
 
 
De cost gaet voor de baet uyt 
 
Roel Gooskens schrijft in Follow the Money een artikel over Fastned. Helaas heeft de auteur 
Fastned niet vooraf benaderd voor een reactie. Daarom bij deze. 
 
Allereerst goed om te zien dat de auteur goed gebruik maakt van de transparantie van Fastned. 
Wij hebben het beleid om zo transparant mogelijk te zijn. Alle cijfers zijn dan ook terug te vinden 
op onze website.  
 
In de komende 60 maanden verandert er meer in de auto industrie dan in de afgelopen 60 jaar. 
Autofabrikanten investeren tientallen miljarden in de introductie van elektrische auto’s. Fastned 
investeert enkele tientallen miljoenen in een netwerk van laadstations waar deze auto’s kunnen 
opladen.  
 
Nagenoeg alle autofabrikanten introduceren in de komende periode elektrische auto’s met meer 
dan 300km range. Deze auto’s gaan niet alleen thuis, maar ook onderweg opladen.  
 
Veel mensen die zelf niet elektrisch rijden denken dat een auto met grote accu niet meer 
onderweg opgeladen hoeft te worden. Dat lijkt logisch, maar de data laat iets anders zien: Hoe 
groter de accu, hoe verder mensen met die elektrische auto gaan rijden en hoe vaker ze 
onderweg gaan snelladen. Niet voor niets investeert Tesla steeds meer in hun netwerk van 
snellaadstations.  
 

https://www.ftm.nl/artikelen/de-bodemloze-put-van-de-familie-lubbers?share=1


Daarnaast heeft 75% van de Nederlanders geen eigen oprit waar ze hun auto kunnen opladen. 
Deze mensen zijn aangewezen op publieke laadinfrastructuur. De industrie zet in op laden op 
hoog vermogen, waarmee je over een paar jaar in een kwartier 400 kilometer range kan 
bijladen. Dit kan straks bij de snellaadstations van Fastned. 
 
De afzet van Fastned groeit al twee jaar met gemiddeld 10% per maand. Dat is meer dan 5 keer 
sneller dan de groei van het aantal elektrische auto’s en veel sneller dan de groei van de afzet 
via langzame laadpalen. Dit maakt duidelijk dat Fastned relevant is voor elektrische rijders. 
Neem een kijkje op Twitter en Facebook en zie de vele positieve reacties van klanten uit binnen 
en buitenland.  
 
De prijzen zijn ook zeker niet hoog. Bij de 20 cent die stroom thuis kost moet je niet vergeten de 
laadpaal van 2.000 euro te verdisconteren. Bij Fastned betaal je 19 cent als je een abonnement 
neemt van dertig euro per maand - wat weer overeenkomt met de kosten van bovengenoemde 
laadpaal wanneer je deze in 6 jaar afschrijft. 
 
Fastned bouwt voor de grote aantallen elektrische auto’s die eraan komen. Naar verwachting 
zal binnen twee decennia de meerderheid van de 8 miljoen auto’s in Nederland elektrisch zijn. 
Zie bijvoorbeeld de voorspellingen van TU Eindhoven professor Steinbuch.  
 
En inderdaad: “De cost gaet voor de baet uyt .” Het duurt gemiddeld twee jaar voordat we alle 
benodigde vergunningen en de netaansluiting voor een laadstation rond hebben. Als je pas 
begint als de auto’s er zijn, ben je te laat. Daarom investeren we voor de markt uit, maar wel op 
basis van langlopende concessies en huurcontracten voor stations. Daarnaast hebben we 
inmiddels veel waarde opgebouwd in unieke know-how die we inzetten in binnen- en 
buitenland.  
 
Het belangrijkste risico van een investering in Fastned is uiteindelijk hoe snel de transitie naar 
elektrische auto’s zich zal voltrekken. Dit is tegelijkertijd ook de kans. Ik geloof in deze transitie 
en dat is dan ook de reden waarom ik investeer. Als je niet gelooft dat auto’s elektrisch worden 
moet je vooral ook niet investeren. Er zijn veel mensen die Tesla in het verleden de bodemloze 
put van Musk hebben genoemd. Anderen hebben geïnvesteerd en iets waardevols gecreëerd. 
 
Ik nodig Roel Gooskens graag uit bij ons op kantoor om te laten zien waar we met ons team 
aan werken. Het zou mooi zijn als hij daarna nog een artikel zou schrijven over de transitie in de 
auto industrie en de bescheiden rol die Fastned daarin speelt.  
 
Bart Lubbers 
 
 
 

https://steinbuch.wordpress.com/2016/01/22/schatting-verkopen-elektrisch-vervoer-nederland-tm-2025/

