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BREYTNER

o Zero Emissie core business transportbedrijf in Rotterdam
o Klanten retail, bouw/infralogistiek en supply chain
o Vloot van bakwagens, kraanwagen en trekkers z.e.
o Testpartner diverse projecten
o Altijd met subsidie
o Koploper
o Samenwerkingen met Vlot Logistics en H.N. Post & Zonen



Project VERZET – DKTI 2 

P VAN DER VELDEN

Bedrijfswagens

Project VERZET (DKTI 2)

Consortium van vijf partijen
Ondersteund door subsidie van RvO

o Versnelling van zero emissie transport in het zware segment
o -Bouwlogistiek
o -Speciaal transport
o -Infrastructurele werken

o Elektrische kraanwagen met aanhangwagen
o Elektrische trekker met stenentrailer en elektrische stenenkraan
o 300 kW snellader
o Twee mobiele 300 kW snelladers met energy storage containers
o Gemonitord door TNO



Specificaties

o 50 tons elektrische kraanwagen
o 40 tonmeter autolaadkraan 150 km 

actieradius
o 21 ton laadvermogen
o Transport van o.a. bouwmaterieel
o Tussen HUB en Bouwplaats
o AC en DC laden mogelijk op hoog vermogen



Specificaties

o 50 tons elektrische trekker
o 4 -assige stenentrailer met 

elektrisch stenenkraan
o 150 km actieradius
o 30 ton laadvermogen
o Transport van stenen, 

betonelementen, containers en 
supermarktdistributie

o AC en DC chargen mogelijk op hoog 
vermogen



Specificaties

o Mobiele snellader
o Hypercharger 300 kW
o Alfen
o Skid 10ft en 8ft 

container
o Energy Storage 

container 330 kWh
o Aansluiting:

o 32 Ampère
o 63 Ampère

o Plaatsing in bouwhek
o Beide zijden chargen
o Energy storage ook te 

gebruiken op 
bouwplaats

o 2 stuks

o 1 ‘vaste’ 300 kW 
snellader

o Hypercharger



2 trucks – 4 verschillende laad strategieën

Voertuig Inzet Km’s Type chargen Vermogen Aantal keer chargen

Kraanwagen Rondom 
bouwplaatsen

150-350 km Mobiele snellader
op bouwplaats -
DC

150 kW 1 a 2 x per dag (op 
bouwplaats)

Trekker Stenen Regio Rotterdam 150-200 km Openbaar - DC 80-150 kW 1x per dag (pauze van 
chauffeur)

Trekker containers Intraport 
Rotterdam

60-120 km Overnight AC 
chargen 63 Amp

Tijdens 
ploegenwissel AC 
chargen 63 Amp

42 kW

42 kW

1x ‘s nachts

1x middag

Trekker 
Supermarkt Plus

Zeeland, Zuid-
Holland en 
Brabant

200-350 km Mobiele snellader
op dock - DC

150 kW 2 a 3 x per dag 
(tijdens laden op t 
dock)

Opportunity chargen (dedicated) tijdens het laden op het dock geeft beste inzet



Publiek chargen – de uitdagingen

o Ingericht voor personenwagens
o Ingangsvermogen vaak te laag
o Niet berekend op trucks
o Mix personenwagens en trucks ongewenst
o Start ontwikkeling strategieën voor trucks bij 

charge point operators
o Welwillendheid operators is groot
o Zeer beperkt mogelijk
o Vaak dedicated de enige mogelijkheid in dit 

stadium
o Interoperabel met:

o ABB
o Hypercharger
o Tritium
o Eco-tap

o Testen met lange ritten o.a. HIA - Oss

Total Alexandrium
Shell Maasboulevard 
Total Schiedam
Fastned Rotterdam Zuid



Conclusies eerste ervaringen

o Opportunity chargen tijdens laden/lossen geeft beste inzet
o Stabiele operatie mobiele fastchargers Alfen
o Relatief weinig kinderziekten
o Trucks kunnen mee in dagelijkse (diesel) operatie
o Aanpassing personen-truck opstelplaatsen - strategie
o Blokken van een dock teveel impact
o Vaste opportunity charger zoektocht naar plekken met 

overcapaciteit
o Voordeel van een vaste charger is onbeperkte capaciteit
o Mobiele opportunity charger geeft beperkte laadsessies
o Voordeel mobiele charger is laagdrempeligheid en beperkte 

impact op aanwezig elektriciteitsvoorziening
o Mobiele charger goed inzetbaar tijdens transitie
o Chargen bij publieke infra direct te voelen in toch al duurdere 

business case -> chargen vaak langer dan chauffeurspauze



Aanbevelingen vanuit de praktijk

o Uitbreiding (publiek) opportunity charging netwerk noodzakelijk
o Mobiele snelladers moeten doorontwikkeld worden (beginfase transitie)
o Subsidie noodzakelijk voor investeringen in aansluiting op middenspanningsnet -

opportunity charging (zowel kabels en trafo’s) – uit maatschappelijke middelen!
o Verhouding investering in opportunity chargers t.o.v. kabels & trafo’s 
o Ook subsidie benodigd voor dedicated opportunity charging

o Truck Oem’s werken aan publiek netwerk -> dit kan tempo transitie bepalen 



Bedankt voor uw aandacht.


