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Kontaktlo(o)s Laden is onderdeel van het 

INTERREG-programma. Het doel van INTERREG is 

om de samenwerking in grensregio's te stimuleren.



Voorwoord
Vanuit de provincie Groningen zijn we voortdurend op 

zoek naar innovatieve en duurzame mogelijkheden om de 

mobiliteit, infrastructuur en het onderhoud ervan slimmer 

en groener te maken.

Met het project ‘Kontaktlo(o)s Laden’ zetten we ons samen met het 

bedrijfsleven en overheden in Noord-Nederland en Noord-Duitsland in 

voor het ontwikkelen, testen en toepassen van innovatieve en duurzame 

oplossingen op het gebied van contactloos laden van elektrisch vervoer. 

Dat wil zeggen: de ontwikkeling van zelfrijdend vervoer met een 

contactloos oplaadbare shuttlebus en de ontwikkeling van contactloos 

op te laden e-bikes, op verschillende locaties. 

Belangrijk doel van het project is de bereikbaarheid en leefbaarheid 

in het buitengebied te behouden en te verbeteren. Daarnaast zijn de 

ontwikkelingen goed voor de werkgelegenheid en het milieu. Daarbij is 

contactloos laden natuurlijk comfortabel. Het moedigt onze inwoners 

nóg meer aan om de fiets te pakken.

Dit project geeft verder een mooie stimulans aan de samenwerking 

tussen Nederland en Duitsland in de grensregio. Noord-Nederlandse en 

Noord-Duitse bedrijven werken binnen ‘Kontaktlo(o)s Laden’ samen aan 

de ontwikkeling van de oplaadsystemen. Ze worden daarbij ondersteund 

door de provincie Groningen, provincie Drenthe en Landkreis Emsland.  

Het project is mogelijk gemaakt door Interreg, een Europese 

subsidieregeling.

Het is de eerste grensoverschrijdende gezamenlijke stap in een 

belangrijke ontwikkeling van elektrisch rijden. Daar zal het niet bij blijven. 

We willen echt een blijvende duurzame beweging op gang brengen.

Fleur Gräper- van Koolwijk
GEDEPUTEERDE PROVINCIE GRONINGEN

LEADPARTNER KONTAKTLO(O)S LADENV
3



Contactloos laden maakt het gebruik 

van elektrische vervoermiddelen veel 

eenvoudiger. Dat betekent een groot 

gebruiksgemak voor de klant. Daarom 

zien de bedrijven die meedoen aan het 

project kansen om nieuwe producten te 

ontwikkelen. Na afloop kunnen de bedrijven 

de prototypes verder ontwikkelen tot een 

marktrijp product. Dat de samenwerking 

over de grens heen reikt, werkt daarbij 

versterkend.

Zo draagt het project indirect bij aan de 

reductie van CO2 en aan het verbeteren 

van de leefbaarheid van het landelijk gebied. 

Ook stimuleert het de samenwerking tussen 

Nederland en Duitsland in de grensregio, 

bevordert het de economische ontwikkeling 

en creëert het arbeidsplaatsen. 

Inleiding
Innovatieve en duurzame oplossingen realiseren om e-bikes en zelfrijdende 

voertuigen inductief oftewel contactloos, dus zonder stekker, op te laden. Dat is het 

doel van project Kontactlo(o)s Laden, dat in mei 2018 van start ging. Dat betekent: 

nieuwe producten ontwikkelen, realiseren, in de praktijk testen en demonstreren. 

Aan Duitse en Nederlandse zijde werkten 

veertien partners mee: elf bedrijven en 

drie overheden; de provincies Groningen 

en Drenthe, en Landkreis Emsland. Het 

project is in de eerste plaats gericht op 

innovatie, maar het creëren van een 

netwerk tussen Nederlandse en Duitse 

bedrijven en overheden was ook een 

belangrijk onderdeel. 

Kontaktlo(o)s Laden was mogelijk door 

de Europese subsidieregeling Interreg. 

Het project eindigde met een afsluitende 

bijeenkomst op 24 maart 2022. 

In deze brochure blikken we terug op de 

ontwikkelde techniek, de resultaten van 

de deelprojecten en het proces. En we 

kijken vooruit. 
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Techniek klein 
vermogen 
Het werkpakket ‘klein vermogen’ tot 3 kW richt zich op 

contactloze laadsystemen voor lagere vermogens. Het is 

geschikt voor de inbouw in elektrische fietsen en elektrische 

driewielers (Drymers). De ontwikkelde toepassingen zijn na 

uitvoerig testen in gebruik op verschillende pilot-locaties. 

Verderop in deze brochure leest u meer over deze locaties. 

Nu eerst over de techniek. 

Om de pilots op de locaties voor te bereiden, 

is een testopstelling met overkapping geplaatst 

bij projectpartner Witec in Stadskanaal. Er staan 

hier twee e-bikes, er is ruimte voor het opladen 

van de eigen e-bike en er kunnen twee auto’s 

onder staan om terug te leveren. Dit laadstation 

is in gebruik voor bezoekers en personeel. 

Zo kan het personeel bijvoorbeeld makkelijk 

tussen de verschillende panden van Witec heen 

en weer fietsen. 

Eric Vos , CEO Witec: 
‘We waren er vroeg bij. Toen we met het 

project begonnen, was contactloos laden 

nog helemaal nieuw. Daardoor hebben we 

een kennisvoorsprong. Ik vind het nog steeds 

bijzonder dat we jaren geleden dit idee hadden 

en dat er inmiddels enorm veel ontwikkelingen 

gaande zijn op dit gebied. We hadden tijdens 

dit project best wat op te lossen. Niet elke 

fiets heeft bijvoorbeeld dezelfde hoogte. Dat 

betekent dat je een oplossing moet vinden 

voor de zender én de ontvanger. De stroom 

die de zonnepanelen opwekken, moet je 

Wat is er ontwikkeld? 
Het systeem bestaat uit een ontvangend 

deel, de zogenaamde ‘bicycle wireless 

charging kit’, ingebouwd op de voorkant 

van de fiets. Daarnaast is er een laadstation 

met een fietsenrek. Het fietsenrek heeft 

een energieopslagpunt met accu en een 

energieverdeelsysteem over de aanwezige 

voertuigen. Dit zendt de benodigde 

stroom naar het voertuig. Het systeem 

zorgt hiermee voor de juiste verdeling van 

stroom over de verschillende fietsen. Een 

mogelijke toevoeging is een overkapping met 

geïntegreerde zonnepanelen. Deze variant 

wekt zelf de benodigde energie op en is 

daarmee volledig circulair. 

goed verdelen onder de fietsen. Dat was 

softwarematig weer een uitdaging. Nu hebben 

we de laadstations op vier plekken staan. 

Daarmee is het heel zichtbaar en kan je echt 

aan het publiek laten zien wat contactloos 

laden betekent.’

Wie deed wat?
Witec bouwde de technische componenten, 

bijvoorbeeld voor het omzetten van de 

stroom van de panelen naar de inductieplaat. 

In samenwerking met INTIS bouwden ze 

het laadstation. INTIS paste zijn bestaande 

draadloze laadtechnologie aan voor 

de toepassingen van dit project. Verder 

ontwikkelde Tizin de software, bouwde 

Otten GmbH de carports, bouwde RKT 

Solar de zonnepanelen in, verzorgde 

De Roo Wegenbouw-Milieutechniek de 

werkzaamheden aan de verharding, leverde 

Klaver Fietsparkeren de fietsenrekken en 

Drymer de driewielers. Een partij buiten het 

project leverde de e-bikes. Emsland Tourismus 

maakte de fietsroutes. 

K
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programmeerwerk om de positiebepaling 

van een zelfrijdend voertuig bij het parkeren 

te verbeteren. Het is van essentieel belang 

dat het voertuig automatisch, met hele kleine 

marges, parkeert boven de inductieve plaat 

in het wegdek. De provincie Groningen 

was verantwoordelijk voor de inhoudelijke 

voortgang van dit werkpakket. 

In september 2021 werd de techniek voor 

het eerst gepresenteerd op de internationale 

autobeurs in München (IAA Mobility). 

Vervolgens werd de autonome shuttle voor 

een uitgebreid testprogramma verplaatst naar 

de locatie van Bytesnet op het Zerniketerrein in 

Groningen. Meer hierover leest u op pagina 17. 

Door de combinatie van zelfrijdend en 

contactloos opladen is de cirkel rond. Het is 

de laatste stap naar een volledig automatisch 

systeem, zonder menselijk handelen. 

Ralf Effenberger, CEO INTIS:
‘De combinatie van contactloos laden met 

autonoom rijden is de ultieme uitdaging voor 

aanbieders van draadloos laden, zoals INTIS. 

De succesvolle afronding van dit project heeft 

laten zien dat contactloos laden nu klaar is 

voor deze toepassing. Dit project gaf ons de 

kans gebruik te maken van zoveel mogelijk 

voertuigsensorgegevens voor de draadloze 

oplader, speciaal voor de positionering van 

het voertuig over de laders van de zender 

in de weg. Een nauwe samenwerking met 

NAVYA was daarvoor een vereiste. We hebben 

nu succesvol aangetoond dat autonome 

rijtechnologie volledig in staat is om het 

voertuig nauwkeurig te positioneren voor 

draadloos opladen.’

Techniek groot 
vermogen
Het werkpakket ‘groot vermogen’ tot 30 kW 

richt zich op het contactloos opladen van 

een autonome zelfrijdende shuttle. 

Wat is er ontwikkeld? 
De techniek achter contactloos laden is vaker 

toegepast, maar de toepassing ervan in auto-

noom vervoer is nieuw. Het werkt als een soort 

inductie-kookplaat. Een plaat in de weg (zen-

der) en een plaat bevestigd aan de shuttle (ont-

vanger) schuiven over elkaar als de shuttle naar 

het oplaadpunt toe rijdt. De ruimte tussen de 

platen is ongeveer twaalf centimeter. In deze 

ruimte ontstaat een magnetisch veld. Zo breng 

je de energie uit de grond naar het voertuig. 

Op het terrein van de Ommelander Ziekenhuis 

Groep in Scheemda reed al een autonome 

shuttle, zonder contactloos laadsysteem. 

Deze bus werd gebruikt om het contactloze 

laadsysteem verder te ontwikkelen en te testen. 

De autonome shuttle is eigendom van 

openbaar vervoerbedrijf Arriva en de provincie 

Groningen. De Franse leverancier NAVYA 

verleende toegang tot het IT-systeem van 

het voertuig en werkte mee aan de integratie. 

INTIS ontwikkelde een nieuw draadloos 

laadsysteem voor ‘groot vermogen’ en bouwde 

het laadsysteem vervolgens in. Dit gebeurde in 

het INTIS Research and Development Centre 

in Lathen (Emsland). Green Dino deed veel 

Dat trok de belangstelling van fabrikanten en 

eigenaren van e-bike-deelsystemen. 

Hindrik de Haan, projectleider Kontaktlo(o)s

Laden provincie Groningen: ‘In een half 

jaar tijd is de beurs voorbereid. Dat was 

een grote uitdaging, zeker in coronatijd. 

De samenwerking hierin was fantastisch. 

Alle partijen hadden hetzelfde doel: het 

gezamenlijke innovatieve project zoveel 

mogelijk zichtbaar maken. De deelname aan 

de autobeurs was een hele mooie promotie 

van het project en heeft veel energie gegeven. 

Ook daarna is het commitment en de energie 

gebleven om het project met alle partijen tot 

een goed einde te brengen.’

Tijdens de vijfdaagse autobeurs Internationale 

Automobil Ausstellung (IAA) MOBILITY 

2021 in München, demonstreerden 

medewerkers van de provincie Groningen en 

vertegenwoordiger van INTIS het voertuig en 

de werking van de techniek.

De autonome shuttle maakte honderden 

ritjes en werd heel goed ontvangen. Ook 

politici brachten een bezoek. Het was de 

enige vorm van autonoom vervoer op de 

beurs waarmee bezoekers ook daadwerkelijk 

konden meerijden. Zo konden ze zelf het nut 

ervaren. Dat zorgde voor veel enthousiasme 

onder de deelnemers. Ook het contactloos 

laadsysteem van de e-bikes werd getoond. G
Een hoogtepunt: demonstratie autonome 
shuttle op autobeurs München
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App
Voor het gebruik van het contactloos laden van 

de e-bikes, is een app ontwikkeld. Via deze app 

kan de gebruiker het laadproces van de fiets(en) 

volgen. Als er verschillende fietsen in het 

laadstation staan, is daarmee te zien welke fiets 

het meest is opgeladen. Het is de bedoeling de 

app ook als reserveringssysteem in te zetten. 

Zodat je bij een netwerk van fietsen ziet welke 

beschikbaar zijn en je deze kan reserveren 

en betalen. Dat is nu dus nog niet het geval. 

Reserveren gaat nog heel simpel via de receptie 

van het Moormuseum. In deze beginfase is 

dat handig, want dan kunnen de medewerkers 

meteen aan de bezoeker uitleggen hoe het 

allemaal werkt. 

Ansgar Becker
De curator/plaatsvervangend directeur vertelt 

waarom het Moormuseum deelnam aan 

Kontaktlo(o)s Laden: ‘Als museum steunen we 

Landkreis Emsland graag op het gebied van 

duurzame ontwikkeling. Vanzelfsprekend is 

voor ons museum de duurzame ontwikkeling 

van het natuurgebied Moor-Bargerveen  

erg belangrijk.’ 

Op deze locatie staat een laadstation voor 

het contactloos opladen van één driewieler 

(Drymer) met vier oplaadpunten voor 

e-bikes van bezoekers. Het laadstation heeft 

een fietsenrek en een overkapping met 

geïntegreerde zonnepanelen. 

In de omgeving zijn fietsroutes ontwikkeld, van 

vijftig tot zestig kilometer lang. Dat is ongeveer 

het bereik van de batterij van een elektrische 

fiets. Daardoor is een mooie fietstocht mogelijk 

in dit prachtige, uitgestrekte natuurgebied. 

Emsland Tourismus ontwikkelde de routes. 

Start en eindpunt is het museum. 

Emsland 
Moormuseum 
Geeste
Het Emsland Moormuseum is een museum in 

Geeste (Duitsland), omringd door een uitgestrekt 

natuurgebied. Bezoekers kunnen door het omliggende 

natuurgebied fietsen. Te voet is dit te ver. 

M
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Eko-Tours Exloo
Eko-Tours biedt in Exloo (Drenthe) toeristische excursies 

en tours aan die bezoekers af kunnen leggen met allerlei 

verschillende elektrische voertuigen. Je kunt er volledig 

elektrisch of met elektrische ondersteuning de natuur in.

omgeving krijgt. Studenten van NHL Stenden 

hebben voor de Drymers een nieuwe route 

uitgestippeld: de Veen en zandroute. 

Ik vond het initiatief van Kontaktlo(o)s Laden 

meteen leuk, want we zijn altijd op zoek naar 

nieuwe dingen en het is circulair. We hebben al 

tachtig zonnepanelen op ons gebouw liggen, 

waarmee we onze andere voertuigen van 

stroom voorzien. Het laadstation is dus een 

mooie aanvulling op wat we al hebben. Het 

contactloos laden vind ik heel bijzonder aan dit 

project. Dat is volledig nieuw voor ons. Verder 

is het fijn dat we het zelf konden testen. Het 

is een praktijkproject waar we als bedrijf bij 

worden betrokken. Daar hou ik van. Kortom: 

ik heb er alle vertrouwen in. Het is een mooie 

toevoeging voor ons.’

Bij Eko-Tours staat een laadstation voor het 

contactloos opladen van twee driewielers 

(Drymers)*. De driewielers staan onder een 

overkapping met geïntegreerde zonnepanelen. 

Zo is de oplaadcirkel rond. Bezoekers kunnen 

met de Drymers een toeristische route in de 

omgeving rijden.

Ruud Haak
De eigenaar van Eko Tours vertelt over hun 

deelname aan het project: ‘Als bedrijf waren 

we een logische keuze. We zijn gevestigd in 

het gebied en we hebben ‘Eko’ hoog in het 

vaandel staan. Onze bezoekers kunnen een 

excursie of tour boeken en kiezen uit één 

van de voertuigen. Sinds kort dus ook uit de 

Drymer. We hebben een app voor je telefoon, 

waarmee je tijdens de route uitleg over je 

E

*TIJDENS HET MAKEN VAN DIT VERSLAG IS DIT NOG NIET GEREED EN IS DE INZET VAN KONTAKTLO(O)S LADEN BIJ EKO-TOURS ONDUIDELIJK.  
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P
te stimuleren om vaker de fiets te pakken. 

We willen het zo aantrekkelijk en makkelijk 

mogelijk maken voor mensen om op de fiets te 

komen. Contactloos laden is gebruiksvriendelijk 

en tijdbesparend. Gebruikers hoeven niet met 

accu’s te slepen. Ik ben benieuwd of mensen 

door contactloos laden vaker de fiets pakken. 

Weten doe ik het nog niet.

Tijdens de pilot monitoren we het gebruik van 

de fietsen. Als de testperiode is afgerond, zullen 

we de deelnemers naar hun ervaringen vragen. 

Ik ben benieuwd naar de reacties: hoe het 

bevalt en of het contactloos laden maakt dat 

mensen echt sneller op de fiets stappen. Dan 

kan het toegevoegde waarde voor ons hebben.’

Over het algemeen heeft de politie-eenheid 

Noord-Nederland te maken met grote 

afstanden. Er is voor een testlocatie in de stad 

Groningen gekozen omdat de afstanden er 

relatief klein zijn. Agenten en kantoorpersoneel 

kunnen de e-bikes gebruiken. Voor woon-

werkverkeer en voor het fietsen tussen de 

verschillende bureaus. 

Manuela Cramer
De coördinator Fit@NP & Mentale Kracht 

Noord-Nederland licht de deelname van de 

politie toe: ‘We willen de vitaliteit en mobiliteit 

van de medewerkers vergroten. Vanuit het 

project duurzame inzetbaarheid ben ik 

fietsambassadeur. Het doel is om het personeel 

Politie-eenheid 
Noord-Nederland, 
Groningen
Bij het politiebureau Groningen Centrum aan de 

Rademarkt in Groningen staat als pilot een laadstation met 

twee contactloos oplaadbare e-bikes. De politie-eenheid 

Noord-Nederland werkt hieraan mee vanuit het landelijke 

politieproject ‘Duurzame inzetbaarheid’. 
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Shuttlebus op terrein 
Bytesnet Groningen
Na de demonstratie op de IAA Mobility 2021 in München, zoals eerder beschreven op 

pagina 7, verhuisde de autonome zelfrijdende shuttle naar het terrein van Bytesnet op 

het Zernikecomplex in Groningen. Bytesnet is een bedrijf dat digitale infrastructuur aan 

klanten levert. Zij stelden deze locatie ter beschikking. 

De shuttle kwam op een afgesloten terrein te 

staan, een ideale locatie om de techniek te 

testen.  Eerder heeft de autonome shuttle in 

Scheemda met toestemming van de Dienst 

Wegverkeer (RDW) al een vaste route op de 

openbare weg gereden. Nog zonder inductief 

oftewel contactloos laden. 

Op het terrein van Bytesnet is een uitgebreid 

programma uitgevoerd om de contactloze 

laadtechniek te testen. Het doel was vooral om 

te bekijken hoe het systeem op de lange(re) 

duur werkt. Bovendien bood het de mogelijk-

heid het systeem waar mogelijk te verbeteren. 

Hindrik de Haan
De projectleider van Kontaktlo(o) Laden 

provincie Groningen legt uit waarom dit 

project zo interessant is voor de provincie:  

‘Het doel was om inductief laden toe te passen 

op een bestaand voertuig, namelijk de NAVYA 

autonome shuttle. Dat is gelukt. Vanuit de 

provincie Groningen willen we dit systeem 

ook echt gaan gebruiken. Daarom zoeken we 

hierna een locatie om verder te testen met 

rijden in combinatie met het contactloos laden. 

Dat valt niet meer binnen dit project. 

Voor ons is de shuttle onderdeel van een 

groter geheel. Autonoom vervoer als de 

manier om de bereikbaarheid en leefbaarheid 

in Noord-Nederland te behouden en te 

verbeteren. Deze vorm van vervoer is er al, 

maar nog niet in combinatie met contactloos 

opladen. Daarom is dit ontwikkelproject heel 

interessant voor de provincie Groningen. 

Hiermee automatiseer je echt het hele proces 

van rijden, parkeren en laden.’ 
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Samenwerking en proces 
Het doel van het project Kontaklo(o)s Laden is bereikt. Er zijn technisch 

innovatieve oplossingen gerealiseerd om e-bikes en zelfrijdende 

voertuigen inductief oftewel contactloos op te laden. Nieuwe producten 

zijn ontwikkeld, gerealiseerd, in de praktijk getest en gedemonstreerd. 

Ondanks de nodige uitdagingen is het innovatieve aspect behouden en 

zijn de oplossingen echt gezamenlijk tot stand gekomen. Bijzonder was de 

samenwerking tussen Nederland en Duitsland.

Hindrik de Haan
De projectleider van Kontaktlo(o)s Laden 

provincie Groningen: ‘Het is heel bijzonder 

hoe we met hele uiteenlopende partijen, 

zo’n mooie techniek hebben ontwikkeld. Het 

innovatieve aspect is het meest interessante 

van het project. Er is heel veel gedaan in de 

ontwikkeling van de contactloos oplaadbare 

e-bikes met laadstations. De demonstratie 

van de autonome shuttlebus op de autobeurs 

München gaf een enorme energieboost. We 

hebben veel van elkaar geleerd. Ik ben erg trots 

op wat we hebben bereikt.’

Uitdagingen
‘Bij innovatie horen natuurlijk uitdagingen. Aan 

het Interreg-programma zijn logischerwijs veel 

regels verbonden. Het is de rol van de provincie 

om de partijen daarin te begeleiden. Toen we 

aan het project begonnen, kenden we elkaar 

nog niet. Tijdens het hele project hadden 

we veel overleg. In ieder geval wekelijks. Op 

sommige momenten hadden we zelfs verschil-

lende overlegstructuren naast elkaar waarin 

we wekelijks de voortgang bewaakten. Al snel 

liepen we vertraging op omdat er twee part-

ners afvielen. Dat hebben we met de overige 

partijen opgevangen. De bedrijven INTIS en 

Witec namen bijvoorbeeld het projectmanage-

ment van de techniek voor hun rekening. Daar 

hebben ze veel energie ingestoken. Dat was 

erg fijn voor de provincie. Ze hebben daar veel 

meer verstand van. Zo kon ik me als project-

leider met het proces bezighouden. Daarnaast 

zorgde corona voor de nodige haken en ogen. 

Vooral door de trage toelevering van materia-

len hadden we meer tijd nodig. Daardoor heeft 

het project een jaar vertraging opgelopen.’ 

Eric Vos
CEO Witec: ‘We hebben samen daadwerkelijk 

iets laten zien. De prototypes hebben we 

echt met elkaar ontwikkeld. Dat is uniek. 

De samenwerking tussen de Duitse en 

Nederlandse techneuten is prima verlopen. We 

bleken ook te verschillen: Nederlanders zoeken 

sneller alternatieve oplossingen en Duitsers 

houden goed vast aan de afspraken.’ 

Markus Mebben
Projektingenieur Emsland GmbH: ‘Emsland 

GmBH ondersteunde de Duitse projectpartners 

bij de coördinatie en uitvoering van de 

operationele projectwerkzaamheden en 

de subsidieaanvragen binnen het Interreg-

programma. We initieerden en coördineerden 

de grensoverschrijdende communicatie tussen 

projectpartners uit Duitsland en Nederland. 

Vooral door de coronapandemie hebben we in 

dit project de nodige horden moeten nemen. 

Het project is voor de deelnemende bedrijven 

een goede basis om de zakencontacten in 

Nederland en verder in Europa te vergroten.’ S
Erg trots op wat we hebben bereikt

Echt met elkaar 
de prototypes 
ontwikkeld

Goede basis 
voor vergroten 
zakencontacten 
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Toekomst 
De technisch innovatieve oplossingen zijn 

gerealiseerd. Hoe gaat het nu verder met 

het contactloos opladen van voertuigen?

T

Eric Vos
CEO Witec Motion: ‘De prototypes zijn klaar. 

We hebben de technische mogelijkheden 

aangetoond. Het werkt. Daarmee is het 

project geëindigd en start de periode 

van gebruik. Vanuit Witec Motion zijn we 

technisch georiënteerd. Onze kracht is 

ontwikkeling en productie. Niet de verkoop. 

Commerciële partijen gaan nu verder met 

elkaar in gesprek. Nu is het aan de markt.’

Ralf Effenberger
CEO INTIS: ‘De autonome shuttle en 

de contactloos oplaadbare e-bikes met 

laadstations betekenen, voor zover 

wij weten, een wereldpremière in de 

combinatie van draadloos laden met deze 

toepassingsgebieden. Bovendien zijn 

de ontwikkelde oplossingen werkbare 

demonstraties. Daarmee zijn ze binnen 

afzienbare tijd toepasbaar in de ‘echte’ wereld. 

Nu mobiliteit zich in de richting beweegt van 

Connected, Autonomous, Shared, Electric 

(CASE), kan draadloos opladen aanzienlijk 

bijdragen aan de toenemende elektrificatie. We 

gaan naar een realiteit waar de toepassing van 

elektriciteit voor mobiliteit er gewoon ís. De 

gebruiker hoeft er niet over na te denken. In de 

nabije toekomst kunnen de toepassingen van 

draadloos opladen het grootste succes hebben 

op het gebied van autonome industriële- en 

openbaar vervoervoertuigen en gedeelde 

micromobiliteit. Op de middellange termijn 

komt er een uitbreiding van de technologie 

naar personenauto’s met geavanceerde 

‘driving assistance’-systemen. Denk daarbij aan 

geautomatiseerd ‘valet’ parkeren.’

Het is nu  
aan de markt

Wereldpremière  
in draadloos laden

Hindrik de Haan
De projectleider van Kontaktlo(o)s Laden 

provincie Groningen: ‘Het project Kontaklo(o)s

Laden, is nu afgelopen. Het definitieve 

testen door gebruikers en op de markt 

brengen van de prototypes valt buiten dit 

project. Bedrijven moeten het nu zelf met 

nieuwe samenwerkingen verder brengen. 

Ik verwacht dat dat ook gaat gebeuren. Dat 

maakt dit project nog waardevoller. Er zijn al 

gesprekken tussen bedrijven over een spin-

off van de contactloos oplaadbare e-bikes 

met laadstations. Daarnaast wil de provincie 

Groningen graag binnenkort van start met 

een nieuw project: het daadwerkelijk rijden 

met de autonome shuttle, in combinatie met 

gebruikmaking van de ingebouwde contactloze 

laadtechniek. Hiervoor is ondersteuning nodig 

van bedrijven. Op een terrein in Stadskanaal 

komen verschillende startups en een vestiging 

van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). 

Dit is een mogelijke testlocatie voor de 

autonome shuttle. De bedoeling is dat de 

autonome shuttle daar gaat rijden en de mbo-

leerlingen een rol in het nieuwe project krijgen. 

Zij zijn tenslotte de toekomstige vakmensen.’ 

De autonome 
shuttle gaat rijden
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INTIS – Integrated  

Infrastructure Solutions GmbH 

Hermann-Kemper-Str. 23

49762 Lathen, Duitsland 

Witec Fijnmechanische  

Techniek B.V. 

Stelmaker 7

9502 EG Stadskanaal

Klaver Fietsparkeren

Weberstraat 5

7903 BD Hoogeveen 

Provincie Drenthe

Westerbrink 1 

9405 BJ Assen 

Provincie Groningen

Sint Jansstraat 4

9712 JN Groningen 

Emsland Touristik Gmb

Herzog-Arenberg-Straße 12

49716 Meppen, Duitsland

Emsland Moormuseum 

Geestmoor 6

49744 Geeste, Duitsland 

Alwin Otten GmbH  

Kälte-Klima-Elektro

Industriestr. 22

49716 Meppen Duitsland 

Emsland GmbH 

Haselünner Str. 3

49716 Meppen, Duitsland

RKT Solar Solutions

Oldenhofstraat 24

9402 HN Assen

Green Dino BV

Bronland 12G

6708 PB Wageningen

Drymer b.v. 

Klompenmaker 5

9502 EP Stadskanaal

Tizin Mobile 

Peizerweg 87a

9727 AH Groningen 

De Roo Wegenbouw B.V.

St. Gerardusstraat 238

7826 CL Emmen
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