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NEN 4288 gaat aansluiten bij NEN 3140 en NEN 3840:

‘Buurtbatterij’ wordt ‘opslag
systeem elektrische energie’
De ‘buurtbatterij’ wordt snel volwassen. Eind vorig jaar ging bij NEN de Werkgroep Buurtbatterijen van
start met de ontwikkeling van een norm daarvoor. En nu al draagt een eerste ontwerp de werktitel
‘NEN 4288 - Bedrijfsvoering van opslagsystemen voor elektrische energie’. De term buurtbatterij kan
namelijk de suggestie wekken dat de omgeving daar zelf wel voor kan zorgen. Maar niets is minder
waar, verzekert ir. Paul Hoorens: “Dat is werk voor elektrotechnische vakmensen.” Bovendien komen ze
Een duurzamere wereld in de visie van technische onderneming Croonwolter&Dros.

niet alleen in de buurt te staan.

uiteen van de kleine cellen in mobiele telefoons tot enorme

weer worden verbruikt. Dan hoeft er minder energie te
worden teruggeleverd aan het openbare elektriciteitsnet.

NEN 4288 gaat daarom op de eerste plaats aansluiten bij

brancheorganisatie Techniek Nederland is hij bij NEN lid van

batterijen in elektrische auto’s.

de normen NEN 3140 en NEN 3840. Die zijn gericht op het

de Werkgroep NEN 4288 die deze nieuwe norm ontwikkelt.

In verhouding tot de omvang bevatten ze veel meer energie

veilig werken aan en met elektrotechnische installaties bij

Hij legt uit wat de functie van deze geheel nieuwe elektro-

dan de traditionele zink-kool en nikkel-cadmium batterijen,

TRANSPORTVERLIEZEN

laag- en hoogspanning. Daartussen gaan slimme ‘grid-

technische norm wordt.

of loodaccu’s.

Dergelijk direct verbruik van zonnestroom – bij voorkeur bij

gebonden’ systemen in het kader van de energietransitie

gelijkspanning – levert een aanzienlijk hoger energetisch

een belangrijke buffer vormen voor de tijdelijke opslag van

LITHIUM-ION

‘NEN 4288 sluit op de eerste plaats aan bij NEN 3140

rendement op, dan wanneer zij eerst als wisselstroom wordt

elektriciteit.

Een van de batterijtypen die zullen worden toegepast in grote

en NEN 3840’

teruggeleverd aan het publieke elektriciteitsnet om daar

opslagsystemen is lithium-ion. De vraag naar elektrische en
Paul Hoorens is Consultant Hoogspanning en Energie

elektronische producten die werken op ‘gewone’ lithium-ion

Dat brengt extra risico’s voor de veiligheid met zich mee.

transitie bij techniekbedrijf Croonwolter&Dros. Namens

batterijen neemt al jaren toe. De formaten daarvan lopen

Wie de accu van een elektrische fiets laat vallen en deze

Bovendien wordt de elektriciteitsvoorziening hierdoor minder

vervolgens op de lader aansluit, kan al brand veroorzaken.

zwaar belast. Dat kan de gemeenschap grote besparingen

Laat staan wat er kan gebeuren bij de tijdelijke opslag van

opleveren bij de uitbouw van de bestaande netten tot een

enorme vermogens aan duurzame zonnestroom, in opslag-

openbaar en duurzaam ‘smart grid’ in het kader van de

systemen ter grootte van een vrachtwagencontainer.

energietransitie.

ENERGY STORAGE NL:

Grootschalige elektriciteitsopslag

Tot slot kan bij tekorten aan zonnestroom het systeem voor

BUFFERING

tussentijdse opslag via het openbare net worden aangevuld

Energy Storage NL heeft samen met NL-ingenieurs een

langdurige energieopslag mogelijk maken. Zo moet belemmerende 

In deze omvang worden ze onder meer ingezet als buffer

vanuit overschotten in andere regio’s.

10-stappenplan ontwikkeld, om Nederland in een leidende positie

wet- en regelgeving worden aangepast. En er zal een integrale

voor de tijdelijke opslag van zonne-energie. Deze kan direct

Deze processen worden aangestuurd door intelligente

te brengen op het gebied van grootschalige elektriciteitsopslag.

kosten/batenanalyse worden gemaakt.

ter plaatse weer worden verbruikt. Dat is nodig om ook

regelsystemen op deze voorzieningen, als onderdeel van het

Verwacht wordt dat de investeringsbereidheid hierdoor zal toenemen,

over elektriciteit te kunnen beschikken wanneer de zon níet

smart grid.

Alleen met innovatieve systemen daarvoor kan de continuïteit van de

waardoor ontwikkeltrajecten binnen Europa snel kunnen worden

schijnt, en ’s avonds of ’s nachts.

energielevering binnen Europa worden gewaarborgd, ook wanneer in

opgestart, aldus de organisatie.

NIET DOOR DE BUURT

bepaalde regio’s de zon niet schijnt, of de wind niet waait.
In het stappenplan hiervoor worden de actiepunten beschreven die

20

vervolgens weer van te worden afgenomen.

www.energystoragenl.nl
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Op deze manier kunnen tijdelijke overschotten aan

“Dergelijke tijdelijke opslagsystemen kunnen echt niet

zonnestroom later bij tekorten daaraan binnen collectieve

door de buurt zelf worden onderhouden, beheerd en

micro-grids in buurten, wijken en woongebouwen direct

geïnspecteerd”, verzekert Paul Hoorens als specialist op
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alle hierbij betrokken partijen zich houden.”

grote hoeveelheden zonnestroom echter nu al nauwelijks

NEN 4288

Net als bij de huidige bekende elektriciteit-verdeelstations

meer verwerken. Dat werd tijdens de mooie zomer van het

De Werkgroep NEN 4288 valt onder de normcommissie

in buurten en wijken speelt de veiligheid voor de omgeving

afgelopen jaar al duidelijk.

bij NEN, die tevens verantwoordelijk is voor de normen

een grote rol.

Daarom moeten ze worden getransformeerd naar duurzame

NEN 3140 en NEN 3840 voor het veilig werken aan en met

smart grids met stromen in twee richtingen. Die gaan de

installaties voor respectievelijk laag- en hoogspanning.

Ze komen overigens niet alleen in woonbuurten en -wijken

collectieve intelligente micro-grids met opslagsystemen in

Ook deze normen zijn het afgelopen jaar vernieuwd.

te staan, maar ook bij fabrieken, bedrijven, grote gebouwen

buurten en wijken met elkaar verbinden, om overschotten

NEN 4288 voor de bedrijfsvoering van opslagsystemen voor

of evenementenhallen. Ook daar moeten ze in het kader van

en tekorten over een weer aan te vullen. Bedrijven als

elektrische energie gaat op de eerste plaats verwijzen naar

de veiligheid professioneel worden onderhouden en beheerd.

Croonwolter&dros hebben er gespecialiseerde afdelingen

die twee normen.

voor.

Er is immers sprake van zowel laag- als hoogspanning.

SNELLE ACTIE

Deze normen voorzien al in tal van veiligheidsvoorschriften

Tot slot kunnen collectieve opslagsystemen gemakkelijker
worden verbonden met de meldkamers of storingsdiensten

‘Dit kan de gemeenschap grote besparingen opleveren’

en -maatregelen voor de afzonderlijke hierbij betrokken
marktpartijen en organisaties.

van de beheerders. Die kunnen 7 x 24 uur per week
Tijdelijke opslagsystemen voor duurzame elektriciteit worden langzaam maar zeker een

onmiddellijk actie ondernemen bij calamiteiten.

Daarnaast wordt verwezen naar de elektrotechnische

te beperken moet decentraal opgewekte zonnestroom eerst

productnormen voor batterijen, laad/ontlaadsystemen,

De transitie-specialist: “Als we de tussentijdse opslag

zo veel mogelijk direct ter plaatse weer worden verbruikt, bij

en andere elektrotechnische onderdelen en materialen.

allemaal individueel, in eigen huis gaan regelen kan de

voorkeur met zo min mogelijk omzet- of transportverliezen.

Het is de verantwoordelijkheid van de fabrikanten dat hun

bekende verschijning.

 dit gebied. “Dat is werk voor professionals, bij voorkeur

Om de publieke investeringen in deze nieuwe infrastructuur

producten aan deze internationale normen voldoen.

gecertificeerd of erkend, en met werkwijzen op basis van

publieke veiligheid veel minder goed worden gewaarborgd.

normen.”

De elektrische auto als energiebuffer is daarom al een beter

Paul Hoorens: “Nu we af moeten van fossiele brandstoffen

Maar de engineers, installateurs en inspecteurs dienen te

alternatief voor lokale opslag. Bij opslag in de openbare

zal het stroomverbruik nog veel sneller stijgen dan het de

controleren of die producten, componenten en materialen

De eerste NEN 4288 die nu zijn voltooiing nadert is

ruimte kunnen de hulpdiensten bij calamiteiten ingrijpen.

afgelopen jaren al deed. Niet alleen bij de mensen thuis,

voldoen aan de toepassings- en installatievoorschriften.

slechts één van die normen. Hij gaat verwijzen naar grote

Daar kan veel beter aan de veiligheidseisen worden voldaan.

hetzelfde geldt voor het bedrijfsleven. Dat vraagt om grote,

aantallen andere elektrotechnische maatstaven, waaronder

Gaat het onverhoopt alsnog mis, dan kunnen de brandweer

intelligente, en vooral veilige systemen voor tussentijdse
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de productnormen voor accu’s, batterijen en complete

en andere diensten in ieder geval met behoud van eigen

opslag. Wanneer de slimme laadsystemen voor e lektrische

Daarnaast verwijst NEN 4288 naar de bestaande normen

opslagsystemen.

veiligheid goed hun werk doen.”

auto’s ook onderdeel worden van deze energieketen,

voor laag- en hoogspanning, plus de NPR 9090 voor het

Op basis van de nieuwe norm kan ook de gemeentelijke

dan levert dit nog veel meer energetisch - en dus ook

gelijkspanningsgedeelte. DC-installaties vereisen namelijk

overheid veiligheidseisen stellen aan opslagsystemen in de

economisch - rendement op.”

specifieke kennis en vaardigheden vereisen. Deze worden in

publieke omgeving.

Voor de specialisten op dit gebied staat het vast.

de praktijkrichtlijn NPR 9090 beschreven.

De systemen voor tussentijdse opslag van duurzame

Zijn er elektrische auto’s aan het micro-grid met opslag

elektriciteit gaan een hoofdrol spelen in de energietransitie.

systeem gekoppeld, dan is ook NEN 9140 van kracht.

‘Hierdoor wordt de elektriciteitsvoorziening minder belast’
Dat zijn puur technische internationale normen voor de

BALANS

batterijfabrikanten. Ze strekken zich niet uit over organisatie

Tot slot kunnen collectieve opslagsystemen binnen micro-

van een veilige bedrijfsvoering in de dagelijkse Nederlandse

grids vanuit hun afgeschermde en beveiligde positie worden

praktijk. Daarvoor is de eerste NEN 4188 in ontwikkeling.

gekoppeld aan het openbare en duurzame smart grid. Via



de net-automatisering gaan deze ‘grids’ interactief op elkaar

GEEN THUISOPSLAG

reageren. Alleen zo kan de balans tussen vraag en aanbod

Door de grote hoeveelheid duurzame energiebronnen is in

van duurzame elektriciteit, zowel lokaal als landelijk en

Duitsland een beperking van de teruglevering van zon-

internationaal, in stand worden houden.

nestroom aan het openbare net al veel vaker aan de orde.
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Daar worden steeds meer individuele opslagsystemen voor

INSTALLATIEBRANCHE

zonne-energie bij de mensen thuis toegepast.

Er mag in Nederland geen huis meer worden gebouwd

Paul Hoorens zou dergelijke thuisopslag (nog) niet adviseren,

zonder zonnepanelen, vertelt Hoorens verder. Ook steeds

net zo min als een grotere collectieve opslag binnen de

meer grote ondernemingen beleggen de daken van hun

muren van bijvoorbeeld een appartementencomplex of

bedrijfspanden met pv-systemen, die worden aangesloten

bedrijfsgebouw.

op de openbare elektriciteitsnetten.

Want: “Mocht bij inpandige elektriciteitsopslag brand

Deze ontwikkeling is niet meer te stoppen. Zonne-energie is

uitbreken, dan is die voor de brandweer lastig te blussen.

niet alleen schoon, maar ook gratis. De installaties hiervoor

Bij collectieve opslagsystemen buiten in de omgeving is de

uiteraard niet. Fossiele brandstoffen zijn niet alleen vervui-

veiligheid door professionals en hulpdiensten veel beter te

lend, maar ook eindig en raken op.

handhaven. Dat vraagt echter wel om een norm waaraan

De bestaande openbare elektriciteitsnetten kunnen de
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Collectieve inpandige opslag van elektriciteit in onder meer woongebouwen wordt nog niet aanbevolen.
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•	De organisatorische en beheersmatige maatregelen
die moeten worden genomen bij het werken aan de
opslagsystemen
•	De verschillende uitvoeringen van grootschalige
opslagmiddelen voor elektrische energie
•	Hoe deze kunnen worden samengesteld tot een systeem
•	De eisen die aan de elektrotechnische veiligheid worden
gesteld
•	De voorwaarden die gelden voor de fysieke veiligheid
•	De veiligheidseisen die vanuit de omgeving worden
gesteld
•	De maatregelen die worden genomen bij calamiteiten
•	De mechanische en bouwkundige aspecten
Via tijdelijke opslag kan duurzame elektriciteit het beste zo dicht mogelijk bij de bron

•	Het beheersen van de veiligheid bij de ontmanteling

weer worden verbruikt. Gebeurt dat bij gelijkspanning dan is het energetische rendement

•	De voorwaarden voor circulariteit

nog hoger.

•	En dit alles met verwijzing naar alle van toepassing
zijnde specifieke normen.

 En zo kunnen er nog veel meer normen aan de orde zijn.
De afzonderlijke partijen en organisaties die bij het beheer

Hij voegt daaraan toe, dat de werkgroep de norm zo

en de bedrijfsvoering van de innovatieve opslagsystemen

toegankelijk mogelijk wil houden. Niet alleen voor elektro-

betrokken raken hoeven niet al die normen te kennen.

technici en de overheid, maar voor een deel ook voor de

Wel dienen zij er vanuit de eerste NEN 4288 op toe te zien,

(organisaties van) eindgebruikers.

dat de vakbekwame elektrotechnici die zij hierbij inschakelen

De norm is niet gericht op fabrikanten. Die hebben al hun

de relevante normen kennen en zich er aan houden.

eigen internationale normen en standaarden, die gaan
technisch-inhoudelijk veel verder.

‘Tijdelijke opslag als buffer tussen microgrid en smart grid’

Paul Hoorens tot slot, samengevat: “Het gaat hier niet om
de technische productveiligheid, maar om de collectieve

Wat komt er verder in deze norm te staan? Paul Hoorens

beheersing van de veiligheid rondom opslagsystemen in de

beperkt zich tot de hoofdlijnen:

publieke ruimte.”
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Alles over NEN 1010 op één platform!

WERKEN MET NEN 1010
•
•
•
•

NEN 1010, NPR 5310, NEN 4010, NPR 9090 en NEN 8012 online
Simpel notities, bladwijzers en eigen content toevoegen
Toegang tot een online training over NEN 1010
Inclusief overzicht van alle Nederlandse bepalingen uit NEN 1010:2015

Ga naar www.werkenmetnen1010 en probeer 30 dagen gratis uit!

Tijdelijke opslagsystemen
zijn er in allerlei soorten en
maten.
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