
Ook wie nog niet elektrisch rijdt, kent ze vermoedelijk: de gele 

daken naast tankstations langs de snelweg. Het herkenningsteken 

van Fastned. Fastned houdt zich bezig met het ontwikkelen en 

exploiteren van snellaadstations om zo de transitie naar duurzame 

mobiliteit te versnellen. Een dicht netwerk van publieke laadstations 

draagt bij aan het vertrouwen en het gevoel van vrijheid van 

automobilisten. ‘Als de consument zich voldoende veilig voelt over 

het feit dat er altijd een laadvoorziening in de buurt is, zal hij de 

stap naar elektrisch rijden eerder maken’, stelt Sara Veldhuizen. En 

dat is belangrijk in het kader van de transitie naar elektrisch rijden.

Dekkend netwerk
Elektrisch rijden is in opmars. Nu is nog maar 20% 

van de auto’s elektrisch, maar dat aantal groeit snel. 

We stevenen af op een toekomst waarin benzineauto’s 

niet meer verkocht mogen worden en brandstofauto’s 

niet meer welkom zijn in steden. Dus wijken steeds 

meer mensen uit naar elektrisch rijden. Daarmee 

groeit ook de behoefte aan oplaadmogelijkheden. 

‘Laadinfrastructuur is een groeimarkt’, zegt Sara 

Veldhuizen. ‘Momenteel heeft Fastned 311 locaties 

verworven, waarvan 165 operationeel - en dat aantal groeit elke 

dag. De ambitie is om in Europa een dekkend netwerk van 1.000 

snellaadstations te hebben in alle landen waar we actief zijn.’

Wat is het belang van publieke laadstations?

‘Niet iedereen heeft de ruimte om thuis op de oprit een laadpaal 

te plaatsen, dus de meeste mensen zijn afhankelijk van publieke 

oplaadpunten. Langzaam laden is geschikt voor thuis of op 

bestemming maar het laden op publiek terrein zal steeds meer 

snelladen worden. De technologie hiervoor ontwikkelt zich 

razendsnel. Opladen duurt nu nog zo’n 15 tot 20 minuten, 

maar uiteindelijk zal snelladen nog maar zo’n 5 minuten 

duren, vergelijkbaar met ‘gewoon tanken’. Wij streven naar een 

grootschalige laadinfrastructuur die efficiënt en schaalbaar is en 

op strategische plekken. De huidige praktijk om losse laadpalen in 

steden te plaatsen is weinig efficiënt. De laadcapaciteit per lader in 

de stad zit op 1-2 auto’s per dag. Dat betekend dat je de hele stad 

moet volbouwen met losse laders. Bij een laadstation van Fastned 

kunnen honderden auto’s per dag opladen. Gezien het groeiende 

aantal elektrische auto’s, zijn er grote laadstations op goede plekken 

nodig waar je verzekerd bent van vrije laders zodat je snel weer door 

kunt. Bij een nieuw station beginnen we met een paar laders, maar 

naarmate de markt groeit, kunnen we laders bijplaatsen. Zo maken 

we elektrisch opladen schaalbaar.’

Welk misverstand rondom opladen wil je graag uit de weg ruimen?

‘Dat het alleen om laadpalen gaat. In werkelijkheid is het een 

ruimtelijke ordeningsvraagstuk. De verplichting vanuit de wet om 

laadvoorzieningen te organiseren, is minimaal. Vaak komt de vraag 

naar voorzieningen vanuit huurders. Dat wordt dan opgelost door 

laders in of naast het gebouw te plaatsen. Maar naarmate de vraag 

naar opladen groeit, voldoet dat niet meer. De vraag zou niet moeten 

zijn: ‘waar kan ik een laadpaal kwijt?’, maar ‘waar kan ik een station 

creëren?’. Voor toekomstbestendige laadinfrastructuur is ruimte nodig, 

zowel in steden als langs de snelweg. Gemeentes en vastgoedpartijen 

spelen een belangrijke rol in het faciliteren van de vraag naar ruimte.’

Welke rol kunnen vastgoedeigenaren hierbij spelen?

‘Vastgoedeigenaren en gemeenten hebben een sleutelrol in de 

energietransitie. Het is niet alleen aan de overheid om elektrisch 

rijden te stimuleren, of aan bestuurders om een elektrische auto 

te kiezen. Nee, als je de beschikking hebt over grond, kun je 

actief meewerken aan het vormgeven van een duurzame toekomst 

door het laadvraagstuk onderdeel te maken van de planvorming. 

Wij zijn op zoek naar partijen zoals grondeigenaren, gemeenten 

en gebiedsontwikkelaars die locaties beschikbaar willen stellen 

voor laadstations. Voor het realiseren van een station hebben we 

minimaal 800 m2 nodig, maar liefst het dubbele. Interessante 

plekken voor ons zijn bijvoorbeeld bedrijvenparken of woonwijken. 

Wij zorgen dan voor zowel de ontwikkeling van het station 

als de exploitatie ervan. We hebben alles in eigen beheer, van 

het ontwerpen en ontwikkelen tot de customer service en het 

onderhoud. Daardoor staan we garant voor de kwaliteit van de 

dienstverlening. Zo realiseren we een plek waar de klant snel, goed 

en veilig op kan laden en verzekerd is van goede service.’

Waarom is het interessant voor vastgoedpartijen om locatiepartner 

te worden?

‘Deze markt staat nu nog in de kinderschoenen, maar de vraag 

naar laden groeit snel en wordt steeds complexer. Dat vraagt 

om een deskundige partner die alles in goede banen kan leiden. 

Door een samenwerking met Fastned maak je als vastgoedpartij 

je locatie aantrekkelijker en toekomstgerichter en 

draag je bij aan de energietransitie. Dat zorgt voor 

waardevermeerdering van een locatie. Daarnaast er 

is ook extra omzet mee te behalen, doordat wij onze 

partners een vergoeding betalen.’

Hoe duurzaam ben jij zelf eigenlijk?

‘Ik had al vroeg een drive voor duurzaamheid en dat is 

altijd een belangrijk thema gebleven. Door mijn jeugd 

in het Midden-Oosten was ik mij al vroeg bewust van 

de impact van olie op de wereld. Op de middelbare 

school bleek tijdens een beroepskeuzetest dat ik 

interesse had voor boomchirurgie of een leidinggevende 

functie in een technisch bedrijf. Dat kon ik toen niet 

rijmen, maar in mijn eerste baan bij Jones Lang ontdekte ik dat het 

mogelijk is om via vastgoed en techniek actief mee te werken aan het 

behoud van de natuur. Daarmee viel alles op z’n plek. Het mooie aan 

Fastned is dat ik hier heel concreet een bijdrage kan leveren aan een 

duurzame toekomst. Met elk laadstation maken we impact en duwen 

we de energietransitie vooruit. 

Op persoonlijk vlak zet ik in op elektrisch rijden, minder vliegen, 

zonnepanelen op het dak en minder vlees eten. Ik heb een hekel aan 

overconsumptie. Bij ons komt niets het huis in zonder dat we iets 

weggeven.’

Heb je een locatie voor Fastned? Klik dan hier.

Elektrische auto’s zijn bezig aan een opmars. In het 
verlengde daarvan neemt de vraag naar elektrisch laden 
snel toe. Een mooie kans voor vastgoedeigenaren om bij te 
dragen aan de energietransitie, vindt Sara Veldhuizen.
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Waar kom je vandaan? 

Ik ben het meest 

gevormd door mijn 

vlucht uit Iran, mijn 

twee opleidingen (Delft 

en Rotterdam) en drive 

om de wereld beter te 

maken. Ik stap elke 

dag uit bed met het 

voornemen om het beter 

te doen dan de dag 

ervoor.

Wat houd je bezig? 

Mijn passie is 

organisaties 

innovatiever en 

professioneler maken.

Aan welk project werk je? 

Mijn focus dit jaar ligt 

op het groter en diverser 

maken van mijn team 

en het vergroten van de 

persoonlijke effectiviteit 

van m’n teamleden.

Wat wil je bereiken?

Ik ben afgestapt van het 

zoeken naar een  stip op 

de horizon. Mijn doel is 

te blijven vernieuwen en 

teams vooruit te helpen 

liefst zelfs na mijn 

pensioen.

Wat is je visie voor de 

toekomst?

We leven in tijden 

van overvloed en er is 

genoeg voor iedereen. 

Zolang hebzucht niet de 

agenda bepaalt is voor 

de meeste problemen 

een antwoord te vinden.

Wat wilde je vroeger 

later worden? 

Piloot

Welke wijze les neem jij 

ter harte? 

“Leadership is about 

making others better 

as a result of your 

presence and making 

sure that impact lasts 

in your absence” quote 

van Sheryl Sandberg 

...maakt leiderschap 

iets heel toegankelijks. 

Je kunt een leider zijn, 

ongeacht je functietitel

Van wie heb je het 

meeste geleerd? 

Mijn moeder

Ben jij altijd zeker van 

je zaak? 

Zeker niet! Al lijkt het 

vaak wel zo…:)

Waar kunnen ze jou voor 

wakker maken? 

Een mooi 

natuurverschijnsel zoals 

een sterrenregen, mooie 

volle maan of bliksem 

Wat/wie maakt je blij? 

Mijn gezin en mijn 

vriendengroep

Waar moet je heel erg 

om lachen? 

Mijn Portugese 

waterhond Pien en de 

vrolijkheid waarmee ze 

de wereld benadert

Waar kun je wakker van 

liggen? 

Verantwoordelijkheden 

op werk en privé vlak

Waar ben je trots op? 

De relatie met mijn 

vrienden en familie

Wie is jouw held? 

Ik heb niet een held 

maar bewonder het 

meest mensen die 

succesvol zijn met een 

creërend beroep zoals 

modeontwerper Iris van 

Herpen of componist 

Hans Zimmer

U bent 

halverwege
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‘ DE toEkoMSt 
VRAAgt oM 
EEn SERIEuZE 
AAnPAk VAn 
HEt LAAD 
VRAAgStuk’ 

Sara Veldhuizen

Head of location 

development Fastned

‘ Vastgoedeigenaren en 
grondeigenaren hebben 
een sleutelrol in de
 energietransitie’

sara Veldhuizen, 

Head of location 

development Fastned

‘ MEt ELk 
LAADStAtIon 
MAkEn WE 
IMPAct En 
DuWEn WE
 DE EnERgIE-
 tRAnSItIE 
 VooRuIt’

Wat is je favoriete 

muziek? 

te breed om op te 

noemen maar de 

gemene deler is 

dramatisch, filmisch en 

met een duidelijk thema. 

op het moment veelal 

elektronische muziek

Wat is je favoriete sport? 

om naar te kijken: 

turnen en formule 1, om 

te doen: hardlopen

Ben je een einzelgänger 

of een groepsdier? Beide

Introvert of extravert? 

Beide

optimist of pessimist? 

Beide

Welk jaargetijde is het 

fijnst? 

Ik hou juist van een 

klimaat waar alle vier 

goed tot uiting komen

Welk vakantieland? 

Italië

Wat zou je graag nog 

eens willen bezitten? 

Een elektrische Jaguar 

E-type (oud model die 

elektrisch gemaakt is)

Waar wil je vanaf? 

De enorme afvalberg die 

wij als gezin produceren 

na iedere AH bezorging

Wat heb je het meest 

gemist gedurende de 

coronatijd? 

Al mijn dierbaren in een 

ruimte bijvoorbeeld met 

verjaardagen

Wat heb je juist leren 

waarderen in coronatijd? 

Hoe enorm bevoorrecht 

ik ben met een ruime 

woning en werk wat 

gewoon door kon gaan

Wat ga je zeker nog een 

keer doen? 

noorderlicht expeditie en 

safari met mijn gezin

Mijn verborgen talent? 

Relatieadvies geven

Wat wil ik nog bijleren? 

omgaan met mensen 

met wie het lastig is 

verbinding te leggen

Mijn inspiratiebron? 

Mensen kijken in de 

stad, wat hebben ze 

aan? Hoe gaan ze om 

met mobiliteit? Wat 

kopen ze zoal? Waar 

brengen ze hun tijd 

door?

https://fastnedcharging.com/nl/locatie-ontwikkeling

