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Prins Maurits is voorzitter van het Formule E-team.
Doel van dat team: de elektromobiliteit in ons
land aanjagen. Dus toont hij zich bij zijn praatje
op Ecomobiel positief: “Bedrijven komen naar 
Nederland omdat wij voorop lopen. We hebben
nu 400 laadpalen en volgend jaar zijn dat er al 
enkele duizenden. Er worden miljarden geïnves-
teerd in batterijontwikkeling en productie en we
gaan nu echt van hype naar businesscase”.
Op de website van het Formule E-team blijkt die
businesscase, zelfs onder de meest optimistische
aannames, voor bijna alle auto- en gebruikstypen
sterk verliesgevend. Uitzondering is een kleine 
besteller die jaarlijks 30.000 km maakt. Die kilo-
meters moeten dan wel netjes worden opgedeeld
in meer dan 200 precies even korte dagafstanden.
Voorts moet de elektrische besteller rijden op
stroom tegen grootverbruikerstarief, extreem
goedkoop worden aangeschaft én steun krijgen

van milieu-investeringsregelingen MIA en VAMIL.
Op dezelfde site legt een Deens wetenschappelijk
rapport uit dat er met elektrische auto’s nu niet,
maar ook over 15 jaar niet of nauwelijks CO2-winst
te boeken is. Wel brengt zo’n switch van benzine
en diesel naar elektrisch de CO2-emissie van het
verkeer binnen het bestaande Europese systeem
van verhandelbare CO2-certificaten, zegt het rap-
port. Juist, niet overstappen vanwege het milieu,
maar om politieke redenen. De prins laat zich er
niet door uit het veld slaan: “Houd de moed erin,
ondernemen is doorzetten”.

Steeds meer verplaatsingen
Auto-ondernemer Mercedes-Benz geeft op Eco-
mobiel zijn eigen visie op de toekomstige mobili-
teit. “Nu woont ongeveer de helft van de mens-
heid in stedelijk gebied, in 2050 is dat naar ver-
wachting 75%”, zegt duurzaam mobiliteitspecialist
van Mercedes-Benz Nederland, Wout Benning. En
al die stedelingen willen zich verplaatsen: “Het 
individueel vervoer verdubbelt in de komende 
30 jaar”. Dat geeft problemen: “De auto is in de 
afgelopen decennia 95% schoner geworden en
toch is in die dichtbevolkte gebieden de vervui-
ling te groot”.

Auto van de toekomst is auto op maat
Mercedes en Toyota blikken vooruit

Ecomobiel 2010. Een voormalige fabriekshal vol elektrische mini’s, scooters, fietsen en laadpa-

len. Daartussen de stands van enkele automerken. We pikken er twee uit: Mercedes en Toyota.

Hoe denken zij over onze toekomstige mobiliteit. Rijden op den duur alle Toyota’s en Merce-

dessen elektrisch?

smart electric drive: “De Witkar van het volgende decennium”, niet dé auto van de toekomst.

Niet op wintersport, wel shoppen. De elektrisch aangedreven Mercedes A-Klasse E-Cell is bedoeld voor binnenstedelijk gezinsvervoer.
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Behalve die lokale vervuiling is er het wereldwijde
CO2-probleem: “Is er één techniek waarmee we
beide problemen voorgoed kunnen oplossen?”
vraagt Benning aan zijn Ecomobiel-gehoor. “Nee!
We hebben alle technieken nodig: verbetering
van de verbrandingsmotor, hybridisering, aardgas
en biogas, vloeibare biobrandstoffen, elektrifice-
ring, waterstof.” En bovendien: “Intelligente trans-
portsystemen met technieken als Car-To-X-com-
municatie, wetgeving die trucks vol heen én vol
terug laten rijden en ja, of we het leuk vinden of
niet, ‘anders betalen voor mobiliteit’”.

TEKST: ERWIN DEN HOED / BEELD: MERCEDESBENZ, TOYOTA

Andere afstand, andere techniek
Concreet: “Voor een internationale langeafstands-
truck is een dieselmotor met een rendement van
40% een uitstekende oplossing. Bij dit type vervoer
is de interne verbrandingsmotor niet weg te den-
ken. Nu niet en in de voorzienbare toekomst niet”.
Ook op de wat kortere afstand is de verbrandings-
motor voorlopig nog hard nodig. Maar hier krijgt
de elektromotor ook een rol: “In het regionale
stop & go-verkeer is hybride-aandrijving ideaal.
Dat kan een full hybrid zijn, maar ook een plug-in
met range extender”.

De volelektrische auto gaan we in de visie van
Mercedes vooral in het binnenstedelijk verkeer
zien: “De beperkte range is daar niet zo’n 
bezwaar terwijl de voordelen, stil en emissievrij,
juist in de binnenstad het meest tot hun recht
komen”.
Blijft over de brandstofcel: “Na 2030 speelt die een
heel belangrijke rol. De brandstofcelauto heeft een
goede actieradius, is stil en stoot alleen water uit.
Dat maakt hem geschikt voor zowel het binnenste-
delijke verkeer als de kortere en lange afstand. De
overheid wil de CO2-uitstoot van het verkeer tegen
2050 met 90% terugbrengen. Zonder waterstof en
de brandstofcel is dat onmogelijk”.

Doorwerken aan de verbrandingsmotor
Met die visie is het logisch dat Mercedes hard
doorwerkt aan de verbetering van de verbran-
dingsmotor: “De CO2-emissie die we nu met onze
CGI-motoren halen, was vier jaar geleden alleen
denkbaar met hybridetechniek. We werken aan de
DiesOtto-motor, die de schone uitlaatgassen van
een benzinemotor combineert met de efficiency
van een diesel. Onze BlueTec-dieselmodellen vol-
doen nu al aan de Euro 6-emissienorm, die pas in
2014 van kracht wordt en hier op Ecomobiel be-
leeft de E200 NGT zijn primeur. In zijn segment is
dat de enige auto op CNG”.
In het binnenstedelijk distributievervoer komt
CNG al veel meer voor: “Fooddistributeur Simon
Loos rijdt met onze Econic-trucks op CNG. Die zijn
niet alleen zuinig en schoon, maar ook stil. Dankzij
hun lage geluidsniveau mogen ze ook buiten de
venstertijden supermarkten bevoorraden. Boven-
dien is CNG een transitiebrandstof. Maak je de
overgang naar biogas, dan heb je een enorm CO2-
reductiepotentieel”.

Dieselhybrides in 2012
Bij de ontwikkeling van hybrides denken we niet
zo snel aan Mercedes. “Onterecht”, vindt Benning.
“De S400 Hybrid is de meest verkochte hybride 
limousine. Bovendien is hij schoner en zuiniger
dan zijn concurrenten.” >>

Elektrische Mercedes Vito E-Cell besteller. Laadvolume blijft onaangetast, laadvermogen 900 kg. Actieradius in de praktijk: 80 km.

Econic NGT: schone, stille loop op CNG en cabine met zicht op fietsers. Zo bevoorraad je supermarkten. In de langeafstandstruck is de verbrandingsmotor op diesel óf LNG nog lange tijd onverslaanbaar.

Plug-in hybride S-Klasse, voelt zich thuis in stad en regio.
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Dieselhybrides kent het Daimler-concern in de
vorm van de Japanse Fuso Canter. “Die techniek
komt ook in de Atego. We gaan ze eind dit jaar al
uitleveren.”
Als we iets meer geduld hebben, zien we ook die-
selhybride Mercedes-personenauto’s: “In 2012
komen we met BlueTec Hybrid-diesels. Een vierci-
linder BlueTec Hybrid heeft het vermogen en rij-
comfort van een zescilinder en kan bovendien
volelektrisch rijden”.

Elektrisch de stad in
In 2011 gaat de smart fortwo electric drive in pro-
ductie. “Dat is de Witkar van het volgende decen-
nium”, zegt Benning enthousiast. Mercedes heeft
enig recht van spreken als het om ‘car sharing’
gaat. In maart volgend jaar gaat in Hamburg
car2go van start. Geregistreerde car2go-klanten
kunnen voor 29 cent per km met een maximum
van € 14,90 per uur een van de 300 benzine-
smarts oppikken en die overal in het 65 vierkante

kilometer grote car2go-gebied weer achterlaten.
Is de laadinfrastructuur eenmaal op orde, dan
neemt de elektrische smart dat klusje natuurlijk
graag over.
Voor binnenstedelijk gezinsvervoer biedt Merce-
des vanaf juni 2011 een elektrische A-Klasse 
(A E-Cell) en ook in 2011 komt de Vito E-Cell 
beschikbaar. “Die heeft 900 kg laadvermogen, een
topsnelheid van 80 km/u en een actieradius van
130 km. Maar denk niet dat je onder alle omstan-
digheden die 130 km kunt afleggen”, waarschuwt
Benning. “Als je 80 km per dag aflegt, dan kun je
met die auto aan de gang.” Al vraagt dat wel enige
financiële inspanning: “De Vito E-Cell kost onge-
veer tweemaal zoveel als een diesel”.

Blik in de toekomst
Voor de wat verdere toekomst toont Mercedes de
B-Klasse F-Cell. Die gebruikt zijn sandwichbodem
om er de brandstofcelstack, en de 700 bar-water-
stoftanks in op te bergen. Onder de bagageruimte
is ruimte voor een batterijpakket en onder de 
motorkap vinden we de elektromotor en de koel-
radiateurs. Op die manier blijft de interieurruimte
onaangetast. Deze B-Klasse lijkt klaar voor pro-
ductie. Hij rijdt uitstekend en is muisstil. Ook het
compressorgeluid dat oudere brandstofcelvoer-
tuigen kenmerkte is afwezig. En hij rijdt emissie-
vrij 400 km ver. Nu alleen nog wachten op de 
waterstofinfrastructuur.

Toyota: alle brandstoffen nodig
“Op de beursvloer van Ecomobiel zien we heel
veel kleine elektrische voertuigjes”, zegt Toyota
technisch trainer Peter van Casteren op Ecomo-
biel. “Maar mensen vervoeren zich vooral in mid-
denklasse auto’s. Maak je die auto’s zuiniger en
schoner, dan boek je dus de grootste milieuwinst.”
Daarbij is brandstofdiversiteit belangrijk: “Toyota
ziet geen race tussen de brandstoffen ontstaan.
Als we mobiel willen blijven hebben we ze alle-
maal nodig: benzine en diesel, gasvormige brand-
stoffen, biobrandstoffen, synthetische brandstof-
fen, elektriciteit en waterstof”. Maar niet zonder
een zorgvuldige afweging: “De juiste auto, de juis-
te markt, de juiste tijd”. Concreet: “Denk aan bio-
brandstof. De EU mengt bij en had enorme doel-
stellingen. Toen gingen ineens de graan- en maïs-
prijzen omhoog. ‘Hé, was dit wel het goede mo-
ment’ vroeg men zich toen af. In Brazilië is de situ-
atie anders. Dat is de juiste markt. Dus levert
Toyota daar auto’s die volledig op ethanol rijden.
Voor Europa hebben we de techniek klaar voor als
straks bio-ethanol uit afval beschikbaar komt”.

100 benzinetanks
Voor de middenklasse auto is puur elektrische
aandrijving op dit moment niet de juiste techniek,
vindt Toyota. De reden: “Benzine heeft een 100
maal hogere energiedichtheid dan de beste bat-
terijen. Wil je een vijftig liter tank vervangen door
batterijen, dan heb je 100 keer die 50 liter en 100

Doen we niets, dan groeit de CO2-uitstoot van het verkeer stevig door. “Om de doelstelling voor 2050 te halen is waterstof vanaf 2030 
onmisbaar”, zegt Mercedes.

Vlot, stil ruim, goed sturend en 400 km actieradius, technisch is de B-Klasse F-Cell af.

Reductie CO2-verkeersemissie in Nederland: alle paden zijn noodzakelijk

Cumulatief effect transitie op CO2-emissie (Mton)
met groei voertuigkm
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keer het gewicht van de benzine nodig. Dat kan
eenvoudigweg niet mee”.
Hoho, maar een elektrische auto gaat een stuk
 efficiënter om met de beschikbare energie. Toch
houdt Van Casteren het op die factor 100: “De
batterij van je mobieltje gaat misschien drie jaar
mee. De batterij in de Toyota Prius is van het-
zelfde type. Er zijn in Nederland in tien jaar tijd
ruim 30.000 Priussen verkocht en er is nog nooit
een batterij vervangen vanwege slijtage. Dat
komt omdat het batterijmanagement de State of
Charge binnen een kwart van het totale bereik
houdt. Zou je de batterij voller laden of dieper
ontladen, dan gaat dat ten koste van de levens-
duur. Dus ja, de elektro-auto gaat efficiënter om
met de beschikbare energie, maar slechts een

beperkt deel van de energie uit de batterij is
 beschikbaar”.

Stekker-Prius op proef
Met de presentatie van de plug-in hybride Prius
op Ecomobiel maakt Toyota wel een stapje rich-
ting elektrische auto: “De Prius PHV (Plug-in
Hybrid Vehicle) heeft een 5,2 kWh Li-ion-batterij.
Die is vanuit het stopcontact op te laden. De auto
kan er ongeveer 20 km elektrisch mee rijden.
Daarna is de batterij niet leeg, maar aan de onder-
grens van zijn bereik. De automobilist kan dan
verder als in een ‘gewone’ Prius”.
Volgens het CBS woont 69% van de Nederlandse
werknemers op minder dan 18 km van zijn werk.
Voor hen zou zo’n Prius PHV de juiste auto kunnen

zijn, zeker als ze de batterij op het werk weer vol
kunnen laden.
Maar Van Casteren vraagt geduld: “Toyota heeft
er 600 geproduceerd voor een drie jaar durende
proef bij klanten. Er komen er 11 naar Nederland.
Ze worden geleased door Rijkswaterstaat, Eneco,
Stedin, Roteb, TNT en Van Gansewinkel”.
Wat die proef op moet leveren: “Hoe is het ge-
bruiksgemak. Is de elektrische actieradius vol-
doende? Laadt de gebruiker de auto steeds op?
Doet hij dat ook nog na drie maanden? En na
twee jaar? Sluit de techniek aan bij de verwachtin-
gen? En hoe staat het met de kosten?”
Dus wie weet, misschien is de Prius PHV over drie
jaar hier de juiste auto op de juiste markt, op de
juiste tijd.

AMT.nl Maanddossier
Meer weten over elektro-auto’s, hybridevoertuigen, rijden op aardgas, biobrandstoffen 
of over waterstof en de brandstofcel? U vindt het allemaal in het maanddossier
www.amt.nl/december2010.

WWW.AMT.NLWWW.AMT.NL

Achilleshiel van de elektrische auto: in vergelijking met fossiele brandstoffen is de energiedichtheid
van batterijen laag, heel laag.

Extra handicap voor de elektrische auto: de ‘tank’ is nog lang niet leeg, maar om gezond oud te wor-
den, moet hij alweer aan de laadpaal.

De NiMH-batterij in een stan-
daard Prius weegt 40 kg. Dit
Li-ion-exemplaar uit de PHV-
Prius weegt 150 kg en brengt
de vloer van de bagageruimte
een fractie omhoog.

Hybride ongeschikt voor lange snelwegritten? “Onjuist”, zegt Toyota. Dankzij elektrische ondersteu-
ning hoeft de motor niet getuned te worden op een hoog vermogen. Dat maakt gaswisseling vol-
gens de Atkinson-cyclus mogelijk. Zo haalt de hybride Prius het grootste voordeel in de stad, maar is
hij ook op de snelweg zuiniger dan een vergelijkbaar voertuig met alleen een benzinemotor.

Plug-in Prius, eerst 20 km op het stopcontact, dan verder als in een ‘gewone’ Prius. Is dat ideaal? Een
drie jaar durende proef wijst het uit.
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