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Voor de energievoorziening is wisselspanning al meer dan een eeuw de 
norm. Dat kan de komende jaren veranderen. Gelijkspanning biedt voordelen 
bij zowel nieuwe vormen van elektriciteitsopwekking als bij apparaten die 
stroom gebruiken. De eerste grootschalige toepassingen van gelijkstroom 
komen er aan.

DC als netspanning
Lagere	kosten	dankzij	gelijkspanning

Voordat elektriciteit in alle huishoudens en gebouwen door-
drong vond er een felle strijd plaats tussen enerzijds Thomas 
Edison en anderzijds George Washington en Nikola Tesla. 
De eerste was een groot voorstander van gelijkstroom (DC) 
en bouwde hiervoor verschillende netwerken. De andere 
twee natuurkundigen kozen voor wisselstroom (AC), omdat 
dit grote technische voordelen had. De kansen voor gelijk-
stroom zijn echter aan het keren. Als het aan Harry Stokman 
ligt, kan dat niet snel genoeg zijn. “Ik ben er van overtuigd dat 
gelijkspanning leidt tot lagere kosten en eenvoudiger instal-
laties in gebouwen,” aldus Stokman, directeur van Direct 
Current; een bedrijf dat DC- en hybride AC/DC-installaties 
ontwerpt en de elektronica ontwikkelt om deze aan te sturen 
en te beheersen. Hij is tevens oprichter en directeur van de 
Nederlandse Stichting Gelijkspanning.
Stokman heeft goede argumenten. “Alle apparaten die we 
gebruiken voor dataverwerking en communicatie werken 
op gelijkstroom. Denk aan computers, servers, smartpho-
nes en tablets. Daarnaast wordt voor verlichting steeds vaker 
gebruik gemaakt van LED, omdat dit energiezuinig is. Ook 
die vorm van verlichting werkt op DC. Het zelfde geldt voor 
de laadstations van auto-accu’s alsmede al onze audio- en 
videoapparatuur.”
Tegelijkertijd wordt er steeds meer elektriciteit opgewekt als 
gelijkstroom, zoals in zonnecellen en brandstofcellen en zien 
we dat de wisselende spanning en frequenties van de stroom 
die windturbines genereren, geëlimineerd wordt door deze 
stroom eerst om te zetten in DC. Pas daarna gaat het via 
frequentieregelaars als AC het net op.
Er is nog een andere ontwikkeling, zegt Stokman. “Het hui-
dige AC-netwerk is niet gebouwd om stroom die decentraal 
wordt opgewekt op te nemen en in ‘omgekeerde richting’ te 
transporteren. Om het net geschikt te maken voor het snel 
toenemende tweerichtingsverkeer zijn grote aanpassingen 
nodig om overbelasting te voorkomen. Het net moeten wor-

den verzwaard met dikkere kabels, grotere 
analoge transformatoren en andere voorzie-
ningen in de tussen- en onderstations. Dat is 
kostbaar en kost bovendien veel grondstof-
fen.”
Bij dit alles kun je de logische vraag stellen 
waarom we van alle opgewekte elektriciteit 
eerst AC maken, om vervolgens een groot 
deel weer om te vormen tot DC, met alle 
verliezen van dien. Het even logische ant-
woord voor dit moment is natuurlijk dat we 
nu eenmaal een hoogspannings- en distribu-
tienet voor AC hebben.

Netwerken	en	besparen
Stokman is een man met een missie, maar 
hij staat met beide benen in de elektrotech-
nische realiteit. “Ik pleit er niet voor om het 
hele netwerk om te gaan bouwen, maar ik 
wil wel DC toepassen, waar dat voordelen 
biedt. Daarvoor zijn nieuwe componenten 
nodig en die ontwikkel ik met mijn bedrijf.”
Stokman is intussen lang niet meer de enige 
die gebruik wil maken van de voordelen van 
DC. De TU Delft is nauw betrokken bij 
het Europese programma Direct Current 
Distribution Smart Grid, waarin onderzocht 
wordt hoe bijvoorbeeld complete woon-
wijken hun eigen elektriciteit opwekken en 
als DC intern distribueren. Dat is nog toe-
komstmuziek. Er zijn intussen wel bedrijven 
en bedrijventerreinen die de stap naar DC 
gezet hebben.
Een voorbeeld is het project Demonstratie 
Ontwikkeling Energie-infrastructuur DC 

(DOE DC) in de bloemenkas van tuinbouw-
bedrijf Vreeken Bouvardia in Rijsenhout. In 
dit project wordt een kas van 2,2 hectare 
ingericht met DC-groeilichten (LED) op 
een DC-net op 700 V. Bijzonder hieraan is 
volgens Stokman dat de energielevering in 
de kas commercieel rendabel is. “Dit is geen 
proeftuin meer, maar een demonstratiepro-
ject met een rendabele business case. Veel 
partijen participeren, waaronder Solar Green 
Point, Siemens Nederland en mijn bedrijf,” 
aldus Stokman. 
Ook netbeheerder Alliander doet mee. 
“Deze installatie biedt voor hen name-
lijk de mogelijkheid om een volwaardig 
DC-elektriciteitsnet te onderzoeken. Bij 
succes kunnen ze vervolgens ook andere 
tuinbouwbedrijven aansluiten.” Alliander 
is ook een partij die behulpzaam is bij het 
aanpassen van de netcodes. Voor DC moe-
ten deze worden aangepast. Het project in 
de Haarlemmermeer zal hiervoor als proef-
project dienen.
Het netwerk van Vreeken Bouvardia wordt 
gevoed door pv-cellen met een vermogen 
van in totaal 700 kW en een warmtekracht-
koppeling die maximaal 1.500 kW elektri-
citeit genereert. Doordat er geen omvor-
ming van DC naar AC nodig is, wordt een 
besparing in elektriciteitsgebruik bereikt van  
5 procent.

De WKK genereert wisselspanning, die 
wordt omgevormd in gelijkspanning. Dit 
heeft tot gevolg dat de WKK in een veel bre-

dere powerband kan werken. Zonder omvorming moet de 
verbrandingsmotor van de WKK zo constant mogelijk op 
1.800 toeren per minuut draaien om 50 Hz wisselspanning 
te produceren. Dankzij omvorming tot DC mag het toe-
rental echter fluctueren. Daardoor kan het toerental van de 
motor, en dus ook van de generator, worden aangepast aan 
de actuele behoefte aan elektriciteit. Stokman verwacht dat 
hierdoor een kwart minder gas nodig zal zijn om de WKK 
te laten draaien.
Ook in kantoorgebouwen leidt DC tot lagere kosten. ABN 
AMRO heeft advies- en ingenieursbureau Grontmij een 
studie laten doen naar het installeren van een DC-netwerk 
als onderdeel van de renovatie van een groot regiokantoor. 
De eerste vraag was of dit überhaupt mogelijk is. Dat blijkt 
het geval. In de eerste plaats zijn er in een kantoor al veel 
systemen die DC gebruiken. Naast de ICT-infrastructuur 
zijn dat bijvoorbeeld ook de beveiliging en brandmelding.
Alle installaties die grotere vermogens vergen, moeten ech-
ter worden omgebouwd of voorzien van DC/AC-omzetters 
voor de energievoorziening van bestaande liften en water-
pompen. Voor sommige systemen is het bij een renovatie 
sowieso voor de hand liggend om over te stappen op zuinige 
varianten die werken met DC. LED-verlichting is dan een 
voorbeeld dat direct in het oog springt.
Het onderzoek voor ABN AMRO laat zien dat het volledig 
overstappen op DC een investering vereist van 150.000 tot 
450.000 euro. De precieze hoogte van het bedrag hangt er 
onder andere vanaf of er delen hergebruikt worden of dat 
alle systemen geheel vernieuwd worden. De besparing op het 
elektriciteitsgebruik bedraagt 10 tot 12 procent. De terug-
verdientijd komt uit op tussen de 12 en 31 jaar.

Er is een goedkopere variant mogelijk. Als de gebouwinstal-
laties, zoals liften en pompen, niet worden omgebouwd of 
geschikt gemaakt voor DC, scheelt dit forse bedragen. Dan 
is er 60.000 tot 80.000 euro nodig. In dit geval worden de 
installaties ten behoeve van het kantoorwerk, vooral de ICT, 
vervangen. Op dit elektriciteitsgebruik wordt 14 procent 
bespaard. Voor de gebouwinstallaties is ook besparing moge-
lijk, maar die hangt in dit geval niet samen met de overstap 
naar DC. Deze besparing zit in het feit dat moderne appa-
raten en componenten zuiniger zijn dan oude exemplaren. 
Denk aan LED- ten opzichte van TL-verlichting. De terug-
verdientijd in dit geval bedraagt 14 jaar.
Een schaalniveau hoger is een compleet bedrijventerrein met 
DC bedienen. Dit is wat netbeheerder Liander gaat doen 
met een gecombineerd AC- en DC-netwerk op een bedrij-
venterrein in Lelystad. Liander wil met dit project meer 
inzicht krijgen in de mogelijkheden van gelijkstroomnetten 
en te onderzoeken wat de mogelijke energiebesparing is. Dat 
terrein ligt bij de luchthaven van Lelystad. De gedachte is dat 
partijen die zich daar vestigen, zelf stroom zullen opwekken. 
Ook moeten er duurzame openbare verlichting, laadmoge-
lijkheden en warmtekoudesystemen komen.

De keuze voor een dubbel uitgevoerd net hangt samen met de onbekendheid 
met DC. “Gelijkstroom in deze vorm is nog zo nieuw, dat sommige appara-
ten er nog niet rechtstreeks op kunnen worden aangesloten”, zegt Liander-
woordvoerder Carlo van der Borgt. “Om die reden zullen alle aansluitingen 
dus zowel in gelijk- als wisselstroom worden uitgevoerd. Dan kunnen bedrij-
ven kiezen waar ze hun apparatuur op aansluiten.”
De werkzaamheden gaan volgend jaar beginnen. In 2018 kunnen de eerste 
bedrijven op het nieuwe net aangesloten worden. Liander claimt daarmee de 
primeur te hebben van het eerste publieke gelijkstroomnet ter wereld. Over 
de benodigde investering voor het project doet het bedrijf geen uitspraak.

Normen
Voor DC zijn er nog nauwelijks NEN-normen. De jongste NEN 1010 kent 
nauwelijks nieuwe bepalingen voor DC, maar er is wel een DC Werkgroep 
van de Technische NEN 1010-commissie, die hier aan werkt. De werkgroep 
wil eerst overeenstemming bereiken binnen het internationale elektrotechni-
sche normalisatie-instituut IEC, voordat een nationale norm wordt geformu-
leerd. In de tussentijd kan de sector gebruik maken van een hoofdstuk over 
DC Nederlandse Praktijkrichtlijn NPR 5310 bij NEN 1010.
Harry Stokman is als DC-specialist betrokken bij deze materie. “Wat er in 
NEN 1010 op DC-gebied te vinden is, blijkt al veel meer dan we aanvan-
kelijk dachten. Niet naar de letter van de norm, maar wel naar de geest. 
Het gaat vooral om verschillen in aanduidingen, waarden en definities, zoals 
‘polen’ in plaats van ‘fasen’. Ook worden er andere eisen gesteld aan schake-
lingen en beveiligingen. Je hebt immers te maken met andere verschijnse-
len. Zo is corrosievorming door overslag in schakelmateriaal een probleem 
bij DC. Dat kun je echter ondervangen met productnormen. Een andere 
kwestie is dat er in DC-netten door de grote hoeveelheid elektronica voor 
o.a. de DC/AC-omzetting ook na afschakeling van alle gebruikers veelal nog 
stromen blijven lopen.”
DC Werkgroep analyseert en classificeert de risico’s en stelt een systeem op 
voor risicozone-indeling en -classificatie. Hierbij volgt de werkgroep een sys-
tematiek die lijkt op de normen bij de Europese Atex Richtlijnen voor de 
explosieveiligheid van elektrotechnische installaties, legt Stokman uit.
“De gevarenzones 1 en 2 kunnen we eigenlijk al afdekken op basis van de 
huidige NEN 1010 en het nieuwe pv-hoofdstuk in NPR 5310. De meest 
veilige zones 3 en 4 zijn bedoeld voor de eindgebruikers van elektrische 
installaties. Zone 0 wordt de zone met de hoogste risico’s. Voorbeelden zijn 
installaties die vaak schakelen en hogere DC-stromen en -spanningen schei-
den en installaties voor de tijdelijke opslag van elektriciteit bij hoge vermo-
gens. Deze zones mogen bij voorkeur alleen worden betreden door daarvoor 
opgeleide en mogelijk zelfs gecertificeerde personen. Daarvoor zijn wellicht 
nieuwe normen nodig, of moeten bestaande normen worden uitgebreid.”  •
Voor meer informatie zie www.etotaal.nl/achtergrond. 
Artikel “DC als netspanning”.

Voor meer informatie: 
Stichting Gelijkspanning www.gelijkspanning.org
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Duurzame energie heeft vaak de vorm van gelijkspanning

Gelijkspanning kan gecombineerd worden met datacommunicatie Tuinders hebben de voordelen van gelijkspanning al ontdekt Opslag van elektriciteit kan veel ruimte kosten De elektrische auto kan een grote stimulans worden voor gelijkspanningsnetten


