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Elektrisch rijden 2.0

Renault Zoe

Je kunt vraagtekens plaatsen bij het succes van de Renault Z.E. range. De verkopen houden 

mondiaal en zelfs in ons land niet over. Maar één ding is zeker: het Franse merk zet vol door. 

Met de lancering van de Zoe hebben ze nu een aantrekkelijk ogend, verrassend praktische en 

vooral ook redelijk betaalbare elektrische hatchback in het populaire B-segment in huis.

 Met de Fluence, Kangoo en de kleine Twizy heeft 
Renault al een ongekend breed aanbod van elek-
trische auto’s. Het merk zet volledig in op puur 
elektrisch rijden. Geen plug-in hybrids in beeld 
dus, en die koers wordt met de introductie van 
de Zoe versterkt voortgezet. Hij heeft de primeur 
van een geavanceerde laadtechniek die snel laden 
veel effi  ciënter maakt, maar wél het klinkende 
nadeel dat de auto niet aan een huis-, tuin- en 
keukenstopcontact kan worden geladen.
De internationale vakpers kopte na testritten in 
Portugal bijvoorbeeld: ‘De elektrische auto die je 
niet kunt opladen’. Het getuigt in elk geval van 
moed in het Franse kamp, want door de techni-
sche bril bezien is er veel voor de Zoe te zeggen. 
Het verlengsnoer door de brievenbus is immers 
een tamelijk gevaarlijke optie. Ontwikkelingschef 
David Twohig: “De stekkerdoos en bedrading in 
huis zijn niet op dit soort belastingen afgestemd. 
Daarom kiest Renault voor een oplossing met een 
wandbox als basisoplossing”.

Die kunnen ze voor rond de 1.000 euro – met 
aangepaste groep in de meterkast vanzelfspre-
kend – voor je plaatsen. Dat zal echter lang niet 
overal mogelijk zijn. Wim Kleijn, productmanager 
van de Zoe: “Klopt, het is ook een auto die niet bij 
iedereen past. De dealers zullen soms welover-
wogen ‘nee’ verkopen. Dat kan te maken hebben 
met de woonsituatie en de beschikbaarheid van 
laadpalen in de buurt, maar bijvoorbeeld ook 
met gebruik waarbij te veel kilometers worden 
gemaakt”. 

 Zekerheid over de accu 
 Om te beginnen ligt de vraag voor de hand 
waarom Renault vasthoudt aan een huurconcept 
voor de 22 kWh lithium-ion accu (van LG, 192 cel-
len, 400 Volt). Die is met het oog op zwaartepunt 
en veiligheid centraal onder de voertuigbodem 
ingebouwd. Hij steekt nog net in de laadruimte 
uit, maar de Zoe biedt toch 30 liter meer dan een 
Clio (338 liter). Een pluspunt.

Kleijn: “Andere merken bestuderen het verhuur-
concept inmiddels ook, inclusief Nissan. Het geeft 
je een scherpere instapprijs voor de auto en heeft 
een stabiliserende werking op de restwaarde. 
We garanderen de accucapaciteit op minstens 
75 procent en mocht er onverhoopt iets aan de 
hand zijn, dan vervangt of repareert Renault het 
accupakket. Dat geeft zekerheid aan de gebruiker, 
en als je de auto na een paar jaar verkoopt hoeft 
de tweede eigenaar niet huiverig te zijn. Die 
heeft dezelfde zekerheid. Op de motor geven we 
trouwens vijf jaar garantie”. 

 Relatief ruim bereik 
 Door een combinatie van effi  ciënt energiema-
nagement en energieterugwinning geeft Renault 
een range aan die zelfs onder extreme omstandig-
heden minstens 100 kilometer bedraagt, maar bij 
gangbare Nederlandse omstandigheden eerder 
150 tot 170 kilometer beloopt. Bij het inschakelen 
van de ‘range optimalisatie’ (prestaties en grote 

De techniek van de Zoe 
(spreek uit: Zo-ee) met 
motor en elektronica voorin, 
accupakket onder de vloer 
en een onderstel dat veel 
overeenkomst met de Clio 
vertoont.
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energieverbruikers worden beperkt) loopt dat met 
tien procent op, en samen met een aangepaste 
rijstijl wordt de actieradius zelfs met ongeveer een 
kwart verbeterd. De Zoe scoort in de NEDC-testen 
een 210 kilometer range. Dat is in deze klasse zoals 
de Duitsers zo mooi zeggen: Rekordverdächtig.
Verantwoordelijk hiervoor zijn bijvoorbeeld mede 
de speciale Michelin Energy E-V banden die vol-
gens de technici lage rolweerstand bieden, maar 
het raakvlak met het wegdek wel snel op tempera-
tuur brengen bij hard remmen. Ze zijn er in drie 
maten, variërend van 165/65R15T tot 205/45R17T. 
Die laatste zullen, geeft men toe, het bereik wat 
verkorten.
Verrassender is de toepassing van een innovatieve 
verwarming en elektrische airco met geavan-
ceerde warmtepomptechniek. Hij kan voor het 
wegrijden besparen door de cabine (op afstand 
bestuurd) aan de lader voor te verwarmen. “Het 
systeem wordt voor het eerst gebruikt in een 
productieauto,” claimt Renaults ontwikkelingsafde-
ling. “Hetzelfde aircosysteem wordt bij verwarmen 
in omgekeerde richting gebruikt. Condenser 
wordt verdamper. Het energieverbruik is eenderde 
van een elektrische verwarming. Bovendien is de 
temperatuur in de cabine stabieler dan in een auto 
met verbrandingsmotor.”
Een andere innovatie zit in een samen met Bosch 
ontwikkelde ‘derde generatie’ energierecuperatie. 
Die verdeelt de remwerking slimmer over rem-
blokken en de ‘motorrem’ en doet dat naar verluidt 
zo eff ectief dat hij kortstondig zelfs maximaal laad-
niveau van de snellaadzuil benadert. In de praktijk 
mag daar trouwens nog wel wat aan worden ge-
tuned, want bij lage snelheden klapten we na een 
korte tik op de rem - een plotseling overstekende 
scooter - zowat voorover in onze stoel. 

 Snel laden kost meer 
 Als gezegd ligt er geen gewone laadkabel in 
de Zoe, maar werkt dat altijd met de bekende 
speciale aansluiting op een wandkast of laadzuil. 
Dat kan in drie varianten: met de ‘instap’ 3 kW 
duurt het negen uur, bij 11 kW rond twee uur en 
bij 22 kW is de accu in hoogstens een uur voor 80 
procent vol. Snelladen met 43 kW duurt maar een 
half uurtje.
In dat laatste geval betaal je overigens naar rato 
een extra bedrag aan Renault voor hogere accuslij-
tage, 2 euro voor een volledige snelle laadactie. Of 
bijvoorbeeld een euro als hij maar half leeg was. 
Renault krijgt die info - verder is het systeem voor 
hen afgesloten - vanuit de standaard ingebouwde 
datalink. Aan boord is trouwens ook R-Link info-
tainment met Z.E. Connect, waarin de rijder zelf 
zijn energieverbruik kan terugvinden.
Om het sneller laden mogelijk te maken heeft 
Renault een nieuwe generatie ‘Chameleon’-tech-
niek ontwikkeld, die werkt met een ingebouwde 
AC-DC omzetter en in dat gelijkricht- en laadpro-
ces opvallend genoeg de enorme spoelen van 
de (Continental) elektromotor gebruikt. Kleijn: 
“Daardoor kun je ook eenvoudiger en veel minder 

kostbare snellaadpalen plaatsen, die een kwart 
kosten van het nu gangbare. Bovendien wordt 
het een optie om twee auto’s aan één punt te 
bevestigen, waarbij ze intelligent overschakelen. 
De een vol, dan start de andere. De Zoe beoogt 
de doorbraak van elektrisch rijden te versnellen 
- ook tussen de oren - en wordt daarom bewust 
met deze techniek gepresenteerd. Een ‘echte 
elektrische auto’ die je aan een laadpunt koppelt 
dat zeer effi  ciënt en in de toekomst trouwens ook 
steeds intelligenter werkt”.

Het is nu al mogelijk om het laden op afstand – via 
een smartphone app – te starten, om te profi teren 
van nachtstroom. Het vooraf programmeren van 
een tijdperiode staat wel op de Renault verlang-
lijst, maar is nog niet gerealiseerd. 

 Bijzonder pakket 
 De Zoe techniek is interessant en eigenzinnig, 
bovendien is het de eerste volledig elektrische 
auto in de populaire compacte gezinsautoklasse. 
Hij staat heel kort door de bocht geredeneerd op 
een vergelijkbaar platform als de nieuwe Clio en 
heeft ook ongeveer dat formaat. Toch is hij verras-
send ruim en veelzijdig, met de aantekening dat 
de achterbank alleen in zijn geheel omklapbaar 
is. Terwijl de auto verder over een behoorlijke en 
zelfs geavanceerde comfort- en veiligheidsuitrus-
ting beschikt.

Achteraan in het accupakket huist de luchtkoeling die gebruik 
maakt van interieurlucht. Het accupakket is niet snel verwis-
selbaar voor de Better Place formule, zoals bij de Fluence Z.E.

In groen aangegeven hoe de stroom vanaf een laadpaal loopt, 
waarbij duidelijk blijkt dat de elektromotor een rol speelt als 
omvormer.
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Welbewust heeft de Zoe een volstrekt eigen styling, en is het 
geen ‘elektrische Clio’. Blauwe accenten zoals in de achterlichten 
lijken bij alle merken de standaard om op elektro-aandrijving 
te wijzen.

De elektrische Renault wordt als vijfdeurs gele-
verd, met een wat merkwaardige oplossing voor 
de achterdeurgrepen. Ze zijn hoog geplaatst en 
hebben als designvondst de duimafdruk van de 
ontwerper op de greep. Maar het geheel werkt zo 
ongelukkig dat je vingers al gauw klem zitten en 
vrouwennagels vrijwel zeker gaan sneuvelen.
De achterbank staat opvallend hoog omdat hij 
bovenop het accupakket èn bijpassende koe-
ling moest komen. Dat levert een op zich heel 
redelijke, verhoogde ‘bioscoopzit’ op, met net 
voldoende hoofdruimte. Helaas is er hinderlijk 
weinig ruimte beschikbaar om je voeten onder 
de voorstoel te schuiven. Bovendien kijk je met 
moeite langs de voorstoelen. Renault heeft de 
hoofdsteunen daarop namelijk geïntegreerd. En 
die zijn fors.
“Omdat de stoel toch niet in hoogte verstelbaar 
is,” luidt de wat cryptische verklaring. Soit, het zij 
zo. Je zit voorin in elk geval heel fatsoenlijk en 
kijkt uit over een praktisch dashboard dat helaas 
niet uit overmatig hoogwaardig materiaal is op-
getrokken. Zo hier en daar zijn kostenbesparende 
bochten afgesneden. 

 Plezierig om te rijden 
 Met zijn 65 kW en 220 Nm trekkracht biedt de 
Zoe levendige prestaties. Binnen een tel of vier 
zit je in de stad op 50 kilometer per uur. Kennelijk 
werkt de nieuwe motortechniek effi  ciënt, want 
hij accelereert ook boven provinciale-weg-tempo 
krachtiger door dan we van e-auto’s gewend zijn. 
Pas boven de 100 (na 13,5 seconden) voel je de 
kracht afvlakken. De top is afgeregeld op 135.
In de stad zochten we langdurig naar de bron van 
een irriterend zoemtoontje, om te ontdekken dat 
het de ‘Z.E. Voice’ was. Een ingebouwde waarschu-
wingstoon tot 30 kilometer per uur voor voetgan-
gers en fi etsers. Met een knop naast het stuur kun 

je die aan- of uitzetten. Er is keuze uit een drietal 
verschillende geluidjes. “Het geluidsniveau is 
gekozen op dat van de stilste benzineauto.”  
De Zoe remt door de gecombineerde rem- en 
regeneratietechniek als een dolle, maar vooral 
bij lage snelheden werkt dat dus niet altijd 
even verfi jnd. De alledaagse ondersteltechniek 
(McPherson veerbenen en een torsieas) moet 
intussen zwaar werken. Letterlijk. De auto sleept 
in vergelijking met benzine klassegenoten al 
gauw 350 kilo aan ‘vetrolletjes’ mee vanwege het 
accupakket en dergelijke. De Zoe stuurt niettemin 
aardig voorspelbaar en goedmoedig. Hij is wat 
hard geveerd en wil op zijn speciale banden in 

een bocht nogal vlot gaan glijden. Gelukkig is het 
allemaal makkelijk te beheersen, zodat de Renault 
een goed bruikbare en zelfs aardig praktische 
auto is voor mensen die niet al te ver weg moeten.
Het kostenplaatje? Kleijn: “De Zoe is er vanaf 
20.690 euro, de accuhuur varieert afhankelijk van 
contractduur en kilometrage: het kan vanaf 79 
euro per maand. Saillant detail: in 2014 ga je ook 
op de huidige 14 procent dieselauto’s al gauw 
weer een vergelijkbaar bedrag aan MRB betalen. 
De onderhoudskosten zullen bovendien zo’n 30 
procent lager zijn en de ‘brandstofkosten’ liggen 
een factor drie lager dan bij benzine.” De Zoe is 
vanaf juni leverbaar. 
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De Zoe voor een fraai Portugees pandje roept toch de vraag op 
hoe dat zou moeten met laadkasten aanleggen. Buiten tegen 
de gevel schroeven, omdat toch hooguit een andere Zoe-rijder 
jouw stroom kan aftappen?

Het R-Link systeem laat veel zien over het energieverbruik, met rechtsonder de beoordeling van de rijstijl. De cijfers zijn in dit geval 
onmiskenbaar ‘fake’, alleen ter demonstratie.
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