
Smart Hubs kunnen écht slim: 
groener, zuiniger, efficiënter
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Even voorstellen…
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▪ Rogier Pennings

• Expert Energiehubs

#Stevin

▪ Nick Juffermans

• Strategisch Adviseur Mobiliteitshubs & Logistiek

#Goudappel



Smart hubs bieden maatschappelijk optimale 
oplossingen voor het laden van voertuigen
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Het Klimaatakkoord vraagt om vergroening en dit 
vereist verandering van de logistieke sector

De ontwikkeling van Zero Emissie zones

De business case van de vervoerder
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Elektrificatie van vervoer leidt tot druk op het 
elektriciteitsnet en hoge kosten voor vervoerders

Suboptimale oplossingen voor het energienet 

Grote en relevante maatschappelijke impact

Beperkt en gefragmenteerd probleemeigenaarschap 
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Wat is een Smart Hub?
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Logische optimalisatie
groener, zuiniger, efficiënter

Netwerkbelasting
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Welke voordelen brengt een Smart Hub?

Minimale infrastructuur nodig en daardoor lagere kosten

Verminderde overlast door werkzaamheden

Optimale doorstroming voor logistiek dienstverleners

Versnelling van realisatie Zero Emissie ambities
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Van concept naar locatie: De weg naar de praktijk
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Het logistieke perspectief

9

 

Slim Rijden:
▪ Laadbehoefte is een gevolg van

• Geplande en ongeplande ritten
• Afstand
• Batterijcapaciteit

▪ En kan dus niet altijd op eigen 
locatie worden opgelost.

▪ Laden doe je niet in eigen tijd…



Tabel 1/2

Het energie perspectief
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Gedeelde laadinfrastructuur:
▪ Leidt tot minder benodigde infra 

en een goedkopere netaansluiting
▪ Vermindert druk op netbeheerder 
▪ Draagt bij aan tijdige realisatie
▪ Vereist een vernieuwde vorm van 

samenwerken:
• Afstemming laadtijden
• Verdeling kosten, baten en 

verantwoordelijkheden



Een Smart Hub is
vooral een data-hub
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Logistieke 
vraag

Energievraag 
& -aanbod

DoorstromingMobiliteit 
aanbod

Hub capaciteit

IoT data



Smart hubs versnellen de Energietransitie
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▪ Smart Hub ontwikkeling is een integratie van vervoer en energie

▪ Belangen van alle stakeholders kunnen en moeten worden geborgd

▪ Smart Hubs worden mogelijk gemaakt door slimme IT

▪ Onafhankelijke visievorming, regie en realisatie is essentieel

▪ Alles tezamen maakt Smart Hubs écht slim: groener, zuiniger en efficiënter!



Tijd voor een goed gesprek

Het is prima als iedereen zijn/haar eigen laadpalen gaat neerzetten

De Gemeente moet volgend jaar een aanbesteding van een Smarthub doen
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Vragen? Neem gerust contact op
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Martijn van Aartrijk martijn.van.aartrijk@intraffic.nl

Eric van der Laan eric.van.der.laan@ict.nl

Nick Juffermans njuffermans@goudappel.nl

Rogier Pennings pennings@stevin.com


