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Oostende – 9u – zeeniveau
Het is miezerig, koud en rustig aan 
de kust als ik de voordeur dichtsla. 
Maar het vooruitzicht op een dag 

roadtrip met de Polestar 2, een elektrische 
wagen van zo’n € 70 000, stemt me mild. 
Toch slaat mijn humeur meteen om als ik 
het portier van de wagen open: op het dash-
board staat niet de verhoopte 100 %, om aan 
te geven dat de batterij volledig is opgeladen 
na een nachtje aan het stopcontact, maar 
slechts 25 %. Rijbereik: 45 km. Met deze 
range geraak ik nog niet over de provincie-
grenzen, laat staan tot aan de andere kant 
van het land. Per uur laden was er welgeteld 
5 km bijgekomen. Les 1: je laadkabel gewoon 
in het stopcontact in huis steken, is niet vol-
doende. Een echte laadpaal is een must, bij 
je thuis of elders.

Oké, op zoek naar extra energie dus. Ik 
pak iets minder relaxed dan voorzien mijn 
spullen en zet koers naar de dichtstbijzijn-
de snellaadpaal, aan de rand van Oosten-
de. Daar heeft Fastned recent het voorlopig 
enige snellaadstation van België geopend. 
Zowel de zes laadpalen als de aangrenzende 

luchthaven liggen er verlaten bij. Ik koppel 
de wagen aan en proberen het laden te star-
ten met behulp van de Fastned-app, maar 
geen resultaat. Een tweede laadpaal? Het-
zelfde verhaal. Ook paal drie en vier gunnen 
me geen kWh. De gure zeewind maakt het 
er intussen niet aangenamer op. Na zes po-
gingen bij vier laadpalen bel ik naar Fastned 
zelf. Zij slagen er uiteindelijk, na twee pogin-
gen, in om van op afstand een laadcyclus in 
gang te zetten. Maar dit kan toch echt niet 
de bedoeling zijn.

Het laden gaat nu tegen een aardig tempo. 
Zeker de eerste twintig procent van de bat-
terij is in no time vol, tegen een vermogen 

van 150 kW. Daarna vertraagt het wat, en 
uiteindelijk duurt het toch nog 50 minuten 
voordat ik 52 kWh hebben, normaalgezien 
goed voor 370 km. Ik kan eindelijk op weg.

Ik laat de koningin der badsteden achter 
me en trek de polders in. Los van de batterij-
laadperikelen toont de Polestar dat hij prima 
rijdt op het bochtige parcours. Vervolgens 
ga ik verder landinwaarts, de E40 op. Maar 
ondanks een flinke zeebries in de rug, zie 
ik het rijbereik meteen flink krimpen als ik 
optrek naar 120 km/u. Ook de lage tempe-
ratuur doet er geen goed aan, hoewel het 
niet extreem koud is. Na amper 91 km ben 
ik al 210 km kwijt, het rijbereik is gedaald 

Het is al elektrisch rijden wat de klok slaat. Maar hoe pak je dat in de 
praktijk aan? Onze expert Steve Mestdagh kreeg een Polestar 2 

ter beschikking en reed van Oostende naar de Hoge Venen. 
Steve Mestdagh en Paul Nies
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tot 54 %. Omdat het nog een heel eind is tot 
de Hoge Venen, besluit ik even bij te laden 
in Drongen. Daar zou een laadpaal moeten 
staan die ik met mijn Plugsurfing-badge kan 
gebruiken. Plugsurfing is een platform dat 
verschillende aanbieders van laadpalen over 
het hele land groepeert. Maar de aanwezige 
laadpaal van Plugin valt net niet onder dat 
aanbod, helaas. 

Terug de weg op, tot de volgende snelweg-
parking, Wetteren. Daar vind ik een laadpaal 
van Ionity, waar ik wel zonder problemen 
kan bijladen. Zonder problemen, dat be-
tekent de wagen aankoppelen en dan een 
uur wachten totdat de batterij opnieuw  
90 % vol is. Echt “snel” laden is dit toch niet. 
En dat zonder dat je even ergens kunt gaan 
zitten voor een koffie. Elektrisch rijden is 
niet gemaakt voor in lockdowntijden … De 
rekening van deze energieboost maakt het 
er allemaal niet beter op. Ik betaalde maar 
liefst € 1,04 per kWh,  € 37,9 voor uiteindelijk 
maar een halve laadbeurt. Slik.

Maar ik laat me niet zo snel ontmoedigen, 
en vervolg mijn weg. Hoewel … met de tal-
rijke onderbrekingen en het lange laden is 
de dag ook al behoorlijk gevorderd, en het 
is duidelijk dat ik de Hoge Venen vandaag 
niet meer zal zien. Ik besluit in Leuven te 
overnachten en hang de auto een nacht aan 
een publieke laadpaal.

Leuven, 10u, 28 meter boven de 
zeespiegel
Een nieuwe dag, nieuwe kansen. Met zowel 
de  batterij als ikzelf voor 99 % opgeladen 
laat ik Leuven achter me en steek ik de taal-
grens over, richting Hockai in de provincie 
Luik. Al snel gaat groen en grijs over in wit. 
Het heeft de voorbije dagen gesneeuwd en 
daar zijn sommige auto’s duidelijk niet op 
berekend. Terwijl zij zich moeizaam een 
weg banen, toont de Polestar zich hier een 
echte poolvos: sneeuwwit (geweest) en vier 
wielen die met behulp van de vierwielaan-
drijving, met een elektromotor op elke as, 
de winterse omstandigheden moeiteloos de 

baas kunnen. 
Ik klim boven 500 meter. De skiliften 

van Hockai zijn dicht, maar winterpret is 
er in overvloed. De temperatuur neemt wel 
stelselmatig af en ook de batterijcapaciteit 
daalt zienderogen. Na 142 km, sinds mijn 
vertrek uit Leuven, is het rijbereik met 
220 km gedaald. Ik heb nog energie voor  
110 km, en ik moet nog hoger …

Signaal van Botrange, 14u, 694 meter 
boven de zeespiegel
Het hoogtepunt van de dag op geografisch 
gebied, het dieptepunt qua temperatuur: 
-2° C. Een prachtig uitzicht is het eindpunt 
van onze roadtrip, de roadtrip die dubbel 
zo lang duurde als voorzien, maar goed. En 
echt genieten is er niet bij. Intussen heb ik 
nog batterij voor welgeteld 60 km. Priori-
teit nummer één is nu dus een laadpaal te 
vinden. Iets zegt me dat dit hier nog niet zo 
vanzelfsprekend is. 

Maar de veengoden lijken me gunstig ge-
zind. Ik vind een EVBox Charging Station 
in Jalhay, niet ver uit de buurt. Al zie ik, als 
ik inzoom op de locatie, vooral bos. Met de 
vingers gekruist zoek ik de plek. De naviga-
tie leidt me tot bij een gemeentelijke werk-
plaats, maar als ik de app moet geloven staat 
de laadpaal nog iets verder … midden tussen 
de bomen, zoals gevreesd. Gelukkig is de 
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LESSEN NA EEN ROADTRIP

We zijn erin geslaagd om heel België te 
doorkruisen met een elektrische auto. Er is dus 
al een behoorlijk aanbod qua laadinfrastructu-
ur. Toch zal er nog flink moeten worden geïn-
vesteerd. En als bestuurder moet je rekening 
houden met een aantal elementen.

Wees voorbereid, en investeer in een laadpaal
Als je een lange reis voor de boeg hebt, zorg 
dan dat je batterij volledig is opgeladen. Een 
volledige nacht aan je thuisstopcontact vol-
staat daarvoor niet altijd. Het best investeer 
je, samen met je auto, in een laadpaal die je 
wagen sneller kan opladen (30 km capaciteit 

per uur t.o.v. 5 km bij een gewoon stopcon-
tact). Dat is een extra investering, maar geloof 
ons, je verdient die terug (zie verder). Kan je op 
je werk bijladen, doe dat dan regelmatig.

Snelladen is niet altijd mogelijk en kost veel
Maar je kunt toch altijd snelladen? Nee, zo sim-
pel is het niet. Ten eerste zijn niet alle wagens 
daarop gebouwd. Echt snelladen betekent een 
energiestroom van minstens 150 kW. Voor een 
Tesla is dat geen probleem, voor pakweg een 
Nissan Leaf wel, die kan maximaal 47 kW aan. 
Met zo’n kleiner model kun je dus enkel terecht 
bij een gewone laadpaal en moet je veel langer 

opladen. Een snellaadpaal kan in principe wel. 
Ten tweede zijn er nog amper snellaadpalen te 
vinden in ons land. Momenteel gaat het om een 
tiental, langs de autosnelwegen. Ten derde kost 
snelladen veel, echt veel. Op deze manier “tan-
ken” kost een pak meer dan diesel of benzine.

Koop een wagen met batterij op jouw maat
De conclusie is, zoals zo vaak: bezint eer ge 
begint. Maak voor jezelf uit waarvoor je de 
elektrische auto zult gebruiken, en koop op 
basis daarvan een model met een grote of 
kleinere batterij, geschikt voor grote of kleine 
afstanden. 

redding altijd nabij als de nood hoog is, 
ditmaal in de vorm van gemeentearbeider, 
die me doorverwijst naar een echt laadstati-
on aan een nieuwe park&ride, op nog geen  
2 kilometer. 

Ik vind het laadstation. Ik vind een laad-
paal. Maar de laadpaal blijkt nog niet aan-

gesloten. Murphy heeft dus ook al de weg 
naar het oosten van Belgie gevonden. Wat 
nu? Volgens de ingebouwde gps op het 
Android-platform zou ik nog net 20 km 
over hebben bij de volgende snellaadpaal, 
bij Luik. Daar ga ik voor, want ik zou toch 
graag thuis slapen vanavond. Ik trek zo 
behoedzaam mogelijk op om geen morzel 
energie te verkwisten, en zet zowel ventila-
tie, zetelverwarming als stuurverwarming 
af. Dit begint stilaan echt op een poolexpe-
ditie te lijken. 

Wie van het hoogste punt naar lager rijdt, 
moet gelukkig vooral bergaf, en wellicht 
heeft dat me gered. Met effectief 9 % batterij, 
goed voor nog 20 km, kom ik aan in Luik en 
koppel ik de Polestar terug aan. Ik ben op-
gelucht, bijna euforisch omdat ik het alsnog 

heb gehaald. Maar of dat de bedoeling was, 
daar heb ik zo mijn twijfels bij.

*Noot: in dit artikel was het vooral de 
bedoeling om de laadindrastructuur in 
ons land testen. Daarom wordt er minder 
ingegaan op de rijprestaties van de wagen 
waarmee we reden. 
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