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Fiets Oplaadpaal
In 2019 besloot de NS alle treinstations in Nederland rookvrij te maken. Weg met 
de rookzones en rookpalen, op naar een gezonder Nederland. Een geweldige stap, 
maar wat zou er gaan gebeuren met de honderden rookpalen die overbodig 
werden? Kwamen die simpelweg op een afvalhoop terecht?

Wij hebben maar liefst 300 rookpalen ‘omgetoverd’ tot oplaadpalen. Om de 
rookpalen als oplaadpalen te kunnen gebruiken, zijn de palen schoongemaakt en 
voorzien van een beschermlaag. Elke oplaadpaal heeft drie laadpunten in de opening 
waarin vroeger de peuken werden gegooid. Hiermee kunnen de oplaadpalen worden 
gebruikt voor alle elektrische fietsen in Nederland.

Omdat de rookpalen zijn hergebruikt, kan je deze nog duidelijk herkennen in het 
uiterlijk van de laadpaal. We hebben de laadpalen wel voorzien van een ander 
kleurtje en groene accenten gegeven. Aan de bovenkant van de paal is te lezen dat 
het vroeger een rookpaal was, maar nu een fiets oplaadpaal. Zo maken we mensen 
direct bewust van de mogelijkheden van hergebruiken.

De laadpaal wordt geleverd inclusief fundatie en kan gemakkelijk worden geplaatst.

Van rookpaal naar oplaadpaal

Niet als het aan ons lag. Daarom hebben wij de rookpalen een tweede leven 
gegeven, dat aansluit bij een gezonder Nederland. We hebben van de rookpalen 
namelijk fiets oplaadpalen gemaakt. Hiermee stimuleren we Nederlanders om op de 
elektrische fiets te stappen en langere afstanden te fietsen. Meer bewegen dus.



Bij de Fiets Oplaadpaal is ook een themabord ontwikkeld waarmee de laadpaal kan 
worden geintegreerd op het Pleintje van Morgen of deel uit kan maken van het 
Kruispuntje van Morgen. Op deze manier wordt het hergebruik van materialen en de 
omslag van waardeloos naar waardevol met name voor kinderen op een toegankelijke 
en laagdrempelige manier extra aangezet.

Het project Fiets Oplaadpaal kwam tot stand door een samenwerking tussen Van Doorn Buitenruimte, 

Kastelines Industrial Design, VMT, Hoeflake Infratechniek, Fred Eggink, Arie van Vliet en Leon Gerritse.

Laden op het Pleintje van Morgen

Meer informatie over de Fietsoplaadpaal?

De Verschilmakerij vertelt je graag meer over de productie, het gebruik en de 

duurzame voordelen van de Fietsoplaadpaal.

Neem contact op via info@deverschilmakerij.nl
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