
Veel gestelde vragen Vehicle-to-grid 
 

1) Wat is City-zen Vehicle-to-Grid? 

City-zen Vehicle-to-Grid is de naam van het project waarin door een aantal verschillende 
partijen en bewoners uit uw wijk, onderzoek gedaan wordt naar de toepasbaarheid van 
‘Vehicle-to-Grid’ op het Amsterdamse elektriciteitsnet. Partijen die hier samenwerken zijn 
onder meer Alliander, NewMotion, Buurauto, de gemeente Amsterdam, Sportpark De 
Eendracht en PwC. 
 
Vehicle-to-Grid gaat over het laden én ontladen van elektrische auto’s. Bij Vehicle-to-Grid 
laadpalen kunnen elektrische voertuigen dus niet alleen slim worden opgeladen, maar ook 
worden ingezet voor teruglevering van elektriciteit aan het elektriciteitsnet als de vraag naar 
elektriciteit tijdelijk hoog is.  
 

2) Waarom wordt hier onderzoek naar gedaan? 

Er komen steeds meer zonnepanelen op onze daken en er komen steeds meer elektrische 
auto’s op de weg. Dit betekent dat ons elektriciteitsnet anders wordt gebruikt. Vraag en 
aanbod zijn nu anders dan we van oudsher gewend zijn. Wij willen in dit project leren wat de 
effecten van nieuwe technologie zijn op het elektriciteitsnet en op onze klanten.  
Het uitgangspunt van Vehicle-to-Grid is dat er veel opslagmogelijkheden zitten in de 
batterijen die al aanwezig zijn in de elektrische auto’s die in de wijk zijn staan. Deze 
opslagmogelijkheden kunnen we benutten om vraag en aanbod van elektriciteit in 
evenwicht te houden.   
 

3) Waar staan de laadpalen? 

In het project zijn vier Vehicle-to-Grid laadpalen geplaatst 
• In de parkeergarage van PwC aan de Thomas Maltusstraat 
• Bij Sportpark de Eendracht aan de Bok de Korverweg 
• In de Schaarbeekstraat ter hoogte van huisnummer 43 en huisnummer 85 

De laadpalen zijn gemakkelijk te onderscheiden van gewone laadpalen: ze zijn flink groter 
dan u gewend bent en ze zijn voorzien van het City-zen logo en de naam van NewMotion.  
De locaties zijn bepaald op basis van de geschiktheid van het elektriciteitsnet en de 
aanwezigheid van geschikte auto’s. Niet alle elektrische auto’s zijn namelijk geschikt voor 
Vehicle-to-Grid. Omdat het voor het project van belang is dat de laadpaal veel gebruikt 
wordt, zijn de laders zo dicht mogelijk geplaatst bij de deelnemers die zich hadden 
aangemeld voor de proef. 
 

4) Welke auto’s worden opgeladen? 

Op de verschillende laadpalen wordt momenteel geladen door Mitsubishi Outlanders, 
Nissan EV200 personenbusjes en Nissan Leafs. 
 

5) Kan ik nog meedoen? 



Als u beschikt over een elektrische auto die geschikt is voor vehicle to Grid (Mitsubishi 
Outlander, Nissan Leaf) en in de buurt van één van onze laders woont of werkt, kunt u zich 
nog aanmelden voor de proef via 088-0109500 of via klantenservice@newmotion.com. U 
komt dan op de wachtlijst. Wij kunnen op dit moment nog niet aangeven wanneer we extra 
berijders zullen gaan toevoegen aan de laadpalen. 
 

6) Tot wanneer loopt het project? 

Het project loopt tot eind 2019. Daarna zullen de laadpalen in principe weer verwijderd 
worden. 
 

7) Waar vind ik meer informatie? 

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website:  
http://www.cityzen-smartcity.eu/vehicle2grid/ 
 
 
 


