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Piramide van Maslow (1943)

“To the man who only has a 
hammer, everything he 
encounters begins to look like 
a nail.”



Volgens……….



Elektrische bestelauto’s

Markt Kansen Uitdagingen Functioneel



Kansen…

SEBA



...en ook uitdagingen



Personenauto’s & bestelauto’s



...de transitie komt nog



2030: 
55% netto vermindering 
van uitstoot van 
broeikasgas 

2050: 
klimaatneutraal  

Ten opzichte van het niveau van 1990: 



Wat kunnen we doen?

• Emissieloos transport: Alle (circa 5000) OV-bussen zijn voor 2030 100% 
emissieloos. Datzelfde geldt voor bouwverkeer (waaronder bestelbusjes) en 
mobiele werktuigen.

• Emissievrije zones in de stad: Duurzaamheid en bereikbaarheid gaan bij 
mobiliteit hand in hand bij de inrichting van openbare ruimten. Er komen 
steeds meer zero-emissie zones in steden. Daar krijgen lopen, fietsen en 
openbaar vervoer voorrang.

• 50.000 e-bestelauto’s in 2025 met een doorgroei naar 115.000 in 2030.



Bestelauto’s zijn productiemiddelen



Niet alleen voor pakketjes…

ServiceGoederen



Voor bestelauto’s gaat dat soms wat verder.



Logistiek en opladen



18

thuis met zonnepanelen (€ 0,07)      € 2,10 

op kantoor (€ 0,11)      € 3,30

Privé zonder zonnepanelen (€ 0,22)      € 6,60

(semi)publiek opladen (€ 0,35)      € 10,50

snel opladen (€ 0,69)      € 20,70

€ 14,88  diesel (€1,75) 

30 kWh /100 km 8,5 l/100 km



Oplaadvermogen is belangrijk

Opladen met 230 volt…
Met een stroomsterkte van 16 ampère
= 3.680 watt ofwel 3,7 kilowatt

Een accu van 35 kilowattuur..
Heeft meer dan 11 uur nodig…

3-fase 16 ampère = 11 kilowattuur
Heeft minder dan 4 uur nodig…



AC of voor een bestelauto DC?



30 minuten opladen

7,4 kW AC: 
13 kilometer

30 kW DC: 
60 kilometer



Oplaadvermogen met gelijkstroom

Dat kan op het werk tegen een tarief van 
11 ct/kWh of zelfs minder

30 kilowatt of meer…
Geen verlies in de omvormer van de auto)

Oplaadtijd iets meer dan een uur 






