
Hoogtepunten 2022
2022 in vogelvlucht
• 1 januari - Nieuwe lokale manier van CO2-compensatie 
• 2 mei - Introductie Mick, onze digitale assistent voor klantcontact
• 7 juni - Remake ‘Kom van dat gas af’ met Peter Koelewijn 
• 17 augustus – Lancering ‘Ik ben vóór’-campagne met Jennifer Hoffman
• 26 augustus - Gasprijs bereikt hoogtepunt
• 8 september - Bekendmaking Inspirerende 40, Vandebron op nummer 34
• 20 september – Op Prinsjesdag kondigt de overheid een prijsplafond op energie aan
• 26 september - Eerste EV-campagne op tv
• 1 november - We nemen afscheid van onze collega’s die contracten verkochten op 

straat 
• 17 november - Essent biedt EV-producten van Vandebron aan
• 8 december - Nieuwe merkcampagne

Elektrisch rijden
• 28,2% van onze laadpaalklanten heeft het afgelopen jaar hun auto met duurzame 

energie geladen. 
• In 2022 hebben alle Vandebron-laadpasgebruikers voor 214,5 miljoen elektrische 

kilometers aan energie geladen.

Energie
• Met alle klanten van Vandebron hebben we 366,5 miljoen kWh elektriciteit verbruikt en 

158,5 miljoen m3 gas. Het gasverbruik is ten opzichte van 2021 met ongeveer een kwart 
verminderd. 

• Met de 320 bij Vandebron aangesloten producenten hebben we 609 GWh duurzame 
stroom opgewekt. 
• 53% windenergie
• 45% zonne-energie
• 1% bio-energie

• Door de opwek van 100% duurzame stroom bespaarden we met al onze klanten bij 
elkaar ongeveer 203.568 ton CO2.

Greentech innovaties: van energiecrisis naar hoofdstuk 2 van de energietransitie
• Solar- en windcurtailment: Door middel van curtailment kunnen we de capaciteit van 

zonne- en windparken tijdelijk terugschroeven en het energienet in balans houden. Het 
aantal zonne- en windparken waar we deze innovatie toepassen is in 2022 opgeschaald 
van 1 naar 5.

• Slim laden: We gebruiken de flexibiliteit van elektrische auto’s door de capaciteit van 
laadpalen tijdelijk aan te passen op het moment dat de vraag en aanbod van energie 
niet in balans zijn. Wanneer er bijvoorbeeld meer vraag dan aanbod is, verlagen we de 
laadsnelheid en verminderen we zo de onbalans op het energienet.

• Batterij-opslag: In 2022 sloegen we de handen ineen met Sunrock om te onderzoeken 
hoe we Mega-Cube batterijen in kunnen zetten om de energietransitie te versnellen. Zo 
slaan we op het moment dat er een overschot aan groene stroom is, dit op in de batterij 
en leveren we bij momenten van tekort de stroom weer terug. Op die manier ontlasten 
we het energienet en werken we toe naar een tijd waarin we je op ieder moment van 
groene stroom kunnen voorzien.

IMPACTRAPPORT

https://www.youtube.com/watch?v=TkwsIxjdFOk
https://vandebron.nl/rijden-op-de-wind
https://vandebron.nl/100procentgroen

