
Een ten opzichte van auto’s met verbran-
dingsmotor – zeker diesels – veel geringer 
rijbereik roept de grootste weerstand op 
tegenover elektrische auto’s. Laadfacili-
teiten op het werk en thuis zijn dan ook 
onmisbaar voor wie de omschakeling wil 
realiseren. Reacties van ‘eerste gebruikers’ 
geven aan dat er heel wat misverstanden 
bestaan over het laden van elektrische 
auto’s. n het bijzonder dat er geen besef is 
van het samenspel tussen laadinfrastruc-
tuur en de elektrische auto.
Voor het laden van een elektrische auto 
is dit belangrijk: de capaciteit van de accu 

(vergelijkbaar met de tankinhoud bij een 
benzine- of dieselauto), de laadcapaciteit 
van de auto en de laadcapaciteit van de 
laadpaal (vergelijkbaar met het debiet dat 
uit de pomp kan stromen).

Energieaanvoer
Niet onbelangrijk is de aanvoer van 
energie naar de laadinfrastructuur. Een 
benzine- of dieselpomp put uit een groot 
reservoir onder het tankstation en heeft 
nooit een tekort aan aanvoer, tenzij het 
reservoir leeg is. Voor elektrisch laden is 
de netwerkinfrastructuur bepalend voor 

welke laadpaal kan worden geïnstalleerd 
(zie tabel).
Hoewel in de praktijk de laadcapaciteit 
van de laadinfrastructuur inferieur zal zijn 
aan de laadcapaciteit van de elektrische 
auto, kan het omgekeerde ook voorkomen. 
Zo kan bijvoorbeeld de Tesla Supercharger 
met 105  tot 145  kW laden. Maar enkele 
Tesla-modellen kunnen maximaal 60 kW 
aan, zodat ze niet maximaal kunnen ge-
nieten van de Supercharger.

Nood aan duidelijke specificaties
De laadtijd is theoretisch de accucapaci-

Relatie tussen laadcapaciteit e-wagen en laadinfrastructuur

E lke fleet- of mobilitymanager ziet zijn of haar wagenpark al enkele jaren vergroenen. De overheid 
doet er alles aan om de keuze voor elektrische auto’s af te dwingen. Het op 1 maart 2019 officieel 

in werking getreden mobiliteitsbudget voorziet in de eerste pijler een duurzame auto met de voorkeur 
voor een elektrische auto of plug-in hybride. Tanken wordt laden. De Facility Manager faciliteert.

Laadinfrastructuur Elektrische aansluiting Laadcapaciteit 

Laadbox thuis 1-fasig
220 V - 16 A

2,3 kW

Laadpaal bedrijf / evt. wallbox thuis 3-fasig
400 V – 16 A

11 kW

Laadpaal bedrijf 3-fasig
400 V – 32 A

22 kW

Laadpaal publiek 50 kW (tot…)

Tesla Supercharger 105 à 145 kW

Ionity ultrasnelle laadpaal 350 kW

Ionity, een consortium van Audi, BMW, Daimler, Ford en Porsche, belooft tegen 2020 de uitrol van 400 laadpunten met 350 kW laadcapaciteit over 24 Europese landen. 
Twee ervan staan nu al in Wallonië langs de E42 snelweg in Thieu en Froyennes. Foto Mercedes-Benz

Foto Ionity
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teit van de auto gedeeld door de laadca-
paciteit van de laadinfrastructuur. In de 
praktijk moet men echter ook rekening 
houden met een verlies aan energie bij het 
opladen van de accu. Die bevindt zich in 
een bepaalde staat van ontlading en biedt 
weerstand tegen de verandering (laden).
Het valt op dat slechts weinig construc-
teurs gedetailleerde informatie geven 
over de relatie tussen de laadcapaciteit 
van de auto en die van de laadinfrastruc-
tuur. In onderstaande tabel een voorbeeld 
van hoe het wel duidelijk kan bij BMW  
(zie tabel onderaan) voor de i3  (laadtijd 
voor 80 % lading).
Als Facility Manager is het dus zeer be-
langrijk goed na te gaan welke elektri-
sche energieaanvoer beschikbaar is, wat 
de mogelijkheden zijn om de bestaande 
elektrische installatie te verzwaren en 
welke kosten dat teweegbrengt, alvorens 
de eigenlijke laadapparatuur – laadpaal, 
wallbox – te selecteren.
Door Eduard Coddé

www.newmotion.com
www.e-di.be

www.egear.be

39 minuten bij 50 kW laadcapaciteit (publieke gelijkstroom laadpaal)

11.00 uur aan klassiek huishoudelijk stopcontact (10A / 240V)

7:30 uur met een BMW i Wallbox (3,7 kW / 16 A, 1-fasig)

3:45 uur met een BMW i Wallbox (7,4 kW / 32 A, 1-fasig)

2:45 uur met een BMW i Wallbox (11 kW / 16 A, 3-fasig)
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