
Afscheid van de gaskookplaat…

Dit magazine valt in de bus in de aanloop naar 
Ecomobiel en de Energievakbeurs. Dat die 
combinatie logisch is wordt mij steeds duidelijker. 
Afgelopen zomer ben ik verhuisd naar een huis 
uit 1935. Een mooi huis, maar nog wel een 
energetisch rampgebied, met een energielabel ver 
in het alfabet. 

Ik heb mezelf tot dit najaar gegeven om de muren 
en kruipruimte te laten isoleren. Heel nuttig, maar 
verder rechttoe rechtaan. Spannender wordt het bij de 
voorbereidingen van een nieuwe keuken. Het huis heeft 
gas, maar niet in de keuken. We moeten het nu redden 
met een oude keramische kookplaat, wat bij ons leidt 
tot overkokende pannen en aangebrand eten.  Gaan we 
straks de gasleiding naar de keuken doortrekken om weer 
te koken zoals we deden of maken we dan nu de stap 
naar inductiekoken? Dat laatste past wel meer in mijn 
toekomstbeeld, maar het vergt toch lef om van de oude 
vertrouwde gaskookplaat af te stappen.

Bij de aankoop van het huis hebben we ook gekeken naar 
de ligging van het dak: kunnen er wel zonnepanelen 
op? Ons schuine dak ligt op het zuiden, dus dat moet 
lukken. Maar hoeveel zonnepanelen moeten we kiezen? 
Gelijk een ruim aantal, zodat we ook klaar zijn voor 
een elektrische auto? Of toch een zonneboiler erbij? En 
wanneer komt de elektrische auto er dan? Op dit moment 
vind ik de aanschaf van een elektrische auto nog een te 
grote aanslag op de portemonnee; we moeten immers 
ook nog isoleren en zonnepanelen op het dak leggen. 
Ik wacht op het aanbod van tweedehands elektrische 
auto’s dat vanaf volgend jaar waarschijnlijk zal ontstaan 
en zal groeien de komende jaren. Ook die overstap zal lef 
vergen, want hoe mooi en fijn elektrische auto’s ook zijn 
en rijden, in de praktijk is vooral het laden anders dan 
wat we gewend zijn.

Gelukkig zie ik om mij heen steeds meer mensen die 
overstappen op een elektrische auto. Ik spreek collega’s, 
vrienden en buurtgenoten die tot voor kort weinig 
wisten over elektrische auto’s en nu zelf elektrisch rijden. 
Voordat de auto er is komen ze mij vragen stellen over 
het opladen en de actieradius. Met informatie over laden, 
laaddienstverleners en apps die beschikbaar zijn probeer 
ik ze zo goed mogelijk op weg te helpen. Maar een maand 
later, na de eerste ervaringen, zijn zij het die mij van alles 
kunnen vertellen over de auto, goede snelladers en de 
actieradius in verschillende omstandigheden.

Een collega vertrok zelfs met een grote kano op het dak 
van haar volledig elektrische auto naar Zuid-Italië. Met 
een rek op de trekhaak en twee steunpunten op het 
dak werd de kano bevestigd. Van tevoren vond ze het 
wel spannend, zou het allemaal goed gaan en hoeveel 
sneller is de batterij leeg met zo’n gevaarte op het 
dak? Bij terugkomst bleek alles vlot verlopen te zijn. En 
was het spannend? Nee, dat bleek erg mee te vallen, 
behalve dat iedereen haar aanstaarde op de snelweg, 
nog een geluk dat dat niet tot ongelukken heeft geleid. 
S mart charging op de camping was er in de eerste 
basis ook al bij: als de buren de elektrische kookplaat 
aanzetten stopte de auto met laden en als de buren 
klaar waren kon er weer geladen worden.

Je komt nu nog met een smeuïg verhaal thuis als 
je met een volledig elektrische auto op vakantie 
gaat, maar het kan al wel. En over een paar jaar zijn 
er zoveel van dit soort verhalen dat het normaal 
begint te worden. Dat zal particulieren helpen om 
te kiezen voor een elektrische auto. Want net als bij 
het achterlaten van een gaskookplaat is ook voor die 
beslissing weer wat lef nodig.

Suzan Reitsma

DE 2WIELER
27

Batterijenpakket en SmeshGear geheime wapens
In de rubriek de tweewieler spreekt Smart E-Mobility ieder kwartaal met een Nederlandse 
producent van elektrische scooters, fi etsen of andersoortige twee- en driewielers. In deze 
editie misschien wel de meest bijzondere 2Wieler die ooit in Smart E-Mobility heeft gestaan: 
STORM Wave, een zelfvoorzienende elektrische motor van een studententeam…
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De studenten van STORM Eindhoven zijn inmiddels een 
maand onderweg. Technische problemen op de eerste dag 
met de omvormer – het onderdeel dat vermogen naar de 
motor levert – leverde direct al een fl inke spanning en uitda-
ging op. Na nachtelijke werkzaamheden kon op dag 2 de weg 
van München naar Wenen vervolgd worden. Inmiddels liggen 
landen als Roemenië, Bulgarije, Turkije, Iran en Oezbekistan 
achter het team. De komende maand wordt Azië doorgetrok-
ken waarna het team begin oktober met luchttransport 
Amerika zal betreden. Maar wat zijn nu de kritische (succes)
onderdelen van de STORM Wave?

Technische specifi caties
Eerst maar eens beginnen met de technische specifi caties 
van de elektrische motor. Binnen 5 seconden accelereert 
de tweewieler van 0 naar 100 kilometer. De topsnelheid is 
160 kilometer per uur en de actieradius is gebaseerd op de 
gangbare NEDC-testen 380 kilometer. Eenmaal op de motor 
weet de bestuurder een gewicht van 340 kilogram onder 
zich. Volledig leeg – dus zonder batterijen – weegt het 
voertuig minder dan de helft, te weten 160 kilogram. De 
(reserve)voor- en achterbanden zijn geleverd door Dunlop. 
Het door het team zelf ontwikkelde frame van aluminium 
is geproduceerd door Soltech Fijnmetaal. De eveneens zelf 

ontwikkelde voorwielophanging Hossack is gerealiseerd 
met een bijdrage van CoMaTech en Innometaal. De ‘dubbele 
swingarm’, oftewel de achterwielophanging is met hulp van 
de AMT Group gemaakt. De schokdempers ten slotte zijn 
afkomstig van TFX Suspension.

Batterijpakket
Om 23.000 kilometer in 80 dagen af te leggen had STORM 
Eindhoven niet 1, maar 2 motoren te bouwen. Bovendien ma-
ken de studenten voor een van de meest kritische onderdelen, 
het batterijpakket, gebruik van een modulaire uitvoering. Dit 
leidt er toe dat de batterijen verwisselbaar zijn in een tijdsbe-
stek van 7 minuten. Laden van de batterijen neemt 8 uur in 
beslag, tenzij gekozen wordt voor snelladen. Dan worden de 
batterijen in 38 minuten van 0 naar 80 procent geladen.

Geheim wapen
Het tweede echte geheime wapen – het batterijpakket ziet 
het studententeam eveneens als een uniek instrument – is 
de SmeshGear. De SmeshGear maakt het voor het team mo-
gelijk veel energie te besparen. De SmeshGear is een bedie-
ningssysteem voor een planetair tandwielstelsel met een 
rendement van 100 procent. SmeshGear is volgens het team 
en Smesh (red. het bedrijf achter de vinding) het beste uit 

3 bestaande transmissies: de eenvoud van een handge-
schakelde transmissie, het gemak van een automatische 
transmissie en het rendement alsof er geen transmissie is. 
SmeshGear kan vertragen, versnellen en/of omkeren onder 
vollast met behoud van rendement. Daardoor kunnen er 
een veel kleinere motor en lichtere infrastructuur gekozen 
worden. Zo kan de SmeshGear onder andere toegepast 
worden in de industrie op aandrijfl ijnen, draaibanken, een 
shovel, een windmolen, een auto,  elektrische fi ets of zoals 
nu de elektrische motorfi ets. 
Daarmee lijkt ook de bedrijvigheid van STORM Eindhoven 
na het extreem succesvolle Solar Team Eindhoven direct zijn 
vruchten  af te werpen. Of zoals Carlo van de Weijer, director 
Strategic Area Smart Mobility bij STORM’s broedplaats 
TU Eindhoven (TU/e), het eerder al in Smart E-Mobility 
verwoordde: ‘Het is niet voor niets dat het gros van de nieuwe 
bedrijven ontstaat vanuit een universitaire wereld; kijk naar 
Google, Microsoft en Facebook. De doorbraak van morgen is 
het rare idee van gisteren.’

De laatste ontwikkelingen in de 80 Day Race en de vorderingen 
van STORM Eindhoven zijn bij te houden via de dagelijkse blog 
en wekelijkse videoverslagen van het team op de website van 
het team: www.storm-eindhoven.com. 

Elektrische motorfi ets STORM Wave onderweg:


