volledige omschakeling, een hybride 
overgangsfase of een tweeledige toekomst; de opkomst van 
gelijkspanning is niet te stoppen. TVVL en de rapporteurs vin-
den het de hoogste tijd om er serieus mee aan de slag te gaan 
om toegepaste kennisproducten en concepten te ontwikke-
len waarmee de markt de energietransitie eenvoudiger kan 
laten verlopen. De maatschappelijke kosten en baten van een 
omschakeling naar DC kunnen, net als de implementatie van 
Smart Grids, leiden tot een positief resultaat van miljarden, zo 
rekenden we uit. 

Wij zijn trots dat ons gezamenlijke rekenwerk zelfs in Brussel 
is opgemerkt. Op 17 mei 2018 heeft de ‘European Commis-
sion, Directorate General for Energy, Unit C2 - New energy 
technologies, innovation and clean coal’ naar aanleiding van 
onze maatschappelijke kosten-batenanalyses een bijeenkomst 
met alle lidstaten georganiseerd. We hopen dat dit document 
ook de nationale politiek zal triggeren. Dat zij de Rekenkamer 
opdracht zal geven om de kosten en baten door te rekenen van  
het alternatief DC in het perspectief van de energietransitie 
en de breed gedragen doelstelling in de Klimaatwet. De TVVL 
en haar community van deskundigen ondersteunt hen daar 
graag in. We pakken in dat geval samen de handschoen op.  

Gelijkspanning verbindt niet alleen technieken, het heeft in 
dit project ook organisaties weten te verbinden. De natuurlijk 
ontstane DC-community laat zien dat we de DC-uitdaging 
samen kunnen oppakken.

Wij danken OTIB en de betrokken partners en bezoekers van 
de landelijke bijeenkomsten voor het mogelijk maken van dit 
onderzoek en kijken uit naar toekomst waarin gelijkspanning 
een volwaardige en substantiële versnelling levert aan de 
verduurzaming van onze samenleving. 

   Henk Willem 
van Dorp 

(voorzitter TVVL) 

en  John Lens   
(Directeur TVVL)
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INLEIDING

Verandering van richting; van AC naar DC

Waar hebben we het eigenlijk over?
Wisselspanning (AC) verandert constant van een positieve 
naar een negatieve waarde, ook wel de richting genoemd. In 
Nederland verandert de richting van de netspanning 50 keer 
per seconde. We drukken dat uit als 50 Hertz. Hoewel ons 
elektriciteitsnetwerk is ingericht op wisselspanning, werkt 
de meeste apparatuur op gelijkspanning (DC). Zonnepanelen 
en windmolens produceren DC. En moderne toepassingen 
als ledverlichting, laptops en smartphones nemen het af. Ge-
lijkspanning werkt volgens een eenvoudiger principe: de span-
ning heeft geen nul-doorgangen, de ‘fase’ is altijd positief. 

Naast gelijk- en wisselspanning, zijn er meerdere vormen van 
stroom en spanning, zoals variabele spanning en pulserende 
spanning. Pulserende spanning wordt ook wel gezien als een 
hybride tussenoplossing omdat sommige AC-apparaten die 
niet werken op DC wel werken op pulserende DC.

In de tijd van Edison en Tesla was gelijkspanning nog niet 
efficiënt te transporteren over grote afstanden. Om die reden 
viel de keuze wereldwijd op wisselspanning. Vandaag de dag 
beschikken we over vermogenselektronica en kunnen we DC 
ook op hoogspanningsniveau transporteren over lange af-
standen. Bovendien ligt deze vorm van elektriciteit meer voor 
de hand, nu steeds meer stroomafnemers op gelijkspanning 
werken en gelijkspanning steeds meer decentraal wordt opge-
wekt. Bij het converteren van wisselspanning naar gelijkspan-
ning gaat immers steeds wat energie verloren. 

DC is er in twee ‘smaken’: passief en actief. Onder passieve 
gelijkspanning verstaan we het simpele en robuuste span-
ningsverschil van een willekeurige bron (5-1500V), beveiligd 
met een zekering. Daarmee vormt het de basis, de ‘onderste 
laag van de technologie’. 

Als men gebouwen 
beschouwt1, valt op dat 
het potentiële aandeel in 
DC-verbruik zeer hoog ligt, 
namelijk 60%. Samen met 
het DC-verbruik van 15% 
volgt hieruit dat in een ge-
bouw 85% van het verbruik 
via DC kan worden gevoed.

Veel adapters in de gebouwde omgeving zijn wel aangesloten op het lichtnet, maar geven vaak 
effectief maar 8 uur nuttige energie af per dag, de rest is stand-by vermogen. Bij een DC- gevoed 
net zijn deze componenten kleiner en efficiënter, of soms helemaal niet meer nodig. 

1  Studie naar implementatie van residentiële DC-netten Thijs Vral
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Passieve DC-installaties
Passieve DC-installaties kenmerken zich ook wel door de 
aanwezigheid van autonoom werkende componenten en 
toestellen. Al naar gelang de eigen intrinsieke functie van 
het desbetreffende component of toestel, reageert deze op 
de aanwezigheid van de aangelegde spanning en/of stroom. 
Schakelgedrag in een dergelijke installatie kan leiden tot forse 
stroomveranderingen in de stroomketens, met bijbehorende 
reacties van de gehele DC-installatie2.  

2  artikel 311.2 NPR9090 
3 White Paper impact of a ±380 V DC Power Grid Infrastructure on Commercial Building Energy Profiles DCC+G 
4 artikel 311.1 NPR9090

USB power delivery kent tweerichtingsverkeer in zowel energie 
als communicatie. Zo wordt op het ene moment je laptop geladen 
via een vast aangesloten monitor, waarna dezelfde laptop ook de 
monitor kan voeden als de hoofdvoeding weg valt.

Actieve DC-installaties
Actieve gelijkspanningstechnologie is de laag daarboven, die 
intelligentie toevoegt aan het proces, in verschillende grada-
ties. Deze laag maakt het bijvoorbeeld mogelijk om actief te 
sturen op inzet, toewijzing en sterkte van de gelijkspanning. 
Actieve DC-installaties kenmerken zich door de aanwezigheid 
van intelligentie die de aanwezige componenten en toestellen 
controleert en aanstuurt, of door een spanning/stroom-re-
cept voor het gedrag van autonome of via communicatie met 

elkaar verbonden componenten. Door de toe-
voeging van intelligente aansturing kunnen we in 
actieve DC-installaties bijvoorbeeld stroomveran-
deringen in de DC-stroomketens beperkt houden4. 
Het zorgt er ook voor dat eventuele spannings-
problemen snel worden gedetecteerd. Het kan 
automatische zekeringen afschakelen voordat er 
vonken ontstaan. De intelligentie van de actieve 
gelijkspanningstechnologie wordt gezien als een 
van de belangrijkste toegevoegde waarden van 
DC. Het bekendste voorbeeld van een actieve 
DC-toepassing is de USB-C aansluiting. 

Maar ook passieve gelijkspanning heeft al van nature een 
bepaalde vorm van intelligentie in zich, vanwege het variabe-
le spanningsniveau waarop componenten kunnen reageren. 
Het wordt al breeduit toegepast: treinen rijden erop en de 
scheepsbouw gebruikt het. Tijdens de workshops in het land 
bleek dat fabrikanten en installateurs vooral potentie zien in 
de ontwikkeling en integratie van de actieve DC-technologie in 
de gebouwde omgeving.

Engelse power socket met USB-C
  

Voorstel3 van DDC+ met een centrale 10kW-gelijkrichter  
in een AC-net.
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Huidige ontwikkelingen en prognoses van toekomstige richtingen

Bij vrijwel alle maatschappelijke, technologische en politieke 
uitdagingen die voor ons liggen, is gelijkspanning een kansrijke 
katalysator en/of randvoorwaarde. De energietransitie, lokale 
opwek van duurzame energie, overbelasting van het huidige 
elektriciteitsnet, digitalisering en individualisering; voor al 
deze ontwikkelingen kan gelijkspanning een effectieve en 
efficiënte oplossing bieden. 

Gelijkspanningsnetten maken de elektriciteitsvoorziening 
duurzaam, flexibel, slim regelbaar en gemakkelijker koppel-
baar met andere energiesystemen. Bovendien biedt DC meer 
mogelijkheden voor opslag. Bij het toenemende aanbod van 
lokale gelijkspanning uit duurzame opwekkers en het groei-
ende gebruik van apparaten die zich (indirect met adaptor) 
voeden met gelijkspanning, ligt de verdere groei van DC voor 
de hand. Het is een ontwikkeling die onvermijdelijk is. Een 
volledige omschakeling, een hybride overgangsfase of een 

tweeledige toekomst; gelijkspanning is er om te blijven. Het 
is de hoogste tijd om er serieus mee aan de slag te gaan. Om 
kennis, producten en concepten te ontwikkelen waar de markt 
mee uit de voeten kan.  

Omdat DC-netten en de integrale toepassing van DC nog in de 
kinderschoenen staan, zullen onderzoekers en innovators uit 
het bedrijfsleven en early adaptors onder afnemers en toepas-
sers de komende jaren aan de slag moeten om de meerwaarde 
van DC nader te onderzoeken. In plaats van of in aanvulling op 
AC. Op basis van gesprekken met experts en consultaties met 
vertegenwoordigers uit de waardeketen is een aantal uitgangs-
punten en ambities opgesteld die als leidraad kunnen dienen 
voor de verdere ontwikkeling van DC, DC-toepassingen én 
de bijbehorende kennis-opgave. Ook komen de belangrijkste 
knelpunten naar voren, verderop in dit document.

Welke ontwikkelingen liggen ten grondslag aan het geloof 
in de DC-potentie?

• De energietransitie
Vanwege de energietransitie – we willen af van het gas – 
wordt elektriciteit steeds belangrijker. Woningen en gebou-
wen worden all alectric. Er ontstaan steeds meer lokale en 
regionale energienetten. Deze netten koppelen duurzame 
opwekking, distributie en gebruik via slimme gelijkspan-
ningstechnologie aan elkaar. Daardoor worden deze netten 
regelbaar en flexibel, ontstaat de mogelijkheid van opslag 
en tot koppeling met andere energiesystemen. 

• Tekortkomingen van het huidige energienet 
Hoe groener, duurzamer en digitaler we worden, hoe meer 
we de grenzen van het huidige wisselspanningsnet be-
reiken. Nu we steeds meer energie duurzaam opwekken, 
schiet hier en daar het huidige wisselspanningsnet (lokaal 
en regionaal) al tekort5 en zijn er investeringen nodig6. Een 
separaat DC-net kan voor het huidige net een tweede le-
ven betekenen. Bovendien voorkomt dit grote(re) publieke 
investeringen. 

• Zelfbeschikking en autarkie
Het streven naar een zelfvoorzienende omgeving – autar-
kisch wonen en leven – past in het beeld van een zich te-

rugtrekkende overheid. Burgers nemen steeds meer taken 
in eigen hand en dat geldt ook voor hun energievoorzie-
ning. Op woning- en/of kantoorniveau gaan we opwekking, 
elektrische opslag, thermische opslag en energiegebruik 
zo veel mogelijk direct vanuit DC benutten. Vanuit koste-
noogpunt en voor de beste benutting van kapitaalsinten-
sieve investeringen zullen we op zeer lokaal niveau allian-
ties zien ontstaan, zoals energiecoöperaties.

•  IoT en domotica (verbondenheid, gemak,  
comfort)
Het Internet of Things (IoT) verbindt alle apparaten en in-
stallaties in de gebouwde omgeving met het internet. Het 
brengt verbondenheid, gemak en comfort. Gelijkspanning 
is voor het IoT al een drager voor de communicatie en de 
aansturing, maar ook een communicatieprotocol. Met de 
sterke groei van IoT- en domotica-toepassingen, zal ook DC 
belangrijker worden. 

•  De nieuwe economie draait om 3D energie-
verkeer
Onze energievoorziening was tot de recente eeuwwisseling 
zeer eendimensionaal. Met grote opwekkers, een netwerk 
voor de energielevering en afnemers aan het einde die 
stroom afnamen. Onze nieuwe economie is gebaseerd op 
3D-energieverkeer. We gaan energie niet alleen verticaal 

5 http://www.energieoverheid.nl/2017/07/11/bijna-300-miljoen-euro-nodig-energietransitie/ 
  ?doing_wp_cron=1530093601.0526700019836425781250 
6 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-122602.pdf 
7 Energieagenda: naar een CO₂-arme energievoorziening RVO

ONTWIKKELINGEN

Alle wegen leiden naar DC
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up- en downloaden, we gaan het ook horizontaal uitwis-
selen met de ‘buren’. Niet alleen stroomt de energie in alle 
richtingen, maar het energienet versmelt ook met internet- 
en communicatietechnologie. Nieuwe vormen van decen-
trale energieopwekking, -opslag en -omzetting hebben die 
ICT-technologie nodig. 

Gasvrij vraagt om robuust antwoord 
Nederland staat aan het begin van een gigantische operatie 
om gasvrij te worden7. Op dit moment gebruiken zeven miljoen 
huishoudens aardgas voor het verwarmen van hun woning. 
De bedoeling is dat het grootste deel na 2030 daarvoor geen 
aardgas meer gebruikt. Dat vraagt om een robuust antwoord. 
Uit gesprekken met experts en consultaties met vertegen-
woordigers uit de waardeketen blijkt dat zij gelijkspannings-
toepassingen als een logische aanvulling zien binnen zo’n 
robuuste, duurzame oplossing.  

Klimaatafspraken vragen om reductie CO2
De klimaatafspraken en -doelstellingen die we hebben 
vastgelegd in de Klimaatwet8 zijn een flinke uitdaging. Om de 
CO2-uitstoot terug te brengen, moeten we meer duurzame 
energiebronnen gaan gebruiken. De energietransitie waarin 
we ons bevinden, leidt onder meer tot all-electric gebouwen, 
decentrale duurzame energieopwekking en elektrisch ver-
voer. Al deze toepassingen hebben één grote gemene deler, 
vanwege de toevoeging van vermogenselectronica: gelijks-
panning. Ze hebben het in zich, produceren het of werken 
erop.  We kunnen de duurzame ambities veel beter realiseren 
als we duurzame opwekking van energie en (aard)gasloze 
of all-electric concepten op een passende wijze integreren 
in onze elektrische infrastructuur. Energie-efficiëntie speelt 
hierbij een belangrijke rol. Dat betekent allereerst reductie 
van de energievraag en een energie-efficiënte omzetting van 
elektriciteit naar warmte, koude of licht. Het betekent ook 
dat we de energie zo efficiënt mogelijk moeten verplaatsen, 
zonder veel transportverliezen. In dat opzicht lijkt het logisch 
om opgewekte gelijkspanning van bijvoorbeeld zonnepanelen 
ook als gelijkspanning in onze woningen en gebouwen te kun-
nen gebruiken, met minder verliezen9 door omvorming naar 
wisselspanning en terug.

Energievraag beter managen
All-electric toepassingen en systemen zijn sterk verankerd in 
ons toekomstbeeld, gedreven door het fossiel- en/of koolstof-
loos maken van energiesystemen. Vooralsnog staat dit los 
van een keuze tussen wissel- en gelijkspanning. Het huidige 
elektriciteitsverbruik in een huishouden is gemiddeld 3.500 
kWh10. Met de overgang naar elektrisch koken en verwarmen 
zal dit ruim verdubbelen. De overgang naar elektrische mobi-
liteit zal de afname van elektriciteit nogmaals ruim doen ver-
dubbelen, tot mogelijk 15.000 tot 20.000 kWh per huishou-

den. De daadwerkelijke energiestromen zullen nog groter zijn 
dan deze waarden, vanwege de ongelijktijdigheid van vraag 
en aanbod. Kunnen we die verzwaarde opgave wel aan met 
ons huidige AC-netwerk? Zonder te investeren in DC-netten 
zullen onze conventionele netwerken vastlopen door files als 
gevolg van de groei van DC-toepassingen. Het omzeilen van 
de congestie heeft hoge maatschappelijke kosten tot gevolg. 

Congestiemanagement
De ‘files’ op het wisselstroomnet zullen toenemen en ieder-
een weet dat files slecht zijn voor de economie. We moeten 
het distributienet dus ontlasten in plaats van deze nog meer 
te belasten. Dat kan door te kiezen voor gelijkspanning. 
Want in de DC-wereld kun je veel meer ‘auto’s over dezelfde 
snelweg laten rijden’, zullen er veel minder files ontstaan. 
We hoeven dus niet te investeren in het verdubbelen van de 
capaciteit van het wisselspanningsnet, maar kunnen gewoon 
gelijkspanning door het bestaande net sturen tegen lagere 
maatschappelijke kosten. Ons huidige net is als een aorta met 
aftakkingen die overal spataderen veroorzaakt, vooral door 
het toevoegen van zonne-energie. Met DC is dat te voorko-
men. Dit is mogelijk omdat gelijkspanning van nature intel-
ligent is en bovendien data betrouwbaar kan transporteren. 
Daardoor voert het net van nature congestiemanagement uit 
waardoor het net betrouwbaarder, efficiënter en flexibeler 
wordt.De energievraag van zware applicaties in woongebou-
wen zijn vaak goed te spreiden over de dag, denk aan elek-
trisch vervoer en warmtepompen. Koken is daarentegen een 
activiteit die veel mensen rond hetzelfde tijdstip zullen blijven 
doen. Gas is daar nu een veelgebruikt medium voor, met veel 
energieomzetting in een korte tijd.  

Willen we in een all-electric wijk ’s avonds allemaal tegelijk 
gaan koken, dan zien we dat de zonnepanelen op dat tijdstip 

⁸ https://www.utilities.nl/klimaatwet-bijna-klaar/ 
⁹ https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306261916309771 
10 http://www.energiesite.nl/veelgestelde-vragen/wat-is-een-gemiddeld-energieverbruik/ 
11 VREG

Tussen 17.00 en 19.00 uur is in de grafiek11  een toename van 
het energieverbruik per tijdseenheid bij een standaardwoning 
te zien. In het weekeinde schuift de piek naar latere tijdstippen, 
maar is nog steeds duidelijk aanwezig.  
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juist minder tot geen energie meer afgeven. Bovendien is 
de elektrische auto waarmee we net zijn thuisgekomen, op 
datzelfde moment toe aan opladen. We moeten dus op een 
andere manier de “kookpiek” gaan opvangen. Decentrale 
elektrische energieopslag lijkt daarbij een logische keuze. 
Een andere mogelijkheid is het tijdelijk delen van elkaars 
elektrisch opgeslagen energie in de auto om samen de piek 
door te komen. Met een gelijkspanningsnet is dit decentraal 
efficiënter en goedkoper te realiseren. 

Consument wordt prosument
DC-netten komen tegemoet aan de roep van de burger om 
meer zelfbeschikking. Daarnaast dragen ze op energiegebied 
bij aan de participatiesamenleving omdat men in de buurt 
vaker samen energie gaat managen. De scheidslijn tussen de 
begrippen energieproducent en energieconsument vervagen.  
We hebben het steeds vaker over de ‘prosument’. Het bete-
kent dat we de energievraag bij particulieren en bedrijven zo 
lokaal als mogelijk gaan organiseren, van opwekking tot en 
met gebruik. Dit vereist elektrische installaties en energie-
netten met meer en andere functiona liteiten. Voorbeelden 
zijn lokale netbalanshandhaving, onderlinge levering en 
verrekening, integrale warmwatervoorziening, integratie van 
sensor technologie. Meer eigen energie opwekken levert, naast 
verduurzaming en autarkie van gebruikers, ook een betere ge-
opolitieke onafhankelijkheid op. Dit omdat in een decentraal 
net de energie meer van het midden- en laagspanningsniveau 
komt en dus minder van hoogspanningsverbindingen met 
andere landen. Als we vasthouden aan AC-netwerken zullen 
veel initiatieven, zoals ‘local for local’ energievoorziening en 
systeemintegratie, suboptimaal blijven. 

Smart grids onafhankelijk van menselijke willekeur
Voor smart grids kan de van nature aanwezige intelligentie in 
een netwerk voor gelijkspanning een belangrijke succesfactor 
zijn. De lokale, duurzame energienetwerken hebben bij DC 
immers geen menselijke verkeersregelaar nodig om de inzet 
van energie op alle niveaus slim te regelen. Gelijkspanning 
lost het probleem van vraagpieken en aanboddips vanzelf 
op, onafhankelijk van de onberekenbare menselijke factor. 
Tegelijk biedt een dergelijk net de eindgebruiker een hogere 
betrouwbaarheids- en veiligheidsgraad. Het alternatief - AC 
smart grids - is aan een belangrijke voorwaarde verbonden12: 
Daarvoor moet namelijk het menselijke gedrag zich aanpas-
sen aan de slimme meter, en dat is zeker niet vanzelfsprekend.

Datacommunicatie en IoT
Een belangrijk voordeel van gelijkspanning is dat het gemak-
kelijker integreert met datacommunicatie. Energie en data 
kunnen door één en dezelfde kabel. Gelijkspanningsnetten 
zijn van nature ook nog eens slim. In principe is er geen com-
plexe IT-structuur nodig om gebruik te maken van de aan-
wezige (spanningsniveau)intelligentie die is ingebouwd; een 
eenvoudige voltmeter per passief component volstaat. Actief 
DC in zijn eenvoudigste vorm (voltage-sturing zonder bestu-

ringssysteem) biedt de consument dus al extra functionalitei-
ten: slimme installaties en decentrale besturing, extra inzicht 
in de werking van installaties. Dat biedt gemak en comfort.Zo 
kunnen gelijkspanningsnetten gemakkelijk energiemanage-
ment uitvoeren zonder tussenkomst van slimme meters of 
‘powerrouters’.  

Gelijkspanning is voor het Internet of Things een drager voor 
de communicatie tussen de ‘things’ en voor de aansturing 
daarvan. Daarnaast dient het als een communicatieprotocol. 
Zowel het aantal apparaten en installaties die verbonden zijn 
met het internet als het aandeel van DC binnen IoT zullen de 
komende tijd sterk doorgroeien. IoT brengt de consument 
gemak en comfort. De voordelen en de eenvoud van DC bij 
IoT-toepassingen, kunnen de consument triggeren om er 
interesse voor te krijgen. 

3D energie-economie
In de 3D energie-economie ontstaat een netwerk waarbij de 
energie alle kanten op loopt en op alle niveaus wordt gedeeld. 
Grenzen vervagen tussen de sectoren van energieopwekking, 
-transport en -gebruik. Dit heeft vergaande gevolgen voor 
onze vergrijsde visie op infrastructuren, mobiliteit, ener-
gieopwekking en -verbruik. Het betekent ook dat we oude 
businessmodellen anders gaan organiseren. Van een centrale, 
verticaal georganiseerde AC-infrastructuur gaan we naar 
een 3D energie-economie, met een hoge congestie. In plaats 
van veel geld in de vergrijsde AC-technologie te investeren, 
hebben we nu een alternatief die in deze nieuwe energietran-
sitie kan voorzien. Dat alternatief is een actieve, driedimensi-
onale DC-infrastructuur in en rond de gebouwde omgeving. 
Daarvoor moeten we wel een geheel nieuwe economische en 
sociale kennisinfrastructuur opbouwen.Bij 3D-energieverkeer 
gaat het – naast big data – ook om small data. Om energie 
succesvol te laten stromen, moeten we onze IT-infrastruc-
tuur sterk verbeteren; sneller en flexibeler maken. Actieve 
DC heeft dat van nature in zich en gebruikt small data om 
informatie door te geven die we kunnen benutten voor nieuwe, 
opkomende bedrijfsmodellen.

Gamechanger
De verwachting is dat we in 2030 pas kunnen vaststellen wel-
ke technieken en/of ontwikkelingen de grootste veranderin-
gen teweeg hebben gebracht, wat nu de echte ‘gamechanger’ 
is geweest. Een gamechanger, zoals internet dat voor de reis-
wereld en de retail is geweest, wifi voor het internetgebruik 
en mobiele telefonie voor de verspreiding van telefoonverkeer 
in de derde wereld. Om alle voorgenoemde redenen gelooft 
de DC-community er sterk in dat DC een belangrijke kansheb-
ber op de titel zal zijn.  

Bij alle beschreven ontwikkelingen is DC ofwel katalysator 
ofwel ‘enabler’. DC wordt groot, hoe dan ook. Dat heeft flinke 
gevolgen voor de technische installatiebranche. Het betekent 
dat DC extra zal genereren voor installateurs en adviseurs. 

12 https://www.ce.nl/publicatie/maatschappelijke_kosten_en_baten_van_intelligente_netten/1236
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Maar vooral ook dat ze meer kennis nodig hebben om dat 
werk te kunnen uitvoeren. Veel mensen in de technische 
sector zijn relatief laagopgeleid of ongekwalificeerd. Dit moet 
veranderen, willen we de weerbaarheid van onze sector en 
daarmee onze maatschappij verbeteren. 

Kennis en ervaring zullen leiden tot nieuwe economische 
kansen. De circulaire energie-economie leidt tot nieuwe be-
drijvigheid in het opwekken, sturen, bufferen en omzetten van 
energie. Dit kan ook nieuwe, laaggekwalificeerde banen met 
zich mee brengen omdat gelijkspanning in de basis gemakke-
lijker is. Het aanleggen van een nieuwe digitale en gelijkspan-
ningsinfrastructuur vergt veel werk op alle niveaus. 



VISIE
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Experts en vertegenwoordigers uit de waardeketen brach-
ten tijdens de expertsessies in het land, drie stellingen naar 
voren die samen een statement vormen over de toekomst 
van DC.

1  Met DC maken we nog slimmere netten
Vanuit de energietransitie voorzien we in de opkomst van 
lokale en regionale energienetten. Deze netten kunnen we 
gebruiken om, met slimme gelijkspanningstechnologie, 
duurzame opwekking, distributie en gebruik aan elkaar 
te koppelen. Door de gestage opkomst van smart grids 
ligt de toepassing van DC nog meer voor de hand. Want 
gelijkspanning heeft van nature congestiemanagement 
in zich, wat onder meer betekent dat het extern aanstu-
ren van slimme netten of een netbesturingssysteem niet 
noodzakelijk is. 

In deze lokale, duurzame 
energienetwerken kun-
nen we de opgewekte 
gelijkspanning via minder 
schakels afgeven aan de 
DC-apparaten in kantoren 
of woningen. Met batterij-
en kunnen we energie tij-
delijk opslaan op momen-
ten dat er geen behoefte is 
aan stroom. De inzet van 
energie kunnen we onder-
ling slim regelen, dichtbij 
de eindgebruikers die 
tevens opwekkers kunnen 
zijn, zonder dat daarvoor 
veel aanvullende intelligentie nodig is. Kortom, veel wijst 
erop dat gelijkspanning een potentieel goed alternatief is 
om op de langere termijn wisselspanning voorbij te stre-
ven, dan wel een energie-efficiënte aanvulling zal worden 
in een hybride tijdperk. 

2   DC verandert de topologie en meterkast van 
gebouwinstallaties 
Woningen en gebouwen zullen er in een DC-wereld niet 
veel anders uitzien dan nu. Maar installatietechnisch veran-
dert er wel veel. Een blik in de toekomst zou het volgende 
beeld kunnen opleveren: In plaats van de huidige laagspan-
ning AC-aansluiting, worden gebouwen gevoed met een 
DC-middenspanningsaansluiting. Op het toegangspunt 
in het gebouw wordt HVDC (High Voltage DC) omgezet 
naar LVDC (Low Voltage DC). In DC-gebouwen ligt nog 
één kabel voor zowel energie als data, in lusvorm. Daarop 
kunnen we alle apparatuur via aftakkingen aansluiten, vaak 

stekerbaar. Stopcontacten voor vermogens onder de hon-
derd watt zullen zijn vervangen door (5 tot 20 volt) usb-c 
contacten of PoE toepassingen in plinten en meubels. Voor 
de zwaardere vermogens – de krultang, de warmtepomp 
en de wasdroger bijvoorbeeld – zijn andere stekerbare 
LVDC-oplossingen aanwezig. Draadloze schakelaars vinden 
we hooguit nog op plekken waar we niet altijd met de 
smartphone op zak lopen. Alle andere toestellen kunnen 
we bedienen via apps op onze smart devices. Fabrikanten 
sturen regelmatig updates van de functionaliteiten in hun 
hardware naar de gebruikers. De meterkast bevat alleen 
nog de aansluiting van de straat naar de woning, maar de 
slimme meter heeft waarschijnlijk plaats gemaakt voor een 
hoop schoenen en een stofzuiger. De centrale groepenkast 
is vervangen door decentrale beveiligingen in het net en op 
de outlets bij de apparaten zelf.  

DC-netten, met DC-opwek-
king, DC-opslag en DC-ver-
bruik, leveren in woningen en 
kantoren (en deels ook in de 
utiliteit) een sterke bijdrage 
aan het gevoel van onafhan-
kelijkheid. Het DC-systeem is 
efficiënt en flexibel doordat 
je zelf kunt opwekken en ook 
zelf de opslag en distributie 
kunt verzorgen. Vooralsnog 
zal er sprake zijn van appli-
catiegerichte systemen en 
installaties met DC, maar 
ook hybride systemen waarin 
zowel AC en DC beschik-

baar zijn. Voor het gebruik in de industrie, maar ook voor 
additionele warmtevoorziening in de woningbouw, zal het 
bestaande AC-net nog geruime tijd een sleutelrol vervul-
len. Experts zien al wel dat bestaande AC- uitdagingen 
gemakkelijker op te lossen zijn met DC.   

DC zorgt ook voor besparingen op grondstoffengebruik.  Op 
deze foto staan een conventionele transformator met daar-
naast een moderne schakelende voeding en op de voorgrond 
een “solid state” DC-DC converter. Door deze veranderingen 
gaan we ‘van koper naar zand’ (silicium).

3  Van AC en gas naar hybride systemen
DC is er niet om AC te verstoten, maar juist om bijvoor-
beeld het uitfaseren van de gasaansluiting gemakkelijker 
te maken. Omdat met DC tijdelijke energieopslag en 
‘loadshifting’ gemakkelijker en goedkoper te realiseren is, 

Drie stellingen, één visie
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biedt een hybride systeem met DC een goed alternatief 
voor de gas-kookpiek’ waarbij veel energie in een korte 
tijd gevraagd wordt. Een alternatief voor het traditionele 
gasnet is dan eerder een DC- dan het AC-net. Recentelijk is 
de verplichte gasaansluiting voor nieuwbouwwoningen al 
afgeschaft13. Nu hebben de meeste woningen en gebouwen 
nog een gas- en een elektriciteitsaansluiting. Straks hebben 
we wellicht een AC- en een DC-aansluiting. Met alleen 
wisselspanning kunnen we de zware, kortstondige belastin-
gen als van elektrisch koken in een all-electric wijk zonder 

aanpassingen niet gemakkelijk aan. Als we de trias energe-
tica toepassen in het all-electric tijdperk, is het heel goed 
mogelijk dat we eerst lokaal de elektriciteitsvraag invullen 
met een DC-netwerk en voor de overige behoeften terug-
vallen op het AC-net. De twee kunnen heel goed samen-
leven. Het betekent dat consumenten geen AC-apparaten 
weg hoeven te doen en niet voor rigoureuze keuzes komen 
te staan. Fabrikanten en netbeheerders kunnen in beide 
markten een rol opeisen en installateurs zijn noodzakelijk 
om beide systemen te ontwerpen, realiseren en beheren. 

13 https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/aansluitplicht-op-aardgas-vervalt
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14    Het skineffect is het verschijnsel dat in geleiders waarin een wisselstroom loopt, de  
stroomdichtheid hoger wordt met het naderen van het oppervlak van de geleider.

Comfort & privacy
  Meer IoT applicaties (actieve gelijkspanningstechnologie) 

brengen meer comfort. 
  Privacy is beter te borgen door gegevens over energie-

gebruik steeds op huis-, straat- en wijkniveau te  
anonimiseren.

Slimmere keuze
  Regulering: met (actieve) gelijkspanningstechnologie 

kunnen we energiestromen en het energiegebruik sturen
  Total Cost of Ownership (TCO) van gelijkspanningstech-

nologie is in enkele toepassingsgebieden nu lager dan 
vergelijkbare wisselspanningstechnologie

Gezondheid/Veiligheid
  Minder laagfrequente straling
  Tot een hogere spanning aanraakveilig(er)
  Met actieve gelijkspanningscomponenten kun je sneller 

afschakelen dan met huidige wisselspanningstechnologie

Energie-efficiency
  Minder AC/DC- en DC/AC-omvorming leidt tot minder 

energieverlies
  Geen last van het kineffect14

  Er zijn minder kabelverliezen, los van de hoogte van de 
spanning, omdat de frequentiecomponent er niet is en er 
alleen ohmse weerstand overblijft

Verschillende eigenschappen AC DC

Inwendige spanning van veel moderne verbruikers X V

Uitgangsspanning hernieuwbare energie X V

Geen inductieve en capacitieve weerstand in kabels X V

Geen reactieve energie X V

Geen synchronisatie nodig bij aansluiten X V

Eenvoudige wijze van transformatie V V

Eenvoudig te onderbreken door aanwezigheid nuldoorgang V X

Auto-congestiemanagement X V

Onafhankelijk van slimme meters om slim te zijn X V

Geen OS (opereating sysytem) nodig om bestuurbaar te zijn (DSM) X V

Inwendige spanning van veel moderne duurzame oplossingen X V

De voordelen van DC zijn op verschillende terreinen 
heel duidelijk aanwijsbaar:



TECHNISCH
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15 Final  report  IEC  Systems  Evaluation  Group  4  -  Low  Voltage  Direct  Current  Applications,  
   Distribution and Safety for use in Developed and Developing Economies  
16 L. Mackay, N. H. van der Blij, L. Ramirez-Elizondo, and P. Bauer, “Toward the Universal DC Distribution System,”  
    Electr. Power Components Syst., vol. 45, no. 10, pp. 1032–1042, 2017

Een dynamisch spanningsniveau bij DC 
De standaardvoltages en typologieën die voor de distributie 
van DC-stroom in gebruik zijn, lijken te gaan afwijken van die 
bij AC. Sommigen zien het standaardiseren van DC-spannin-
gen als een oplossing, maar als apparaten ook op een brede 
bandbreedte functioneel blijven, is dat wellicht niet nodig. 

De uitgangsspanning van batterijen verandert afhankelijk van 
de spanning op hun laadniveau, de ladingstoestand en andere 
parameters. Dat doet ook het netwerk in de straat, dat bij 
zonnige en windrijke weersomstandigheden een andere span-
ning zal hebben. 

De SEG4 (overkoepelende IEC systeemcommissie15) inventariseerde het aantal voorgestelde voltages voor LVDC. Hieruit is af te 
leiden dat er een internationale voorkeur uitgaat naar 380v DC. Elders wordt aangegeven dat bij klasse 1-toestellen (geaarde sys-
temen) een voltage boven de 200v DC niet wenselijk is. Elke deskundige heeft daar wel een mening over, een standaard is nog niet 
vastgesteld.

Variabele spanning
DC-installaties lenen zich juist ook voor een variabele span-
ning, wellicht op recept16. De oude benaderingswijze van AC, 
met vast gedefinieerde spanningen, past niet bij DC. AC is 
namelijk statisch, maar DC is dynamisch en flexibel door de 
toepassing van DC/DC-converters. 5-20V, 48V, 300-400V, 
700v en 1400V lijken gangbare spanningen te gaan worden. 
Een spanningsbandbreedte van +/- 20% is niet ondenkbaar.

Niet een 100% vaste spanning van bijvoorbeeld 300V, maar 
een spanning die kan variëren binnen een bepaalde band-
breedtezoals aangegeven in de afbeelding. Dat is de inzet bij 
de toepassing van DC. Apparaten kunnen simpelweg aan de 
spanning afleiden wat de toestand van het net is, of er een 
overschot of tekort is. Er is in feite dus geen extra intelligentie 
of besturingssysteem nodig voor die slimme inzet. 
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17 Een intelligente boiler zou sneller kunnen verwarmen met meer verwarmingselementen,  
     een accu zou sneller kunnen laden dan nominaal door meerdere laders. 
18 PID = proportioneel, integrerend, differentiërend regelen. 
19 TVVL expertsessies 2017

Foutbescherming en spanning-oscilatie
Om het net veilig en stabiel te houden, is er wel aandacht 
nodig voor foutbescherming en spanning-oscillatie. Waar in 
een DC-net het kortsluitvermogen op verschillende plekken 
en tijdstippen veranderlijk is, door bijvoorbeeld tweerich-
tingsverkeer van energie, kan aanvullende foutbescherming 
door middel van vermogens elektronica een veilige oplossing 
bieden. Spanning-oscillatie is eenvoudig te realiseren door 
belastingen te regelen op 0 tot 200%17 in plaats van aan en uit 
te schakelen. In de klimaatbeheersing zijn PID-regelingen18 al 
langer een bekende techniek.

Toegevoegde waarde
Door het toevoegen van actieve componenten die intelligent 
kunnen samenwerken, ontstaat er een installatiebeheersys-
teem voor DC met nog meer toegevoegde waarde. Hierbij valt 
te denken aan: 
   Actief congestiemanagement (beïnvloeden van vraag en 

aanbod) door spanningsniveau en/of datacommunicatie.
   Statusmonitoring en/of netwerkconfiguratie van func-

ties.
   Bewaken en regelen van (beveiligingen) functies van 

opwekker tot eindgebruiker.
   Het herconfigureren van energierecepten van opslagsys-

temen. 

Minder energieverlies
Een gelijkspanningsnet maakt het mogelijk dat we de duur-
zaam opgewekte gelijkspanning rechtstreeks of met minimale 
omzettingen kunnen afgeven aan de vele gelijkspanningsap-
paraten in een autonome woning of op een smart-grid. Er gaat 
minder energie verloren, zoals bij het continue converteren 
van DC naar AC en weer naar DC. Ook zorgt het net ervoor 
dat er minder storingen en vermogensproblemen optreden en 
dat sinusvervorming uitblijft waardoor apparaten uiteindelijk 
langer meegaan. Veel van de Power Quality problemen waar-
mee we tegenwoordig te kampen hebben, zullen uitblijven, 
net als de schadeposten die dit met zich meebrengt.

Gemakkelijke integratie met datacommunicatie
Slimme DC-netten kunnen zowel de datacommunicatie voor 
het energiebeheer verzorgen, als hoge snelheid dataverkeer 
voor eindgebruikers verzorgen. In een dergelijk energienet-
werk ontstaat een vergaande integratie van data en ener-
gie over dezelfde infrastructuur, ondersteund door de vele 
stroom-over-internetapplicaties (PoE) en USB-c technologie 
die nu wereldwijd een opmars maken. Gelijkspanning kan zo 
voor een evenwichtiger verdeling van de elektriciteitsfiles op 
het net zorgen. Ze monitoren de status van het netwerk en 
leiden vraag en aanbod van elektriciteit in goede banen. Een 
lokaal DC-net is vergelijkbaar met een kanalensysteem met 
slimme stuwen en dammen. De stuwen en dammen in het 

kanalensysteem gaan open of dicht op basis van behoefte,  
instelling en beschikbaarheid in de aangrenzende sloten. Ener-
gie ‘stroomt’ domweg naar het laagste punt waar dat nodig is. 

Selectief en preventief congestiemanagement
Door het toevoegen van actieve gelijkspanningscomponenten 
die bijvoorbeeld intelligent kunnen samenwerken met een 
powerrouter, ontstaat er een DC-installatiebeheersysteem 
dat tevens selectief en preventief congestiemanagement kan 
organiseren. De energie ‘stroomt’ dan naar het punt dat op-
gedragen is, ook al is dat tegen de stroom in. Actieve DC kan 
nog effectiever zijn dan passieve DC. Koplopers zijn op zoek 
naar een toekomst waarin communicatie, in combinatie met 
distributie, opslag en gebruik van gelijkstroom, in gebouwen 
nog efficiënter en eenvoudiger te bedienen is.

De veiligheidsdiscussie; DC in vergelijking tot AC
De veiligheid in AC-infrastructuren is sterk afhankelijk van het 
kortsluitvermogen en de netimpedantie in het stelsel. Vooral 
bij lange afstanden kunnen we de aanraakspanning bij een 
AC-fout moeilijk detecteren, dan wel afschakelen. Die proble-
matiek is een belangrijke reden dat we gelijkspanningsnetten 
als veiliger zien. Toch is er ook een groep mensen19 die be-
weert dat DC situaties onveiliger kan maken. Omdat men bij 
DC-grids naar hogere spanningen wil gaan en naar moeilijk af 
te schakelen hogere stromen. Sommigen bestempelen dit als 
een typisch voorbeeld van een broodje-aap verhaal, anderen 
zijn wat voorzichtiger. Dat bleek ook wel uit de expertsessies. 
Nuttig was in dit opzicht dat er tijdens de sessies met uiteen-
lopende experts, er altijd wel iemand met een alternatieve 
oplossing kwam als er een “breekpunt” als veiligheid werd 
opgeworpen.  

USB-C socket met 4 USB-poorten en 2 USB-C power delivery 
poorten met een gezamenlijk maximaal vermogen van 120W 
in een module. Aan de rechte zijde LVDC-aansluitingen voor 
apparatuur boven de 100w. Gemaakt door 3Dsluis als hobby-
project.
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20 http://dhpa-online.nl/wp-content/uploads/2011/03/DHPA-32-pag.NL_.LR_.pdf 
21 https://www.reddit.com/r/apple/comments/4067qx/from_2016_every_manufacturer_in_eu_have_to_use_a/ 
22 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306261916309771?via%3Dihub

Minder kans op elektrocutie
Op een aantal wisselspanningssystemen is aanvullende 
bescherming door automatische uitschakeling van de voeding 
met behulp van aardlekschakelaars niet mogelijk. Daar is de 
kans op elektrocutie groter dan bij gelijkspanningssystemen. 
Een voordeel van actieve gelijkspanning is bovendien dat het 
de mogelijkheid biedt om na het detecteren van een fout 
(actieve) voedingsbronnen zeer snel af te schakelen, waardoor 
we kabels spanningsvrij kunnen maken, ruim voordat de fout 
een potentieel (levens)gevaar oplevert. Zo is bij een ongeluk 
elektrocutie gemakkelijker te voorkomen omdat sommige 
apparatuur zelfs het verschil tussen menselijke aanraking 
en kortsluiting kan onderscheiden. Bij kortsluiting in actieve 
gelijkspanningssystemen hoeven er geen grote hoeveelheden 
energie vrij te komen om de zekering te laten trippen. Actief 
aangestuurde halfgeleidercomponenten zorgen ervoor dat de 
spanning in milliseconden daalt naar een veilig aanraakspan-
ningsniveau.

Staal en beton
Een ander issue is het standpunt dat gelijkstroom niet goed is 
voor staal in beton. Het klopt inderdaad dat bij het niet des-
kundig aanbrengen van een gelijkspanningsinstallatie, deze de 
staalconstructies van gebouwen kan aantasten. Dit gebeurt in 
de vorm van elektrochemische corrosie, waardoor schade aan 
het beton kan ontstaan. Maar zoals overal geldt ook hier dat 
deskundigheid een voorwaarde is voor kwaliteit.

Meer capaciteit met minder dikke kabels
Op dit moment is elke woning in Nederland uitgelegd op 1,1 
kW aansluitvermogen, rekening houdend met gelijktijdigheid. 
In de uren dat de zon niet schijnt, vraagt de elektrificatie van 
onze mobiliteit straks minimaal 3 kW uit het net. Tijdens uren 
dat de zon wel schijnt, hebben zelfs de kleinste huishoudens 
straks zonder opslag een opwekpiek van circa 3kW. Alleen 
al voor deze huishoudens moeten we, om aan deze pieken 

tegemoet te komen, de capaciteit van de AC-infrastructuur 
verdrievoudigen20. Kiezen we echter voor het DC-alternatief, 
dan lossen we dit vraagstuk veel eenvoudiger en met minder 
kabeldiktes op.

USB-C = DC
Europa heeft besloten dat de USB-C aansluiting de standaard 
wordt in de gelijkstroomwereld. De USB-C stekker gaat op 
termijn de huidige USB-A (computers) en USB-B (smartpho-
nes) aansluitingen volledig vervangen21. De USB-C kan ge-
lijkstroomapparaten laden en tegelijk data verzenden. Vrijwel 
alle apparaten zullen in de toekomst hiermee zijn uitgerust. 
Om die direct aan te sluiten op het gelijkstroomnet, zijn er 
ook al USB-C outlets tot 100W voorhanden.  
De aansluiting is klein en de achterliggende elektronica kun-
nen we onopvallend wegwerken in meubels of plinten. 

Kwaliteit
Bij de overschakeling naar DC kan men bij veel apparaten de 
input gelijkrichter (elektronische schakeling die een wissel-
spanning omzet in een gelijkspanning) verwijderen. Maar 
het is niet noodzakelijk. Veel apparaten werken ook zonder 
aanpassingen energie-efficiënter op DC. Het betekent dat 
overstappen op DC voor veel van de reeds bestaande appara-
ten zonder modificaties mogelijk is. Door de afwezigheid van 
nul-doorgangen biedt DC een algehele, potentiële verbetering 
van de kwaliteit van de spanning en de EMC-eigenschappen.

Verliezen
DC zorgt ook voor minder netverliezen onder dezelfde trans-
missie-omstandigheden (-50% of meer) Ook is er minder 
spanningsverlies (-29,3% of meer) onder dezelfde transmis-
sie-omstandigheden22. Bovendien is er bij DC minder last van 
het ‘skin effect’. DC biedt daarnaast de mogelijkheid om de 
reeds geïnstalleerde kabels te blijven gebruiken.
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Investeringen
Nu duurzame energieopwekking concurreert met fossiele 
opwekking, gaat ook DC met AC-technologie concurreren. Dit 
leidt onvermijdelijk tot een enorme toename van publieke en 
private investeringen in deze technologieën (LVDC en USB-C). 
Er ontstaat een fundamentele verandering in gebruik, baten 
en kosten. Het streven bij DC is om gedurende de gehele le-
venscyclus een veilig en aantrekkelijk investeringsrendement 
op te leveren. 

Netinvesteringen
Een DC-infrastructuur kan een goedkoper alternatief zijn 
voor het moderniseren van de hedendaagse infrastructuur. 
Geen enkel AC-concept lijkt te kunnen concurreren met die 
van DC. Investeringen in AC-technologie zijn van belang voor 
het systeem, niet voor de individuele consument. DC-netten 
daarentegen geven op alle maatschappelijke niveaus een 
evenwichtiger en realistischer beeld en is bovendien voor heel 
Nederland – en dus ook de belastingbetaler - goedkoper. In 
alle scenario’s is de belangrijkste batenpost de besparing op 
de AC-netten. 

Schaalvoordelen
Schaalvoordelen zijn eenvoudig te behalen door intensie-
ver samen te werken. Hiervoor zal de installatiesector zich 
bewuster moeten worden van driedimensionale DC-techno-
logie. Bundeling van kennis en expertise is noodzakelijk om 
toonaangevend in deze discipline te kunnen zijn. Dit begint 
al bij de noodzakelijke samenwerking en harmonisatie in het 
onderwijs.

Katalysator
DC werkt bij het uitwerken van duurzame businesscases als 
katalysator. In vrijwel elke businesscase waarin je rekent aan 
duurzame energiebronnen en energieopslag is een uitgangs-
punt met DC beter dan bij gebruik maken van AC.

Nieuwe verdienmodellen
De inpassing van gelijkspanningstechnologie in installaties en 
netten kan leiden tot een versnelde afbouw en afschaffing van 
de salderingsregeling omdat de return on investment (ROI) 
van duurzame toepassingen korter wordt in een DC-netwerk. 
Tegelijk biedt deze ontwikkeling kansen voor nieuwe markt-
modellen. De toepassing van gelijkspanningstechnologie 
verandert de verdienmodellen van bestaande marktpartij-
en maar creëert mogelijkheden voor nieuwe producten en 
verdienmodellen. Een aantal van die marktconcepten is al 
zichtbaar of staat in de steigers:

   De meest kapitaalintensieve investeringen bij straatver-
lichting en de assimilatiebelichting in de glastuinbouw 
zijn niet meer het ‘koper’ en het installatiewerk maar de 
DC-componenten.

   De leveranciers die producten aan de glastuinbouw en 
straatverlichting leveren, bieden een veel langere levens-
duur op hun gelijkspanningsinstallaties, in vergelijking 
met alternatieven op wisselspanning. 

   Lokale energiecoöperaties die momenteel investeren in 
duurzame energieopwekking zijn bestaande voorlopers 
van nieuwe energie- en/of netwerkbedrijven.

Wie profiteert van slimme netten?  
Bij het investeren in slimme AC-netten ondervinden netwerk- 
en energiebedrijven vooral positieve financiële effecten. De 
investeringen in sensoren en actuatoren ‘achter de aanslui-
ting’ bij de eindgebruikers zijn nu, cijfermatig gezien, niet 
rendabel23. Energie- en netwerkbedrijven investeren in iets 
waarvan ze de voordelen (winst) straks moeten doorsluizen 
naar de eindgebruiker. Dat maakt dat we, volgens een rapport 
van CE Delft, weinig financiële prikkels hebben om dergelijke 
initiatieven te nemen. 
Ook blijkt uit dat rapport dat de investeringen in slimme 
AC-netten uiteindelijk alleen in het belang van het systeem 
zijn, niet voor de individuele consument. Bovendien zijn ver-
geleken met DC de externe, globale effecten van de slimme 
AC-varianten relatief gering. Naar verwachting zullen de voor-
delen van intelligente netten door middel van leverings- en 
transporttransacties worden doorgegeven aan de consument. 

Maatschappelijke kosten-batenanalyse 
Een maatschappelijke kosten-batenanalyse (mkba) van een 
toekomstscenario met hernieuwbare energie en gelijkspan-
ning als standaard, is er nog niet. Wel verzorgde Onder-
zoeks- en adviesbureau CE Delft een dergelijke analyse voor 
de energiescenario’s ‘business-as-usual’, ‘centraal ingerichte 
energievoorziening inclusief kolencentrales’ en ‘duurzame 
energievoorziening met veel decentrale opwekking’. Bij veel 
decentrale opwekking bedragen de netto baten € 7,8 miljard 
(tot 2040).  Dit scenario is daarmee tot nu toe het meest inte-
ressante. BSRi telde daar – met interpolerende berekeningen 
- de kosten en baten van een omschakeling naar DC bij op, en 
in dat geval komen de netto baten aanmerkelijk hoger uit. 
Niet alleen omdat forse investeringen in netverzwaring en 
aanpassingen in de gebouwde omgeving veelal kunnen uitblij-
ven en de maatschappelijke kosten van centrale energieop-
wekking nog verder terug kunnen. 
Maar vooral ook omdat dit het enige scenario is waarbij de 
kritische factor ‘mens’ géén voorwaardelijke rol speelt. Niet 

Succesfactoren voor een kansrijke DC-toekomst

23 https://www.ce.nl/publicatie/maatschappelijke_kosten_en_baten_van_intelligente_netten/1236

ECONOMISCH
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energie bij veel lokale productie (zonnestroom) een kostenef-
fectieve oplossing is voor netverzwaring, hebben intelligente 
AC-netten slechts een beperkt voordeel op dit punt . DC-net-
ten daarentegen geven op alle maatschappelijke niveaus een 
evenwichtiger en realistischer beeld. 

Op 17 mei 2018 vond er een DC-bijeenkomst plaats in Brus-
sel, georganiseerd door de Europese commissie. De indicatie-
ve mkba was de aanleiding om de AC- en DC-autoriteiten van 
alle lidstaten te vragen om gezamenlijk het potentieel van DC 
te beschouwen vanuit de maatschappelijke kosten en baten. 
Deze zouden voor de gehele EU rond de 72 miljard kunnen 
liggen. Tijdens deze vergadering vulde Dr. ir. Dr. h.c. Rik W. 
De Doncker (Director of Institute for Power Electronics and 
Electrical Drives, RWTH Aachen University) aan dat alleen al 
de materiaalbesparing ten opzichte van de huidige AC-syste-
matiek dat bedrag zal kunnen verdubbelen.     

de mens, maar het systeem zelf gaat zorgen voor besparingen, 
want gelijkspanningstechnologie regelt de slimme inzet van 
energie zelf. De toepassing van gelijkspanning leidt dus tot 
een positievere, maatschappelijke businesscase. Maar ook tot 
een evenwichtigere en eerlijkere verdeling van de kosten-ba-
ten tussen energiebedrijven, consumenten en netbeheerders. 
Het is niet zo, zoals bij andere scenario’s, dat de kosten bij de 
burgers en de baten bij de netbeheerders en de energiebedrij-
ven komen te liggen. 

De DC-community ziet het als een belangrijke taak om verder 
te onderzoeken in welke mate gelijkspanning bijdraagt aan de 
mkba van de energietransitie. DC maakt door zijn natuurlijke 
wijze van ‘load balancing’ de inpassing van duurzame energie 
eenvoudiger en efficiënter. Ook is ‘demand side management’ 
geen issue meer. In alle scenario’s is de belangrijkste baten-
post de besparing op de AC-netten. Omdat lokale opslag van 

Links het AC-perspectief, rechts het DC-alternatief . Vooral over lange afstanden is DC al een interessantere optie, op de korte 
afstanden zal de vooruitgang in de vermogenselektronica nog moeten gaan zorgen voor betaalbare en betrouwbare omzetters. 
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Buiten directe besparingen brengt een DC-infrastructuur ook indirecte voordelen met zich mee. Zo tonen vele studies aan dat de 
businesscase voor batterij-opslagsystemen in AC-netwerken in stationaire opstellingen nog niet break-even te maken. Maar in een 
DC-systeem, waarbij minder tot geen omzettingen of synchronisatie nodig zijn, ziet men in bovenstaande grafiek dat zelfs relatief 
kleine batterijen een goede businesscase hebben. Zo dienen we ook naar de mkba te kijken. Het zijn niet enkel de directe kosten die 
DC een potentieel goed alternatief maken. DC kan ook zorgen voor een snellere energietransitie naar duurzaam omdat duurzame 
oplossingen implementeren sneller loont.        
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SCENARIO’S

Op weg naar de toekomst is het belangrijk om een stip op 
de horizon voor ogen te houden. Dat hoeft er niet persé 
maar één te zijn. De expertsessies in het land hebben een 
aantal scenario’s opgeleverd. Scenario’s voor een nabije 
toekomst met gelijkspanning. Een korte samenvatting:

• DC-aansluiting in plaats van gasaansluiting
 Sinds begin 2018 is de verplichte gasaansluiting voor 
nieuwbouwwoningen afgeschaft. Op dit moment hebben 
de meeste woningen en gebouwen nog een gas- en een 
elektriciteitsaansluiting. Maar straks krijgen we wellicht 
een AC- én een DC-aansluiting. Met alleen wisselspanning 
kunnen we de zware, kortstondige belastingen, zoals van 
elektrisch koken in een all-electric wijk, zonder aanpas-
singen26 niet gemakkelijk aan. Gaan we uit van de trias 
energetica in het all-electric tijdperk dan gaan we eerst de 
elektriciteitsvraag lokaal invullen met opgewekte en opge-
slagen DC. Pas daarna vallen we voor de overige behoeften 
terug op het AC-net. Op die manier kunnen die twee heel 
goed samenleven. Het betekent ook dat consumenten 
geen AC-apparaten hoeven af te danken en niet voor 
rigoureuze keuzes komen te staan omdat veel apparaten al 
DC-ready zijn. 

• Zelfvoorziening en de rol van DC
Het streven naar een zelfvoorzienende omgeving – autarki-
sch wonen en leven – past in het beeld van een zich terug-
trekkende overheid. Burgers nemen steeds meer taken in 
eigen hand, en dat geldt ook voor hun energievoorziening. 
Op woning- en/of kantoorniveau worden installaties naar 
de mogelijkheden gedimensioneerd: het betekent dat 
we opwekking, elektrische opslag, thermische opslag en 
energiegebruik zo veel mogelijk direct vanuit DC benutten. 
Vanuit kostenoogpunt en voor de beste benutting van 
kapitaalsintensieve investeringen, zullen we op zeer lokaal 
niveau allianties zien ontstaan, zoals energiecoöperaties.

 
•  Kansen voor een publieke, parallelle  

DC-infrastructuur
Wat zijn de reële kansen dat we naast de bestaande 
AC-infrastructuur een parallelle, publieke DC-infrastruc-
tuur gaan aanleggen? Een dergelijke DC-infrastructuur 
(in beheer bij netbeheerders) faciliteert de wisselende 
energiestromen door duurzame opwekking, maar ook 
de opslag op wijkniveau, voor en naar de eindgebruikers. 
Het voornaamste argument is dat we investeringen voor 
netverzwaring en het overstappen op duurdere, slimme 
AC-netten kunnen vermijden. Ook kunnen we op deze 
manier het afschaffen van de salderingsregeling wellicht 

DC-scenario’s
versnellen. We maken het namelijk mogelijk om eigen op-
gewekte energie altijd zelf – efficiënter en goedkoper – te 
gebruiken. Wel zullen we de gebruikers daarvoor vermoe-
delijk mede-eigenaar moeten maken van de elektrische 
opslag. Buiten de dorpen en steden kunnen we daarnaast 
een DC-ringnet aanleggen om ook grotere energiehoe-
veelheden te transporteren; van grootschalige duurzame 
opwekking naar diverse eindgebruikers. De gebruikers 
(woningeigenaren, kleine kantoren, winkels) zijn zelf veelal 
“prosumenten”; zij wekken dus ook zelf energie op. Zonne-
panelen zijn daarbij de meest gebruikte oplossing.

26 http://www.dvhn.nl/drenthe/Toename-zonneparken-zorgt-voor-probleem-elektriciteitsnet-overbelast-23097073.html

De parallelle infrastructuur dient in de gebouwde omge-
ving om de tekorten en overschotten te transporteren. 
Ook kunnen we deze infrastructuur tijdens de ochtendpiek 
inzetten, voor het voeden van warmtepompen, zeker als 
we daarbij lokaal (op straat- en wijkniveau) gebruik maken 
van elektrische opslag. Integratie van thermische opslag 
voor het overbruggen van de seizoenen lijkt de beste 
oplossing om de elektrische energievraag te beperken. 
Energieleveranciers gaan ‘gaten vullen’ bij zowel tekorten 
aan warmte als elektra. Deze kilowatturen en joules zijn 
mogelijk duurder dan nu. Vanuit budgettaire overwegingen 
plaatsen we deze thermische systemen zo dicht mogelijk 
bij de eindgebruiker (via WKO, kleine buffers in kruipruim-
tes, enzovoorts)

Ondanks de schaalvergroting en professionalisering van 
energiecoöperaties blijft de belangrijkste drijfveer voor de 
leden dat zij hun eigen energiegebruik op deze wijze ver-
duurzamen. Daarom is er een sterke behoefte om de ener-
gie die zij in eigen beheer opwekken, ook zo veel mogelijk 
zelf te gebruiken. Vraag en aanbod van energie willen de 
leden van de coöperatie onderling afstemmen.  Een privaat 
net waarop alle leden zijn aangesloten zou hiervoor een 
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logische en beheersbare keuze zijn. In dit scenario gaan wij 
dan ook uit van een toekomst waarin een dergelijk privaat 
net realiteit is. Vanwege de wens om conversieverliezen zo 
veel mogelijk te beperken kiezen zij voor een DC-net, waar-
op de leden van de coöperatie zijn aangesloten. Een derge-
lijke oplossing maakt het tevens mogelijk dat leden die wel 
in de gelegenheid zijn om zelf duurzame energie op te wek-
ken (via PV of anderszins) deze ook kunnen terugleveren 
aan het net. Een overschot slaan zij op diverse locaties op 
in het private net in accu’s of in de vorm van waterstof of 
warmte.  De waterstofreserves gebruiken zij om een tekort 
aan eigen realtime productie aan te vullen via brandstofcel-
len die ‘op commando’ elektriciteit opwekken.

• Kansen voor DC-bedrijventerreinen
Het scenario van DC-bedrijventerreinen is een uitvloeisel 
van reeds bestaande experimenten, zoals die op het Zwit-
sal-terrein in Apeldoorn. Dit voormalige bedrijventerrein 
wordt omgebouwd tot moderne woon-, leer- en werk-
omgeving die prima op DC kunnen functioneren. Steeds 
vaker zijn oude bedrijventerreinen die voorheen aan de 
rand van een stad lagen, door de stedelijke ontwikkeling 
midden in woongebieden terechtgekomen. Bedrijven zijn 
weggetrokken, door beperkte expansiemogelijkheden en 
bereikbaarheid, waardoor de terreinen met leegstand en 
verpaupering te maken krijgen. In plaats van afbreken en 
herontwikkeling kiezen gemeenten steeds vaker voor be-
stemmingswijziging en renovatie. Oude gebouwen worden 
omgebouwd tot starterscentra, gemeenschapsgebouwen, 
onderwijsinstellingen en soms ook tot woningen. Vanwege 
de vaak grote dakoppervlakken lenen de gebouwen zich 
prima voor grootschalige PV-installaties. De terreinen 
zijn doorgaans compact en goed afgescheiden, waardoor 
het aanleggen van een privaat elektriciteitsnet (ook voor 

openbare verlichting) relatief eenvoudig is. In het scenario 
gaan we ervan uit dat dit soort voormalige bedrijventer-
reinen in de toekomst bij renovatie volledig overstappen 
op DC-netten. Zelfs op een niveau waardoor een dergelijk 
terrein zelfvoorzienend wordt. In deze vorm ontstaat een 
duurzame enclave binnen een gemeente die per saldo zelfs 
voor de omgeving energie kan opwekken.

•  DC in de industrie; betrouwbaarheid is een 
must
Op zeer kritische locaties, zowel economisch als qua 
risico-categorie, maakt men een AC- infrastructuur over 
het algemeen redundant (dubbele uitvoering vanwege 
risico van uitval). Daarvoor haalt men flinke maatregelen 
uit de kast. Elk van deze maatregelen brengt suboptima-
le eigenschappen met zich mee. Zo moeten we vaak de 
neveneffecten compenseren met nog meer maatregelen. 
Voorbeelden van kritische processen zijn:
   Vliegvelden.
   Kerncentrales.
   Afvalverbranding.
   Havengebieden, met name walaansluitingen en kranen.
   Knooppunten in de energie/water en afvalwaterbehan-

deling.
   Kritische ICT-infrastructuur bij banken, overheid, NS.

Als we echter met DC-technologie aan de slag gaan, kun-
nen we bovenstaande systemen eenvoudiger en robuuster 
uitvoeren. Met DC-netten is redundancy veel eenvoudiger 
uit te voeren. Bovendien zorgen de afnemers samen met 
het netwerk zelf voor een zorgvuldige en gebalanceerde 
afname van energie. Zo zijn er met minder maatregelen 
hogere SIL-classificaties (Safety Integrity Level) te behalen.

27 https://www.hoogspanningsnet.com/verdieping/regeerakkoord-2017-gevolgen-hoogspanningsnet/

De betekenis van energiecoöperaties voor DC-netten 

Op lokaal niveau verenigen steeds meer burgers zich in energiecoöperaties. Deelnemers hebben 
de ambitie om zelf duurzame energie op te wekken en te gebruiken. Zij zien dat zij dat beter en 
goedkoper kunnen door samen te werken. Veel energiecoöperaties beginnen klein en focussen 
zich in eerste instantie op het plaatsen van PV-panelen op individuele woningen. Maar uiteindelijk 
ontwikkelen veel coöperaties zich tot semiprofessionele producenten van duurzame energie en 
gaan zich bezighouden met de bouw en exploitatie van windmolens en zonneweiden. Dit maakt 
ook de participatie mogelijk voor burgers die zelf geen mogelijkheid voor duurzame opwek 
hebben.

Als men het totale vermogen aan warmte dat we nu met gas opwekken, uit elektriciteit wil halen, 
dan moeten we de capaciteit van de AC-netten minimaal verdubbelen. Als we tenminste ook nog 
forse energiebesparende maatregelen nemen. Als we lokaal met zonnepanelen het benodigde 
vermogen willen compenseren, zoals veel scenario’s beschrijven, dan hebben we lokaal (via een 
laagspanningsnet op AC in de straat) minimaal een verviervoudiging van de capaciteit nodig. 
Pas dan kun je de opgewekte energie transporteren en uitwisselen27. Met de toepassing van 
gelijkstroomnetten kun je die investeringsbehoefte zeer sterk verminderen. Vandaar dat al deze 
maatschappelijke ontwikkelingen de vraag naar DC-netten onvermijdelijk zal doen stijgen.
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De nieuwe economie vereist 3D energieverkeer
Onze energievoorziening was tot de recente eeuwwisseling nog zeer eendimensionaal. Met grote opwekkers, een netwerk 
voor de energielevering en afnemers aan het einde die stroom afnamen. 
Onze nieuwe economie is gebaseerd op 3D-energieverkeer. Dit heeft vergaande gevolgen voor onze vergrijsde visie op 
infrastructuren, mobiliteit, energieopwekking en -verbruik. Het betekent ook dat we de oude businessmodellen anders gaan 
organiseren. Van een centrale, verticaal georganiseerde AC-infrastructuur gaan we naar een 3D energie-economie, met een 
hoge congestie. In plaats van veel geld in de vergrijsde AC-technologie te investeren, hebben we nu een alternatief die in 
deze nieuwe energietransitie kan voorzien. Dat alternatief is een actieve, driedimensionale DC-infrastructuur in en rond de 
gebouwde omgeving. Daarvoor moeten we wel een geheel nieuwe economische en sociale kennisinfrastructuur opbouwen.

In 2006 discussieerde een groep, die later benoemd werd tot de Taskforce Intelligente Netten28, al over de voordelen van 
smart grids. Daarbij hielden ze nog geen rekening met het DC-alternatief. In elk van de drie AC-scenario’s is een verschillend 
type intelligentie nodig: 
   Bij Powerhouse is meer intelligentie nodig in het transport- en distributienet (beperking congestie) en bij grootschalige 

producenten. De data worden centraal gecoördineerd en de data-intensiteit is laag. Dit vereist geen fundamentele 
wijziging van de huidige situatie. 

    In Flexwerker is meer intelligentie op het middenspanningsniveau nodig en neemt de data-intensiteit in de netten toe. 
   Smart Energy City vereist de grootste wijzigingen. Meetdata zijn op lokaal niveau nodig, intelligentie is nodig bij 

huishoudens, en datacoördinatie gebeurt decentraal. 
Gezien de impact van dit laatste scenario legde de Taskforce de focus van de visie hierop.

28  Besluit van de minister van Economische Zaken van 16 oktober 2009, nr. WJZ/9182801,  
houdende de instelling van een Taskforce Intelligente Netten (Instellingsbesluit Taskforce Intelligente Netten)
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Gelijkspanning lijkt – van alle kanten bekeken – een kans-
rijke technologie. De eerste pilotprojecten in woningbouw, 
utiliteit en glastuinbouw komen al van de grond en laten 
zien dat het werkt. Om er echt grootschalig mee aan de 
slag te kunnen, moet er nog veel gebeuren. Op de eerste 
plaats: de kennisachterstand inhalen. Ook specifieke pro-
ducten en componenten zijn er nog maar mondjesmaat en 

normering blijft achter. Technisch kan er al veel, maar er is 
vaak (onterecht) juridisch gesteggel over garanties en ver-
zekeringen van installaties. Nederland is nu nog een voor-
loper in de DC-ontwikkeling en pioniert al op hoog niveau. 
Maar zolang de politiek deze technologie niet adopteert, 
fabrikanten afwachten en ontwikkelaars het juridisch niet 
aandurven, blijft een echte doorbraak uit.

DC = NU! 

DC&Duurzaamheid  Freeken Bouvardia 
gaan samen in glastuinbouw   
DC=DCeNT  Haarlemmermeer 
MPDH HBr DC opslag optimalisatie Kampen
DOE-DC Haarlemmermeer 
Teelt strategieen regelbare belichting  Haarlemmermeer 
Gelijkspanning breng(t) je verder  Delft 
DC Boardroom  Rotterdam (Joulz) 
The Green Village 
DC Straatverlichting 1.0  Nederland  

(+10 locaties) 
DC OVL XL  Alphen aan de Rijn, 
Heerhugowaard, Zoetermeer 
DC-Flexhouse Heerlen 
USB-(D)C Aalsmeer 
Smart DC-Lofts Eindhoven 
Stroomversnelling DC huis Soesterberg 
DCbusbar2Drives Moerdijk

ABN AMRO Paviljoen  Amsterdam 
DC Net Lelystad Airport Business Park Lelystad 
USB-C/DC geïntegreerd meubilair Hattem 
Pulse Delft 
CarDC2Grid Zoetermeer
DCSMART Delft 
Hesi  Groningen 
EnergiekAmstelveen Amstelveen 
Energie Retail 2020 Elst 
DCT-Rees Delft 
TVVL hogere elektrotechniek Woerden 
DC modulen 
All Electric DC Wikihouse Arnhem 
DC Werkgroep  NEN Delft 
Green Deal  Haarlemmermeer/NL 
Zwitsal Fabriek Apeldoorn 
Greenport evergreen Hoorn

Projectnaam Locatie Projectnaam Locatie

Dat DC geen toekomstmuziek is, blijkt wel uit de voor-
beelden die in de praktijk al zichtbaar zijn. 
De DC-ontwikkeling is al goed op dreef. Langzaam maar 
zeker komen de eerste (pilot)projecten van de grond en 
bouwt de markt ervaring op. In het ABN Amro Paviljoen 
dat in Amsterdam is gerealiseerd, voedt een gelijkspan-
ningsnet van 350Vdc onder meer de ledverlichting en de 
computers. In het Pulse-gebouw bij de TU Delft geven 
zonnepanelen straks hun gelijkspanning direct af aan lap-
tops. Ook veel straatverlichting, tuin- en landbouwbedrij-
ven werken al op gelijkspanning. Op residentieel vlak is in 
Heerlen een project gaande met het toepassen van DC bij 

woningrenovatie. Green deals en smart grid projecten in 
het hele land nemen de technologie experimenteel mee. 
Het licht staat op groen voor meer, al is het wel zo dat er 
ook nieuwe uitdagingen ontstaan. 
Uitdagingen die we in de AC-wereld weinig tegenkwamen. 
Een voorbeeld hiervan is de zeer snelle reactietijd van 
actieve gelijkspanningscomponenten bij detectie van een 
fout, een los contactje of fysieke stoot. Dit kan al tot een 
onbedoelde uitschakeling van de voeding leiden. Door 
softwarematige aanpassingen in de actieve elektronica, is 
dit op te lossen. Het is een kwestie van ervaring opbou-
wen met de gewenste afschakelinstellingen.

Referenties

BELEMMERINGEN EN BEHOEFTEN
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Op bijna alle niveaus ontbreekt kennis
De bovenkant van de markt begint in rap tempo naar ge-
lijkspanningstoepassingen te vragen. Uitvoerders, fabrikanten 
en beleidsmakers moeten en willen er iets mee, ze kunnen 
niet afwachten tot de grote massa deze technologie omarmt. 
Maar het ontbreekt op alle niveaus aan kennis. De kennisbe-
hoefte is groot, het aanbod onvoldoende. De DC-community 
– momenteel bestaande uit de partijen die we na het voor-
woord noemden – heeft dan ook als belangrijkste taak om 
kennis over gelijkspanning te ontsluiten en te delen. Alleen 
met samenwerking zullen relevante partijen de kansen voor 
de implementatie van gelijkspanning kunnen verzilveren en 
zal DC zich kunnen bewijzen als hefboom voor duurzame 
verandering. 

Wat voor kennis?
Over wat voor kennis hebben we het dan, als we kijken naar 
de uitvoerders? Op dat niveau gaat het om kennis van het 
ontwerpen, installeren, beheren, onderhouden en inspec-
teren van gelijkspanningsinstallaties op vier risiconiveaus. 
Kennis van toegepaste gelijkspanningstechnologie (actief en 
passief), van systeemoptimalisatie en systeemintegratie. Van 
standaarden en componenten. Kennis van de veiligheidsvoor-
schriften en de risico’s, certificeringen en normeringen. Maar 
vooral ook de praktische ervaringskennis. Want uiteindelijk 
moeten we het toch gewoon DOEN. In het schema op pagina 
(?) is te zien welke lesmodules nodig zijn bij de verschillende 
onderwijsinstellingen en welke daarvan al beschikbaar zijn. 
Het gat is nog groot. Organisatie van de kennisoverdracht is 
dan ook prioriteit nummer één.

Zijn fabrikanten DC-ready?
Zolang regelgeving, politieke besluitvorming en toepasbare 
kennis uitblijven, wachten ook fabrikanten af. Producten, 
materialen en concepten voor met name actieve DC zijn 
daarom nog beperkt beschikbaar. Dit belemmert de uitrol van 
gelijkspanningsnetten. Zolang fabrikanten nog geen brede 
consensus zien in de markt, lijken ze niet bereid grootschalig 
op deze ontwikkeling in te zetten. Aan de onderkant van de 
markt gebeurt al wel veel. Voor alle consumentenelektronica 
tot 100W is een nieuwe standaardaansluiting ontwikkeld, de 
USB-C. De EU zet erop in dat wij alle apparaten op termijn 
met een USB-kabel gaan voeden.
   

USB-C-outlets, drivers, AC/DC-converters, actieve beveili-
gingscomponenten; er is voldoende gaande op het gebied van 
productontwikkeling, maar samenwerking aan conceptoplos-
singen is er nog mondjesmaat.

Nu hebben we nog een beperkte beschikbaarheid van actieve 
gelijkspanningstechnologie, apparatuur voor kantoren en 
thuisgebruik én producten voor netten en installaties. Deze 
actieve technologie is wel erg belangrijk omdat ze zowel in 
staat is om autonoom te werken als in een groter systeem 
met additionele sturing en communicatie.

Fabrikanten van apparatuur maken op dit moment wel al 
producten die zowel op AC als DC goed functioneren. Veel 
van die producten hebben op DC een langere levensduur en 
een hogere efficiëntie. Fabrikanten zouden daarom eenvoudig 
hun apparatuur kunnen labelen en certificeren voor DC en 
hiermee onderscheidend zijn. Vooral voor apparatuur die vele 
jaren mee moet gaan zoals wasmachines, ovens, verlichting, 
kantoormachines, pompen, motoren en dergelijke, kan een 
‘DC-ready’ label interessant zijn.  

 

DC-infrastructuur 
De bestaande AC-infrastructuur zal niet zo snel naar DC 
worden omgebouwd. DC zal daarvoor zijn meerwaarde eerst 
nog moeten bewijzen. Maar er zijn wel voldoende business-
cases waarin DC een interessant uitgangspunt is en waarbij 
we kunnen kiezen voor het opbouwen van een DC-backbone. 
Als DC doorbreekt dan is er de kennis om de infrastructuur 
aan te passen en zijn de installaties DC-ready. Mocht DC niet 
doorbreken, dan is een DC-bus op lokaal niveau nog altijd 
energie-efficiënt. Want als een AC-infrastructuur dominant 
blijft, zijn er nog steeds bijzonder veel apparaten die beter op 
een DC-net aangesloten kunnen worden.

Objectieve DC-informatie is nog ver te zoeken
De slechte beschikbaarheid van objectieve en integrale 
informatie (zowel technisch als een eenvoudige uitleg) over 
actieve/slimme gelijkspanningstechnologie is schadelijk voor 
de potentie van de ontwikkeling. Er zijn op dit moment di-
verse ‘broodje-aap-verhalen’ in omloop over bijvoorbeeld de 
veiligheid, die slechts enkele specialisten kunnen ontkrachten 
op dit moment. Zo worden nu thuisbatterijen genoemd als 
oplossing voor een DC-infrastructuur, terwijl deze bij verkeerd 
gebruik volgens specialisten heel onveilig kunnen zijn. 

Weinig interesse bij consumenten
De interesse van consumenten in energie in het algemeen 
en in de werking van energiesystemen in het bijzonder, is 
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beperkt. Eindgebruikers beoordelen en vergelijken energie 
daarom vrijwel uitsluitend op basis van kWh-prijzen en vrijwel 
niet op andere aspecten. 

Emissiebesluit
Autarkische gebouwen die niet aan het net gebonden zijn, 
zullen zich bij het huidige energiebelastingklimaat niet groot-
schalig verder ontwikkelen. Daar is een emissiebesluit voor 

nodig. Ook zijn er onvoldoende integrale concepten beschik-
baar. Voor de kleine niche-volumes is er nu voldoende kennis 
bij de toeleveranciers. Maar wanneer gebruikers echt massaal 
nul-op-de-meter willen realiseren en zelfvoorzienend willen 
zijn, dient de technische installatiebranche met eigen concep-
ten en maatwerkoplossingen te komen. Daarvoor kan het niet 
op de kennis van specifieke fabrikanten leunen.  

29 Direct Current In Buildings National Electrical Manufacturers Association DCP 1-2018/ Technology Report IEC Systems Evaluation Group 4. 
30 http://www.iec.ch/about/brochures/pdf/energy/iec_lvdc_the_better_way_en_lr.pdf

DC wacht niet op regels, die volgen wel  
Regelgeving houdt DC niet tegen, dat doen mensen. Nor-
men, richtlijnen en regels zijn nog niet voldoende ingesteld 
op de terugkeer van gelijkspanning. Dat maakt dat uitvoer-
ders en opdrachtgevers er – onterecht – nog huiverig voor 
zijn. Bij projecten met gelijkspanningsnetten is het vaak 
onduidelijk of en in welke mate ze voldoen aan de begin-
selen of prestatie-eisen van het Bouwbesluit, aan verzeke-
ringsvoorwaarden of aan de netcode. 

Internationaal gezien is er al veel DC-kennis en -normalisa-
tie beschikbaar29, vanuit DC-toepassingen op schepen, trei-
nen, booreilanden en datacenters, maar Nederland past die 
nog niet toe in de gebouwde omgeving. Er is inmiddels wel 
een NPR9090 (Nederlandse Praktijk Richtlijn) gepubliceerd 
voor gelijkspanning, al is die sterk afgeleid van de DC rural 

DC en regelgeving

HD (internationale) versie30. Maar er is meer houvast nodig, 
in een hoger tempo. Onderwijs en brancheorganisaties zijn 
aan zet om met een passend kennisaanbod ervoor te zor-
gen dat de (toekomstige) vakmensen snel en adequaat de 
juiste bagage meekrijgen. In de tussentijd brengt de huidige 
NEN1010 geen belemmeringen met zich mee om al met 
DC aan de slag te gaan.  

Hoewel DC een andere manier van werken vergt, zou men 
er volgens de geldende regels al goed mee uit de voeten 
kunnen. In de AC-wereld is erg veel vastgelegd en geregeld. 
Voor de kwaliteit van elektrische energie is bijvoorbeeld de 
EN50160 opgesteld, een recept met veel statische waarden 
en kleine bandbreedtes. Terwijl een actief DC-netwerk zich 
juist meer leent voor een dynamisch recept van spanningen 
en stromen met brede bandbreedtes

Bovenstaande landen zijn al geruime tijd bezig met het ontwikkelen van LVDC-standaarden. 



KENNIS
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Of het nu grootschalig of vooralsnog beperkt zal zijn; de 
technische installatiebranche zal zich snel en terdege 
moeten voorbereiden op een toekomst met DC. Op dit 
moment ontbreekt het op alle niveaus aan kennis. Kennis 
die installateurs en adviseurs hard nodig hebben om DC-in-
stallaties en netwerken te kunnen ontwerpen, aanleggen 
en besturen. 

Maak je klaar voor een ruige rit
Het vakgebied van de elektrotechniek zal, met de toenemen-
de inzet en het gebruik van elektrische energie, een grotere 
rol krijgen en ook moeten claimen. Het vakgebied ontwikkelt 
zich al bijzonder sterk. De opkomst van gelijkspannings-
technologie is daar een exponent van. De basisprincipes van 
gelijkspanning zijn bekend en goed verankerd, maar nog niet 
wijdverspreid. Concepten voor zogeheten DC/DC- omvormers 
zijn bekend, maar nog niet uitontwikkeld. Ook de werking 
van de actieve DC-technologie is niet breed bekend en nog 
verre van gestandaardiseerd en genormaliseerd. Harmonisatie 
van opleidingen en cursusaanbod is broodnodig. Kortom, de 
sector heeft echt een kennisachterstand.

Zelfs bij gerenommeerde opleiders ontbreekt DC-kennis 
(van VMBO tot HBO)
De DC-community geeft terecht aan dat er geen algemene 
DC-installatiekennis aanwezig is in de branche. De urgen-
tie is hoog, zeker op het gebied van PV en energieopslag, 
voorlopig nog wel netgekoppeld. En onder invloed van de 
Ecodesign-richtlijn zal apparatuur steeds energie-efficiënter 
moeten worden. Veelal betekent dit dat de fabrikanten hun 
apparatuur geschikt maken voor gelijkstroom. Vast staat dat 
het aandeel DC zal blijven groeien. Tot op heden is er nog re-
latief weinig kennis beschikbaar op niveau 1 tot 6. De kennis-
behoefte zit hem vooralsnog in de apparatensfeer. Maar ook 
de installatiekennis op niveau 2 tot 6, voor zaken als energie-
opslag en zonnepanelen, ontbreekt compleet. De DC-tech-
nologie voor PV- energieopslagsystemen is al geruime tijd 
marktrijp, maar er is nog geen (vak)opleiding die dit heeft 
geïntegreerd, ook niet in de PV-cursussen van ISSO of DBA. 
Ook NEN behandelt DC niet in installaties en normalisatie. Er 
is een behoefte om de bestaande reguliere lesmodulen in de 
TIB te updaten met DC.

Vraag naar onafhankelijk cursusaanbod en kennisoverdracht
Installateurs vragen om concrete trainingen voor het ont-
werpen, installeren en beheren van DC- installaties. Zo zijn 
er ook vragen tijdens de sessies naar voren gekomen als: hoe 

Kennisgat dichten, en snel!
kunnen wij weten, meten en leren of een DC-installatie met 
meerdere bronnen daadwerkelijk stroom- en spanningsvrij is 
voor onderhoud? Welke kleuren hebben de bedrading bij toe-
passing van gelijkspanning? Het toenemend belang voor het 
vakgebied vertaalt zich nog niet in toenemende interesse van 
Nederlandse studenten voor het vakgebied. De discussie wis-
selspanning versus gelijkspanning zorgt voor extra spanning 
bij opleidingsinstellingen en cursusaanbieders omdat er nog 
geen eenduidige leerpaden, cursusmateriaal en standaarden 
zijn, waardoor iedereen zijn eigen verhaal vertelt. Bovendien 
moeten AC-docenten omgeschoold worden naar DC terwijl 
zij door het lerarentekort31 al vakken van andere vakdocenten 
moeten overnemen.  Met minder of een gelijk aantal collega’s, 
moeten zij meer inhoudelijke stof aan de man brengen.

Zwakstroom voor IoT
Zolang er geen opleiding zwakstroom voor IoT met DC-kennis 
beschikbaar is, zal de installateur het in de praktijk, veelal via de 
fabrikanten moeten leren. Toch zou de installateur, omdat hij 
alles integreert, meer systeemkennis moeten hebben dan de 
fabrikant. IoT vereist allereerst kennis van systeemintegratie. 

Platforms
Om de kennisontwikkeling te ondersteunen, ontstaan er 
DC-platforms. Deze houden zich bezig met onderwerpen als 
transport & infrastructuur, gebouwtoepassingen en gebrui-
kersgroepen. 

Service en onderhoud
Kennis van service en onderhoud van DC-installaties (zoals 
energieopslag, PV, DC-motoren, beveiligingen, omvormers) is 
er nog niet of nauwelijks. Ook niet van het meten en beproe-
ven van DC-installaties. Voldoen ze aan de gestelde eisen 
voor energie-efficiëntie, werken ze storingsvrij, wordt de 
beloofde CO2- besparing waargemaakt? Weinig professionals 
kunnen dit aantonen, het ontbreekt hen aan kennis. Professi-
onals in de TIB hebben geen toegang tot een opleidingstraject 
die deze onderwerpen integraal aanbiedt. 
 
Ketenbreed
Kennisoverdracht houdt niet op bij het (om)scholen van 
leerlingen en werknemers in de TIB. Kennis moet ook te-
rechtkomen bij adviseurs, ontwerpers en gebouwbeheerders. 
Bij de politieke besluitvormers, de consument, potentiële 
klanten in de utiliteit en bij de overheid. Veel informatie 
kunnen we via het internet ontsluiten op de website(s) van de 
bij de DC-community aangesloten partijen. Daarnaast is het 

31 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/werken-in-het-onderwijs/aanpak-tekort-aan-leraren
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van belang om de eindgebruiker te informeren via publica-
ties, technologie & lifestyleprogramma’s en uiteraard via de 
sociale media. Het gaat in dat geval niet zozeer om technisch 

DC-kennis in alle lagen van ons onderwijs nodig

Al sinds het einde van de negentiende eeuw is wisselspan-
ning de standaard in de wereld. De ‘war of the currents’ 
bracht Tesla voort als de winnaar, de prediker van AC. In 
die tijd gaf het transporteren van wisselspanning minder 
energieverliezen. Alle stroomafnemers functioneerden op 
wisselspanning en het was door het ontbreken van vermo-
genselektronica nog niet mogelijk om DC op hoogspanning 
te verplaatsen en te transformeren. Inmiddels is dat wel 
mogelijk. 

Nu we de grote mogelijkheden van vermogenselektronica 
inzien, kampen we met een kennisachterstand vanuit een 
decennialange focus op wisselspanning. De slechte beschik-
baarheid van praktische en onafhankelijke informatie is 
remmend voor het potentieel van gelijkspanning. Kennisont-
wikkeling is dan ook een belangrijke voorwaarde voor succes. 
Bij zowel fabrikanten als onderwijsinstellingen, uitvoerders 
en eindgebruikers. 

Kennisinstellingen worstelen met de vraag of ze extra 
mankracht en lesmateriaal moeten inzetten – en hoe – om 
een nieuwe stroming te faciliteren die nog niet volledig is uit-
gekristalliseerd. TU Delft heeft inmiddels een vakgroep DC 
Systems, energy conversion & storage. Twee Hogescholen 
kennen een lesprogramma DC. En TVVL heeft een module 

gelijkspanning in de cursus Hogere Elektrotechniek geïntro-
duceerd. OTIB heeft inmiddels een BUS2B module ‘DC voor 
dummies’ om het VMBO en het MBO langzaam kennis te 
laten maken met de opkomst van DC. 

De voorhoede in de markt zorgt dat zij zich de DC-kennis 
zelf eigen maakt. Maar de kennis die nu beschikbaar is bij een 
handvol experts, werkzaam bij energieleveranciers, kennisin-
stellingen, brancheorganisaties en marktpartijen, sijpelt on-
voldoende door naar de brede praktijk. De installatiebranche 
is daarom aan zet om de DC-kennis breed te ontsluiten. De 
bijeenkomsten in 2017 lieten zien dat installateurs popelen 
om er mee aan de slag te gaan en willen de kennis ergens 
kunnen vergaren.

Impact voor de opleidingen
Over de hele breedte binnen de technische opleidingen 
moet de kennis van DC nog landen. Op dit moment zijn 
er initiatieven waarbij de kennis langzaam maar zeker de 
lesprogramma’s informatief binnenkomt. Er is een prioritei-
tenlijst te maken, als het gaat om de noodzaak om DC-ken-
nis te introduceren. In het onderstaande overzicht staan de 
opleidingen en niveaus die met de meeste urgentie de kennis 
van gelijkstroom binnen hun programma’s zouden moeten 
introduceren.

inhoudelijke kennis, maar wel om de oplossingen en de meer-
waarde te tonen die gelijkspanning biedt in de huiselijke kring 
en de werkomgeving.
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VMBO1 Assistent Monteur 
Sterkstroom Installaties

1DC elektriciteitsleer
1DC veiligheid
1DC schakelen scheiden
1DC praktijk aansluiten
1DC foutbescherming
1DC normalisatie

Ja, geen gelijkstroom 
modulen

2022 

1 ECTS

Integratie van DC mo-
dulen en aanpassing van 
lesmateriaal

VMBO2 Monteur Sterkstroom 
Installaties

2DC elektriciteitsleer
1DC veiligheid
1DC schakelen scheiden
2DC praktijk aansluiten
2DC foutbescherming
1DC normalisatie

Ja, geen gelijkstroom 
modulen

2022

2 ECTS

Integratie van DC mo-
dulen en aanpassing van 
lesmateriaal

VMBO2 Monteur elektrische 
Bedrijfs Installaties

2DC elektriciteitsleer
1DC veiligheid
1DC schakelen scheiden
2DC praktijk aansluiten
2DC foutbescherming
3DC normalisatie

Ja, geen gelijkstroom 
modulen, wel  
gelijkstroom
motoren

2022

2 ECTS

Integratie van DC  
modulen en aanpassing 
van lesmateriaal

VMBO3 Eerste Monteur 
Sterkstroom Installaties

3DC elektriciteitsleer
2DC schakelen scheiden
3DC praktijk aansluiten
3DC foutbescherming
3DC actieve en passieve
3DC normalisatie

Ja, geen gelijkstroom 
modulen

2023

2 ECTS

Integratie van DC  
modulen en aanpassing 
van lesmateriaal

VMBO3 Eerste Monteur elektri-
sche Bedrijfs Installaties

3DC elektriciteitsleer
2DC schakelen scheiden
3DC praktijk aansluiten en bedraden
3DC foutbescherming
3DC actieve en passieve
3DC normalisatie

Ja, geen gelijkstroom 
modulen wel  
gelijkstroom
motoren

2023

2 ECTS

Integratie van DC  
modulen en aanpassing 
van lesmateriaal

MBO4 Technicus Sterkstroom 
Installaties

4DC elektriciteitsleer
2DC schakelen scheiden
3DC praktijk aansluiten en bedraden
3DC foutbescherming
3DC actieve en passieve
3DC normalisatie

Ja, geen gelijkstroom 
modulen

2023

4 ECTS

Integratie van DC  
modulen en aanpassing 
van lesmateriaal

MBO4 Technicus Bedrijfs 
 Installaties

4DC elektriciteitsleer
2DC schakelen scheiden
3DC praktijk tekenen en bedraden
3DC foutbescherming
3DC actieve en passieve
3DC normalisatie

Ja, geen gelijkstroom 
modulen

2023

4 ECTS

Integratie van DC  
modulen en aanpassing 
van lesmateriaal

VMBO3 Monteur zonnestroom 
installaties

2DC elektriciteitsleer
2DC veiligheid
2DC schakelen scheiden
3DC praktijk aansluiten
3DC foutbescherming
3DC normalisatie

Ja, geen gelijkstroom 
modulen

2020

1 ECTS

Integratie van DC  
modulen en aanpassing 
van lesmateriaal

VMBO3 Monteur infra installaties 2DC elektriciteitsleer
3DC veiligheid
2DC schakelen scheiden
3DC praktijk grondwerk
4DC foutbescherming
3DC normalisatie

Ja, geen gelijkstroom 
modulen

2021

2 ECTS

Integratie van DC  
modulen en aanpassing 
van lesmateriaal

VMBO3 Monteur sterkstroom 
opslag installaties

3DC elektriciteitsleer
4DC veiligheid
2DC schakelen scheiden
3DC praktijk aansluiten en  
converters
4DC foutbescherming
3DC normalisatie

Nee 2020

12 ECTS

Samenwerking mogelijk 
met UPS fabrikanten. 
Montagedeel en  
bedrading

VMBO2 Monteur gelijkstroom 
woning installaties

2DC elektriciteitsleer
2DC veiligheid
1DC schakelen scheiden
2DC praktijk aansluiten
2DC actieve en passieve
2DC foutbescherming
2DC normalisatie

Nee 2023

12 ECTS

Toepassen en installeren 
van DC socket netwer-
ken in woningen

Opleidings- Beroepsprofiel TIB Lesmodule(n)  Beschikbaarheid Urgentie Opmerking
niveau  gelijkstroom
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VMBO3 Monteur gelijkstroom 
bedrijfs installaties

3DC elektriciteitsleer
3DC veiligheid
2DC schakelen scheiden
3DC praktijk aansluiten en bedraden
3DC actieve en passieve
3DC foutbescherming
3DC normalisatie

Nee 2023

12 ECTS

Toepassen en installeren 
van DC distributiegroe-
pen in de utiliteit en 
industrie

MBO4 Technicus zonnestroom 
installaties

4DC elektriciteitsleer
3DC veiligheid
2DC schakelen scheiden
4DC praktijk aansluiten en inverters
3DC actieve en passieve
4DC foutbescherming
4DC normalisatie

Ja, geen gelijkstroom 
modulen en nagenoeg 
geen normalisatie

2020

2 ECTS

Integratie van AC en  DC 
modulen en aanpassing 
van lesmateriaal 

MBO4 Technicus infra  
installaties

4DC elektriciteitsleer
5DC veiligheid
2DC schakelen scheiden
3DC praktijk grondwerk en aansluiten
3DC passieve
4DC foutbescherming
4DC normalisatie

Nee 2024

12 ECTS

Toepassen en installeren 
van collectieve DC licht 
en kracht installaties in 
distributiegroepen

MBO4+ Technicus sterkstroom 
opslag installaties

41DC elektriciteitsleer
5DC veiligheid
3DC schakelen scheiden
4DC praktijk aansluiten en beproeving
3DC actieve en passieve
4DC foutbescherming
4DC normalisatie

Nee 2024

12 ECTS

Samenwerking mogelijk 
met UPS fabrikanten. 
Ontwerpdeel en bedra-
ding

MBO4 Technicus gelijkstroom 
woning installaties

4DC elektriciteitsleer
2DC veiligheid
2DC schakelen scheiden
4DC praktijk tekenen en aansluiten
4DC actieve en passieve
4DC foutbescherming
4DC normalisatie

Nee 2022

12 ECTS

Ontwerpen en installe-
ren van DC socket net-
werken in woningen en 
PC werkplekken

MBO5 Technicus gelijkstroom 
bedrijfs installaties

5DC elektriciteitsleer
4DC veiligheid
3DC schakelen scheiden
4DC praktijk tekenen en bedraden
5DC actieve en passieve
5DC foutbescherming
5DC normalisatie

Nee 2023

24 ECTS

Ontwerpen en installe-
ren van DC distributie-
groepen in de utiliteit en 
industrie

MBO5 Service monteur ge-
lijkstroom installaties

5DC elektriciteitsleer
4DC veiligheid
3DC schakelen scheiden
5DC praktijk onderhoud en beproeving
4DC actieve en passieve
4DC foutbescherming
3DC normalisatie

Nee 2024

24 ECTS

Onderhoud en beheer 
van DC distributiegroe-
pen in de utiliteit en 
industrie

HBO5+ Inspecteur gelijkstroom 
installaties

5DC elektriciteitsleer
4DC veiligheid
3DC schakelen scheiden
3DC praktijk inspectie en beproeving
3DC actieve en passieve
5DC foutbescherming
6DC normalisatie

Nee 2025

12 ECTS

Inspectie, meting en be-
proeving van DC instal-
laties in gebouwen.

HBO5+ Ontwerper gelijkstroom 
woning installaties

5DC elektriciteitsleer
4DC veiligheid
3DC schakelen scheiden
3DC praktijk tekenen en ontwerpen
4DC actieve en passieve
4DC AC/DC microgrids
5DC foutbescherming
6DC normalisatie

Nee 2024

60 ECTS

Ontwerpen en van col-
lectieve DC installaties 
in woongebieden

HBO6 Ontwerper gelijkstroom 
bedrijfs installaties

6DC elektriciteitsleer
4DC veiligheid
3DC schakelen scheiden
3DC praktijk tekenen en ontwerpen
6DC actieve en passieve
6DC AC/DC microgrids
6DC foutbescherming
7DC normalisatie

Nee 2025

120 ECTS

Ontwerpen van geinte-
greerde DC distributie-
groepen in de utiliteit en 
industrie

Opleidings- Beroepsprofiel TIB Lesmodule(n)  Beschikbaarheid Urgentie Opmerking
niveau  gelijkstroom
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De beoogde lesmodules gelijkstroom kunnen integraal in 
elkaar overlopen, oplopend in niveau/moeilijkheidsgraad en 
afgestemd op het beroepsprofiel van de installateur. De x 
voor xDC in de tabel hieronder vertegenwoordigt het vereiste 
kennisniveau 1 VMBO-niveau tot 6 post HBO-niveau. Op ni-
veau 1 heeft men ervan gehoord en kent men de gevaren. Op 
niveau 3 kan men DC toepassen. En op niveau 5/6 kan men 

ontwerpkeuzes motiveren en overbrengen. In onderstaande 
tabel staat een niet gelimiteerde samenvatting van de DC-on-
derwerpen die in de lesmodulen behandeld zouden moeten 
worden. De structuur en module- indeling is opgebouwd op 
basis van VEV (Vereniging Elektrotechnisch Vakonderwijs) 
vakmanschap tot meesterschap.

xDC elektriciteitsleer  Gelijk- en wisselstroom, elektrische en magnetische velden, weerstand, capaciteit en zelfinductie, 
parallel, serie en netwerken van LRC, Watt en blind vermogen, maas netwerken, spanningsgebieden

xDC veiligheid  Kortsluit– en loadflow, topologie DC-energievoorziening, energiebronnen, frequentie-
vermogensregeling, congestie laagspanningstechniek, blikseminslag, beveiligingen, netstructuren, 
toepassingen van transformatoren, bevaren van elektriciteit, werkgebieden, PELV/SELV.

xDC schakelen scheiden  DC-stroomstelsels, vermogenselektronica, scheiders, schakelaars, solid state, connectoren, 
aardingssystemen, procedures 

xDC praktijk  Praktijk met toegepaste techniek, meting en beproeving, materiaalkennis, voedingsbronnen, 
apparatenkennis, aansluiten, onderhoud, service, tekenen, aansluiten,  

xDC foutbescherming   Stroomstelsels, basisbescherming, foutbescherming, aanvullende bescherming, zekeringen, 
automaten, actieve beveiligingen, kortsluiting, overbelasting

xDC normalisatie   NPR9090, NEN1010, Bouwbelsuit met rechtens verkregen niveau

xDC actieve en passieve   Passieve DC-techniek en componenten, actieve DC-techniek en componenten, opslagapparatuur, 
DC-DC/AC-DC/DC-AC converters, DC voedingsbronnen, software, congestie, USB, PELV/SELV

xDC AC/DC microgrids   3-fase AC en bipolaire DC netten, transformator, DC-DC converters, elektrische machine als 
opwekker, elektrische machine als motor, parallelbedrijf van bronnen, centrales versus decentrale 
energieopwekking, current limiters, gemaasde netwerken, liberalisering, betrouwbaarheid, 
transiënte verschijnselen in DC netwerken, gaarde en zwevende netten, selectiviteit, uitdagingen 
van decentrale opwekking, micro-grid ontwerp, besturing van power electronic omvormers in 
gelijkstroom, micro-grids, last regeling in wissel- en gelijkstroom micro-grids, energiemanagement 
systemen voor gelijkstroom micro-grids, vraagzijde management in gelijkstroom micro-grids.

Kennis is kracht

Met kennisoverdracht op het gebied van gelijkspanning brengen we meer-
dere positieve ontwikkelingen op gang. Ten eerste bieden we de circuleren-
de broodje-aap-verhalen van repliek en er komt op grote schaal objectieve 
informatie beschikbaar. We geven een grote groep laagopgeleide mensen in de 
sector extra kennisbagage en daarmee vergroten we de weerbaarheid van de 
gehele branche. Tegelijk bieden we jonge instromers op de arbeidsmarkt met 
nieuwe kennis van gelijkspanning een uitdagend perspectief, waarmee we de 
branche aantrekkelijker maken. Tot slot biedt het kennisinstituten de moge-
lijkheid om zichzelf te profileren als aanbieder van moderne, specialistische 
kennis – van the new enabling technology - en om daar financieel sterker van 
te worden.

De kleuren in het schema geven aan hoeveel prioriteit de mensen uit de werkgroepen en de experts geven aan het beschikbaar 
maken van DC voor de technische installatiebranche. Voorlopig zullen er nog geen 100% DC-gebouwen zijn, maar staads meer 
gebouwen zitten al wel vol met DC, zoals zonnepanelen, accu’s en veel zwakstroomtoepassingen. Als de branche zich op de 
DC-toekomst voorbereidt, dan geeft de kleurenvolgorde de proioriteit aan:  
 Rood eerst ontwikkelen; op korte termijn is daarvoor praktijkkennis nodig.
 Oranje in de stijgers zetten; bedrijven met kennis helpen zodat zij kunnen innoveren.
 Zwart volgt later; inspelen als de trend dat vereist.



NAWOORD

 32ET22: Gelijkspanning verbindt

DC biedt op veel toekomstige uitdagingen een antwoord: 
   Het biedt een directe lijn tussen lokale opwekking en 

lokaal gebruik. 
   Het zit onderhuids in de sterke toename van 

elektronica in componenten en systemen, het 
kan voorzien in de behoefte aan intelligentie en 
regelbaarheid in energiesystemen. 

   Het kan een brug slaan tussen w-installaties en 
e-installaties. 

   DC heeft een sterk integrerend en coördinerend 
vermogen. 

   Het brengt synergie; het brengt bijvoorbeeld data- en 
energievoorziening bij elkaar (USB type C, Internet of 
Things).

DC-revolutie niet te stoppen; stap in!
De DC-revolutie is niet te stoppen, we moeten ons er dus 
goed op voorbereiden. De DC-community ziet het als taak 
om de kansen en uitdagingen inzichtelijk te maken, structu-
rele kennis te ontwikkelen en de markt van handvatten te 
voorzien om er meer aan de slag te gaan. De DC-community 
is als een ‘plug-in consortium’ waaraan elke partij toevoegt 
waar die goed in is. Kennis, mensen, producten, concepten 
en vraagstukken. De community is voortgekomen uit onze 
toekomstverkenning onder DC-experts en diverse relevan-
te partijen. Dit rapport is daar het resultaat van. Het is een 
breed gedeelde visie op DC die beleidsmakers, kennisinstellin-
gen en brancheorganisaties handvatten biedt om de weg naar 
een toekomst op gelijkspanning te helpen plaveien.

ABN-AMRO Paviljoen

All-electric DC Wikihouse

 
Smart DC-lofts
 

Het Pulse-gebouw
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