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Rol en doelstellingen van de overheid
Het Nederlandse zero-emissiebeleid vereist dat:

• Vanaf 2030 (of eerder indien mogelijk) moet vervoer 100% 
emissievrij zijn
Vanaf 2025 moeten nieuwe bussen 100% hernieuwbare 
energie of brandstof gebruiken 

Om dit doel te bereiken heeft Nederland:

• Een langetermijnvisie ontwikkeld op basis van een 
geïntegreerde aanpak met de overheid en private partners 
('co-creatie')
Een overeenkomst gemaakt dat er geen duurzaam vervoer 
zonder duurzame energie is ('well to wheel')
Een stabiel investeringsklimaat gecreëerd, inclusief 
overheidssubsidies
Investeringen in bus, laders, netaansluitingen worden gedaan 
door de vervoerders
Ontwikkeling van nieuwe investeringsregelingen ter 
ondersteuning van de ZE-implementaties. (busleningen, 
Triparti overeenkomsten)
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TEKST NIVEAUS

• Sub-bullet #2 (16 pt.)
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Kopje (18 pt.)

Ga naar de tab ‘Start’, naar het 
onderdeel ‘Alinea’. 

Met de knoppen ‘Niveau omhoog’ en 
‘Niveau omlaag’ is er tussen de 
tekstniveaus te wisselen.
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• Zero Emission verandert het spel
De voordelen van elektrificatie zijn vastgesteld in termen van 
vervuiling en geluidsreductie, maar elektrische vloten brengen 
nieuwe uitdagingen voor vervoerders met zich mee.

• De belangrijkste uitdagingen en keuzes bij de overgang 
naar een elektrisch bedrijf zijn:
o Het vinden van de meest geschikte technologie op basis van operationele 

behoeften (snel / langzaam, plug / overhead, batterijgrootte en -type, enz.)
Het betrekken van nieuwe belanghebbenden zoals nutsbedrijven en 
aannemers van civiele werken en het ontwikkelen van nieuwe locaties binnen 
vastgestelde regelgeving
Intern nieuwe vaardigheden ontwikkelen, met name op het gebied van 
netwerkontwerp, planning, rijden en onderhoud
Bewakingssystemen voor bussen en laders zijn erg belangrijk voor een 
betrouwbare werking
Wat is de aanbevolen manier om de transitie van een dieselbus naar een 
eBus-systeem te maken - een gefaseerde e-Bus-implementatie wordt 
geadviseerd in plaats van een big bang
Het tijdig realiseren van de netaansluiting is cruciaal!!
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Geleerde lessen:



LEGE SLIDE

Gebruik deze slide voor illustratieve 
doeleinden, zoals bijvoorbeeld 
animaties, schema´s, kaarten, etc. Stappen naar zero emissie implementatie
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1  Optimalisatie van scheduling & charging 

Toolbo
x

Toolbox inputs
Bus type and features
Environmental factors
Need for drivers
Charging strategy
Timetable and infrastructure

Toolbox output
How an existing route can be 
implemented electrically

Our experts interpret and 
optimise output

Recalculation sent back 
to the toolbox and to the 
field

Toolbox is filled with 
practical experience, 
new insights, etc.



LEGE SLIDE

Gebruik deze slide voor illustratieve 
doeleinden, zoals bijvoorbeeld 
animaties, schema´s, kaarten, etc. Welkom in onze nieuwe wereld
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2  Voorbeelden van grote e-fleet operaties



Oplossing AML Fase 1: Laadlocaties (pantograaf)

AML 
concession

Schiphol, Cateringweg, stallinng: 51 ZE bussen
• 7 snelladers, 450 kW (opportunity charging)
• 21 depotladers, 60kW met 2 contacthoods
• Netaansluiting: 5 MW 

Schiphol, P 30
• 4 snelladers 450 kW
• Netaansluiting: 2 MW 

Schiphol, Knooppunt Noord
• 4 snelladers 450 kW
• Netaansluiting: 2 MW 

Amstelveen, Meerlandenweg, stalling 49 ZE bussen
• 8 snelladers, 450 kW (opportunity charging)
• 21 depotladers, 60kW met 2 contacthoods
• Netaansluiting: 10 MW
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Oplossing AML Fase 2:  7 extra oplaadlocaties (pantograaf)
Haarlem, Jan van Krimpenweg, stalling 69 ZE bussen
• 17 snelladers, 300 kW (opp charging)
• 25 depotladers, 150 kW (opp charging)
• 27 depotladers, 50kW 
• Netaansluiting 10 MW; TMH smart charging (ethernet)

Hoofddorp, Spaarne Gasthuis
• 3 snelladers, 300 kW
• Netaansluiting: 2 MW 

Nieuw Vennep, Getsewoud P+R
• 4 snelladers  450 kW
• Netaansluiting: 2 MW 

Schiphol Zuid, Mactanweg, stalling 36 ZE bussen
• 2 snelladers, 450 kW (opportunity charging)
• 34 depotladers, 30kW 
• Netaansluiting 2 MW; TMH smart charging (ethernet)
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Uithoorn, Busstation
• 3 snelladers 450 kW
• Netaansluiting: 2 MW 

Aalsmeer, Zwarteweg
• 3 snelladers 450 kW
• Netaansluiting: 2 MW 

Kudelstaart, Bilderdammerweg
• 1 snellader 450 kW
• Netaansluiting: 630 kVA 
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Work In Progress
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Haarlem IJmond: 6 laad locaties, stekker laden
Haarlem, Industrieweg, stalling: 60 ZE bussen
• 4  Laders, 100 kW 
• 40 Laders,   50 kW 
• 8   Laders,    88kW, AC
• 8   Laders,   22 kW, AC
• Netaansluiting 2 MW; 

IJmuiden, Dennekoplaan

• 4 Laders 100 kW
• Netaansluiting: 630 kVA 

Haarlem, Delftplein Spaarne GH

• 2 Laders 100 kW
• 2 Laders22 kW AC
• Netaansluiting: 630 kVA 
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5Haarlem, Schalkwijk Centrum

• 3 Laders 100 kW
• 2 Laders  22 kW AC
• Netaansluiting: 630 kVA 

Haarlem, Spaarnwoude zuidzijde

• 2 Laders 88 kW AC
• Netaansluiting: 160 kVA 

6

Beverwijk, Busstation, depot: 9 ZE buses

• 4 Laders, 100 kW (day+night)
• 5 Laders, 50 kW   (night)
• Netaansluiting : 1 MW 
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Schaarste aan netwerkcapaciteit maakt optimalisatie 
van het netwerkgebruik en creatieve oplossingen 
noodzakelijk om de verduurzamingstransitie soepel te 
laten verlopen 
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1  Geoptimaliseerde planning en opladen 
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 Gewijzigde laadstrategie: meer snellaadsessies in Uithoorn (minder efficiënt) in plaats van Mactanweg

Veranderende laadstrategie door beperkingen netwerk:

Schiphol Zuid, Mactanweg, stalling 36 ZE bussen
 2 snelladers, 450 kW (opportunity charging)
• 34 depot laders, 30kW
• Netaansluiting 2 MW; TMH smart charging (ethernet)
• Beperking van netwerkaansluiting
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Gecombineerde ontwikkeling laadlocatie’s :

Nieuw Vennep, Getsewoud P+R
• 4 fast chargers 450 kW
• Grid connection: 2 MW 

Aalsmeer, Zwarteweg
• 3 fast chargers 450 kW
• Grid connection: 2 MW 

Werk in uitvoering

Verantwoording van werkzaamheden bij voorkeur in 1 hand (operator, hij heeft het grootste belang bij tijdige 
afronding).
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De doorlooptijd voor de netwerkaansluiting op de openbare 
locatie begint pas te lopen nadat de 

ruimtelijke-ordeningsvergunning is afgegeven. Een 
vertraging bij de afgifte van de 

ruimtelijke-ordeningsvergunning betekent automatisch een 
vertraging bij de oplevering van de netwerkaansluiting. 

Overig :

Onderzoek in een vroeg stadium wie de eigenaar is van 
het terrein waarop u uw laadinfrastructuur wilt plaatsen. 
Met name bij busstations kom je soms situaties tegen 
waarbij de eigendomssituatie niet helemaal duidelijk is 
(gemeente, NS, Pro Rail).

Reeds bestaande kabels en pijpleidingen in de 
ondergrond (vooral hogedrukgaspijpleidingen en 
hoogspanningskabels vereisen vroegtijdige coördinatie 
met de eigenaars; vaak zijn lekstroomberekeningen nodig 
om aan te tonen dat er geen extra risico's ontstaan als 
gevolg van de aanleg van laadinfrastructuur 




