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Naar de beurs voor opladen
vanauto
HENK SCHUTTEN

Fastned maakt vandaag zijn debuut op de NPEX-beurs. Het Amsterdamse bedrijf van
Bart Lubbers, zoon van de voormalige premier, gaat tweehonderd snellaadstations voor
elektrische auto's langs de snelwegen neerzetten.

Bart Lubbers maakte vijf jaar geleden voor het eerst een ritje in een elektrische auto, een

knaloranje Lotus Elise van het bedrijf ECE uit Lochem. Hij was meteen overtuigd - "Een geruis-

loze wagen waarmee je verschrikkelijk hard kunt optrekken" - en nam een belang van tien

procent in het bedrijf.

Bovendien ging zijn toen zeventigjarige vader, de voormalige premier, rijden in een door

ECE omgebouwde elektrische Volkswagen Golf. "Mijn vader is één van de Nederlandse pio-

niers in elektrisch rijden."

Lubbers senior maakte veel kilometers. Hij moest vaak de airco of de verwarming uitzetten

om het laatste stuk naar huis te kunnen halen. Soms ging het ook mis en moest hij een beroep

doen op een lokale cafébaas die zo vriendelijk was zijn stopcontact ter beschikking te stellen.

Het werd zoon Bart dus al snel duidelijk dat er een oplossing moest komen voor de beperkte

actieradius. "Autorijden is vrijheid. Maar met een auto die al snel uren aan de stekker moet, is

de lol er gauw vanaf."

Het kwartje viel toen het Delftse bedrijf Epyon in 2010 een eerste snellaadstation in ge-

bruik nam voor taxi's in Leeuwarden. Lubbers nam meteen contact op met het bedrijf. Snelle

laadstations zouden de doorbraak kunnen betekenen voor de elektrische auto, realiseerde hij

zich, mits die op voldoende plaatsen in het land te vinden waren.

Lubbers weet als geen ander hoe belangrijk landelijke dekking is. In 2001 bracht hij het

gratis dagblad Metro op de Nederlandse markt. "Eerst hadden we een exclusief contract nodig

met de Nederlandse Spoorwegen voor distributie op alle treinstations. Toen we dat geregeld

hadden, konden we de krant lanceren. Het werd een instant succes. In één klap was Metro de

tweede krant van Nederland."

Tijdens een wintersportvakantie in februari 2011 kreeg Lubbers last van een rugblessure.

In plaats van te skiën verdiepte hij zich in de mogelijkheden van een landelijk snellaadnet-

werk. Er bleken 4200 benzinestations in Nederland te zijn. De best lopende lagen om de dertig

tot veertig kilometer langs de snelwegen, ideaal voor een landelijk dekkend netwerk voor op-

laadpunten. Alle 245 snelweglocaties bleken eigendom te zijn van Rijkswaterstaat.



Lubbers benaderde Rijkswaterstaat en nog voor het einde van het jaar lag er een wetswijzi-

ging op tafel die snellaadstations langs snelwegen mogelijk moest maken. Fastned was gebo-

ren. Samen met zijn compagnon Michiel Langezaal, afkomstig van Epyon, diende Lubbers in

2011 een vergunningsaanvraag in bij Rijkswaterstaat. Fastned ging uiteindelijk met 201 van

de 245 te vergeven vergunningen aan de haal.

De suggestie dat zijn achternaam mogelijk een beetje geholpen heeft bij deze ongebruike-

lijke doortastendheid van de rijksambtenaren, wuift Lubbers weg: "Onzin, het was een geluk-

kige samenloop van omstandigheden. Het rijk wil in 2020 ongeveer tweehonderdduizend

elektrische auto's op de weg hebben, dat streven lag er al langer. De oliemaatschappijen lie-

pen daar niet warm voor. Wij wel."

Bestuurders van een elektrische auto kunnen bij Fastnedstations in een kwartier hun auto

opladen, waarmee ongeveer honderd kilometer gereden kan worden. Een volle accu kost on-

geveer een tientje.

De negen snellaadstations die sinds de introductie al operationeel zijn langs de snelwe-

gen, bevinden zich nu voornamelijk ten oosten van Utrecht: in de buurt van Amersfoort (A1),

Zwolle (A28 en A50), Apeldoorn (A1), Doetinchem (A18) en Nijmegen (A73). Met de notering

aan de Nederlandsche Participatie Exchange (NPEX, ) de kleine tegenhanger van de Amster-

damse beurs die vooral bedoeld is voor kleinere bedrijven, hoopt Fastned de benodigde veer-

tig miljoen euro op te halen voor de financiering van de overige stations. Vanaf september dit

jaar wil het Amsterdamse bedrijf elke week ergens in Nederland een nieuw laadstation voor

elektrische auto's in gebruik nemen. De eerstvolgende laadstations zullen worden geplaatst

bij Groningen (A7/A28), op het traject Amsterdam en Afsluitdijk (A7), bij Den Haag en Rotter-

dam (A44/A12), Geleen (A2) en Maastricht (A2).

Dat Fastned voor de NPEX koos en niet voor de Amsterdamse beurs, heeft volgens Lubbers

te maken met het feit dat NPEX-investeerders niet anoniem zijn. "Wij maken veel gebruik van

sociale media."

Fastned levert alleen stroom van zon en wind. Het dak van ieder station bestaat uit zonne-

panelen waarmee voldoende elektriciteit opgewekt kan worden voor twee tot drie laadbeurten

per dag. Daarnaast levert Greenchoice stroom uit windpark Sternweg bij Zeewolde. Lubbers:

"We leveren alleen stroom uit hernieuwbare bronnen, de kooldioxide-uitstoot is dus nihil."

Zijn vader heeft de elektrische auto inmiddels weer van de hand gedaan, hij laat zich te-

genwoordig rijden. Maar dat Fastned een groeimarkt heeft aangeboord, staat volgens Lubbers

junior vast. "Er zijn acht miljoen auto's. Slechts vierduizend daarvan zijn helemaal elektrisch.

Het wachten is op de grote doorbraak. Daarna kan het heel hard gaan."


