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TNO: 2.900 snelladers in 2030 (inclusief

Opgave om duurzame energie op te

115 voor vrachtauto`s).

wekken op Rijksgronden. Veel potentie
langs snelwegen

Wat is het probleem?
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Kan dit anders?

Gecombineerd aansluiten verlaagt de
kosten voor het netwerk tot 50% door
beter gebruik van kabels
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En verkort de doorlooptijd door betere
planbaarheid

Hoe hebben we dit berekend?

Drie scenario`s
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Vier locaties

Basisprincipe: Minder kabel door slim combineren

Minder kabel, minder kosten, minder ecologische schade, sneller klaar!
Wanneer zonopwek en snelladers los
gerealiseerd worden, wordt voor beiden los een
kabel aangelegd (rechts boven).
De aansluiting kan ook gecombineerd worden,
wanneer een partij de regie pakt en beiden
samen aanlegt. Dit heeft als voordeel dat...
• …de helft aan kabel bespaard kan worden;
• …onderdelen van het elektriciteitsnet, zoals
stations en transformatoren, ontlast worden;
• …opwek en afname soms gerealiseerd kunnen
worden zonder uitbreiding van het net,
waarmee lange wachttijden worden omzeild;
• …inpassing van opslag op locatie mogelijk is.
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Hoe kan dat eruit zien?

De drie scenario`s die we uitgewerkt hebben
Business as usual

Publiek schakelstation

Gecombineerde aansluiting
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Hoe kan dat eruit zien?

De drie scenario`s die we uitgewerkt hebben

Business as usual

Publiek schakelstation

Gecombineerde aansluiting
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De locaties

De vier locaties die we uitgewerkt hebben

A4 – Bospoort/Aurora

A6 – Lepelaar/Aalschover

A4 - Peulwijk
A58 – Kloosters/Kriekampen
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A4 – Stedelijk gebied in de Randstad

Van de A44 bij Burgerveen tot aan het Kethelplein in Rotterdam
Netbeheerders:
• Liander (noordelijk deel)
• Stedin (middendeel)
• Westland Infra (zuidelijk deel)
Locaties:
• VZP Bospoort/Aurora (Liander, A4-2)
• VZP Peulwijk (Westland Infra, A4-3)
Benodigd aantal snelladers in 2030:
• Wegdeel 1 (A10-A44): 58 snelladers
• Wegdeel 2 (A44-A12): 69 snelladers
• Wegdeel 3 (A12-Kethelplein): 36 snelladers
Energieopwek:
• Voornamelijk kansen rond knooppunten en VZPs
10

A4 - VZP Bospoort/Aurora

Verzorgingsplaatsen net buiten Leiderdorp
De locaties liggen in verzorgingsgebied van netbeheerder Liander, op een vrij gemiddelde afstand van het
onderstation. Er wordt een grote behoefte aan snelladers verwacht, en er loopt een onderzoek naar het
gebruik van de VZPs als mobiliteitshub voor de regio Leiden. Bij verzorgingsplaats Bospoort ligt al een Tesla
snellaadplein met 24 supersnellaadpunten, en ook Fastned is actief met 8 snelladers.
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In TNO studie
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Enkele kabel van
beiden VZPs naar OS
Leiderdorp

A4 – VZP Peulwijk

Nieuwe verzorgingsplaats tussen Delft en Den Haag
De locatie ligt in verzorgingsgebied van netbeheerder Westland Infra, nabij het netgebied van Stedin, vlak
naast een groot onderstation van Westaland. Peulwijk kan potentieel de resterende behoefte aan snelladers
voor de A4-2 en -3 opvangen, wat zou betekenen dat er 74 snelladers moeten komen. Op de
verzorgingsplaats bevindt zich ook een Shell Flagship Store met o.a. een warmtepomp en PV-opwek-luifel.
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In TNO studie
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OS Wateringen ligt
vlak naast VZP
Peulwijk West

A4 - combi met opwek

Energievraag en –opwek combineren op dezelfde infrastructuur
Geplande hoeveelheid duurzame opwek: onbekend
Gepland aantal snelladers:
Wegdeel

Aantal laders

Locatie

Aantal laders

2 (A44-A12)

69

VZP Aurora/Bospoort

41+41=82

3 (A12-Kethelplein) 36

Peulwijk

0 → 23

Totaal:

Totaal

82 → 105

105

Totaal vermogen laders: 13.4 MW voor 105 laders
Totale jaarlijkse energievraag: 59.2 MWh voor 105 laders

Door kabels voor snelladers ook voor
opwek te gebruiken, kan zonder aftoppen,
extra kabel of opslag 13.4 MWp opwek
aangesloten worden.
Als daarbij ook opslag, aftoppen en/of
slim laden wordt toegepast, kan zelfs 27
MWp opwek worden aangesloten zonder
extra kabel.*
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* Uitgaande van 800 vollasturen voor PV-opwek per jaar.

A6 – VZP Lepelaar/Aalscholver (Hajé)

Verzorgingsplaatsen in particulier beheer nabij de Oostvaardersplassen
De locaties liggen in het verzorgingsgebied van netbeheerder Liander in landelijk gebied nabij de
Oostvaardersplassen. De locatie ligt erg ver weg van het dichtstbijzijnde netstation. Op wegdeel A6-1
moeten totaal 47 snelladers komen, deze zijn in allen op deze VZPs gepland.
Ook is er wegverbreding gepland, wat een
mantelbuis langs de weg wellicht gunstig maakt.
Lepelaar

Aalscholver

In TNO studie
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Enkele kabel van
beiden VZPs naar
OS Zuiderveld

A6 – VZP Lepelaar/Aalscholver (Hajé)

Combi met opwek

In de flevopolder bevindt zich al veel wind- en zonopwek.
Hierdoor is er momenteel (te) weinig infra voor meer opwek.
Rond de verzorgingsplaats ligt tevens nog de potentie om 40
MWp zonnepanelen neer te leggen, die een (zeer) ongunstige
locatie hebben voor aansluiting op het elektriciteitsnet. Als deze
van een gecombineerde netaansluiting gebruik zouden kunnen
maken, zou realisatie van zonneparken wellicht rendabeler zijn.
Door combi met snelladers kan 6.1 MWp zonopwek aangesloten
worden op de infra van snelladers zonder extra kabel, en
potentieel zelfs 12.4 MWp als optimaal vraag-verschuiving wordt
toegepast, door bijvoorbeeld gebruik te maken van slim laden
of opslag.
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Integrale netkosten per
perceel van 10MW
zonnepark-potentie
langs de A6
Bron: Onderzoek Qirion in opdracht van RWS, 2018

A58 - VZP Kloosters/Kriekampen

Bescheiden verzorgingsplaatsen in bosrijk gebied nabij Eindhoven
De locaties liggen in verzorgingsgebied van netbeheerder Enexis, op een vrij gemiddelde afstand van het
onderstation. Er wordt een gemiddelde behoefte aan snelladers verwacht, en er lopen
innovatieprogramma`s rondom de VZPs en de weg. Op wegdeel A58-1 moeten totaal 77 snelladers komen,
waarvan 32 op deze VZPs. Bij verzorgingsplaats Kriekampen heeft FastNed al een aantal snelladers staan.
Laadinfra wordt door Shell en FastNed uitgebreid

Kloosters
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In TNO studie
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De VZPs met twee
kabels aangesloten
op OS Best

A58 - VZP Kloosters/Kriekampen

Wegverbreding, zonopwek en innovatieprogramma`s

Rondom de verzorgingsplaatsen langs de A58 lopen meerdere innovatieprogramma`s (VZP 2.0, InnovA58),
waarbij gekeken wordt naar o.a. de combinatie van snelladers, zonopwek, emissieloos bouwen, en
wegverbreding. Een “snelweg als kabelgoot”, waarbij de kabel door een mantelbuis loop en makkelijk
bereikbaar is, lijkt daarom een goed optie langs de A58.
Bij het nieuwe knooppunt Batadorp, wat tussen de
VZPs en OS Best in ligt, is de potentie voor 7.1 MWp
zonopwek. Daarvan kan door combi met snelladers
4.2 MWp zonopwek aangesloten worden op de
infra van snelladers zonder extra kabel, en
potentieel zelfs 8.5 MWp als optimaal vraagverschuiving wordt toegepast, door bijvoorbeeld
gebruik te maken van slim laden of opslag.

Toekomstvisie A58 rondom VZP Kloosters/Kriekampen

E-opwek Regio
langs A58

E-opwek Regio E-opwek Regio
langs A58
langs A58
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Bron: Rijkswaterstaat

De resultaten
Totale kosten

€ 12.000.000

• Gecombineerde aansluiting in alle

regulier
€ 10.000.000
€ 8.000.000

gevallen het goedkoopst

publiek schakelstation

• Publiek schakelstation in alle gevallen

gecombineerde aansluiting

het duurst
• Peulwijk is een gunstige locatie

€ 6.000.000

• Lepelaar/Aalscholver is een dure
locatie

€ 4.000.000
€ 2.000.000
€0
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A4 Peulwijk

A4 Bospoort/Aurora

A6 Lepelaar/Aalschover

A58
Kloosters/Kriekampen

De resultaten
Totale kosten
€ 12.000.000

€ 10.000.000

• Gecombineerde aansluiting in alle

§ regulier
§ publiek schakelstation
§ gecombineerde aansluiting

gevallen het goedkoopst
• Publiek schakelstation in alle gevallen
het duurst

€ 8.000.000

• Peulwijk is een gunstige locatie
• Lepelaar/Aalscholver is een dure

€ 6.000.000

locatie
• Bij locaties ver van het netstation

€ 4.000.000

(Lepelaar/Aalscholver) domineren de
€ 2.000.000

€0
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kabelkosten
• Bij locaties dichtbij het netstation
A4 Bospoort/Aurora

A4 Peulwijk

A6 Lepelaar/Aalschover

A58 Kloosters/Kriekampen

▪ ▪ ▪ kosten kabels ▪ ▪ ▪ kosten installaties

(Peulwijk) domineren de kosten van de
installaties

Kan dit anders?

Gecombineerd aansluiten verlaagt de
kosten voor het netwerk tot 50% door
beter gebruik van kabels
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En verkort de doorlooptijd door beter
planbaarheid

Hoe benutten we deze potentie?
• Hoe MLOEA toepassen op de verzorgingsplaatsen?
• Netcapaciteit op de verzorgingsplaatsen en welke zekerheid hebben
netbeheerders nodig om te kunnen uitbreiden?
• Hoe laadconcessies aan te besteden bevindingen mee te nemen in lopende
trajecten? (VZP van de toekomst)
• Mogelijke rollen RWS
• Hoe nu verder?
• Hoe krijgen we laad- en zonne-exploitanten mee?
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Einde
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