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Doel pilot
Gebiedsgericht onderzoek logistieke laadbehoefte, activeren bedrijven & verbinden tot samenwerking

Aanleiding
Elektrisch goederenvervoer komt op stroom!
Om de klimaatdoelstellingen te halen moeten in 2030 alle verkochte nieuwe bestel- en vrachtauto’s 
in Nederland emissievrij zijn. Voor elektrisch goederenvervoer zijn voldoende laadpunten en 
capaciteit op het elektriciteitsnet nodig. Voor veel ondernemers is het nu nog niet urgent om hier 
plannen voor te maken. Echter kan op termijn de capaciteit van het elektriciteitsnet een spelbreker 
zijn. Daarnaast zijn doorlooptijden voor netverzwaringen lang.

Tijdig inzicht is nodig om de energievoorziening op tijd gerealiseerd te krijgen
Het is zaak dat bedrijven op tijd plannen gaan maken voor de elektrificatie van hun logistieke 
voertuigen en deze plannen met de netbeheerder delen.

Samenwerking tussen bedrijven zorgt voor een toekomstgericht plan voor de aanleg van het 
energienet
Gevestigde bedrijven op een bedrijventerrein zitten aangesloten op hetzelfde deel van het 
elektriciteitsnet. Hierdoor heeft de capaciteitsvraag van de een invloed op de beschikbare capaciteit 
voor de ander. Door het delen van ieders plannen kan een collectief beeld gevormd worden van de 
laad- en energiebehoeften. Dit geeft inzicht in het net dat nodig is om al deze plannen te 
realiseren. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om slimme keuzes te maken waarbij het net optimaal 
gebruikt wordt, zoals het delen van laadinfrastructuur.

Om te leren hoe deze complexe materie zich laat aanvliegen, is een pilot gestart op bedrijfsterrein 
Randwyck/Gronsveld in Maastricht.

Doel pilot
• Testen en leren van collectieve aanpak laadinfrastructuur op 

bedrijfsterrein
• Start dialoog tussen bedrijven, netbeheerder, gemeente en 

parkmanagement.
• Verkrijgen eerste inzichten in laadbehoeften op Randwyck en 

Gronsveld op korte en langere termijn.
• Oplossingsrichtingen verkennen en bepalen gezamenlijk 

vervolg.
• Komen tot aanbevelingen voor aanpak op bedrijfsterreinen in 

de rest van Limburg en Nederland.



Doelen:
• Kennismaken
• Aanpak delen
• Informeren
• Ontwikkelingen
• Bewustwording en 

urgentiebesef creëren

Aanpak:
• Live ontbijtsessie 

georganiseerd op Randwyck
• Bedrijven uitgenodigd via 

ledenlijst parkmanagement
• Niet-leden met logistieke 

activiteiten telefonisch 
benaderd

Doel:
• Inzicht krijgen in elektrificatie 

plannen van de bedrijven.

Aanpak:
• Vragenlijsten verstuurd naar 

bedrijven met vragen over:
• Planning
• Aantal voertuigen
• Ritprofielen
• Opwek
• Netaansluitingen

Doelen:
• Inzicht krijgen in de 

netstructuur op het 
bedrijfsterrein.

• Inzicht krijgen in mogelijke 
knelpunten in het net door de 
elektrificatie plannen.

Aanpak:
• Netimpact analyses 

uitgevoerd voor de totale 
laadbehoefte o.b.v. 18 
plannen.

• Verdiepende netimpact 
analyse voor 4 ingediende 
cases + 1 fictief collectief 
laadplein. Gekeken naar:
• Vermogens waar en 

wanneer
• Gelijktijdigheid
• Impact in netvlak

Doel:
• Urgentiebesef creëren door 

inzicht te geven in impact van 
plannen op het net.

• Activeren om samenwerking te 
starten.

Aanpak: 
• Inzichten gedeeld uit 

opgehaalde plannen en 
netimpact analyses. 

• In gesprek met bedrijven over:
• Manier van 

samenwerken
• Oplossingsrichtingen 
• Vervolgstappen

Ophalen ‘Plannen 
elektrificeren logistiek’

Analyse ‘Netimpact’ Workshop 17/11 
‘Evalueren uitkomsten’

Kick-off 13/10

Proces
De pilot is in 4 stappen uitgevoerd. Er is gekozen voor een korte doorlooptijd om zo snel mogelijk te kunnen leren.

11 bedrijven aanwezig 18 vragenlijsten ontvangen 10 bedrijven deelgenomen



Resultaten
Plannen bedrijven
• De helft heeft een visie en plannen voor 

verduurzamen wagenpark, de rest is nog aan 
het oriënteren of moet nog starten.

• Naast batterij-elektrische oplossingen 
verkend 22% ook biobrandstoffen en 28% 
waterstof.

• 22% heeft nu zonnepalen, nog eens 33% 
heeft zonnepanelen op de planning staan.

• Tot 2025 staan er nog niet veel 
e-vrachtwagens gepland, vanaf 2026 nemen 
de aantallen toe. De elektrificatie van 
bestelbussen is wel al gestart en groeit door.

• Meest verwachte laadmoment is in de avond 
en nacht. Bedrijven verwachten ook te gaan 
snelladen op eigen terrein en onderweg.

• 55% heeft interesse in collectieve 
laadoplossingen op Randwyck/Gronsveld.

Proces
• Met elkaar in gesprek gaan over 

laadbehoeften verhoogt de bewustwording 
en het urgentiebesef. 

• De pilot heeft concrete initiatieven 
losgeweekt bij bedrijven; ideeën en vragen 
werden tijdens de bijeenkomsten 
uitgewisseld.

• Bedrijven, gemeente, parkmanagement en 
netbeheerder zijn nodig om tot een 
gezamenlijk plan te komen.

• Het is lastig bedrijven te bereiken. Nog niet 
bij elk bedrijf is dit een urgent onderwerp om 
nu tijd in te steken. Het is daarnaast lastig de 
juiste persoon binnen het bedrijf te vinden 
die zich met dit onderwerp bezig houdt. 

• De persoonlijke benadering is het meest 
effectief om iemand toch te betrekken.

• Door de verschillen tussen bedrijven sluit de 
vragenlijst niet altijd goed aan. De vragen zijn 
divers geïnterpreteerd, daardoor was een 
geautomatiseerde analyse niet mogelijk.  

Netimpact
• Bedrijven zijn op verschillende manieren en 

spanningsniveaus aangesloten met elk hun 
eigen problematiek. Voor de verdieping 
vraagt dit om maatwerk.

• De extra laadbehoefte van logistiek in 2028 
zou kunnen leiden tot een knelpunt op het 
HS/MS-station in Randwyck.

• De extra energievraag door verwarming van 
gebouwen en elektrificatie processen is nu 
nog niet meegenomen. Dit integrale beeld is 
wel nodig om toekomstgerichte plannen voor 
netwerk uitbreidingen te maken. 

• Door toepassing van slim laden kunnen 
mogelijke netuitbreidingen verschoven 
worden in de tijd.



Conclusies, aanbevelingen, vervolgstappen

Aanbevelingen bedrijven:
• Heb je als bedrijf plannen? Maak dit dan kenbaar bij 

de gemeente, zodat laadinfra privaat/publiek elkaar aanvult.
• Verkrijg ook inzicht in de laadbehoeften van leveranciers. Mogelijk 

is er veel vraag naar een openbare laadplek met snellaad
mogelijkheid.

• Breng de totale vraag en aanbod van energie in beeld (zoals 
elektrificatie productieprocessen, verwarmen/koelen en logistiek) 
om een goed beeld van de totale energiebehoefte te hebben.

“Eye opener om ook 
naar buren te kijken”

“Breder kijken dan 
alleen naar 

laadbehoeften.”

“Goed om rekening te houden 
met de planning van 

Investeringsplannen Enexis.”

“Urgentiebesef creëren is 
lastig, dit is nog niet voor elk 

bedrijf nu al relevant.”

“Nuttig dat in sessies direct 
concrete initiatieven 
losgeweekt worden.”

Aanbevelingen collectieve aanpak:
• Maak selectie van bedrijven/sectoren die in ieder geval betrokken 

moeten zijn en doe extra moeite om hen aan boord te krijgen.
• Het is nodig om met bedrijf in gesprek te gaan om plannen in beeld 

te krijgen en informatie goed te laten landen.
• Combineer prognoses van de laadbehoeften met lokale gesprekken 

om de geprognotiseerde data te valideren.
• Er ontstaan genoeg ideeën voor benodigde vervolgstappen, maar er 

is een partij nodig die hier de regie neemt en de plannen voorzet.
• Faciliteer waar nodig losgeweekte concrete initiatieven.
• Informeer bedrijven over kosten van verschillende oplossingen.
• Breng de plannen voor publieke laadvoorzieningen in de omgeving 

van het bedrijfsterrein in beeld voor goede afstemming.



Conclusies, aanbevelingen, vervolgstappen
Vervolgstappen Randwyck / Gronsveld
• Data-röntgenfoto maken van energieopwek + gebruik om zo slimme connecties te 

maken.
• Een afwegingskader maken voor het kiezen van een geschikte oplossing: in welke 

situatie is welke oplossing het beste. Hierbij gebruik makend van een 
simulatiemodel om het effect van verschillende oplossingsrichtingen op het 
energienet, kosten, openbare ruimte, laadsnelheid, etc. in beeld te brengen.

• Meerdere bedrijven betrekken en hun elektrificatie plannen ophalen.
• Er wordt een vervolgsessie georganiseerd om dieper in te gaan op 

oplossingsrichtingen.
• Deze inventarisatie regelmatig herhalen om de plannen te actualiseren.
• Bepalen wie de regie pakt bij het opvolgen van deze pilot waar positieve energie en 

ideeën losgekomen zijn.
• De inzichten die opgedaan zijn bij Randwyck/Gronsveld worden landelijk gedeeld met 

Stichting ElaadNL en Nationale Agenda Laadinfrastructuur.




