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AUTO
Test Lotus Elise-ece
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Elektrisch rijden: kick met beperkingen

Onze voorvaderen reden eind 19e eeuw al met door ac-

cu’s aangedreven rijtuigen, in de zestiger jaren ging de

melkman langs de deur met een elektrisch winkelwagen-

tje en wie slecht ter been is heeft een elektrisch golf-

karretje. Maar ‘t wordt nu serieus, want we zijn toe aan 

de derde generatie elektrisch rijden! AMT stapte achter

het stuur van de elektrische Lotus. Een feest, mits je 

goed kan plannen…

Elektrisch rijden is sexy. Als je tenminste ieder-
een wilt geloven die er over práát. Want nog
bijna niemand ruilt zijn vertrouwde auto met
verbrandingsmotor in voor een schoon, geruis-
loos, via het stopcontact oplaadbaar avontuur
op wielen. Het sleutelwoord ‘actieradius’ vormt
nog steeds de grootste beperking. Uiteraard
wordt daar hard aan gewerkt, want er is nu
brood in te verdienen.
Feitelijk werd het fenomeen elektrisch rijden
de afgelopen tien tot twaalf decennia geheel ge-
negeerd. De ontwikkeling van bruikbare accu’s
stond nagenoeg stil. Totdat de maan werd be-
reikt en twintig jaar later, de mobiele telefoon
kwam. Er kwamen kleine, krachtige accu’s, er
zat opeens ook vaart in accutechnieken en in
toepassing van bruikbare accu’s in auto’s.
De hybride-auto is een bruikbare tussenvorm,
maar daarnaast wordt er nu wereldwijd hard
gewerkt aan puur elektrische tractie. De eerste
tastbare resultaten zijn in zicht en staan hier
en daar in de showroom. Citroën kan de Ber-
lingo elektrisch leveren, Renault de Kangoo ZE,
smart brengt dit najaar de elektrische fortwo
Electric Drive in kleine aantallen op de markt,
er lopen proeven met elektrische MINI’s, Micro-
vett bouwt de elektrische Fiat Doblò, Mitsubishi
heeft de i-MiEV die later in 2010 ook als Peu-
geot iOn wordt geleverd, en komt daarnaast
met de Colt op accutractie. En dan heb je nog

de elektrisch aangedreven Th!nk Citycar, een
Noors initiatief met geld van Ford.

Op bestelling gebouwd
Vanuit de VS komen fraaie auto’s als de Tesla
Roadster (Lotus), en vanuit Californië de prach-
tige maar dure Fisker. De Deen Henrik Fisker
werkt aan uitbreiding van het programma,
waarvan het ene model nog adembenemender
lijkt dan het andere.
Ook in Nederland is er actie rond Zero Emis-
sion. In Lochem is Electric Cars Europe (ECE)
gevestigd, een zusterbedrijf van de Lotus-impor-
teur Van der Kooi waar onder andere VW Golf’s
op bestelling tot elektrische auto’s worden om-
gebouwd en waar de Lotus Elise S op verzoek
van de klant, eenzelfde metamorfose kan on-
dergaan. Dure arbeidsuren, een kostbare ont-
wikkeling, prijzige accu’s en dito elektrische
aandrijving zorgen voor een uiterst deftig prijs-
kaartje van €128.750,- (BPM-vrij!), bijna drie
keer zoveel als de standaard Elise S (€ 49.175,-).

Laden kost veel tijd
Onze testauto was één van de eerste elektrische
Lotus Elise-modellen die door ECE zijn gebouwd.
Hij wordt verkocht door de eerste dealer van
elektrische voertuigen (naast auto’s ook elektri-
sche scooters en motorfietsen) in Nederland,
Elipo (Electric Power) in Zeist. De 100 kW 1.8

liter Toyota-motor van de Britse Lotus (nu ei-
gendom van de Maleisische autofabrikant Pro-
ton) wordt verwijderd. Van de zesbak worden
drie versnellingen geblokkeerd, waarna deze
weer wordt teruggeplaatst. De ontwikkeling
van de nogal omvangrijke ombouw is niet van
ECE zelf maar komt van Innosys Engineering
(bekend van de Delftse Solar Car).
De motorruimte tussen het schutbord achter
de stoelen en vóór de achteras, wordt opgevuld
met een Amerikaanse Detroit Electric elektro-
motor met daarboven het lithium-ion accupak-
ket. Wie de motorkap opent ziet voornamelijk
de zwarte doos van het accupakket. De Lotus
Elise-ece is nog zodanig experimenteel en er
worden er zó weinig van gemaakt, dat een lo-
pende band nog helemaal niet aan de orde is.
ECE ging in de zomer van dit jaar een samen-
werkingsverband aan met het Amerikaanse De-
troit Electric (ooit een GM-dochter) dat al 100%
elektrische auto’s levert. Het motorvermogen
bedraagt 150 kW bij 12.000 t/min, dat door ECE
wordt ingedamd tot 9000 t/min. Als maximum
koppel geeft ECE 1360 Nm op. De onderhouds-
vrije elektromotor drijft via de gekortwiekte
zesbak (driebak plus achteruitversnelling) de
achterwielen aan. Het accupakket heeft een
vermogen van 25 kWh en laat zich met kracht-
stroom (380 V) in maximaal acht uur weer ge-
heel opladen. We hebben dat bij een half ont-

Supersnel naar het 
volgende stopcontact

Waar ooit vier uitlaten hun uitlaatgassen uitbliezen,
zijn nu alleen nog aluminium hitteschilden overge-
bleven. Electric Cars Europe bouwde tot dusver acht
elektrische uitvoeringen van de Lotus Elise S.
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laden accupakket op een middag geprobeerd en
dat werkte uitstekend. Elipo levert met de auto
een 4 meter lang laadsnoer mee. Thuis, met
een tot 15% ontladen accupakket, gaat het met
220 V heel wat langzamer. Twaalf uur (in de
avond en nacht) aan het gewone stopcontact re-
sulteerde in een ladingstoestand van 97%. Bijna
vol dus.
De door ECE opgegeven actieradius van de Elise
ligt op maximaal 150 km. 
Wie vol wil genieten van de pure acceleratiepo-
wer zal dat niet halen, want dat vreet serieus
stroom die snel ten koste gaat van je actiera-
dius. Zelf hielden we een marge van 20 tot 30
km aan. Het maakt dat je voorafgaand aan elke

rit met de Elise-ece nauwkeurig moet plannen
of je weer thuis komt en zo nee, waar en hoe
lang je kunt (bij)laden.

Niet bij te houden
Een begrenzer maakt vanuit stilstand vol acce-
lereren helaas onmogelijk, de Elise hapert dan
lelijk. De normale acceleratiemetingen (volgens
ECE in nog geen 5 seconden van 0 tot 100 km/h)
konden we dus niet doen, maar dat de Zero
Emission Lotus-ece bloedsnel is, kunt u gerust
van ons aannemen. 
Tussenacceleraties vanuit 120 naar 170 km/h
bleken een voortdurende bron van vreugde.
Geen enkele medeweggebruiker kan de omge-

bouwde Britse sportwagen ook maar enigszins
bijhouden. Onze 80-120 km/h meting verliep in
de ongelofelijk snelle tijd van 3,6 seconden,
sneller dan vorig jaar de Audi R8. Als je zo be-
zig bent, gaat de koeling van de accu’s duidelijk
hoorbaar aan de slag.
De motor wordt niet gestart, maar met de sleu-
tel en de startknop ‘aangezet’. Die laatste is een
onnodig grapje, maar ECE liet ‘m gewoon op
het dashboard zitten net als de ook al zo zin-
loze toerenteller. Je drukt de aluminium ver-
snellingshendel in één van de drie versnellin-
gen en trapt het rechter pedaal in. Een koppe-
lingspedaal is er wel, maar dat kun je eigenlijk
net zo goed negeren. Warm rijden is onnodig,

Het sportieve, standaard Lotus Elise-dashboard
werd niet gewijzigd. De startknop werkt wel, de
toerenteller niet.

Mooi, sportief interieur waarin naast echt leer, ook veel alumi-
nium zichtbaar is. Bergruimte is er nauwelijks.

Op dit paneeltje tussen de stoelen is niet alleen de 
ladingstoestand van het accupakket afleesbaar maar

ook de voortgang van het opladen.

Lotus-ombouwer ECE in Lochem be-
houdt de versnellingsbak, maar blok-
keert drie versnellingen.

In de Spartaanse Lotus zit wél een standaard radio,
maar geen (elektrische) airco.

Scherpe, sportieve vormen, onmiskenbaar Lotus Elise!
De mooie luchthappers hebben nu weinig nut meer.
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en slechts begeleid door een interessant gierend
geluid rijd je moeiteloos de straat uit. Stuurbe-
krachtiging is er niet, maar dat merk je niet.
Wegrijden in de 1e of snel accelereren in de 2e

versnelling leidt tot een welhaast nekbrekend
heftige reactie van de auto. Wij gebruikten zel-
den de 1e en meestal de 2e. Maar we lieten de
bak soms gewoon in 3 staan, waarin de Elise-
ece ook al behoorlijk snel blijkt. Zowel gas los
als terugschakelen brengt afremmen op de mo-
tor teweeg (en dus wat bijladen).
Het ontbreken van een anders zo aanstekelijk,
sportief uitlaatgehuil, is ons erg meegevallen.
Bandengeluiden en windgeruis nemen name-
lijk nogal snel de overhand en ook met dat sim-
pele roldakje dicht is deze elektrische Lotus
geen geruisarm eitje.

Spartaanse sportwagen
De Lotus Elise S is een sportwagen voor de puri-
teinse liefhebber. Die wenst geen luxe en die
krijgt hij ook niet. Het gaat om de pure rijbele-
ving en om het uiterlijk van de auto. Waarbij
ook de naam Lotus zeker niet onbelangrijk is.
De geheel uit aluminium delen bestaande auto
vertoont een kaal interieur waar je tegen de
binnenkant van het carrosseriemateriaal aan-
kijkt. Dunne, goed gevormde stoeltjes houden
de inzittenden stevig in hun greep en dat zit
ook op lange ritten nog erg lekker. Lange ritten
zijn sowieso het fijnst, want in- en uitstappen is
niet zo simpel, vooral niet met het dak dicht.
Het dashboard is eenvoudig van opzet. Twee
ronde meters recht voor de bestuurder waar-
van links de (dode) toerenteller en rechts de
snelheidsmeter. Het daar onder geplaatste digi-
tale instrumentje is heel slecht afleesbaar,
maar dat behelst toch alleen maar de brand-
stofmeter en de motortemperatuur. Ook dat in-
strument heeft ECE maar laten zitten. Voor het

kleine digitale controlepaneel, dat de accucon-
ditie aanwijst, moet ECE nog eens een ander
plekje zoeken. Momenteel zit het tussen de
hoofdsteunen van de stoelen en is moeilijk af te
lezen. Het belangrijkst is natuurlijk de ladings-
toestand van het accupakket dat in procenten
wordt aangegeven. Op de middenconsole is een
draaischakelaar geplaatst voor opladen met res-
pectievelijk 380 (32A) of 220 Volt (16A). De ver-
dere bediening zoals die van verlichting, clig-
noteurs, wissers en verwarming (geen airco) is
recht door zee.
Onze auto was van een Touring Pack voorzien
waar lederen bekleding bij hoort. Bergruimte is
er niet behoudens een smalle richel met vakjes
in het dashboard, de auto heeft wél een vacuüm
rembekrachtiging, aangestuurd door een elek-
trisch pompje. Dat bevindt zich allemaal onder
de panelen vóór de voorruit die met een inbus-
sleuteltje worden losgedraaid.
In de bagageruimte van 115 liter past net een
weekendtas met wat jacks en een pet, plus na-
tuurlijk de uiterst belangrijke laadkabel. Het
opgerolde dak kan er eventueel ook nog bij, 
een reservewiel is niet aanwezig.

Perfecte wegligging
De Lotus Elise-ece is een razendsnelle jongen,
dat had u al begrepen. Doodstil, slechts bege-
leid door rijwind en bandengedruis race je
moeiteloos over snelwegen en door druk ver-
keer. Altijd toont de elektromotor z’n ware ge-
zicht door er meteen met het volle koppel op
los te gaan zodra je het rechter pedaal ook
maar even serieus aanraakt. Planken is niet
eens echt nodig om van de auto een watervlug
instrument te maken dat dankzij de uiterst di-
rect besturing en de sportieve wegligging, ook
voortdurend tot sportief rijgedrag uitnodigt. De
auto is zeer koersvast, in bochten voel je haar-
fijn aan de lekkere besturing wat het onderstel

Modelserie en prijzen
Lotus Elise-ece: ........................................................................€ 128.750,-

ABS: ..............................................................................................standaard

Stabiliteitsregeling: ..............................................................niet leverbaar

Remassistent: ..............................................................................standaard

Elektrische zijruiten: ..................................................................standaard

Airco: ......................................................................................niet leverbaar

Audiosysteem: ............................................................................standaard

Lederen bekleding: ..........................................................optie (€ 3.929,-)

Distributeur:

Elipo, Zeist

☎ (030) 692 47 17

www.elipo.nl

Testmetingen
Max. vermogen (fabrieksopgave): ........................150 kW bij 9000 t/min

Max. koppel (fabrieksopgave): ............................1.360 Nm bij n.b. t/min

Acceleratie:

0-80 km/h: n.b. ................... 0-100 km/h: n.b.............. 80-120 km/h: 3,6 sec. 

Geluidsmetingen:

80 km/h: 73 dB(A) .............. 100 km/h: 78 dB(A) ............120 km/h: 82 dB(A)

Brandstofverbruik: ............................................................................ n.v.t.

Topsnelheid (fabrieksopgave): .................................................. 210 km/h

De nimmer
aflatende
power van

de elektromotor is
een constante bron
van vreugde. Dat je
een sportief en snel
rijgedrag niet met-
een betaalt met een
fikse benzinereke-
ning geeft een be-
vrijdend gevoel. Daar
is het stopcontact
weer goed voor. En
zoals deze Elise acce-
lereert en stuurt…
Wat een genot!

Leren leven
met de
Elise-ece is

leren plannen. An-
ders kan het zijn dat
je even niet meer
thuis komt. Onze
testauto die in de 
fotostudio in Doetin-
chem was gefotogra-
feerd, werd daarna
op een trailer terug
naar Zeist gebracht.
De rit heen was wel
gelukt, maar terug
ging gewoon niet
meer. Een kwestie
van organiseren,
maar het blijft lastig.

Onze reis naar de foto-
studio verliep schoon
elektrisch, maar voor
de terugreis moest er

een trailer met vervui-
lende dieselauto aan te

pas komen.

doet. De Elise-ece voelt perfect veilig aan en je
hebt ‘m altijd stevig in de hand. Je merkt na-
tuurlijk wel dat er door de zware accu’s een
extra gewicht van circa 120 kg wordt meege-
sleept, maar de auto is zó snel en stuurt ook zó
lekker dat je dat al snel bent vergeten.
Je betaalt voor elektrisch rijden in het geval van
deze Lotus een zware aanschafprijs, maar nul-
emissierijden is in meerdere opzichten eigen-
lijk een schier onbetaalbare bonus! Jammer
alleen van die beperkte actieradius. Goed je rit-
ten plannen is dus een must. ●

Dick Schornagel

Bij een regulier tankstation moet je met de Lotus
Elise-ece nog niet wezen. Overigens duurt het op-
laden nu nog veel te lang.
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