
 

 

 

Persbericht 

Hasselt, 12 september 2022 

 

Corda Campus neemt 24 snelladers voor elektrische wagens in gebruik  

Op Corda Campus, de toonaangevende technologie campus te Hasselt, kunnen bewoners en 

bezoekers vanaf 12 september hun elektrische wagen supersnel opladen aan niet minder dan 24 

snelladers:  12 snelladers zijn van Tesla makelij, 6 andere partijen leveren telkens 2 palen. Dat 7 

diverse aanbieders samen investeren en naast elkaar staan op één parking, is een primeur en 

maakt van deze snellaadparking een unieke proeftuin. Dit initiatief past in de visie en missie van de 

Campus om steeds op een vooruitstrevende manier een antwoord te kunnen bieden aan huidige 

en toekomstige uitdagingen, in deze context dus de exponentiële groei van elektrische wagens en 

de daaruit volgende grote vraag naar snelle en efficiënte laadvoorzieningen. Het project krijgt 

steun van Vlaams Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. 

Er is een groei in de aankoop van elektrische wagen maar dit vertaalt zich niet rechtstreeks in de 

installatie van (snelle) oplaadpunten. In aanwezigheid van Vlaams minister van Mobiliteit en 

Openbare Werken Lydia Peeters werd vandaag een snellaadparking met 24 laadpunten geopend op 

Corda Campus:  

“Door voldoende laadinfrastructuur te voorzien, willen we het comfort voor bestuurders vergroten. 

Het is ambitie om te zorgen voor de versnelde uitbouw van zowel publieke, semi-publieke als private 

laadpunten in Vlaanderen. Tegen 2025 moet de teller in Vlaanderen op 35.000 laadpunten (CPE) 

staan en hebben we elke 25 km (ultra)snellaadinfrastructuur langs de snelwegen en onze grote 

verkeersassen. Mijn beleid wil  toekomstgerichte projecten faciliteren. Ik ben dan ook erg blij dat 

pioniers zoals Corda Campus hier enthousiast op ingaan. Vanuit Vlaanderen kon men rekenen op een 

subsidie van 156.220,36 euro. De technologie campus toont hier opnieuw de weg om op een 

innovatieve manier te voorzien in de steeds groter wordende vraag naar snelle en efficiënte 

laadvoorzieningen”, aldus Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters.  

7 aanbieders, 24 palen 

 

Corda Campus kiest met dit project resoluut voor het verhogen van het aanbod van snellaad-

capaciteit. De Campus selecteerde 7 verschillende service providers en dus 7 verschillende laadpaal 

oplossingen, waarbij zowel met kleinere als grotere spelers zowel met nationaal als internationaal 

karakter. Wereldspeler Tesla heeft zich meteen als eerste geëngageerd om 12 van hun nieuwste 

laadpaal modellen te installeren. Ook andere spelers zoals Isola Belgium, Orange Charging, Go-Blue, 

PowerGo, Patronale Solar en E+drive gaan telkens 2 van hun nieuwste laadpalen voorzien. In totaal 

dus 24 stuks waarbij alle types van 100% elektrische wagens gebruik van kunnen maken. Op 20 

minuten tijd kunnen de wagens voor 90% opladen worden.  

“Op die manier is er een ideaal aanbod aanwezig op de campus waarmee we maximaal aan de vraag 

van onze klanten en bezoekers kunnen voldoen”, zegt Raf Degens, Algemeen Directeur van de 

Campus. “Belangrijk natuurlijk ook is dat onze Campus open en toegankelijk is voor iedereen. Dat 

maakt het natuurlijk interessant want zo kan dit meteen ook als publiek snellaadpunt fungeren naar 

onze buren van de Banneux wijk bijvoorbeeld of bewoners van Stad Hasselt zelf die niet direct over  



 

 

 

 

een oplaad-uitrusting kunnen beschikken omdat ze op appartement wonen. Ook passanten kunnen er 

terecht, en kunnen de laadperiode zelfs aangenaam doorbrengen dankzij het horeca – aanbod op de 

campus”. 

Proeftuin 

Dit state-of-the-art laadplatform zal ingezet worden als een prototype project waarbij ze de markt, 

de service en kwaliteit laten spelen. “De combinatie van aanbieders past perfect binnen Corda, met 

onze community van grote bedrijven, startups en scale-ups”, zegt Raf Degens. “Naast traditioneel 

laden zal het laadstation ook dienen voor andere proefprojecten. We zijn altijd op zoek naar diensten 

die een meerwaarde kunnen zijn voor de campus. Zo brainstormen we over een ochtend-service 

waarbij de klanten de autosleutels gewoon afgeven en wij de auto voor je opladen, kunnen we het 

koppelen aan een carwash of banden-controle service,…”  

Duurzaamheid 

De heer Tom Vanham, Algemeen Directeur van LRM, zegt dat deze investering volledig spoort met de 

duurzaamheidsagenda van LRM: “LRM heeft als duurzaamheidspionier een reputatie hoog te houden, 

en formuleerde eerder al de ambitie om de eigen campussen, incubatoren en mijnsites maximaal van 

laadpalen en zonnepanelen te voorzien. Als er één plaats is waar 24 snelladers en 7 aanbieders naast 

mekaar kunnen bestaan, dan is het hier wel. Het kan bedrijven inspireren en over de drempel helpen 

om hun wagenpark versneld te vergroenen.” 

- Einde persbericht -   

 

Over Corda Campus 

Corda Campus is een toonaangevende techcampus in het centrum van de Euregio. Met 250 bedrijven 

en 5000 jobs is Corda Campus een gedreven business community en staat ze garant voor sterke 

synergiën en kruisbestuiving. Corda Campus zet niet alleen in op innovatieve kantoorruimte, maar 

ook op ervaringen, kennisuitwisseling en beleving. Corda Campus NV is een 100% 

dochtervennootschap van de Limburgse Investeringsmaatschappij LRM, met als partners POM 

Limburg en Stad Hasselt. Meer info: www.cordacampus.com   

Meer info: 

Raf Degens, Algemeen Directeur Corda Campus  

r.degens@cordacampus.be / 0497 596383 
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