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Iedere maand verzorgen de
twintig ATC-afdelingen in Ne-
derland en België lezingen met
uiteenlopende onderwerpen.
Alle 4000 leden van de ATC
. kunnen die gratis bijwonen. En
ze ontvangen het vakblad AMT.
Verder organiseert de ATClan-
delijke evenementen en verte-
genwoordigt de vereniging de
APK-keurmeesters in verschil-
lende officiële overlegorganen.
Meer weten? Kijk op:
www.atcnl.nl of www.atcbe.be.

IS 'ONE PEDAL
DHIVING' DE
TOEKOMST?

EERSTE ATC AUTOMOTIVE E-DAY GROOT SUCCES

Ale volle kracht
vooruit
De ATC Automotive e-Day stond volledig in het teken van elektrisch rijden. Wat is de huidige
stand van zaken op het gebied van de techniek en infrastructuur? Ruim 250 ATC-Ieden van

verschillende ATC-afdelingen namen deel aan het evenement. Hoe rijdt een elektrische auto en

rijden we over een paar jaar massaal op stroom?
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Elektrische voertuigen zijn voornamelijk voor de zakelijke
rijder aantrekkelijk. Afgelopen jaar werd er een recordaantal
elektrische en plug-in voertuigen op Nederlands kenteken
gezet. In binnensteden zorgen de voertuigen met elektro-
motor voor minder uitstoot. Vooral de transportsector kan
de fijnstofuitstoot in de stad verminderen door elektrisch
te rijden. Divaco is een bedrijf dat al sinds 1988 elektrische
voertuigen levert. De shuttlebus bij Paleis 't Loo en kleine
elektrische vuilniswagens voor moeilijk bereikbare plaatsen
komen van dit bedrijf.
De komende jaren zet Divaco in op de Cargohopper, een
kleine elektrische vrachtauto. Op dit moment rijden er
verschillende Cargohoppers van Divaco in Utrecht, Amster-
dam en Enschede. Diederick van Veldhuysen, directeur van
Divaco, legt uit hoe ze ingezet worden: "In Amsterdam is bij
Duivendrecht een overlaad punt. Ladingen uit verschillende
vrachten worden gecombineerd en gaan dan gezamenlijk
de binnenstad in. De Cargohopper is kleiner dan een nor-
male vrachtauto. Dat biedt voordelen in drukke en smalle
winkelstraten. Chauffeurs zorgen voor minder overlast en
de vrachtauto is wendbaarder. Nadelen zijn er ook, want
voetgangers horen de elektrische truck niet aankomen.
Als chauffeur moetje daar rekening mee houden:'
De maximale snelheid van de Cargohopper is 60 km/u.

Ruim 250 ATC-Ieden uit heel Nederland bezochten de ATCAutomotive
e-Day. Verschillende sprekers vertellen vanuit hun eigen vakgebied over
ontwikkelingen.
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Dat is voldoende voor in de stad. De vrachtauto bereikt die
snelheid met een elektromotor met een maximaal vermo-
gen van 24 kW. Loodaccu's verzorgen de opslag van de
energie waarmee de actieradius varieert tussen de 40 en
120 kilometer. Dat is voldoende voor in de stad. Tussentijds
laden is mogelijk. In Utrecht is de trailer van zonnepanelen
voorzien om de accu's bij te laden. Dat levert niet genoeg
stroom op om volledig op zonne-energie te rijden, maar
verlengt de actieradius iets. De normale laadtijd bedraagt
overigens 12 uur. Optioneel kan de Cargohopper met een
snellader in 3 uur opgeladen zijn.

Voorkom overbelasting
Om elektrische voertuigen op te laden zijn de meeste be-
stuurders afhankelijk van een laadpunt thuis of op het werk.
Maar kan een meterkast dat wel aan en hoeveel laadpunten
heeft een bedrijf nodig? Henk Roest werkt bij Van der Sijs
Techniek & Automatisering en geeft de ATC-Ieden uitleg:
"Een auto thuis opladen hoeft geen probleem te zijn, maar
voorkom overbelasting. Een paar minuten overbelasten is
geen ramp, maar stel je het volgende voor. Je komt thuis
van je werk, zet een kop koffie en je zet het eten alvast aan.
Ook de auto moet opgeladen worden. Dat vraagt tegelijk
wel erg veel stroom. En een elektrische auto vraagt ook nog
eens langdurig veel stroom. Het is daarom verstandig om de
laadpaal op een aparte groep in de meterkast aan te sluiten:'

Hoe rijdt zo'n elektrische auto nou? Behalve presentaties volgen, konden
ATC-Ieden ook zelf ervaren wat de voor- en nadelen van elektrisch rijden
zijn.

http://www.atcnl.nl
http://www.atcbe.be.
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Analyseer de behoefte
Roest vervolgt: "Je kunt het ook op grotere schaal bekijken.
Als alle forensen bij thuiskomst hun auto opladen, zorgt
dat voor flinke pieken van vraag in het elektriciteitsnet. Het
is beter om juist op rustige momenten in het elektriciteits-
net elektrische auto's op te laden. Dat geldt ook voor het
stroomnet in een huis of bedrijf. Als je het normale verbruik
en het maximale verbruik weet, dan weet je ook wat er over
blijft om te laden. Uit een analyse blijkt dat je het beste
midden op de dag of's nachts een auto kunt opladen. Dan
zijn er geen pieken. Een ander voordeel van dit slim opladen
is dat je niet voor elke auto een eigen laadpaal nodig hebt.
Als een medewerker dagelijks van 9 tot 17 uur op kantoor
werkt en er komt een klant met een elektrische auto langs,
dan kun je die voorrang geven met opladen. Dat kan door
middel van een zogenoemde smart grid. Slimme software
bepaalt het laadvermogen. Via het Modis 3-protocol, waar
elektrische auto's van voorzien zijn, geeft de auto aan hoe-
veel energie hij nodig heeft. Het smart grid-systeem bepaalt
vervolgens de hoeveelheid stroom waarmee de auto mag
bijladen:'
Van der Sijs gaat nog een stap verder met het smart grid.
Op het dak van het bedrijf liggen 189 zonnepanelen en het
bedrijf heeft een kleine windmolen. Verder is alle verlichting
aan elkaar gekoppeld en computergestuurd. Zo maakt het
bedrijf op een efficiënte manier gebruik van de stroom.
Op het moment dat er een stroomoverschot is, kunnen
elektrische auto's opgeladen worden. Bij een piek in de
behoefte kunnen de batterijen van de auto stroom leveren
om de piek op te vangen. Daarbij is het wel belangrijk dat
er een overspanningsbeveiliging is."Gebruik dan een type
Baardlekschakelaar in plaats van type A, die werkt in twee

richtingen'; waarschuwt Roest. EenATC-lid vraagt naar de
toekomst van inductie Iaden. Roest ziet daar voorlopig geen
doorbraak in:"lnductieladen kan, maar bij grote stromen
heb je met grote verliezen te maken. Het is niet rendabel
voor elektrische auto's:'

Ander alternatief?
Behalve elektrische auto's zijn er natuurlijk ook andere alter-
natieven voor benzine en diesel aangedreven voertuigen.
Elskevan de Vliert adviseert met haar bedrijf Zero-E andere
bedrijven bij het behalen van MVO-doelstellingen. "De vraag
naar elektrische en hybride auto's kende eind 2013 een piek.
Dat had met fiscale voordelen te maken. Maar een elektri-
sche auto is niet voor iedereen geschikt. De actieradius is
soms de beperkende factor. Maar als iemand jaarlijks 50.000
kilometer rijdt is een hybride voertuig dan wel de oplos-
sing?" Op internet vind je verhalen van eigenaren van een
Mitsubishi Outlander die een benzineverbruik van 1 op 6
halen. Wat is het advies? Van de Vliert: "Denk goed na waar-
om je elektrisch of hybride wilt gaan rijden. Wil je kosten
besparen? Wil je met je bedrijf MVO-doelstellingen behalen?
Kijk dan ook naar andere mogelijkheden. Zelf rijd ik in een
Ford Focus op CNG.Dat is minder vervuilend dan een auto
die op een traditionele brandstof rijdt. Net als bij elektrische
laadinfrastructuur biedt het CNG-tanknetwerk ook nog geen
landelijke dekking. De keuze tussen een elektrische auto of
een CNG-auto heeft dus ook met je locatie te maken:'

3000 km voor 15 euro
Igo Besselink is namens de TU Eindhoven op de ATCAuto-
motive e-Day. Hij is betrokken bij de ontwikkeling van een
elektrische auto op de TU."De olievoorraden worden kleiner,

De elektrische Cargohopper moet
de emissies in de stad verminderen.
In verschillende Nederlandse steden
rijden deze voertuigen al rond. Is dit
de toekomst?

20 juni 20141 AMT 157


