
Proeftuin Slimme 
Laadpleinen
Robbie Blok, programmamanager NKL Nederland 



Waarom de proeftuin?

 

• Nationale Agenda Laadinfrastructuur (1.7 miljoen 
laadpunten in 2030)

• Wat kunnen laadpleinen hierin betekenen?
• Innovatief en uitrol
• Smart charging
• Vehicle to grid
• Kennisdeling

• Kortom: Innovatieve kennis en ervaringen in de 
praktijk bij elkaar brengen en delen!!



Waarom laadpleinen?
1. Naast reguliere laadpalen hebben we laadpleinen

nodig om te kunnen voorzien in de laadbehoefte 
van alle elektrische auto’s.

2. Met de concentratie van laadpalen op een plein 
wordt de openbare ruimte minder belast. 

3. Het is een voordeel dat voor de aanleg van een 
laadplein slechts één netaansluiting nodig is in 
plaats van diverse aansluitingen voor losse 
laadpalen.

4. Een laadplein is eenvoudig uit te breiden met 
extra laadplekken.

5. Laadpleinen zijn vaak beter vindbaar en bieden 
voor de elektrische rijder meer laadzekerheid, 
omdat er meer kans is op een vrije plek.



Wat is slim?

Slim laden Vehicle to Grid (V2G)

Meerdere toepassingen in de proeftuin:
• V2G ready
• V2Building (Lelystad)
• Laadplein to grid, een tussenoplossing is in de energietransitie 

(Haarlemmermeer)



Welke innovaties zijn er?
Haarlemmermeer

Utrecht

Culemborg

Rotterdam

Breda

Naast Smart Charging en V2G zijn er ook op andere wijze 
innovaties verwerkt in de Proeftuin Slimme Laadpleinen. 

Omgaan met de transitie van fossiele brandstof naar elektrisch 
vervoer:
• Dynamisch parkeersysteem (Haarlemmermeer)
• Het toevoegen van laadpalen aan de hand van data (Utrecht)
• Parkeerdruk en gedrag omwonenden? (Zeist)

Locatiekeuze:
• In toeristisch gebied (Middelburg)
• Bij een winkelcentrum (Haarlemmermeer)
• Bij een ijsbaan (Breda)

Korte bezoeken overdag. Langer parkeren door bewoners ‘s 
nachts. 

Energiemanagement:
• Aansluiten aan zonnepanelen (Culemborg)
• Het werken met wisselstroom en gelijkstroom, voor verschillende 

laadsnelheden (Rotterdam)



Waar zijn we nu?

 

• Einde van de realisatiefase:

• Opgeleverd:
• 489 laadpunten
• 46 Laadpleinen
• 19 gemeenten

• Realisatiefase afgerond 🡺 17 gouden lessen

• Bezig met verzamelen van data van al die 
pleinen!



1. Stel een gemeentelijke projectleider aan.

2. Neem (Slimme) laadpleinen mee als mogelijke laadoplossing binnen de concessie.

3. Betrek de netbeheerder tijdig.

4. Onderzoek de mogelijkheden voor een privaat initiatief met publiek toegankelijke laadinfra.

5. De aanleg van een (slim) laadplein is (in potentie) efficienter dan het plaatsen van losse 
laadpalen. 

Gouden lessen – deel 1
Start en aanpak van een (slim) 
laadplein



6. Stem het afkruisen van EV-plekken af op de laadbehoefte.

7. Een (slim) laadplein is eenvoudiger te realiseren op locaties met bestaande pleinen of 
parkeerterreinen.

8. Kleinere laadpalen met een systeem-straatkastopstelling.

Gouden lessen – deel 2
Inpassing in de openbare ruimte



9. Realisatie van slimme laadpleinen maakte het eenvoudiger om innovatie te stimuleren.

10. Ga slim om met de netaansluiting.

11. Bied naast AC ook DC aan voor een diverser laadaanbod.

12.  De hardware voor V2G-laden is beschikbaar.

Gouden lessen – deel 3
Techniek



13. Laadpleinen vergroten de laadzekerheid.

14. Het laden op een (slim) laadplein is niet anders dan bij een losse laadpaal.

15. Een (slim) laadplein is eenvoudiger in te richten voor specifieke doelgroepen.

16. Een (slim) laadplein is een aanvulling op een mobiliteitshub, waar verschillende 
vervoersmodaliteiten samenkomen.

17. Communiceer duidelijk met de gebruiker van het laadplein.

Gouden lessen – deel 4
Gebruiker



De Proeftuin Slimme Laadpleinen is onderdeel van de 
Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL). De 
Proeftuin wordt gesubsidieerd door het ministerie van 
I&W, ondersteund door het Nationaal Kennisplatform 
Laadinfrastructuur (NKL Nederland), het kennis- en 
innovatiecentrum van de netbeheerders ELaadNL en 
projectbureau OverMorgen.


