
TRANSPORTCAPACITEIT 
VERGROTEN MET OPSLAG 

VAN ELEKTRICITEIT

HARM WELLEWEERD 
iwell











• Ontwikkelaar en fabrikant opslag-

systemen voor groene stroom

• 4 typen batterijsystemen anno 2019

• 13 medewerkers

• Werkt landelijk, vanuit Utrecht

• Sinds 2016

• Klanten zijn netbeheerders, 

woningcorporaties, bouwbedrijven en 

commerciële vastgoedeigenaren 

over iwell





Wat doet een batterij via het net?

Lokale congestie voor een lokale netbeheerder (kW & kWh leveren)

Energiehandel via energieleveranciers (inkoop & verkoop MWh) 

Onbalanshandel via energieleveranciers (voorkomen van boetes per MWh) 

Noodvermogen / Frequentie handhaving (kW leveren of afnemen)





DRIE CASUSSEN EN TWEE 
STELLINGEN



Veel vastgoedeigenaren gaan de komende jaren verduurzamen o.a. door elektrisch te 
verwarmen, duurzame stroom op te wekken en over te schakelen op elektrische voertuigen. 
Dit legt een extra druk op het elektriciteitsnet. Netbeheerders reageren op de extra vraag, 
maar hebben vaak te lang nodig om netten uit te breiden en aansluitingen te maken. 

Stelling 1:

De netbeheerder en het net zijn een grote ‘bottelneck’ in de versnelling van de 
energietransitie. Hier moet een andere aanpak voor worden gehanteerd.







Het wordt op geen enkele manier gestimuleerd om duurzaam opgewekte energie 
zelf of lokaal te gebruiken. Gevolg is dat de pieken op het elektriciteitsnet snel 
groter worden en de beschikbare capaciteit snel afneemt.

Stelling 2:

De overheid zou naast de opwek ook het eigen verbruik van duurzaam 
opgewekte energie moeten stimuleren om grote stijging van de maatschappelijke 
kosten voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet te voorkomen.



Auto’s laden op kantoor

• Bij jullie kantoor komen extra laadpunten, we gaan voor 
een uitbreiding naar 20 punten.

• Er is een 3x80 Ampère aansluiting (ca. 50 kW vermogen) 
beschikbaar voor het pand.

• Alle laadpalen hebben 22 kW maximaal vermogen, 
theoretisch piekvermogen van 440 kW!

• We willen het eigen wagenpark opladen en bezoekers 
een plek geven. 

De vraag is: Hoe zorgen we dat 20 elektrische auto’s tegelijk 
kunnen laden zonder problemen én zonder grote 
investeringen in de aansluiting?



Laadpleinen; een oplossing én een uitdaging





PowerCube lost drie 

problemen op:

Overbelasting kabel & distributiestation;

Overbelasting stijgleiding;

Onbalans in het lokale stroomnet. 



Alles wat je nog wilt vragen!?


