
Agrifirm faciliteert eMobility maximaal 
met 14 Hager laadstations
Het is een indrukwekkend gezicht wanneer je als medewerker van Agrifirm in Apeldoorn de 
parkeergarage inrijdt. Ben je vroeg op kantoor dan zie je een lange rij parkeerplekken met bij 
elke plek een beschikbaar laadstation. Kom je iets later, dan is de kans groot dat de meeste 
plaatsen bezet zijn met hybride of elektrische auto’s. Voor Agrifirm is het faciliteren van elek-
trisch vervoer bij de medewerkers één van de vele acties om duurzaamheid binnen het bedrijf 
te maximaliseren. Het is een zeer eigentijds beeld om al die hybride en elektrische auto’s in de 
parkeergarage op één rij te zien staan. Stuk voor stuk hebben zij hun laadkabel in een van de 
12 Hager laadstations geplugd. “Als bedrijf vinden wij het belangrijk om onze missie en duurza-
me doelstellingen, die we primair met en voor onze klanten willen bereiken, ook zelf in de prak-
tijk te brengen”, vertelt Ron Meijer, facilitair manager bij Agrifirm in Apeldoorn. 

Project elektrische laadstations



“Dat doen we onder meer door met GreenLease te 
werken, zodat onze mensen zo ‘schoon’ mogelijk rij-
den, maar dat zie je bijvoorbeeld ook terug in andere 
onderdelen van ons gebouw. Zo is het hoofdkantoor 
hier in Apeldoorn voorzien van een warmtepomp 
met warmte- en koudeopslag en wordt de verlichting 
door sensoren aangestuurd zodat deze niet onnodig 
brandt. 

Duurzame, rendabele concepten
Agrifirm is marktleider in Nederland en wereldwijd 
actief in de productie en toelevering van producten 
en diensten voor de voeding van dieren en de teelt 
van gewassen. Al sinds 1892 wordt de coöperatie-
ve oorsprong vertaald in voordeel voor haar 17.000 
aangesloten Nederlandse ondernemende boeren 
en tuinders. Met de missie om duurzaam waarde 
te creëren voor haar leden, kiest Agrifirm expliciet 

voor duurzame, rendabele concepten. En daar hoort 
ook eMobility bij binnen de eigen organisatie. Dus 
toen Agrifirm, enige tijd terug al weer, de eerste 
elektrische auto’s mocht begroeten, startte ook het 
nadenken over een passende infrastructuur. “Onze 
financieel directeur was de eerste elektrische rijder 
in ons bedrijf. Maar al snel daarna kregen ook ande-
re medewerkers een hybride of elektrische auto, en 
deze ontwikkeling zet zich door”, zegt Eric van den 
Tillaard, bij Agrifirm verantwoordelijk voor het auto-
park. “Wij hebben bovendien een overeenkomst met 
een leasemaatschappij, waarin we hebben afgespro-
ken dat zij onze mensen keuze bieden uit auto’s met 
de schoonste motoren en de laagste CO2-uitstoot. 
Steeds vaker kom je dan bij plug-in hybride auto’s 
terecht. Om te stimuleren dat onze mensen maxi-
maal elektrisch rijden, dus zo weinig mogelijk hun 
benzinemotor gebruiken, wilden wij voldoende laad-
capaciteit creëren. Vandaar dat wij in 2014 besloten 
om eigen oplaadfaciliteiten te creëren.”

Technische mogelijkheden
Agrifirm vroeg Mandersloot Installaties om realisatie 
van de laadpunten te onderzoeken. Mandersloot, 
dat al eerder met elektrisch vervoer bezig was, keek 
daarom eerst naar de mogelijkheden. 
“Omdat Agrifirm de intentie had om het niet bij één 
of twee laadpunten te houden, moest de technische 
capaciteit voldoende zijn. De aansluiting bij Agrifirm 
bood gelukkig nog flink wat ruimte voor meerdere 

laadpunten”, vertelt Jan Staal, bedrijfsleider bij Man-
dersloot Installaties.
De markt voor laadpalen is de afgelopen jaren rede-
lijk snel gegroeid. Voor Agrifirm was het belangrijkste 
dat de installateur een product zou kiezen waar hij 
achter staat en dat storingsvrij kan functioneren. De 
installateur moet die bedrijfszekerheid in belangrijke 
mate kunnen waarborgen. Voor Mandersloot was het 
daarom essentieel om een leverancier te selecteren 
waarmee ze als partner kan samenwerken. “Het is 
natuurlijk nog een hele nieuwe markt, de eMobility 
sector. Misschien wel maandelijks komen er nieuwe 
toetreders en nieuwe producten bij. Dat betekent dat 
wij die ontwikkelingen nauwgezet willen en moeten 
volgen”, vertelt Staal. “Nu zijn wij zeker niet bevreesd 
om nieuwe ontwikkelingen of nieuwe toetreders een 
kans te geven. Integendeel. Maar tegelijk is het wel 
belangrijk om te kunnen terugvallen op de garantie 
van marktpartijen die al jarenlang als A-merk actief 
zijn. Vandaar dat wij voor Hager hebben gekozen.”

Prestaties in de praktijk
Daar komt bij, zo vertellen Jan Staal en Alex Tins 
(account manager bij Hager), dat Mandersloot en 
Hager enige tijd eerder al eens samen op een beurs 
hebben gestaan om de ontwikkeling van elektrisch 
vervoer aan een breed publiek te presenteren. In juni 
2014 plaatste Mandersloot de order voor veertien 
stuks laadstations van het type witty.home XEV123. 
Hiervan zijn twaalf laadstations aan de muur in de 
parkeergarage geïnstalleerd en twee op een zuil aan 
de voorkant van het pand, zodat ook bezoekers met 
een elektrische auto hun voertuig kunnen opladen. 
“In juli is de installatie van de laadstations eigen-
lijk heel snel en voorspoedig verlopen”, vertelt Jan 
Staal. “Omdat de palen, bij maximale belasting, best 
een flink vermogen vragen, hebben wij voor de laad-
stations een aparte verdeler laten maken en deze 
rechtstreeks op de trafo aangesloten. Gelukkig biedt 
de trafo voldoende capaciteit om alle veertien laad-
stations van elektriciteit te voorzien. Wel hebben we 
de twaalf units in de parkeergarage begrensd op 16 
Ampère, om zo overbelasting te voorkomen wanneer 
echt alle laadstations tegelijk in gebruik zouden zijn. 
In potentie kunnen de Witty laadstations echter ook 
32 Ampère leveren.”

Geen ingewikkelde techniek
“Daarnaast hebben we, om de veiligheid te maxima-
liseren, de installatie uitgerust met B-klasse aard-
lekschakelaars. Deze zijn in aanschaf wat duurder, 
maar je zorgt daarmee wel dat de bedrijfszekerheid 
van de installatie maximaal is”, zegt Staal. “Verder 
is het installatiewerk van laadstations niet een heel 
bijzondere techniek. Ben je als installateur goed met 
je vak bezig en heb je je kennis up-to-date gehou-
den, dan zijn deze apparaten goed te installeren.” 

Overigens is ook Hager een marktpartij waarop je bij 
vragen kunt terugvallen. “We zien dat steeds meer 
installateurs met deze techniek aan de slag gaan. 
Daarom is het belangrijk dat wij een product hebben 
dat relatief eenvoudig is. Zowel qua installatie als 
bediening. Ook de vormgeving speelt daarbij een 
belangrijke rol”, zegt Tins. Het gekozen type laadsta-
tion heeft twee soorten aansluitpunten met gestan-
daardiseerde contactdozen zodat hij geschikt is voor 
het laden van zowel elektrische auto’s als ook fietsen 
en scootmobielen. “Wij kunnen alleen maar beamen 
dat de laadstations functioneel en gebruiksvriendelijk 
zijn”, zegt Ron Meijer van Agrifirm. “De eerste maan-
den hadden we nog diverse parkeerplekken bij de 
laadstations vrij, maar inmiddels hebben al zoveel 
medewerkers een hybride of elektrische auto dat het 
moment bijna gekomen is dat alle parkeerplekken bij 
de laadstations bezet zullen zijn. We zullen daarom 
gaan nadenken of uitbreiding van elektrisch laden 
mogelijk en gewenst is, of dat we via een andere 
wijze - bijvoorbeeld bij toerbeurt - de auto’s aan de 
laadstations koppelen.”

Omdat Agrifirm de intentie had om het niet bij één of twee 
laadpunten te houden, moest de technische capaciteit vol-
doende zijn. 
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