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NAL Werkgroep Logistiek 
Laadinfrastructuur mag geen belemmering vormen voor e-logistiek

Activiteiten NAL werkgroep: 

• Kennis- en Actie-agenda

• Uitvoering van Onderzoek

• Ontwikkeling tools en handreikingen 

• Aanjager van nationale initiatieven

Voor wie? Met name beleidsmakers, 
logistieke bedrijven, netbeheerders. 



NAL Werkgroep Logistiek : Highlights
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Laadprognoses op bedrijventerreinen
gebaseerd op ElaadNL Outlook Bedrijventerreinen



Groei ZE Logistiek & netimpact



Studie: Mitigerende maatregelen bij netcongestie 

• Mitigerende maatregel: 

• Een (tijdelijke) oplossing waardoor een 
bedrijf meer elektriciteit kan gebruiken, 
binnen de beperkte capaciteit van het 
elektriciteitsnet

• Selectiecriteria: 

• Werkelijk mitigerend? 

• Korte termijn (2025) beschikbaar

• Kosteneffectief

• Duurzaam (CO2 reductie). 

• Uitvoering: CE Delft 





• Binnen beschikbare netcapaciteit 
laden.

• Geschikt voor: bedrijven met 
flexibele energieprofiel & 
voldoende ruimte binnen 
gecontracteerd vermogen.

• Beperkingen: profielen 
(pandgebruik, laden) moeten 
voldoende complementair zijn.

1. Laadstrategie en slim laden
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• Doel: tijdelijke opslag (evt ook met 
duurzame energie)

• Stationair vs mobiel

• Huur vs koop 

• Geschikt als: beperkt aantal pieken 
& voldoende gecontracteerd 
vermogen voor totaalgebruik.

• Geschatte additionele kosten: 

• 0,20 – 0,50 €/kWh (tijdelijk/huur)

• €100.000 – €1 miljoen (koop)

• Tijdelijk (als netverzwaring). 

2. Batterij buffer systemen 



• Locaties met meerdere laadpalen & 
meerdere gebruikers (zowel publiek 
als semi-publiek)

• Voordelen: 

• Delen investeringen, aanvraag 1 
netaansluiting (ipv meerdere), combi met 
andere maatregelen, HBE’s

• Geschikt voor: terreinen met 
meerdere koplopers. Thema’s:

• Beschikbare ruimte

• Initiatiefnemers & afspraken

• Complementaire profielen / reservering

• Prijs elektriciteit?

• Vb. Lage Weide, Utrecht (verkenning)

3. Collectieve laadpleinen 



• Nieuw product in pilot fase: meer 
vermogen beschikbaar in 
dalmomenten.

• Tijdsgebonden contract

• Diverse uitvoeringsvormen

• Betere benutting van het net

• Geschikt als flexibiliteit in 
bedrijfsproces (en/of laden).

• Laden bedrijfskritisch→maatwerk

• Slim laden noodzakelijk

• Perspectief: pas vanaf 2024

4. Ongegarandeerde aansluiting (pilot fase)



• Betere benutting collectieve 
netaansluiting door complem. 
profielen te stapelen.
• Fysiek (1 aansluiting; eigen netwerk; 

eigen beheerder → GDS) 

• Virtueel (pilot): publieke net, virtueel in 
contact met andere gebruikers

• Afstemming van energievraag
• Afspraken & initiator 

• Energiemanagement system

• Complementaire profielen

• Perspectief: GDS al mogelijk 
(binnen grenzen), virtueel nog 
niet.

5. Energy Hubs 



• Vaak gebruikt in huidige praktijk ; 
maar niet duurzaam (emissies):

• Diesel vs HVO, gas, H2

• Details:

• Vermogensrange: 50-2000 kW

• Extra vermogen (extra bron)

• Duurder dan het net (tijdelijk?)

• Combi met batterijpakket 

• Kosten: 0,40-0,50 €/kWh

• Milieuvergunning vereist 

0. Tijdelijke aggregaat 



Conclusies: 

1. Er zijn opties bij netcongestie (op komst).

2. Slim laden no regret; overige maatregelen maatwerk

3. Echter: meerkosten, organisatie/samenwerking, pilot 
(energy hubs)

4. Belangrijke voorwaarde voor ZE zones (aggregaat als nul-
optie)

Vervolg:

1. Uitvraag: Toepassing mitigerende maatregelen in praktijk

2. Verkennen financiële ondersteuning (met RVO)

3. Input t.a.v. voorwaarden ongegarandeerde capaciteit.

Conclusie en vervolg  



Vragen

Robert van den Hoed

rvandenhoed@nklnederland.nl

Overstappen naar ZE logistiek met hulp van 15 tools en handreikingen?

Stappenplan Elektrisch Rijden :: Op weg naar ZES

mailto:rvandenhoed@nklnederland.nl
https://www.opwegnaarzes.nl/bedrijven/stappenplan-elektrisch-rijden
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