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De technisch geïnteresseerde bezoeker was tij-
dens de afgelopen BedrijfsautoRAI vooral aange-
wezen op het zware werk. Door gestegen brand-
stofprijzen en de naderende ingangsdatum van
de Euro 6-norm – vanaf 2014 – is de ontwikkeling
van milieutechnische snufjes daar in een stroom-
versnelling gekomen. Getuige de lancering van
hybridetrucks, compleet nieuwe motorengenera-
ties en met name ook de toepassing van vloeibaar
aardgas voor het zware werk.
Bij dat laatste lijkt het mes aan twee kanten te
snijden. Zo constateert Volvo-woordvoerder Char-
les Engelaar dat de brandstof bij gebruik van her-

nieuwbaar ‘groen’ gas tot 80 procent verbetering
in de CO2-uitstoot kan opleveren. “Probleem is
vooralsnog wel waar je het kunt tanken. Er zijn
mobiele opstellingen, maar ook het eerste vaste
tankstation komt er binnenkort.”
Het tanken van vloeibaar gas levert, zoals Iveco-
verkoper Roel Koedam het op de RAI beeldend
verwoordt “ruimtevaartachtige plaatjes met be-
vroren aansluitkoppelingen op. Maar de voorde-
len zijn voor de transporteurs enorm”.
Dat wordt onderschreven door Pon’s duurzaam-
heidsspecialist Raymon Gense. “Er wordt nu ook
mee gevaren in de binnenvaart. Ook daar worden

de milieueisen strakker aangetrokken, en de com-
binatie van veel schoner uitlaatgas en lagere
brandstofkosten spreekt dan erg aan.”
In dit geval gaat het om MAN-motortechniek.

Bestelauto’s aan de beurt
De parallel met bestelauto’s ligt voor het grijpen.
Een intrigerend gegeven, niet in de laatste plaats
omdat VW’s personenauto’s en bestelauto’s de ko-
mende jaren nadrukkelijker samen op gaan om de
ontwikkelingskracht van het concern te bundelen.
Tot 2016 heb je het bij de mondiale ‘ThinkBlue’-
aanpak over een investering van 62,4 miljard euro.

Waarom eT geen sciencefiction is
VW werkt aan toekomst bestelauto

Enkele interessante ontwikkelingen werden onlangs wél in Amsterdam gepresenteerd,

maar stonden niét op de BedrijfsautoRAI. Met name Volkswagen koos ervoor alleen pers

en fleetowners een kijkje in de toekomst te gunnen. Een passender moment hadden ze

 nauwelijks kunnen kiezen. Specialisten verwachten dat de bestelauto in ons land op korte

 termijn aan de beurt is om een bijdrage te leveren aan een betere luchtkwaliteit.

Elektrische besteller vroeger en nu: de experimentele eT naast een Type 1 panoramabus die in 1955 al experimenteel werd omgebouwd op elektrische aandrijving.
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Ook in ons land is de aandacht voor bestelauto’s
zeer actueel. Kenners voorspellen namelijk dat
ze op korte termijn nadrukkelijk in het milieu-
verhaal worden betrokken. Er liggen weliswaar
nieuwe normen voor 2016, maar volgens Gense
lijkt het erop dat ons land al eerder klem kan
komen te zitten als het om de luchtkwaliteit
gaat.
“Europa heeft ons land al een keer uitstel verleend
voor de stikstofoxidenormen, dus als we in 2015
niet aan de normen voldoen volgen er enorme
boetes uit Brussel.” Na het uit elkaar klappen van
het Catshuis begrotingsoverleg zal men zeker
geen tweede debacle met miljardenboetes willen
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Bulli 65 jaar
De onthulling van de eT komt op een uitste-
kend moment. De Transporter viert dit jaar zijn
65e verjaardag. Een icoon, en zeker ook een
verzamelaarsobject. Fraaie exemplaren van de
eerste generatie kosten wel honderdduizend
euro. Onlangs opende VW zijn eigen restaura-
tiewerkplaats daarom ook voor klanten-
opdrachten.

De Transporter is 65. Ofwel Bulli, zoals hij in Duits-
land liefkozend wordt genoemd. De eerste gene-
raties van de tamelijk onooglijke ‘doos op wielen’
hebben een ware cultstatus opgebouwd. Bijna 
automatisch moet je aan de hippietijd denken. 
Er is een Bulli internetsite, nieuws via Twitter, een
levendig clubleven en zelfs een goed georgani-
seerd huurtraject. Denk aan een rijdende biertap
of een klassieker als hippiekampeerbus.
Sterker nog: recent ging een film in première met
de weinig aan de fantasie overlatende naam ‘The
Bus’. Regisseur Damon Ristau trok maandenlang
op met veelal in het verleden vastgevroren ge-
bruikers, die in soms wel een halve eeuw oude
campertjes heel Amerika doorkruisen. Waarbij ze
zelfs in de zuidelijke staten, die vroeger niets van
hippies moesten hebben, voor lachende gezich-
ten zorgen.

Kostbaar erfgoed
Inmiddels sluit ook Volkswagen zelf de Bulli offici-
eel aan de borst. Onder de rook van hun bedrijfs-
wagenfabriek in Hannover stond al een soort mu-
seumpje met alle mogelijke Transporters en de
eigen restauratiewerkplaats. Sinds kort kan ook de
liefhebber – vaak bedrijven die hem voor promo-
tie gebruiken – er terecht om een Bulli in originele
staat te laten terugbrengen. Waarschijnlijk beter
zelfs. De restauratie gebeurt namelijk op ambach-
telijke wijze, maar de vakmensen van Abteilung
Nutzfahrzeug-Oldtimer hanteren een ‘marktcon-
form’ uurtarief van € 80,-.
De net vertrokken VW Bedrijfswagen-topman en

‘Herr der Bullis’ Harald Schomburg: “Soms komt 
iemand met een T1 die letterlijk tientallen jaren
op een boerderij heeft dienstgedaan als kippen-
hok. Het gebeurt nog steeds! Als je hem dan echt
pico bello wilt hebben, mét nieuwe fabriekspapie-
ren, loopt de rekening soms op tot 100.000 euro.”
Opmerkelijk genoeg is de T1 dat voor de liefheb-
bers kennelijk ook waard. Overigens zijn er heel
wat onderdelen beschikbaar uit eigen voorraad
en van toeleveranciers. Het ambachtelijk in ‘beter
dan nieuw’ staat brengen van het plaatwerk en de
bekleding gebeurt in huis. Evenals de motoren-
revisie. Waarbij de klant mag kiezen of het een 
12 Volt, of zoals origineel bij oude Transporters 
6 Volt elektrisch systeem wordt.

Bedacht door Ben Pon
Tijdens een bezoek aan de werkplaatsen wordt
snel duidelijk dat de Duitsers voor het comcept
alle eer aan de latere Nederlandse Volkswagen-
importeur Ben Pon geven. In 1947 zat die met de
toenmalige Britse autoriteiten om de tafel over de
import van Kevers. Het verhaal is bekend: hij
toonde een schets van een transportvoertuig
waar volgens hem markt voor zou zijn. Niet veel
meer dan een simpele metalen box bovenop de
gemotoriseerde ‘bakfiets’ zoals die op het fa-
brieksterrein werd gebruikt.  Maar dan min of
meer omgekeerd, zodat de besturing voorin zat.
Een paar jaar later was een aangepast prototype
klaar. De metalen box op wielen was met het

oog op de torsiestijfheid een gesloten doos
 geworden, en kreeg in de windtunnel van de
universiteit van Braunschweig – daar had men
om voor de hand liggende redenen een raket-
en vliegtuigafdeling - zijn herkenbare afgeronde
vormgeving.

riskeren. Maar hadden we dat onderwerp niet al
lang onder controle dan?
“Je zou het denken, maar NO2 wordt nu een
 probleem. Het is namelijk de vraag of we de
luchtkwaliteitsnormen net wel of net niét halen.
Dat risico zal men niet willen nemen. Met de om-
slag bij personenauto’s liggen we al op snelheid,
Euro 6-trucks komen er wel aan, maar zullen op
korte termijn niet de oplossing brengen. Dus
 lijken dieselbestelauto’s de meest voor de hand
liggende kandidaat om milieuwinst voor binnen-
steden te boeken.”
Samen met tweetaktscooters, zouden we daar zelf
aan toe willen voegen. Die laatste worden bijvoor-

beeld in Amsterdam inderdaad al op de korrel ge-
nomen. Dat kan, nu gemeentes sinds kort zelf
meer vrijheid hebben om hun milieudoelstellin-
gen te bereiken. De term milieuzones is al geval-
len, dat zou dus ook voor bestelauto’s wel eens in
beeld kunnen komen. Vanzelfsprekend tipt men
bij Pon dan subtiel aan dat een besteller op aard-
gas vergelijkbaar is met Euro 6.

Samen optrekken
Als gezegd trekt men bij de ontwikkeling van per-
sonen- en bedrijfsauto’s samen op. Dat wordt bij-
voorbeeld tastbaar in de e-Caddy die later dit jaar
in ons land met tientallen de weg op gaat voor

Ook een bij velen nog in het geheugen staande Type 2 Transpor-
ter is al een waardig restauratieobject.

De oudste Bulli’s deden vaak zeer lang dienst bij hulpdiensten,
zoals dit heel vroege model van het Rode Kruis. Kandidaat voor
totale restauratie, en daarna een zeer waardevol stuk.

De luchtgekoelde motoren reviseert Volkswagen zelf. Ze zijn net
wat anders dan Kever-motoren die al veel bedrijven reviseren.
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een pilotproject. Maar – laten we eerlijk zijn –
technisch gesproken trekt het studiemodel voor
een elektrische transporter eT de belangstelling
aanzienlijk meer. Zeker als je weet dat hij is be-
doeld voor praktijktesten met de Deutsche Post.
Saillant detail: hij is in het Potsdammer designcen-
trum geboren, waar aan alle merken van het con-
cern wordt gewerkt. 
Belangrijke uitgangspunten zijn volgens woord-
voerder professor Dr.-Ing. Thomas Form dat be-
zorgdiensten met nieuwe technieken efficiënter
kunnen werken – per dag kan zo’n 40 minuten
winst worden geboekt – en met een dergelijk al-
ternatief ook een aanzienlijk minder zware wissel
trekken op de luchtkwaliteit en het geluidsniveau
in de steden. 
“Daarom hebben we de Transporter vanaf een
blanco stuk tekenpapier nieuw ontwikkeld om de
nieuwst beschikbare technieken te kunnen benut-
ten. Specifiek afgestemd op de eisen van mo-
derne binnensteden.”
Elektrische aandrijving ligt dan voor de hand,
om maximaal aan de doelstellingen te voldoen
werd gekozen voor naafmotoren: twee maal 35
kW en 500 Nm. Form meldt dat aandrijving
 achterin nieuw is, maar lijkt dan even voorbij te

gaan aan de eerste Transporter-generaties.
 Toegegeven: die hadden zeker geen hightech 
32 kWh accupakket onder de vloer liggen. 
In dit geval voldoende voor 100 kilometer range
volgens NEDC.
“Deze oplossing biedt veel ruimtewinst en stelt
ons tevens in staat om de auto zeer kort te laten
draaien. Acht en een halve meter is voldoende.
Zonder motor of aandrijfassen voorin kunnen de
wielen veel verder uitdraaien: 65 graden.”

Rijdt automatisch mee
Het eT-frame is uit lichtmetaal profielen opgetrok-
ken. De B-stijl staat rechts letterlijk halverwege de
auto. De enorme schuifdeur gaat in twee delen
open. “Anders zou hij in geopende stand achter de
auto uitsteken. Nu kun je hem ook half of geheel
open laten gaan.”
De bediening gebeurt met aanraaktoetsen op de
flank. Of de afstandsbediening. Half geopend heb
je optimaal toegang tot een zitje en pakjesrekken
voorin, geheel geopend loop je dankzij de lage
deur en de bescheiden vloerhoogte achterin zo
naar binnen. Ook daar vind je standaardformaat
rekken tegen de wanden.  
“Het concept is zo gemaakt dat een pakketbezor-

ger – die heeft met toenemende internetverkoop
steeds meer werk – efficiënt zijn route kan lopen.
De huidige routine is met de eT verleden tijd. Dus
niet langer stoppen, afzetten, uitstappen, pakjes
pakken, bezorgen, omlopen, instappen en tien
meter verder rijden. De auto volgt je, als je dat
wilt. De techniek is beperkt tot een snelheid van
zes kilometer per uur en herkent een kruising. Die
is zonder bestuurder voor hem verboden terrein.”
Overigens heeft de achterkant eveneens een spe-
ciale sensor die zorgt dat de instap ook daar opti-
maal is geregeld. Bovendien schuift er desge-
wenst een afdakje voor de dag om te voorkomen
dat er regen op de ‘klaar hangende’ pakjes komt.
De eT is wat je noemt ‘Von Kopf bis Fuss auf Post-
pakete eingestellt’. 

Mag ik...?
De voor een select publiek georganiseerde demo
van de ‘come to me’-functie roept bij ons vanzelf-
sprekend de vraag op of we zelf even mogen. De
afstandsbediening krijgen we niet in handen,
maar rijden met de joystick mag in de afgesloten
hal – tot onze verrassing - wel even. Altijd aardig,
bij een prototype dat zonder twijfel tientallen mil-
joenen heeft gekost. >

Bezorgerswerkplaats van de toekomst? Op een beeldscherm de te volgen bezorgroute. Rechts een
soort bekleed krukje waar de bezorger vanaf trottoirzijde even snel kan gaan zitten om zijn eTrans-
porter een stukje verder te rijden naar het volgende adres.

De afstandsbediening naast het hulpzitje lijkt wel wat op de knijpregelaar van een autoracebaan.
Alleen zit hier bovenop ook nog een stuurknopje.

Enorme wendbaarheid door de grote stuuruitslag die niet-aangedreven voorwielen kunnen maken.
Terwijl gewone bestelauto’s nu bijna altijd voorwielaandrijving hebben.

Naafmotoren in beide achterwielen, een motorruimte is niet meer nodig. Het platte accupakket
maakt nog een zeer lage vloer mogelijk. Dus is eT klein van buiten maar erg ruim van binnen.
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Handige toegang: het voorste stuk van de doormidden gedeelde
schuifdeur kan in het achterste stuk verdwijnen, waarna nog dat
geheel kan uitklappen en wegschuiven.
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Ontwikkelingstechnicus Alexander Siebeneich
wijst voor we beginnen op een aantal belangrijk-
wekkende details. “Wanneer de eT zelfstandig rijdt
zie je een oranje lichtbol over een lichtlijst
rondom de auto lopen. Dat is een eis van de TÜV.
De eT is namelijk goedgekeurd onder vergelijk-
bare voorwaarden als bijvoorbeeld vuilniswagens.
Daar staan vier zwaailampen op, maar dat vonden
we geen gezicht.”
Zittend op een soort noodstoeltje (een opklap-
bare rugleuning voor een eventuele bijrijder zit
daar ingebouwd) proberen we de eerste meters
voor- en achteruit. Omschakelen gebeurt met een
toets tussen de stoelen. De werking doet vervol-
gens denken aan een stuurknuppel. Links en
rechts bewegen laat de auto kwikzilversnel van
koers veranderen. Kleine bewegingen zijn dus vol-
doende. Gasgeven gebeurt door een hevel in te
knijpen en de eT trekt dan goed beheersbaar op.
Snel rijden doe je in deze stand sowieso niet, het
is meer bedoeld om handig een straatje verder te
rijden of een kruising te passeren, zonder daar-
voor aan de linkerkant achter het stuur te hoeven
kruipen.
Remmen gebeurt automatisch wanneer je de 
knijphendel loslaat. Het voelt allemaal wat onna-
tuurlijk aan, maar in feite kan een kind de was
doen. Opvallend is dat het geavanceerde informa-
tiesysteem wel allerhande logistieke mogelijkhe-
den biedt, zoals het optimaliseren van de loop-
route, maar geen achteruitrijbeeld geeft. Vergeten
detail, kennelijk? De technici blijken andere zaken
boeiender te vinden. Zo kan het systeem info
geven over alle mogelijke details: een bepaalde

contactnaam of afgiftebalie op het adres, of een
waarschuwing voor een hond op dat adres.

Geen één op vier dieselverbruik
Siebeneich meldt lachend dat het uiteindelijk
een prototype is. “Toch gaat de aandacht juist bij
een bestelauto uit naar praktische zaken. Verge-
lijkbare dieselbestellers verbruiken bij deze toe-
passing wel 25 liter op 100 kilometer. In dit geval
rijdt hij schoon, stil en goedkoop elektrisch. Er
zijn drie parallelle laders ingebouwd, zodat hij
met driefasen krachtstroom binnen drie uur
 geladen is.”
Ondanks de accu’s is de laadvloer tien centimeter
lager dan die van de Caddy. Dat sluit een meer
klassieke aandrijving achterin (á la oer-Transpor-
ter) meteen uit. Overigens is ook de achterwiel-
ophanging mooi vlak en uitgevoerd met een tor-
sieveer. “Het doet denken aan de T5 Transporter,
maar dan met aangepaste onderdelen.”
Alle afmetingen van de eT zijn overigens afge-
stemd op een lijstje met minimum eisen van de
Deutsche Post. Het resultaat is uiterst intrige-
rend en het project heeft in de media al de no-
dige aandacht getrokken. Volgens dr. Siebeneich
is er veel vraag van alle mogelijke bedrijven.
Nauwelijks verwonderlijk als je nagaat dat er
voor bezorgdiensten op diverse fronten winst
mogelijk is: tijd, brandstofkosten, geen proble-
men met milieuzones, en uiteindelijk ook lagere
totaalkosten.
“Omdat een auto in de Caddy-klasse in de praktijk
nogal wat brandstof verbruikt en elektrisch rijden
relatief goedkoop is, kun je in een jaar of vijf break
even calculeren. De Deutsche Post rijdt bijvoor-
beeld acht jaar met zijn auto’s. Vergeet ook niet
dat we nog maar aan het begin van de ontwikke-
ling staan.”

Ook hier: het accuprobleem
Vooralsnog is het wachten op de benodigde accu-
pakketten en andere technologie, zo meldt Seibe-
neich openhartig. Je moet immers ook aspecten
als veiligheid verder uitwerken. En de logistiek,
zodat de auto kan aangeven waar zelf rijden beter
is en waar de ‘follow me’-functie tijdwinst ople-
vert. Maar de koers van de ontwikkeling is voor de
snel groeiende wereld van de pakketdiensten wat
hem betreft helder.
Is elektrisch rijden eigenlijk al klaar voor de show-
room? “Ik schat dat Renault niet voor niets in zijn
eerste generatie voor een leaseconcept kiest.
Daarmee zitten ze zogezegd dicht op de klant.”
De ingesloten boodschap lijkt ons dat de early
adopters naar de smaak van de marktleider nu
nog een beetje fungeren als testvloot. Maar dat
kunnen we uit de mond van een VW-woordvoer-
der vanzelfsprekend niet noteren.
Wanneer we de ontwikkelingstechnicus van 
e-auto’s een beetje stangen met de stelling dat
elektrisch rijden vanwege de laadtijd vooralsnog
geen alternatief is voor een groot koperspubliek
laat Siebeneich in een informeel gesprek mis-
schien toch iets doorschemeren van intrigerende
toekomstige ontwikkelingen.
Snel elektriciteit ‘tanken’ kán wel immers. We moe-
ten eens googlen. Aan de hand van wat tips vinden
we inderdaad intrigerende projecten. Zoals dat van
het Duitse Fraunhofer Institut, waar al jaren wordt
gewerkt aan een techniek waarbij je twee vloeistof-
fen in het accupakket ververst om hem weer op te
laden. De gebruikte vloeistof kan weer worden ‘bij-
geladen’ om opnieuw te worden gebruikt. Maar
volgens de VW-ontwikkelingstechnicus kun je bij-
voorbeeld ook denken aan een poeder in plaats
van vloeistof. Wellicht zoals die in batterijen wordt
toegepast? Dát is dan nu nog wel sciencefiction.

Als een hondje kan de eT zijn bestuurder volgen, zodat deze bij kort opeenvolgende bezorgadressen helemaal niet meer hoeft in te
stappen om zijn bestelauto te verzetten.
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