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Perfecte vaartijd? 
Vaak willen mensen de hele dag met hun boot varen en recreëren. Op basis van 
data hebben wij een analyse gemaakt over hoe lang mensen  hun boot 
daadwerkelijk varen gedurende een dag. Dit maakt het mogelijk een redelijke 
indicatie te geven over de duur en afstand van het gebruik.  
 

Omgeving Gebruik Afstand Uren per dag 

Lokaal Korte afstanden Tot 25 kilometer 2 - 3 uren 

Reizen Middel afstanden Tot 45 kilometer 3 - 5 uren 

Dag reizen Dag afstanden Tot 85 kilometer 6 - 8 uren 

 

Welke capaciteit is benodigd? 
De benodigde batterij capaciteit is sterk afhankelijk van de gebruikstijd van de motor 
en de power van de motor. Onderstaande tabel bevat voorbeelden van het verbruik 
tijdens het varen op kruissnelheid (tussen 60% en 70%).  
 

Boot lengte 
(meter) 

5 6 7 8 9 

Kruissnelheid 
(km/h) 

7 8 8,5 9 9,5 

Ingangsvermogen 
(kW) 

1 1,25 2 2.5 3,5 

Bovenstaande data is gegeven als een indicatie en kan sterk wijzigen op basis van 
het gewicht, materiaal, vorm en dimensies van de boot. 
 
Met het geschatte motor vermogen is het mogelijk om een schatting te maken van 
de benodigde batterij capaciteit. Dit kan worden bepaald met behulp van de 
volgende formule. 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑖𝑡𝑏𝑒𝑛𝑜𝑑𝑖𝑔𝑑[𝑘𝑊ℎ] = 𝑉𝑒𝑟𝑚𝑜𝑔𝑒𝑛𝑏𝑒𝑛𝑜𝑑𝑖𝑔𝑑[𝑘𝑊] ⋅ 𝑟𝑢𝑛𝑡𝑖𝑚𝑒[ℎ] 

Middels de benodigde capaciteit zou er een batterij pakket geselecteerd kunnen 
worden. De meeste batterijen worden alleen in Ah weergegeven dit vanuit kWh 

worden omgezet met de volgende conversie. 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑖𝑒𝑖𝑡[𝐴ℎ] =
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑖𝑡[𝑊ℎ]

𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑔𝑒 [𝑉]
 

 
Dus voor bijvoorbeeld een 8 meter lange boot, uitgerust met een 5kW motor zal met 
kruissnelheid rond de 50% vermogen gebruiken. Dit levert een benodigd vermogen 
van 5⋅0,5=2,5 kW, op dit vermogen wordt een perfecte vaartijd van8 uur gevraagd 
voor dagreizen. De combinatie hier van levert dan op een benodigde capaciteit van 

2,5⋅8=20 kWh, met conversie 
20.000

50
=400Ah. Op basis hiervan kan een enkele batterij 

geselecteerd worden, of een pakket worden samengesteld voor optimale 
gewichtsverdeling. 
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Batterij types 
Om energie in de vorm van elektriciteit op te slaan zijn twee hoofd types beschikbaar 
om uit te kiezen. Het eerste en meest bekende type is Loodzuur, deze technologie 
wordt al veelvuldig gebruik in bijvoorbeeld auto’s als start batterij. Ook worden deze 
vaak toegepast in boten om elektriciteit op te slaan voor navigatie en verlichting. Het 
tweede type dat voor deze toepassingen geschikt is, is lithium. Hierbinnen zijn ook 
weer verschillende types, zo is er Lithium-Ion wat veelvuldig wordt toegepast in 
smartphones. De andere variant is Lithium ijzerfosfaat (LiFePO4), Dit type is ook de 
variant die wij aanbieden.  
Elk type batterij heeft zijn eigen voordelen en nadelen, enkele hiervan zijn in 
onderstaande tabel weergegeven.  
 
Type Voordelen Nadelen 

Loodzuur AGM 
batterij 

Lage aanschaf per Ah Maximale ontlaad 
capaciteit van 50% 
 

Bekende techniek en lange 
gebruiksgeschiedenis 

Hoog in gewicht per Ah 

Laag risico ingeval van brand 

Lithium batterij 

Hoge energiedichtheid (Ah/kg) Verhoogd risico in geval 
van brand 

Maximale ontlaad capaciteit 
van 80% 

Relatieve hoge aanschaf 
per Ah 

 
Een groot verschil tussen loodzuur en lithium is de energiedichtheid. Om dit duidelijk 
te visualiseren is onderstaand een illustratie weergegeven. Hier is een vergelijking 
gemaakt van een enkele lithium batterij  als een zwarte doos. Rondom deze lithium 
batterij zijn transparante dozen te zien, deze representeren loodzuur batterijen. 
Duidelijk hierdoor is het verschil in dichtheid en bruikbare capaciteit. Want om een 
enkele lithium batterij aan energie te krijgen zijn 8 loodzuur batterijen nodig.  
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Batterij opties 
 

Net 
capaciteit 

Artikel 
nummer 

Omschrijving Aantal Dimensie[cm]1 Gewicht[kg]2 

0.79 kWh 300002626 RDT 12V 60Ah LiFePO4 batterij 1 26x17x22 cm 8 

1.28 kWh 300002627 RDT 12V 100Ah LiFePO4 batterij 1 33x17x23 cm 13 

2.56 kWh 300002628 RDT 12V 200Ah LiFePO4 batterij 1 52x27x23 cm 28 

1.54 kWh 300002626 RDT 24V 60Ah LiFePO4 batterij 2 26x17x22 cm 8 

2.56 kWh 300002627 RDT 24V 100Ah LiFePO4 batterij 2 33x17x23 cm 13 

5.12 kWh 300002628 RDT 24V 200Ah LiFePO4 batterij 2 52x27x23 cm 28 

3.07 kWh 300002631 RDT 48V 60Ah LiFePO4 batterij 1 34x33x26 cm 30 

5.12 kWh 300002632 RDT 48V 100Ah LiFePO4 batterij 1 51x35x26 cm 50  

10.24 kWh 300002633 RDT 48V 200Ah LiFePO4 batterij 1 60x42x24 cm 75  

20.48 kWh 300002634 RDT 48V 400Ah LiFePO4 batterij 1 88x65x26 cm 160  

6.14 kWh 300002631 RDT 96V 60Ah LiFePO4 batterij 2 34x33x26 cm 30 

10.24 kWh 300002632 RDT 96V 100Ah LiFePO4 batterij 2 51x35x26 cm 50  

20.48 kWh 300002633 RDT 48V 200Ah LiFePO4 batterij 2 60x42x24 cm 75  

40.96 kWh 300002634 RDT 48V 400Ah LiFePO4 batterij 2 88x65x26 cm 160  

 

 
1 Dimensies per batterij 
2 Gewicht per batterij 


