
Informatieavond Elektrisch rijden
dinsdag 5 oktober 2021 vanaf 19.30 uur

in Theater Hanzehof & Buitensociëteit - Coehoornsingel 1 Zutphen

Tijdens deze avond komen interessante gastsprekers vertellen over verschillende aspecten van elektrisch 
rijden. De toegang is gratis, maar je moet je wel aanmelden via www.zutphenenergie.nl/inschrijven. 

Belangrijk om rekening mee te houden:
•	 Bezoekers van deze informatieavond hebben voorrang bij de ZE Experience day.
•	 Als je Corona gerelateerde klachten hebt kun je niet deelnemen. 

Programma

19.00 Theater geopend, ontvangst met koffie.

19.30 Opening
door Wouter van den Wall Bake, voorzitter ZutphenEnergie
Wat doet ZE? Waarom laadcoaches? Waarom deze avond?

19.35 Introductie elektrisch rijden
door Alexander Haccou, Vereniging Elektrische Rijders (VER)
Wat doet de VER? Relatie elektrisch rijden en klimaatverandering? Wordt rijden duurder? 
Op wat voor manieren kan ik opladen? Welke consequenties heeft het voor de autobran-
che, netbeheerders, overheden, publieke ruimte, woningeigenaren en autogebruikers?

20.00 Laadinfrastructuur gemeente Zutphen
door Erik Bruntink, teamleider gemeente Zutphen
Wat heeft Zutphen al gerealiseerd? Welke aspecten spelen een rol bij de laadvisie en 
plaatsingsbeleid voor de komende jaren? Hoe vindt besluitvorming plaats? Hoe verhoudt 
dit zich tot de gemeentelijke duurzaamheidsambities?

20.20 Slim laden thuis
door Arjan ten Hove, namens de installatiebedrijven Kimenai, Kraus en Van der Kuip 
Wat moet ik in mijn woning regelen? Is een zwaardere netwerk aansluiting nodig? Wat 
voor wallbox moet ik hebben? Kan ik eigen zonnestroom laden? Wat kost dit? Kan iede-
re elektricien dit aansluiten? 

20.45 Blik op de toekomst
door Alexander Haccou, Vereniging Elektrische Rijders (VER)
Waterstof of elektrisch? Welke ontwikkelingen volgen er nog? Wat betekent V2G? Moet 
ik nu al wel overstappen?

20.55 Experience day op 16 oktober
door John Wolthuis, energiecoach ZutphenEnergie
Welke mini-proefritten zijn mogelijk? Waar wordt het gehouden? Hoe kan ik me aan- 
melden?

21.00 Afsluiting plenaire gedeelte
door Wouter van den Wall Bake, voorzitter ZutphenEnergie

Informatie uitwisseling - In de foyer van de Hanzehof zijn informatiepunten ingericht:
•	 Gemeente: vragen en suggesties over de laadinfrastructuur
•	 Gezamenlijke installatiebedrijven: voorzieningen in de woning
•	 VER: beschikbare dienstverlening, waaronder Laadloket voor VvE’s
•	 ZE: vervolgafspraak voor energieleverancier
•	 ZE: inschrijven voor Experience day (16 oktober) of voor laadcoachgesprek  

22.00 Afsluiting


