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1. De uitdagingen voor Nederland
Meer doen met dezelfde netcapaciteit

De netcapaciteit dreigt hét knelpunt te worden bij de opschaling van elektrisch 

vervoer in Nederland. De uitbreiding van netcapaciteit gaat te langzaam om de 

vraag vanuit personenmobiliteit en transport bij te kunnen benen met 

economische en maatschappelijke stagnatie tot gevolg. De uitdaging voor 

Nederland is daarom om méér te halen uit de bestaande netaansluitingen.

Gelukkig zijn er oplossingen voor handen, door integratie van lokale opwek van 

zon, bedrijfsvoering en laden van elektrisch vervoer en door bijvoorbeeld slim te 

laden met een combi van AC en DC oplossingen voor zowel privaat als (semi-) 

publiek. 

In deze publicatie van Blueconomy breken wij een lans voor deze slimme en 

efficiënte oplossingen. Ten eerste omdat daarmee de gewenste opschaling van 

elektrisch vervoer kan worden gerealiseerd. Maar ook omdat hiermee enorme 

maatschappelijke besparingen kunnen worden gerealiseerd. De uitbreiding van 

netcapaciteit is duur, duurt (te) lang,  gebruikt veel materialen en doet een 

beroep op schaarse arbeidscapaciteit. Het kan allemaal veel beter en slimmer. 

Aan de hand van 5 cases rekenen wij voor hoe de capaciteit van een 

netaansluiting van een bedrijf of gemeente veel beter benut wordt bij het 

gebruik van de juiste technische oplossingen. Een goed gebruik van de 

laadcurve, dynamische verdeling van de elektriciteit over de verschillende 

functies in het bedrijf en laadoplossingen (AC/DC) zijn daarbij cruciaal. 

Overheden of bedrijven die laadoplossingen zoeken doen er goed aan om bij 

het aanbesteden of inkopen hiervan zich bewust te zijn want daarmee kunnen 

zij veel meer stroom afleveren uit dezelfde netaansluiting. Wie  het een beetje 

slim insteekt verkrijgt daarmee een nieuw verdienmodel voor bedrijven en 

een enorm maatschappelijk voordeel voor overheden. 

Maar de oplossingen liggen niet alleen in de techniek. Een andere manier van 

organiseren zorgt ervoor dat de netcapaciteit van een gebied of 

bedrijventerrein als geheel optimaal verdeeld wordt over de partijen. Hiermee 

worden kosten bespaard en de mogelijkheid gecreëerd om aan de extra vraag 

naar elektriciteit voor onder andere laden van elektrisch vervoer te voldoen. 

Cruciaal is daarbij dat bedrijven, bedrijventerreinen en gemeenten zelf In 

Charge blijven over hun aansluiting en de voordelen die daarmee te behalen 

zijn bij zichzelf houden. 



2. In charge
Optimaliseer de energiehuishouding achter de meter

Hoe organiseer je een flexibel energiesysteem op een goede manier? Cruciaal is 

een betere benutting van het elektriciteitsnet door optimalisatie achter de meter 

te combineren met een gebiedsgerichte aanpak waarin optimalisatie vóór de 

meter mogelijk wordt gemaakt. 

Alles begint met de systeemintegratie achter de meter. Opwek van stroom op 

eigen dak of terrein wordt gecombineerd met voeding vanaf het net waarbij 

teruglevering wordt voorkomen of geoptimaliseerd. Het gebruik en de verdeling 

van stroom over de verschillende functies van het bedrijf is vervolgens aan de 

beurt. Eerst de productie of werkplaats en de kantoren, daarna snelladen, 

gewoon laden en eventueel semi-publiek laden. Prioritering van verschillende 

gebruikers, alles is mogelijk. Met deze slimme oplossingen kan wel een factor 3 

meer stroom worden geleverd uit dezelfde netaansluiting, zo laten de case-

studies in deze publicatie zien. Het vraagt van bedrijven en gemeenten wel om te 

kiezen voor de juiste techniek, apparatuur en communicatiemiddelen die deze 

slimme systeemintegratie mogelijk maakt. 
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2. In charge
E-hubs zijn de oplossing om ook op het niveau van bedrijventerreinen schaarse netcapaciteit onderling te verdelen

Wat geldig is achter de meter, is ook geldig vóór de meter. Door bedrijven met 

elkaar te verbinden wordt de capaciteit onderling verdeeld. Deze zogenaamde E-

hub oplossingen zijn een uitkomst voor bedrijven, bedrijventerreinen en 

gemeenten die aanlopen tegen de grenzen van hun netaansluiting. 

Er wordt al gewerkt aan E-hub oplossingen en de behoefte er aan neemt toe. De 

oplossing is gelegen in het delen van onbenutte capaciteit tussen bedrijven op 

eenzelfde bedrijventerrein. De capaciteit van het ene bedrijf – dat bijvoorbeeld 

overdag veel stroom verbruikt – wordt dan gedeeld met een ander bedrijf – dat 

bijvoorbeeld ‘s avonds en ‘s nachts veel stroom gebruikt voor overnight laden 

van distributievoertuigen. Hiermee kan zonder dure netverzwaring al tot een 

factor 3 meer vermogen worden gerealiseerd (van 8 uur benutting naar 24 uur 

benutting). 

Door het toepassen van de juiste technische innovaties kan de E-hub de 

belasting op het elektriciteitsnet beter balanceren. De pieken van de 

individuele bedrijven worden afgetopt waardoor de congestie niet meer 

speelt. Daarnaast kan de onbenutte capaciteit worden gebruikt door 

bedrijven die nu aan hun grensgebruik zitten. Dat vraagt in de eerste 

plaats om de inzet van de juiste technieken en systemen, die in staat zijn 

om met elkaar te communiceren en worden aangestuurd door een 

energiemanagementsysteem. Alleen dan is men op de toekomst 

voorbereid omdat verdeling van capaciteit wel gestuurd moet worden. 

Achter de meter

Alles wat met elektriciteit gebeurd binnen een onderneming en vóór afrekening met de 

netbeheerder en het elektriciteitsbedrijf.

Voor de meter

Alles wat met elektriciteit gebeurd buiten de onderneming en wat in principe ligt in beheer 

van de netbeheerder.



2. In charge
E-hubs vormen een technische en organisatorische innovatie nodig voor de transitie

Maar er ligt ook een organisatorische uitdaging. In de gemeenten 

Haarlemmermeer en Utrecht wordt ervaring opgedaan met een nieuwe vorm van 

organiseren via E-hubs, waarin bedrijven onderling energie delen, zonder dat de 

eigen capaciteit of gebruik ook maar een moment in gevaar komt. De 

organisatievorm, die een coöperatief karakter heeft, zorgt er voor dat deze 

juridisch klopt (met o.a. de energiewet), dat de financiële afwikkeling tussen 

bedrijven onderling en met de netbeheerder goed loopt en dat alles past binnen 

de kaders van de netbeheerder. 

De ontwikkelingen volgen elkaar snel op en een toekomstgerichte aanpak is 

essentieel. In 5 cases geven we toelichting op de toepassing en uitwerking in de 

praktijk met behulp van rekenkundige voorbeelden. 
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2. In charge
Slimmer laden van e-mobiliteit uitgelegd aan de hand van 5 cases

Bedrijventerreinen
Semi-publiek laden op 

bedrijventerreinen is onderdeel van 
de oplossing voor eentekort aan 

laadcapaciteit.

Transport en distributie
Laden met hoge vermogens afgestemd op 
logistieke planning.

Publieke laadpleinen
DC-laden voor stadsdistributie, taxi’s, deelauto’s 
en vaartuigen en AC laden voor bewoners.

Laadcurve
Benutten van het ongebruikte deel van de 
laadcurve voor andere laadpunten. 

Productiebedrijf
Bedrijfsvoering en productie moeten 
altijd doorgaan, restcapaciteit in 
zetten voor laden van o.a. mobiliteit.
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