
Smart Circulair 
Challenge 

 

  
2022 

HACKATHON 
VALENTIJN ELST, MAX KANTERS, LUUK VAN DE PAS, ROBIN VERMEER, 
JULIAN WITTE, ELS VAN ZUTPHEN 

SUMMA COLLEGE | MTE3A4 



1 
 

Inleiding  
Naar aanleiding van de hackathon challenge die wij hebben ontvangen, met de vraag 
een nieuw idee te bedenken om duurzaam energie op te wekken/op te slaan en zo 
het elektriciteitsnet te ontlasten, hebben wij het idee bedacht om een elektrische auto 
draadloos op te laden, maar ook te ontladen, zodat het voertuig gebruikt kan worden 
als thuisbatterij en zo ook een beetje het elektriciteitsnet ontlast. In dit verslag leest u 
het onderzoek dat wij gedaan hebben om aan te tonen dat het idee dat wij bedacht 
hebben ook in werkelijkheid mogelijk is.   

Totstandkoming van het ontwerp 
We hebben lang bij elkaar gezeten om tot een goed idee te komen, zo hebben we 
verschillende onderwerpen bedacht en tot de conclusie gekomen dat het draadloos 
opladen en ontladen van elektrische auto’s zomaar de toekomst zou kunnen zijn.  

Tegenwoordig zie je overal elektrische auto’s, die natuurlijk ook opgeladen moeten 
worden en wat is nou handiger als je daar niks voor hoeft te doen, behalve de oprit 
op te rijden.  

Ook is het idee wat wij bedacht hebben om de auto te ontladen, zodat de auto als 
thuisbatterij gebruikt kan worden en zo het energienet een beetje ontlast. Stel nou de 
stroom valt uit, dan heeft u altijd nog de stroom die van je auto komt.  

We willen er ook voor zorgen dat het regelbaar is hoeveel stroom je van je auto haalt 
om ervoor te zorgen dat de auto altijd nog vol genoeg zit om op de gewenste 
bestemming te komen.  

De platen die in de vloer verzonken zijn kunnen van stroom voorzien zijn doormiddel 
van groene stroom zoals zonnepanelen, om het zo duurzaam mogelijk te maken.  
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Thuisbatterij  
Op het moment zijn de kosten voor een thuisbatterij nog vrij hoog. Gemiddeld kom je 
al snel uit op 9000 euro. Het nadeel van zo’n accu, is dat deze minder lang mee gaat 
dan je zonnepanelen.  

Wat is een thuisbatterij? 
In een thuisbatterij, ook wel thuisopslag genoemd, kun je zelfgeproduceerde stroom 
opslaan. Vergelijk het met een powerbank voor je telefoon. Je laad de batterij op en 
bewaart de stroom voor een moment dat je deze nodig hebt. Gemiddeld kan een 
thuisbatterij enkele dagen stroom opslaan en een beperkte hoeveelheid bewaren.  

Werking 
De meeste energie die wij zelf thuis opwekken, komen van zonnepanelen. Wanneer 
je gebruik maakt van een thuisbatterij, word er een regelaar achter je meterkast 
geplaatst. Deze regelaar zorgt ervoor dat de teveel opgewekte energie niet direct 
terug naar het net gaat, maar eerst naar je eigen accu.  

Als je thuisbatterij volgeladen is, wordt je opgewekte stroom vanzelf via de regelaar 
weer terug geleverd aan het net. Andersom kun je ook je accu met stroom van het 
net opladen op de momenten dat je te weinig energie opwerkt.  
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Draadloos opladen algemeen  
Je merkt ze steeds vaker op: draadloze oplaadstations voor je smartphone. In 
koffiebars, verwerkt in meubelen of auto’s of te koop in elektrozaken en webshops. 
Maar hoe werkt draadloos opladen precies?  

Werking  
Draadloos opladen of inductie laden vindt plats volgens de inductiewet van Faraday 
en de wet van Ampère. Stroom die door een spoel loopt wekt een magnetisch veld 
op. Deze spoel is terug te vinden in het laadstation. Dat magnetisch veld wekt 
spanning op in een tweede spoel, deze vind je in het toestel zelf. Die spanning zorgt 
ervoor dat er ook stroom zal lopen in die tweede spoel. 

De wet van Faraday 
De wet van Faraday geeft in de elektriciteitsleer het verband weer tussen een 
veranderend magneetveld en het daardoor opgewekte elektrische veld. Deze wet is 
een van de belangrijkste wetten van de elektriciteitsleer. Op de eerste plaats omdat 
ze magnetisme en elektriciteit met elkaar verenigt en daarom een van de 
grondvergelijkingen van de elektromagnetische theorie van Maxwell uitmaakt en op 
de tweede plaats omdat deze wet van toepassing is op vele gebieden van de 
elektrotechniek zoals elektrische transformatoren, generatoren en motoren. 

De wet van Ampere 
De wet van ampere is een natuurwet, die op mathematische wijze de relatie uitdrukt 
tussen de elektische en magnetische component van elektromagnetische 
verschijnselen. Meer precies geeft de wet de grootte van het magneetveld dat 
opgewekt wordt door een stroom van ladingen.  

Qi-standaard  
De draadloze oplaadstandaard die het meest gebruikt wordt is de Qi-standaard, 
waardoor je alle toestellen kan opladen op de Qi-oplaadstations. Hoewel 
smartphones momenteel de populairste toepassing zijn van draadloos opladen, vind 
je de techologie ook terug bij andere toestellen.  

Oplaadkabel 
Ook om draadloos op te laden heb je natuurlijk een stopcontact nodig. Het 
oplaadstation haalt zijn stroom gewoon van het elektriciteitsnet. Draadloos opladen 
verloopt ook trager dan rechtstreeks met een oplaadkabel opladen. Door het gebruik 
van een draadloze oplader kan e toestel ook sneller gaan opwarmen, wat op termijn 
nadeliger kan zijn voor de levensduur van de batterij.  

Toekomst  
De toekomst is draadloos. Er valt nog heel wat aan te vangen met deze draadloze 
oplaadtechnologie. Zoals elektrische auto’s bijvoorbeeld.  
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Auto draadloos opladen 
Draadloos opladen is een manier om uw auto op te laden zonder gebruik te maken 
van oplaad kabels. Het enige wat u hoeft te doen is met uw auto de oprit op te rijden 
op de plek waar de oplaadplaat is verwerkt.  

Omvormer  
Draadloos opladen werkt met twee spoelen. Een spoel is gemonteerd in de 
elektrische auto en de ander in de oplaadplaat die onder of in de grond is verwerkt. 
Als de auto de plaat oprijd ontstaat er een elektromagnetisch veld. Dit veld maakt 
elektrisch opladen mogelijk. Inductieladen werkt op wisselstroom en moet in de auto 
omgezet worden naar gelijk stroom hiervoor is een AC-DC omvormer voor nodig. 

Storingen  
Er kunnen storingen ontstaan als de auto niet goed boven de spoel is geplaatst, hier 
zijn verschillende oplossingen voor. Zo kan de auto zelf aangeven als het voertuig 
niet op de juiste positie is geplaatst, zo kan de gebruiker zien wanneer het voertuig 
verplaatst moet worden. Tegenwoordig heb je ook opladers met meerdere spoelen in 
het laad oppervlak, dat betekend dat de auto meer speling heeft bij het plaatsen van 
het voertuig, omdat de lader/ontlader in de grond een groter oppervlak heeft. 
Hierdoor kunnen problemen voorkomen worden.  

Beveiliging  
Inductielaadsystemen voor voertuigen hebben een beveiliging, waardoor de 
elektriciteit alleen word overgebracht wanneer er een voertuig op de laadplaats staat 
en er geen ander voorwerp tussen de plaat en de ontvanger van de auto staat, zodra 
er een ander voorwerp tussen de plaat en de auto komt schakelt het systeem vanzelf 
uit en krijgt u een melding.  
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Ontladen  
Met een elektrische auto heb je de mogelijkheid om je auto op te laden maar ook om 
deze te ontladen. Je kunt hierbij stroom opslaan en later deze stroom op een ander 
tijdstip gebruiken voor het huishouden. Hierdoor maak je gebruik van gratis stroom 
voor elektrische apparaten. Een elektrische auto kan stroom leveren door de vehicle-
to-grid-technologie (V2G) of de vehicle-to-everything (V2X) waardoor deze als buffer 
worden ingesteld.  

Vehicle-to-grid (V2G) 
Vehicle to grid V2G beschrijft een systeem waarin plug-in elektrische voertuigen, 
zoals elektrische auto’s, communiceren met het elektriciteitsnet. V2G-
opslagcapaciteiten kunnen EV’s (Electric Vehicle) in staat brengen elektriciteit op te 
slaan en te ontladen die is opgewekt uit duurzame bronnen zoals de zon en wind, 
met een output die wisselt afhankelijk van het weer en het tijdstip van de dag.  

Omdat op elk moment 95% van de auto’s geparkeerd staat, kunnen de batterijen in 
elektrische voertuigen worden gebruikt om elektriciteit van de auto naar het 
distributienetwerk en terug te laten stromen.   

Met VG2 zouden de elektrische voertuigen uitgerust kunnen worden om 
daadwerkelijk elektriciteit aan het net te leveren.  

Vehicle-to-everything (V2X) 
Vehicle to everyting V2X is communicatie tussen een voertuig en elke entiteit (iets 
wat echt bestaat) die van invloed kan zijn op het voertuig of beïnvloed kan worden 
door het voertuig. Het is een voertuigcommunicatiesysteem dat andere, meer 
specifieke communicatie gevat. De belangrijkste motivaties voor V2X zijn 
verkeersveiligheid, verkeersefficiëntie en energiebesparing.  

V2X maakt gebruik van WLAN-technologie en werkt rechtstreeks tussen voertuigen 
en voertuigen (V2V) en verkeersinfrastructuur (V2I), die een ad-hocnetwerk 
(spontane creatie van een draadloos netwerk van mobiele apparaten, toe te passen 
op het domein van voertuigen) vormen omdat twee V2X-afzenders binnen elkaars 
bereik komen. 

Stroom naar verbruiker  
De stroom die via de auto geleverd wordt komt vanuit de batterij. Wanneer er dus 
meer stroom gevraagd wordt levert de auto dus ook meer stroom. De stroom gaat 
gelijk naar de verbruiker. Doormiddel van eventuele zonnepanelen op het dak van 
het huis kan de auto ook geladen worden. Op deze manier compenseert het. 
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Op/ontlaadplaat  
Om inductieladen mogelijk te maken moeten er twee spoelen aanwezig zijn. Zo is er 
een verwerkt in de auto zelf en een is een plaat die verwerkt is in de vloer.  

Schade 
Je kan de plaat verwerken in de stoep zonder dat deze schade oploopt, maar je moet 
er wel op letten dat er een laag over het paneel komt. Je zou ervoor kunnen kiezen 
om een kunststof plaat van ongeveer 5 cm dikte over het paneel te plaatsen dat op 
gelijke hoogte ligt met de rest van de tegels/asfalt. Om waterschade te voorkomen 
moet je de plaat en elektronica beschermen met een waterdichte kap die aansluit op 
de kunststof plaat. Het enige deel dat dan bloot ligt is de kabel om het paneel te 
laden en ontladen.  

Regelbaar 
Voor een lege autobatterij op een ongemakkelijk moment hoef u niet te vrezen. Met 
deze ontwikkeling kunt u instellen hoeveel stroom u maximaal wilt afnemen, of 
hoeveel kilometers u minimaal op uw teller wilt hebben. Als het punt word bereikt dat 
er genoeg stroom uit de auto is ontladen, schakelt het systeem automatisch over 
naar het net. Met een slim laadsysteem kunt u ook instellen dat uw auto s ’nachts 
niet volle bak aan het ontladen is, maar op een lager tempo. 
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Inductieladen tijdens het rijden 
Mits voldoende oplaadwegen en rijtijd, is onderweg een laadstation zoeken bij 
inductieladen niet meer nodig. Zeker op vakanties en tijdens andere lange reizen 
scheelt dit de nodige tijd. En zelfs een inductielader voor thuis is dan uiteindelijke 
eerder een aanvullende dan een noodzakelijke draadloos oplaad mogelijkheid. De 
kosten van een compleet in de weg verzonken inductief laadsysteem kost al gauw 
300.000,- tot 500.00,- euro per strekkende kilometer.  

Netbeheer 
Ook netbeheerders hebben een voordeel aan dit systeem. Doordat er minder 
netstroom word gebruikt kan dit zorgen voor een enorme ontlasting van het 
elektriciteitsnet bij zonnige piekmomenten in terug levering, maar ook van 
piekmomenten in de levering naar bijvoorbeeld elektrische auto’s toe.  
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Kosten inductieladen 
Het berekenen van de kosten en baten van auto inductieladen voor thuis gebeurt op 
basis van factoren zoals de investering in de inductielader met toebehorend 
materiaal, het installeren ervan, en de prijs van het inductieladen en de stroom zelf in 
combinatie met laadsnelheid en laadrendement. 

Auto inductielader 
Een auto inductielader kopen voor thuis is de grootste investering. Zo’n inductielader 
voor de particulier is of word naar verwachting uiteindelijk net zo goedkoop als een 
huidige laadpaal. De prijs van aanschaf van inductielader komt voorlopig neer op 
grofweg 1500,- tot 2000,- euro.  

Inductielader ingebouwd  
Een andere mogelijkheid is het kopen van een nieuwe elektrische auto met een 
inductielader al ingebouwd, inclusief de benodigde onderdelen zoals een AC-DC 
omvormer. Totaal maakt dit een prijs van 3330,- euro. 

Overige kosten 
Andere kosten voor het opladen van een elektrische auto zijn de volgende: 

Ø Aansluitkosten netaansluiting (eenmalig) 
Ø Reguliere transport- en leveringskosten netbeheerder (periodiek) 
Ø Aanleg kosten bekabeling  
Ø Eventuele verplichte omlegging bestaande kabels en leidingen  
Ø Aanleg inductieplaat verzonken in vloer  
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Voor en nadelen  
Natuurlijk zitten aan dit systeem ook voor en nadelen 

Voordelen 
- Inductieladen van een auto is buitengewoon makkelijk: je rijdt het voertuig 

boven het oplaadpunt dat op de vloer ligt, of verzonken is in de vloer, en het 
laden kan direct beginnen, zonder extra handelingen zoals inpluggen en 
uitpluggen. 

- Er is geen laadkabel, stekker en laadbox aanwezig.  
- Het elektrisch laden zonder snoer of laadkabel voorkomt eventuele 

struikelongelukken thuis, op stoep en straat.  
- Ook voor minder validen is inductieladen een uitkomst. 
- In de openbare ruimte leidt een verzonken laadplaat tot minder vandalisme 

dan een laadpaal.  
- De inductietechniek maakt laden van de batterij terwijl je rijdt op een 

elektrische weg in potentie grootschalig mogelijk.  
- Statisch EV laden, op langere termijn zeker ook dynamisch EV laden leidt 

mogelijk tot nog meer EV eigenaren en nog meer elektrisch rijden.  
- Je kan je eigen energie voor later gebruiken. 
- Is de stroom uitgevallen? Dan hoeft je je geen zorgen te maken of je over een 

thuisaccu in huis hebt.  
- Je bent minder afhankelijk van het elektriciteitsnet. 
- De auto vangt schommelingen in het landelijke vraag en het aanbod op, zodat 

er geen elektriciteitscentrale hoeft bij te schakelen.  
- De energiekosten zullen flink dalen.  

Nadelen  
- De kosten van inductieladen is op dit moment nog te hoog.  
- Het elektrische voertuig moet worden uitgerust met laadapparatuur; standaard 

ingebouwd of apart in te bouwen. Denk aan een magnetische spoel en de AC-
DC omvormer.  

- Inductieladen levert nu nog teveel vermogensverlies op voor een hoog 
laadrendement. 

- Dynamisch inductieladen is qua investering een enorme operatie. 
- Aan het behalen van een concurrerende snelheid van draadloos laden gaan 

eerst nog veel testen vooraf. Het laadrendement van inductieladen is nog in 
ontwikkeling.  

- Een inductielader met inductiespoel in de grond is niet of nauwelijks 
verplaatsbaar. 

- De technologie waaronder het installeren van de inductielader in de grond en 
de aansluitingen op de netaansluiting en het inpassen daarvan, vormt een 
uitdaging.  

- Je bent niet volledig onafhankelijk. 
- Bij het opslaan van zonne-energie gaat er altijd een paar procent van de 

energie verloren. 
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Conclusie  
Er zitten veel voordelen aan het opladen en ontladen van elektrische voertuigen, 
maar ook wat nadelen. Onze mening is dat draadloos opladen en ontladen te 
toekomst is.  

Persoonlijk lijkt het ons super makkelijk om doormiddel van inductieladen een auto 
op te laden en zo ook kan gebruiken als thuisbatterij, aangezien het een super 
handig is en ik zo toch een beetje onafhankelijker van het elektriciteitsnet ben.  

Draadloos opladen is de toekomt, misschien is het nu nog te duur en vol in de 
ontwikkeling, wij geloven dat inductieladen en EV te gebruiken als thuisbatterij de 
toekomt word.  

Het is niet alleen makkelijk en ontlast het net, maar het is ook minder vandalisme 
gevoelig, er is geen kabel meer nodig die in de weg ligt en zo kom je niet snel zonder 
stroom te zitten! 


