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Even voorstellen 

• Bestuurskundige met IT als hobby 

• 15 jaar Internet 

• Sabbatical en 2 boeken over EV voor RWS 

• Duurzame mobiliteit Urgenda en smart mobility TU/e 

• Nu strategie consultant energietransitie & IT Alliander en schrijver 
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Waarom gaan we massaal 

elektrisch rijden? 
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Mobiliteit in cijfers 
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Wat Kengetal 

Mobiliteit Totaal afgelegde afstand door Nederlandse bevolking 186 miljard km  

waarvan 137 miljard kilometer met de auto inclusief passagiers (2009) 

Wegen Lengte van wegen in Nederland ruim 137.000 km (2010) 

Auto’s Aantal personenauto’s in EU 235 miljoen (2009) 

Aantal personenauto’s in Nederland 8 miljoen en bedrijfsauto’s 1,1 miljoen (2011) 

Aantal verkochte personenauto’s in Nederland 482.000 (2011) 

Geschatte omzet autobedrijven  € 38,8 miljard (2010) 

Brandstof Geschatte omzet tankstations € 20,9 miljard (2010) 

Aantal tankstations 4.206 (juni 2011) 

Belasting Nederlandse rijksinkomsten aan verkeersbelastingen € 18,8 miljard (2011) 

“Starley Tricycle” (1881)  

Actieradius van 40 kilometer  

Topsnelheid 14 km/uur 

Worst case scenario 

(alle auto’s volledig elektrisch en gelijktijdig 

laden tijdens max piekbelasting)  

- extra belasting van 21GW 

- investering in netuitbreiding ca € 39mld  

- investering in productiecapaciteit ca € 23mld  

(bron: toekomstvisie elektrisch vervoer, Peter 

van der Sluijs, 21 oktober 2010) 



• Maar… 
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Traditionele olie: vondsten versus productie 
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Energy explosion 

Miljoenen jaren voornamelijk voedsel 

(10.000x schermbreette) 

Laatste 200 jaar  

toename energiebehoefte → 

(fossiele tijd) 

Onze missie → 

De energietransitie is één van de grootste transities 

uit de geschiedenis 



Landbouw: beperkt 
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Landbouw: beperkt 
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Landbouw: beperkt 
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Elektrisch is... 

“benzine tanken” voor 25 cent per liter en… 

met 200 kg batterij… 

10.000 liter benzine uitsparen en… 

20.000 kilo CO2 uitsparen 

Energie voor 150.000 kilometer rijden 



Oppervlak voor elektriciteit uit zonnepanelen 
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Duurzame energie wordt steeds goedkoper 



Voorspellingen experts vaak haaks op realiteit 
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Na electrolyse, compressie, distributie en  

gebruik brandstofcel blijft daarvan 28 kWh over 

Auto op waterstof  

benut daarvan 23 kWh 

Zonnepaneel levert  

105 kWh per m2 

Na transport en opladen 

blijft daarvan 90 kWh over 

Auto op elektriciteit 

benut daarvan 75 kWh 

Zonnepaneel levert  

105 kWh per m2 

Koolzaad levert  

4,9 kWh per m2 
Na zaaien, bemesten, oogsten, raffineren en distribueren 

blijft daarvan 0,6 kWh over 

Auto op biodiesel  

benut daarvan 0,15 kWh 

Biodiesel: 1 kilometer per jaar per m2 zonlicht 

Waterstof: 150 kilometer per jaar per m2 zonlicht 

Zonnecel: 500 kilometer per jaar per m2 zonlicht 



Lagere kosten per km maken EV’s concurrerend 

(let op: dit zijn zgt should cost – bron: McKinsey) 
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De vraag is niet: krijgen auto’s een stekker? 

De vraag is: welke range-extenders krijgen we? 

Elektrisch aandrijven en laden is simpelweg te efficiënt, goedkoop, 

handig, schoon en makkelijk om niet te gebruiken.  

 

Maar een batterij kan geen lange ritten aan en wat doe je dan? 

• Extreem grote (lucht)batterij 

• Vervangende auto (deelauto’s, huurauto’s, 2e auto’s) 

• Benzine of diesel (PHEV Prius/Ampera) 

• Aardgas 

• Waterstof (>70% energieverlies en duur maar grotere actieradius) 

• Snelladen (voor uitzonderingssituaties maar ontwikkeld zich snel) 

• Batterijen wisselen (better place) 

• Inductief laden onderweg 
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PHEV’s zijn prima! 

23-4-2013 



PHEV’s zijn prima! 
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Leer van Internet. Er is meer 

aan de hand dan ICE>EV 

 



De energietransitie is als de Internetrevolutie 

• Ik voel nu dezelfde vibe als begin jaren 90 rond Internet  

(naast technologie ook power to the people en maatsch. belang) 

• Smart Grids zijn als het TCP/IP netwerk (ipv analoge leeased lines) 

• Zonnepanelen, windmolens, WKK installaties etc. zijn de 

contentleveranciers (kranten en TV zijn de centrale opwek) 

• De elektrische auto is de PC van dat energienetwerk: een heel 

krachtig apparaat met veel functionaliteit dat de gebruiker aan de 

knoppen zet (ipv een mainframe zonder client side) 

• Een hele reeks apparaten zal de PC/EV volgen (op dezelfde manier 

als laptops, smartphones en tablets de PC volgden) 

• De meeste functionaliteit van het smart grid hebben we nog niet 

eens bedacht (I could tell you stories...) The Internet of Things 

28 



How the grid got its brain 
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Verdienen aan laadpalen 

• Laadpalen als lokkertje voor je winkel en iets om winst mee te 

maken als hij achter de meter staat. 

• Plaatsing van palen wordt een interessante business, vooral voor 

aannemers die met netbeheerders samen werken ivm 

ontdubbelen meter. 

• Palen worden steeds vaker potentiële snellader maar prijs wordt 

afhankelijk van power. Stroom wordt realtime.  

• Gouden toekomst voor partijen a la PrioGren omdat de toekomst 

realtime is. 
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En meer 

• Het leasecontract gaat op zijn kop. De EV rijder moet gestimuleerd 

worden om elektrisch te rijden door het kostenverschil te merken. 

• Duurzame diensten worden steeds meer verkocht waarbij burgers 

in zee willen met partijen die naast de EV ook PV etc. leveren. 

• Financiële dienstverlening wordt belangrijker dan ooit ivm upfront 

cost van duurzaam waaronder EV. (Benadering met batterijlease 

van Renault interessant.) 

• Burgers willen apps. op het gebied van mobiliteit en energie. Bij de 

EV helemaal. Bijv. rekening houden met bereik van EV voor 

uitzoeken/reserveren palen. Wordt ook verkoopargument auto. 

iPad op wielen. Gaming! 
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De cruciale rol van smart grids 
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Energie wordt steeds vaker elektrisch 
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• Elektriciteitsnetwerk is grootste uitvinding 20ste eeuw (IEEE) 

• Beweging van atoom naar elektron is onmiskenbaar 

• Elektriciteit is de TCP/IP van energie 

• Opwekking elektriciteit relatief eenvoudig  

(PV, CSP, wind, airborne wind, geothermie, getijden).  

• Aandrijving op elektriciteit superieur (auto’s, ander vervoer) 

• Transport elektriciteit steeds beter (HVDC) 

 

 



Slimme netten zijn een voorwaarde voor duurzame 

energie 

• Duurzame energie (in ieder geval uit zonnecellen en windenergie) 

moet je gebruiken op het moment dat zij wordt opgewekt 

• Duurzame energie (vooral zonnecellen) wordt niet centraal maar 

decentraal opgewekt 

• We hebben een netwerk nodig dat vraag en aanbod realtime 

afstemt met behulp van prijsprikkels 

• Dat lukt alleen als we als we het elektriciteitsnetwerk slim maken 

met IT: tot nu toe was de Internet revolutie aan ons 

energienetwerk voorbij gegaan maar dat moet veranderen 

• Alliander IT heeft een cruciale rol: 

–Alliander = netwerk + maatschappelijk belang + long view 

–Alliander IT is waar Internet en het oude netwerk samenkomen 
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De auto helpt bij peak shaving en ontlasting net 

• Een huishouden verbruikt 10 kWh per dag met pieken overdag en 

in de avond 

• Een elektrische auto verbruik ongeveer net zoveel en als je hem 

slim aanstuurt kan dat verbruik verschoven worden naar daluren 

zodat je de huishoudelijke vraag gladstrijkt. 

• Ook heeft de auto veel opslagcapaciteit (25 tot 85 kWh). 

• De uitdaging is om net als in de IT de bandbreette optimaal te 

gebruiken. Zie de auto om “dataverkeer” lokaal te houden en om 

“informaitie te cashen”. Daardoor heb je voor dezelfde vraag 

minder “bandbreette” (lees “kostbaar elektriciteitsnetwerk”) nodig. 

• IT is niet allen een bruikbare metafoor maar ook de sleutel. 
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De auto zorgt dat centrale opwek overbodig wordt 

• Opgesteld vermogen in Nederland is nu ongeveer 22 GW 

• Als alle auto’s in Nederland (8 miljoen) elektrisch zouden zijn met 

een vermogen van 100kW dan was de decentrale opwekcapaciteit 

van die auto’s samen 800 GW (~800 elektriciteitscentrales!) 

• En die opwekcapaciteit is al betaald door de autobezitters… 

• Een optie is dat overtollige duurzame energie wordt omgezet in 

waterstof of een andere brandstof en via brandstofcellen weer 

wordt terugvertaald naar elektriciteit als dat nodig is 

• De IT van het elektriciteitsnetwerk is wederom de manier om dit 

potentieel te ontsluiten. 
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Nieuwe vormen van vervoer 
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Nieuwe vormen van vervoer 

• We krijgen OV 2.0 waarbij FlexOV, Greenwheels en Car2Go nog 

maar het tipje van de ijsberg zijn. Dit is een interessante markt 

voor NL bedrijven. 

• We krijgen elektrische bussen op inductie. 

• We krijgen wijken waarin de elektrische auto geïntegreerd wordt 

middels NEV (ik heb zelf studenten begeleid die zelf een nieuwe 

wijk ontworpen). 

• We krijgen een impact van allerlei voertuigen tussen auto en fiets 

(denk aan de Twizy) als voorbode. 
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Auto on demand 

• Meer keus.  

–Doen we vandaag praktisch, sportief, luxe of groot? 

• 90% ritten is kort 

–Daarmee vervallen alle argumenten tegen elektrisch 

• Minder auto’s en daarom minder grondstoffen, 

parkeerplaatsen en kosten 

–De taxi is hier het voorstadium van. 

• Gemiddeld kleinere auto en dus milieuvriendelijker, 

goedkoper, veiliger en praktischer 

–Enkele aanvullende voorbeelden 

 



2e auto wordt 1e auto 

• 30% heeft 2e auto (groeit 1% per jaar) 

• Groot deel van de ritten alleen (filte 1,04) 

• De meeste ritten gaan in de toekomst afgelegd worden in een luxe 

auto voor 1 persoon: 

–Goedkoper (1/4 gewicht) 

–Milieuvriendelijker (1/10 brandstofverbruik) 

–Praktischer (langs files, makkelijk parkeren) 

–Leuker! 
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www.urgenda.nl  

Auke Hoekstra 
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