Proeftuin
Slimme Laadpleinen
Nederland staat voor een grote
veranderopgave in mobiliteit. De ambitie
van de Nederlandse regering is dat in 2030
alle nieuw verkochte auto’s emissieloos
zijn. Dit gaat gepaard met een behoefte
aan 1,7 miljoen oplaadpunten. Een van de
manieren om deze laadbehoefte snel en
efficiënt te realiseren is het aanleggen van
laadpleinen.
Met de Proeftuin Slimme Laadpleinen
realiseren we 46 laadpleinen in 19
gemeenten. Kennisdeling is een
belangrijke pijler van de proeftuin. Het
ministerie van Infrastructuur en Milieu wil
met het subsidiëren van deze proeftuin
bereiken dat de techniek steeds verder
wordt ontwikkeld en aantrekkelijk
wordt gemaakt voor gebruikers en
marktpartijen. De deelnemende
gemeenten leren van elkaar door
opgedane kennis openbaar te maken via
diverse platforms, zodat alle gemeenten in
Nederland ervan kunnen profiteren.
Bijzonder aan de proeftuin is dat het
daarin niet alleen gaat om aantallen
- in totaal worden 489 laadpunten
gerealiseerd. We doen het ook slim en
innovatief. We testen technieken als
Smart Charging en Vehicle to Grid en leren
hoe we die het beste kunnen toepassen.
Zo jagen we samen de transitie naar
elektrisch vervoer aan.

Onderdeel van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur

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

Technieken

Door de concentratie van laadpunten en auto’s,
bieden slimme laadpleinen goede mogelijkheden
om elektrische auto’s in te zetten als onderdeel
van een duurzaam energiesysteem. Nederland
loopt voorop in Smart Charging en kan met de
proeftuin innovatie aanjagen door technieken
als Vehicle to Grid toe te passen. Het kennisen innovatiecentrum van de netbeheerders,
ElaadNL, onderzoekt verschillende varianten
en concepten van Smart Charging door heel
Nederland. Nederland zet met de slimme
laadpleinen belangrijke stappen op het
internationale podium.

“De Proeftuin Slimme
Laadpleinen helpt
door kennisdeling
de ontwikkeling van
slimme laadoplossingen
landelijk op te schalen.
Zo jagen we samen de
transitie naar elektrisch
vervoer aan.”

De technieken die getest worden, zijn:
• Smart Charging: is een stuursignaal dat aangeeft
wanneer en met welke snelheid een elektrische
auto wordt opgeladen. Je plugt je auto wel
gewoon in, maar deze gaat niet altijd meteen
en maximaal laden. Slimme technieken zorgen
ervoor dat je auto op optimale tijd en met
optimale snelheid geladen wordt. Bijvoorbeeld:
maximaal laden als er veel stroom beschikbaar
is uit zon en wind, en juist minder of helemaal
niet als er toch al veel stroomvraag is tijdens
de piekuren. Daarmee wordt overbelasting van
het net voorkomen. Je kunt als gebruiker wel
altijd zelf bepalen wanneer je auto opgeladen
moet zijn, dus je komt nooit voor verrassingen
te staan.
• Vehicle to Grid volop in ontwikkeling: De
Vehicle to Grid (V2G) techniek is nog volop in
ontwikkeling. Zowel de betreffende auto als
de laadpaal moeten geschikt zijn voor V2G.
Dat is nog lang niet voor alle auto’s en palen
het geval. Er wordt binnen de Proeftuin getest
met twee varianten: met DC-laadpalen en
AC-laadpalen. DC staat voor Direct Current,
oftewel gelijkstroom. AC staat voor Alternating
Current, oftewel wisselstroom. De laadpalen
die op straat staan, zijn in het algemeen AC en
de snelladers langs de snelweg DC. Een aantal
auto’s dat op de markt is, zoals de Nissan
Leaf, kan op daarvoor geschikte DC-palen
stroom terug leveren aan het net. Om V2G op
AC-laadpalen mogelijk te maken, is Renault
in samenwerking met o.a. WeDriveSolar en
ElaadNL bezig met de ontwikkeling van ZOE’s
die via speciale AC-laadpalen ook stroom
terug kunnen leveren aan het net. Ook andere
autofabrikanten tonen inmiddels interesse in
deze variant.

“Met de Proeftuin
Slimme Laadpleinen
ontwikkelen we de
Vehicle to Grid techniek
verder door. In accu’s
opgeslagen stroom
wordt gebruikt voor het
rijden én om netstroom
op te slaan voor later
gebruik.”

“Emissieloos vervoer
mag geen te zware
belasting vormen voor
het stroomnet. Daarom
Smart Charging: alleen
laden als er veel stroom
uit zon en wind is.
Nederland is hierin
internationaal gezien
koploper.”

