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ElaadNL Outlook

De energiewereld verandert en snel ook. In de buitenwereld zijn continu nieuwe
ontwikkelingenmet impact op het net en op de werkzaamhedenvan de netbeheerder.
Ook op het gebied van elektrisch vervoer komt er in de komende tijd veel op de
netbeheerdersaf.

DaarompubliceertElaadNLvanaf2019elk kwartaaleen nieuweElaadNLOutlook. Daarin
wordt steedseen onderwerpuitgediept. Welkeontwikkelingenzijn er, hoe snelgaanze,
waar vindenze plaats,met welke vermogensen wat drijft de klant? Door onderzoeken,
analysesen gesprekkenmet experts en de markt wordt inzichtelijk gemaakt welke
mogelijkeǎŎŜƴŀǊƛƻΩǎer kunnenplaatsvinden. Eendergelijkescenariostudiekaninzichten
houvastbiedenaande netbeheerder,een kaderscheppenen mogelijkeverbeterpunten
aanreikenom deenergietransitiein goedebanente leiden.

In deze tweede versie zoomen we in op verwachte adoptie van elektrische
personenvoertuigen(9±Ωǎ) en daarbij benodigde laadinfrastructuur. De verwachte
ontwikkelingenzijn in drie ǎŎŜƴŀǊƛƻΩǎtot 2035 per buurt en per jaar in kaart gebracht.
Nederlandis verdeeldin ongeveer13.300 buurten met een gemiddeldelandoppervlakte
van2,5 km2. In eengemiddeldebuurt wonenbijna1.300mensen,verdeeldoverȊƻΩƴ590
huishoudens.

Debuurtenzijndaarbijzoveelmogelijkverdeeldop basisvaneendominantefunctie (bijv.
woon of industrie). Deze gebiedsindeling is zeer relevant als het gaat om het
prognosticerenvan de verwachte EV-adoptie en de benodigde hoeveelheiden type
laadinfrastructuur.

In deze editie van de ElaadNLOutlook is er per buurt gekekennaar de verwachte
hoeveelheidelektrischevoertuigenen laadinfrastructuurontwikkelingenper jaar. Bij de
laadinfrastructuuris onderscheidgemaaktin de verwachtelaadbehoeftebij vier typische
locaties:

Č privatelaadpunten

Č werklaadpunten

Č publiekelaadpunten

Č laadpleinen

Deresultatenvandit rapport zijn gebaseerdop extensiefgebruikvan literatuur, data,en
geo-analyses. Dezezijngecombineerdmet marktinventarisaties.
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Verwachte aantal elektrische personenvoertuigen t/m 2035

EV verkopen Laag Midden Hoog

Verwachte aantal EV'st/m 2035 
De groei zet door

Hetaantalelektrischevoertuigenneemtnaarverwachtingtoe in Nederland. Dedalingvan
batterijprijzen, de steeds groter wordende productieaantallen, investeringen bij
automaatschappijen,de fiscalevoordelenen steedsmeer (snel)laadpuntenzorgenervoor
dat voor meermensenelektrischrijden eenserieuzeoptie wordt. Deexactesnelheidvan
adoptie hangt echter samen met bovenstaandevariabelenen toekomstige (politieke)
keuzes. Er is op dit moment al veel onderzoekgedaannaar mogelijkegroeicurvesvan
elektrischvervoer. Rapportenvan Ecofys, ZEnMo, OverMorgen, UniversiteitUtrecht en
TUEindhovenzijngebruiktom eenaantalǎŎŜƴŀǊƛƻΩǎte definiëren.

De adoptie van elektrisch vervoer is sterk afhankelijk van het percentageelektrische
voertuigen ten opzichte van de totale aantallen personenvoertuigen. In Nederland
worden jaarlijks tussende 400.000 en 500.000 nieuwe voertuigenverkocht waarvanin
2015 0,6% en in 2018 5,6% volledig elektrisch was. De verwachting is dat deze
percentagesop gaan lopen naar 16,4% tot 42,7% in respectievelijkeen laag en hoog
scenarioin 2025. Voor 2030 geldt dan 29,6% en 58,0% voor respectievelijkeen laagen
hoogscenario.

Het profiel vanelektrischerijderszaldaarbijook gaanveranderen. Waarbijde elektrische
rijder nu relatief veel elektrischekilometersaflegt en haar/zijn voertuig ook voor woon-
werk verkeergebruikt,zullenwe steedsmeerelektrischerijderskrijgendie eenelektrisch
voertuigvooral voor andereactiviteiten gebruikenen jaarlijksminder kilometersmaken.
Deearlyadopterzalwordenopgevolgddoor de grote massamet eigendrijfveren,keuzes
enafwegingen.
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Waar komen deze voertuigen?

Adoptie is niet homogeengeen

Deadoptievan elektrischevoertuigengaatniet overalevensnel. Dekeuzevoor mensen
om een elektrisch voertuig te kopen hangt af van veel factoren zoals autobezit en
inkomen. Met een spreidingsmodelis per buurt in kaart gebracht waar ElaadNLde
komende jaren verwacht dat elektrischerijders wonen, werken en bezoeken. Dit zijn
immers ook de locaties waar elektrischerijders hun ŀǳǘƻΩǎparkeren en dus mogelijk
kunnenopladen.

Dezeadoptieprofielenzijngebaseerdop wetenschappelijkonderzoek(ziereferentielijst in
de bijlage),eigen data-onderzoeken marktkennis. De modellen bieden een inzicht op
buurtniveau,maarer zijnmodellenin omloopmet eenveelgedetailleerdereprognose. Zo
maakt Alliander gebruik van het ANDES-model en maakt Enexisgebruik van de EV-
PrognoseAtlas van Over Morgen en EVConsult. De analysevan ElaadNLkijkt verder
vooruit dan de bestaandelaadinfrastructuur-modellenen biedtǎǇǊŜƛŘƛƴƎǎǎŎŜƴŀǊƛƻΩǎper
jaar.

Privaat, werk en publiek

Naastde vraagwaarde toekomstigeelektrischerijder woont, werkt en bezoektis het ook
relevant waar de auto geparkeerdwordt. Eenelektrischerijder met een eigenoprit bij
haar/zijnhuiszal immersgeenpubliekelaadpaalnodighebben,maareeneigenlaadpunt
achter de meter kunnen realiseren. Woningen,kantoren en bezoekerslocatieszonder
eigen opritten zullen daarentegengeen eigen laadpuntenΨŀŎƘǘŜǊde ƳŜǘŜǊΩkunnen
realiseren en zijn voor het parkeren en dus het laden aangewezen op de
laadinfrastructuurin deopenbareruimte.

ElaadNLheeft onderzocht waar elektrische rijders gebruik kunnen maken van eigen
terrein voor laadmogelijkhedenen waar ze gebruik dienen te maken van de openbare
ruimte. DoormiddelvaneenGIS-analyseisgekekennaarperceelvormen,gebouwvormen,
bouwjaren, functies en publiekeparkeergelegenheden. Daarmeeis met een geo-model
een inventarisatiegemaaktwelk percentagevan de elektrischevoertuigenaangewezen
zalzijnop deopenbareruimte.

Resultaten van het EV spreidingsmodel (midden scenario)

2025 2030 2035

2025 2030 2035



ElaadNL Outlook 5

Waar gaan ze laden?

Het laadnetwerkwordt steedsefficiënter gebruikt

Grotere batterijen en steeds betere laadmogelijkheden zorgen ervoor dat het
laadnetwerksteedsbeter gebruiktwordt. Werder in 2015in de grotevier gemeenten(G4
steden) nog jaarlijks gemiddeld 3.339 kWh geladen door 22,2 unieke gebruikersper
publieke laadpaal. In 2018 was dat aantal opgelopentot jaarlijks5.178 kWh door 31,5
uniekegebruikersper laadpaal. Eenanalysevan de laadpalenvan EVnetNLlaat ook zien
dat naasthet energieverbruikook het gemiddeldelaadvermogenbij publiekelaadpunten
bijna dagelijkstoenamin 2018; van4,1 kW in januarinaar5,1 kW in december2018per
laadsessie. Om tot een gedegeninschatting te komen hoeveel publieke, private en
werklaadpuntener komenis een rekenmodulegemaaktwaarmeehet aantalelektrische
voertuigen dat dient te laden in de openbare ruimte omgezet kan worden naar een
verwacht aantal laadpunten. Hierdoor wordt niet alleen inzichtelijk hoeveelelektrische
rijders gaan laden en wanneer, maar ook hoeveel nieuwe laadpalener aangesloten
dienente wordenop het elektriciteitsnet.

Demeestelaadpunten,zowelpubliekalsprivaatvindenwe in de (grote)steden. Dit komt
simpelweg doordat er veel mensen wonen en veel kantoorlocaties zijn met eigen
parkeergaragesdie zorgen voor veel (elektrisch) autobezit en ςgebruik. Procentueel
gezienzullen private laadpunten vaak in de gebiedenom de steden heen gevonden
wordendoordatdaarmeermenseneigenopritten hebben.

Vanlaadpuntennaaraansluitingen

Dediversiteit van laadoplossingenneemt toe. Hoewellaadpuntenop opritten, snelladers
en laadpalenop straatdominantzijnen blijvenzullener meer laadoplossingenkomen. De
komendejaren zullener veelvuldigzogenoemdelaadpleinenworden aangelegd. In grote
parkeergarageszullen er achter de meter meerdere laadpunten worden gerealiseerd.
Smart Chargingkan ervoor zorgen dat de elektriciteitspiekenworden afgevlakt en er
daardoormeer laadpuntenachterdezelfdeaansluitingkunnenworden aangesloten. Ook
in depubliekeruimte wordenlaadpleinensteedsvakertoegepast. Daarbijzijner minimaal
twee laadpalenop één aansluitingaangesloten. De groei van deze laadpleinenzorgt
ervoor dat het aantalnieuwelaadpalenop straat hogerzal liggendan het aantalnieuwe
aansluitingen. Oppagina10 isdevertalingvanlaadpalennaaraansluitingente vinden.

Resultaten van het laadpunten spreidingsmodel in 2030 (midden scenario)

Aantal thuis-
laadpunten 

Aantal werk-
laadpunten 

Aantal publieke 
laadpunten 

Percentage 
thuislaadpunten 

Percentage 
werklaadpunten 

Percentage publieke 
laadpunten 

https://www.evnet.nl/nieuws/statistieken-2018-gemiddeld-meer-gebruikers-en-hoger-verbruik-op-laadpalen-evnetnl/
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(Smart) Charging

Laadprofielenworden diverser

Het aandeelvolledigelektrischevoertuigen(BEV)is de laatstejaren sterkgegroeid. Waar
plug-in hybride voertuigen vaak gebruik maken van 3,7 kW (1 fase 16A), zijn de BEV
voertuigenvaakvoorzienvan 7,4 kW, 11 kW of zelfs22 kW laders. Hierdoorworden de
laadvermogensgemiddeldhogermet bijbehorendenetimpact.

Ladenzodrawe aankoppelen

Op dit moment bestaat laden uit het aankoppelenvan de auto met de laadpaal,het
swipenvanhet pasjeen danwordt er direct stroomgeleverdmet het maximalevermogen
dat laadpunten auto aankunnen. Dit vindt veelalplaatsop momentendat mensen,vaak
tegelijkertijd, thuiskomenvanhun werk of juist aankomenop hun werk. Dezemaniervan
ladenzorgt voor sterkepiekenop het laagspanningsnet. Doordatdezepiekenpreciesop
de momentenzijn dat het elektriciteitsnetal zwaarbelastwordt, kan elektrischladen in
zijnhuidigevormvoorveellokaleknelpuntenzorgen.

SmartChargingkansrijkalternatief voor netverzwaring

Elektrischevoertuigenbiedendoor hun hogevermogensechterook eenkans. Voertuigen
staanimmersveelallangaangekoppelden hebbenal na een paar uur een volle batterij.
Eerderonderzoeklaat ziendat vooraldeΨƴŀŎƘǘƭŀŘŜǊǎΩ75%vande tijd wel aangekoppeld
zijn, maar niet laden. Dezeidle time biedt ruimte om SmartChargingin te voeren. Deze
vorm van ladenwaarbij rekeningwordt gehoudenmet de lokalenetcapaciteitzouervoor
kunnenzorgendat de impact per elektrischeauto sterk afneemt. Vervolgonderzoekzal
inzichtmoetenbiedenin de exactepotentie vanSmartChargingop lokaalniveau. Opdit
moment isElaadNLbetrokkenbij eengroot aantaltestprojectenwaarinveelaspectenvan
SmartChargingverderwordenontwikkelden verkend. Dit zijn onder anderede potentie,
technischehaalbaarheid,impact op het elektriciteitsnet, voordelen voor de gebruiker,
spelregels,communicatieprotocollen,stimuli engewensteprofielen.
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Uur van de dag

Voorbeelden van gemiddelde laadprofielen per type laadpunt

Thuislaadpunt Werklaadpunt Publieke laadpunt Laadplein

https://www.elaad.nl/news/slim-laden-goed-voorbereid-op-2-miljoen-elektrische-autos-in-2030/



