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Vehicle-to-Grid: het tankstation of  
de energiecentrale van de toekomst, of beide?

Vanaf 2030 zal iedere nieuwe auto in Nederland 

emissieloos zijn; in veel gevallen zullen dat elektri-

sche auto’s zijn. Dat betekent dat er de komende 

jaren honderdduizenden nieuwe laadpalen zullen 

moeten worden aangelegd. Anders dan het tanken 

van fossiele brandstoffen vindt het laden van 

elektrische voertuigen meestal op de bestemming 

plaats. Een grote uitdaging bij het plaatsen van 

laadinfrastructuur is daarom om dit zodanig te 

organiseren, dat het bestaande elektriciteitsnet 

zo slim mogelijk wordt gebruikt en overbelasting 

wordt voorkomen. De geografische locatie van de 

laadinfrastructuur is, in ieder geval met de huidige 

stand van zaken, weinig flexibel. Deze moet zich 

namelijk op betrekkelijk korte loopafstand van de 

bestemming van de berijder bevinden. Daardoor is 

het niet altijd mogelijk de laadinfrastructuur aan 

te sluiten op een deel van het elektriciteitsnet waar 

ruime capaciteit is. Om in dichtbebouwde gebieden 

met weinig netcapaciteit tóch voldoende laadinfra-

structuur te kunnen realiseren, biedt “slim laden” 

diverse mogelijkheden. Vehicle-to-Grid is momen-

teel de meest uitgebreide vorm van slim laden.

Begin 2018 zijn in Amsterdam publiek toegankelijke laad-
palen geïnstalleerd die niet alleen elektriciteit voor auto’s 
laden, maar tegen een vergoeding, ook terugleveren aan het 
energienet. Met deze Vehicle-to-Grid technologie (V2G) kun-
nen elektrische auto’s in de toekomst elektriciteit beschikbaar 
maken die voor het dagelijkse elektriciteitsgebruik gebruikt 
kan worden op het moment dat daar vraag naar is. De laad-
paal wordt zo een ‘terugleverpaal’. Bij een lage vraag naar 
elektriciteit kunnen de auto’s weer worden opgeladen. 
Nu het project bijna een jaar onderweg is, zijn in het project 
al enkele waardevolle technische inzichten opgedaan rond-
om de beveiligingsautomaten en de responstijd. Verder is het 
inzicht verworven dat V2G kan bijdragen aan de verlaging 
van de structurele belasting van het net.

Dr.ir. Marisca Zweistra, project- en programmamanager bij ELaadNL

 
Wat is slim laden?

De term slim laden [1] wordt gebruikt voor laadinfra voor 

elektrische voertuigen, waarbij sturing mogelijk is op 

de laadsessie. Belangrijk uitgangspunt bij slim laden is 

dat elektrische voertuigen in de regel veel langer bij een 

laadpunt geparkeerd staan dan nodig is om de batterij te 

vullen. Het is dus vaak niet nodig om direct en met vol 

vermogen te gaan laden zodra het voertuig aangemeld 

wordt. Door uitgesteld of gedoseerd te laden kan het net 

gelijkmatiger belast worden, zonder dat de bestuurder 

hier hinder van ondervindt. 

Doorgaans betekent dit dat het laden niet direct na het 

starten van de laadsessie zal beginnen, maar wordt uitge-

steld naar een gunstig tijdstip. Zo kan bijvoorbeeld gepro-

fiteerd worden van verwachte opwek uit zon en wind, of 

kan het laden op basis van prijs per kWh gepland worden. 

Ook zijn er varianten waarbij het laden wel direct start, 

maar met een variabel vermogen plaatsvindt, bijvoorbeeld 

om de belasting van het net gelijkmatig te spreiden over 

de dag. 

De aansturing van de slimme laadsessies kan centraal 

ingesteld worden, zoals bijvoorbeeld gebeurt bij een proef 

in Amsterdam met flexibel laden, waarbij de laadpaal ge-

durende de dag verschillende vermogens levert op vooraf 

ingestelde tijden (zie kader ‘Laadpalen beter benut door 

flexibele laadsnelheid’). Ook kan de laadsessie reactief 

zijn, het laden is dan gekoppeld aan bijvoorbeeld metin-

gen of voorspellingen van de productie van zonne-energie 

via aanwezige zonnepanelen.

Wat is Vehicle-to-Grid?

Vehicle-to-Grid (V2G) is de term die gebruikt wordt voor 

situaties waarin elektrische voertuigen via de laadpaal 

kunnen worden ingezet voor teruglevering van elektriciteit 

aan het net. De technologie is ontwikkeld in Japan, waar 

naar aanleiding van de terugkerende stroomtekorten als 
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Laadpalen beter benut 
door flexibele laadsnelheid
Slimme laadpalen houden rekening met de 

beschikbare capaciteit van het net. Onderzoek 

laat zien dat de meeste elektrische autobezitters 

(86%) profiteren van de hoge laadsnelheid, ter-

wijl de laadpaal toch het vermogen terug regelt 

wanneer het net over minder capaciteit beschikt.

Dat blijkt uit onderzoek [2] dat afgelopen jaar is 

uitgevoerd door de gemeente Amsterdam, Nuon/

Vattenfall, netbeheerder Liander en stichting 

ElaadNL. Er worden steeds meer elektrische au-

to’s opgeladen. Het stroomnet moet dat aan kun-

nen. Door variabel te laden wordt het bestaande 

stroomnet beter benut. Honderd laadpunten in 

Amsterdam werden afgelopen jaar voorzien van 

speciale software. Die regelde de laadsnelheid van 

aangesloten elektrische auto’s. Tijdens een groot 

deel van de dag werden de auto’s sneller geladen, 

en tijdens de piekuren van het stroomnet (tussen 

07.00 uur en 09.00 uur ’s ochtends en tussen 

17.00 uur en 20.00 uur ’s avonds) werden de 

auto’s langzamer geladen.

gevolg van de tsunami van 2011 een technologie ont-

wikkeld is waarmee de batterij van de auto ingezet kon 

worden ten tijde van stroomstoringen.

V2G is op dit moment de meest uitgebreide vorm van slim 

laden. De laadpaal waarmee het elektrische voertuig aan 

het net gekoppeld is, bepaalt op basis van diverse  

signalen het te gebruiken laad- én ontlaadprofiel. Dit kun-

nen signalen vanuit het net zijn, maar sturing op basis van 

prijs is ook een mogelijkheid. De batterij van de elektrische 

auto kan bij sturing op prijs ingezet worden als energie-

leverancier in tijden waarin veel vraag is naar elektriciteit. 

Daarnaast werkt hij als buffer wanneer sprake is van grote 

(lokale) productie, bijvoorbeeld door in de nabijheid 

aanwezige zonnepanelen of windmolens. De eigenaar of 

beheerder van het voertuig kan hier een vergoeding voor 

ontvangen. De rol van auto’s gaat met de inzet van deze 

technologie verder dan mobiliteit: ze worden onderdeel 

van het totale publieke elektriciteitssysteem!

Hoe werkt dit in de praktijk? De gebruiker arriveert bij de 

laadpaal, steekt de stekker in en geeft aan wanneer hij wil 

vertrekken. De auto begint op basis van metingen uit het 

net en verwachte belastingprofielen in het net met laden 

óf ontladen. In een situatie met korte onvoorspelbare  

periodes van verhoogde vraag of aanbod zal de auto een 

groot deel van de tijd dat hij bij de laadpaal staat rond 

45% capaciteit geladen zijn. Zo kan de auto flexibel bij-

laden of ontladen als metingen uit het net hier aanleiding 

toe geven. Wanneer van de locatie van de laadpaal bekend 

is dat er structureel sprake is van congestie (overbelasting)  

op het net, kan de laadpaal daarop anticiperen door de 

batterij te ontladen en pas te gaan laden zodra er weer 

voldoende ruimte is op het net.

In alle gevallen geldt dat de laadpaal vanaf een tijdstip  

dat afhankelijk is van de omvang van de batterij en 

het laadvermogen van de laadpaal overgaat tot alleen 

opladen. De auto is daardoor (meestal) volgeladen als de 

gebruiker terugkomt bij de auto.
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Vehicle-to-Grid in de praktijk in Amsterdam

In februari 2018 zijn in Amsterdam, in de wijk Nieuw Sloten, vier 

DC (gelijkstroom) V2G laadpalen geplaatst op het net van Liander. 

Voor DC-V2G laadtechnologie is een aantal commercieel verkrijg-

bare elektrische auto’s geschikt van de merken Nissan en Mitsubishi, 

waardoor deze iets makkelijker te testen is dan de ook 

beschikbare AC-V2G laadtechnologie, die weliswaar goed-

koper is maar waarvoor nog nauwelijks geschikte auto’s 

bestaan. Twee van de DC-V2G-laders staan op het publieke 

laagspanningsnet van de wijk en twee staan op zakelijke 

locaties (in een parkeergarage van een kantoor en op een 

sportpark). 

De DC-V2G laadpalen in Amsterdam zijn onderdeel van 

het Europese programma City-zen [3], dat draait om 

onderzoek naar de mogelijkheden voor het inpassen van 

meer duurzame energie in dichtbevolkte steden. Deze 

pilot verkent de weg voor de groeiende vloot elektrische 

auto’s om gezamenlijk als energiebuffer bij te dragen aan 

de omschakeling naar duurzame energie. 

De plaatsing, onderhoud, beheer en het gebruik van 

de palen worden binnen de pilot verzorgd en gemana-

ged door een consortium van netwerkbedrijf Alliander, 

laadpalenbedrijf NewMotion en softwarebedrijf Enervalis. 

Samen doen zij, gedurende twee jaar, onderzoek naar de 

mogelijkheden die V2G biedt voor het netbeheer, voor 

de auto-industrie, voor de elektrische rijder en voor de 

laadpalenexploitant.

In het project nemen, alhoewel het aantal laadpalen 

beperkt is, heel diverse typen berijders deel. De pilotvloot 

bestaat uit een lease-auto, privé-auto’s, bedrijfsauto’s en 

een deelauto. De locaties zijn bepaald op basis van zowel 

de geschiktheid van het elektriciteitsnet als de aanwezig-

heid van geschikte auto’s en bereidwillige berijders. 

Foto 1: In de Amsterdamse Schaarbeekstraat is een van de openbare laadpalen van 

het Vehicle-to-grid project geplaatst.

Figuur 1: Tijdens het starten van een laadsessie 

tripte één van de beveiligingsautomaten op 1 

fase, ofwel in de laadpaal ofwel in de netaanslui-

ting. De paal schakelde zichzelf hierdoor uit.

Foto: EC - Audiovisual Service/Robert Meerding
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Omdat het voor het project van belang is dat de 

laadpaal veel gebruikt wordt, zijn de laders zo 

dicht mogelijk geplaatst bij de bestemming van 

de deelnemers van de proef. In Nieuw Sloten is 

het elektriciteitsnet vanwege andere lopende 

experimenten uitgerust met meer meetappara-

tuur dan een gemiddeld net. Door zorgvuldig de 

exacte locatie van de laadpaal te bepalen kon hier 

optimaal gebruik van worden gemaakt.

Eerste resultaten

De experimenten die uitgevoerd worden hebben 

onder andere betrekking op de effecten van V2G 

op de spanningskwaliteit in het net, het opvangen 

van piekbelasting en het lokaal gebruiken van 

duurzame opwek. Op een aantal van de reeds 

uitgevoerde experimenten én op de tijdens de 

uitvoer van de experimenten opgedane ervaring 

wordt in dit artikel ingegaan. 

Effect terugladen op het net

Aangezien Vehicle-to-Grid een nieuwe techno-

logie is, is er geen wijd assortiment aan laders 

verkrijgbaar. Voor het City-zen project is gekozen 

voor laders van het bedrijf MagnumCap uit  

Portugal. Om deze laders te kunnen gebruiken 

voor alle gewenste experimenten én om alle ge-

wenste data te kunnen verzamelen, zijn de nodige 

aanpassingen gedaan aan de laders. Zo zijn in de 

Figuur 2: Detail van de responsmetingen van de V2G lader naar aanleiding van stuursignalen.

lader en in het net direct achter de lader meters geplaatst 

waarmee de spanningskwaliteit en de capaciteit real-time 

gemeten kunnen worden. Deze metingen zijn noodzakelijk 

om te kunnen bepalen of V2G de gewenste effecten heeft. 

Tijdens het uitvoeren van een experiment met betrekking 

tot het bepalen van de responstijd, dat in de volgende 

paragraaf behandeld wordt, bleek het terugladen op het 

publieke net te leiden tot inrush (zie figuur 1).

 

Dit probleem is vervolgens succesvol opgelost door een 

slowstarter te installeren aan de primaire zijde. Voor de 

langere termijn zullen V2G laadpalen die gebruikt worden 

op het publieke net standaard een aanpassing moeten die-

nen te krijgen om toegelaten te kunnen worden op het net. 

Dit is een eerste belangrijke bevinding van het project.

Responstijd V2G laadpaal

De laadpalen zijn vanuit diverse uitgangswaarden van de 

batterij aangestuurd met een laad- of ontlaadsignaal. 

Vervolgens is met diverse meetapparatuur, zowel aan de 

DC (laadpaal) als AC (net) zijde de responstijd gemeten. 

Conclusie is dat dat de responstijd op basis van dataverkeer 

ongeveer 1,2 seconde is. De tijd die de lader vervolgens no-

dig heeft om van vol terugladen naar vol opladen te komen 
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Foto 2 en 3: Een technicus toont 

de laagspannings monitorings-

technologie in het middenspan-

ningsstation in de Ella Fitzgerald-

straat in Amsterdam.

Figuur 3: Aansturing van de V2G lader op basis van 

vooraf opgestelde profielen, ten behoeve van congestie-

management. De groene lijn is de opdracht aan de lader. 

De blauwe kolommen zijn het geladen of ontladen ver-

mogen. De zwarte stippellijn is de bijbehorende state of 

charge. Hier is te zien dat het algoritme nog niet optimaal 

werkt: om te kunnen terugladen gaat hij tussentijds even 

opladen zonder dat daar opdracht voor is.

is 3,6 seconde. Deze responstijd blijft 

gelijk bij variërende batterijlading. Dit zijn 

adequate responstijden.

V2G inzetten om overbelasting van 

het net te voorkomen

Op basis van metingen uit het lokale 

laagspanningsnet is een profiel vastge-

steld van de belasting op het net. Hieruit 

is vervolgens een laad- en ontlaad profiel 

afgeleid. Dat kan bijdragen aan de  

verlaging van de structurele belasting van het net. In onderstaande figuur 

is te zien dat in veel gevallen het vastgestelde profiel gevolgd kan worden. 

Afwijkingen zullen echter, zeker bij kleine populaties V2G laders, blijven 

bestaan aangezien de beschikbaarheid van de auto afhankelijk is van de 

behoeften van de berijder. De komende periode zal nader onderzocht 

worden hoe de beschikbaarheid te voorspellen is en wat het effect is van 

de grilligheid in beschikbaarheid op de waarde van V2G voor congestie-

management.

Foto: EC - Audiovisual Service/Robert Meerding
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meer vermogen heeft om in te zetten op bijvoorbeeld de 

flexibiliteitsmarkt. Het gedrag van deelauto’s is ook goed 

voorspelbaar. Tenslotte hebben berijders van een gedeelde 

auto naar verwachting minder last van “range anxiety” of 

angsten met betrekking tot batterijslijtage. 

Conclusie

Het V2G project heeft laten zien dat slim laden mogelijk 

is met bestaande technologie. Metingen laten zien dat 

het de verwachtingen waar maakt: de elektrische auto’s 

kunnen helpen om het net stabieler te maken. Dit door 

(snel) te laden waar het kan en het net te steunen (met 

ontladen) wanneer het net dit nodig heeft. In het project 

zijn waardevolle technische inzichten opgedaan rondom 

netstabilisatie, inpassing duurzaam gebruik en het toe-

passen van prijsprikkels. Met het project zijn interessante 

stappen gemaakt om emissieloos verkeer mogelijk te  

maken. De laadpalen tonen hier de potentie om het elek-

trische net te versterken. Het definitieve rapport wordt in 

de loop van 2019 aangeboden aan de Europese Commissie 

en ter beschikking gesteld voor betrokken partijen.

Slim inkopen en verkopen van elektriciteit via V2G

Het sturen op basis van actuele marktprijzen is succesvol 

getest, zie figuur 4. De stuurinformatie werd in dit experi-

ment aangeleverd via het handelsplatform USEF [4]. In de 

resultaten in figuur 4 valt op dat de lader, ondanks de in 

figuur 2 aangetoonde snelle responstijd, een substantiële 

afwijking in respons heeft in situaties waarin gevraagd 

wordt te ontladen. Onderstaande figuur maakt duidelijk 

dat sturen op prijsprikkels weliswaar mogelijk is, maar dat 

in de aansturing van de lader rekening gehouden moet 

worden met de opstartfase van de laadsessie, waarin de 

prijsinformatie nog niet verwerkt is. Voorkomen moet 

worden dat in dit eerste kwartier de financiële winst van 

terugladen tenietgedaan wordt. 

Sociale acceptatie

Tot nu toe wijzen de resultaten van onze experimenten 

erop dat berijders het V2G-laadprotocol als belemmerend 

gaan ervaren als zij hun auto met een batterijspanning 

van minder dan 80% aantreffen na het afronden van 

een laadsessie. Dit lijkt niet gekoppeld te zijn aan het 

gewenste aantal kilometers van de volgende geplande rit 

Dr.ir. Marisca Zweistra,  

project- en programmamanager bij ELaadNL
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Figuur 4: Aansturing van de V2G-lader op basis van prijsinformatie verkregen via het 

USEF platform. De auto komt in deze situatie rond 19:30 aan bij de laadpaal.

van de berijder. In een vervolgproject met 

een grotere groep gebruikers zou dit nader 

onderzocht kunnen worden.

Met name de ervaringen met de deelauto 

zijn interessant, aangezien de verwachting 

is dat deelauto’s in de toekomst nadruk-

kelijker aanwezig zullen zijn als vervoers-

middel, zeker in verstedelijkte gebieden. 

De verwachting is dat deel auto’s perfect 

inzetbaar zijn voor V2G-doeleinden, 

gezien het feit dat zij onderdeel zijn 

van een groep auto’s en die als geheel 


