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In mei 2016 zijn wij gestart met het onderzoeken van de mogelijkheden voor het aanschaffen van een elektri-
sche bus voor onze bezorgdienst i.p.v. de verlengde Mercedes Sprinter bussen welke wij nu gebruiken.

Wij zijn na onderzoek uitgekomen bij de partij Voltia/Greenway Nederland (voltia.com). Aan de hand van de 
voertuigenmodellen die beschikbaar waren bij Voltia hebben we toen bekeken welke het beste aansloot bij 
onze wensen. Qua laadvolume kwam van de 3 beschikbare modellen alleen de elektrische variant van de Ci-
troen Jumper in aanmerking. Vervolgens hebben we bekeken welke bezorgbussen eventueel door dit model 
vervangen zou kunnen worden. Alleen de variant met 60kWh accupakket is op dit moment beschikbaar waar-
door de actieradius van de bus beperkt zou zijn tot 160 km per dag. Wij hebben 1 bezorgbus welke gemiddeld 
148 km per dag rijdt. In de praktijk is dit geen alternatief aangezien dit een gemiddelde is en er dus dagen 
zijn waarop deze actieradius niet toereikend is. Jammer genoeg was deze bus ook enkel te verkrijgen in een 
huurconstructie, niet in een koopconstructie zoals wij dat normaal doen. In 2017 is deze mogelijkheid er wel.

Zie bijlage 1 voor de TCO berekening (meest gunstige geval) voor de versie met het 60 kWh accupakket.

Naar verwachting zal er eind 2017 ook een 80 kWh accupakket beschikbaar komen voor de Citroen Jumper 
waarmee een actieradius van 200km kan worden behaald. Zie bijlage 2 voor de TCO berekening (meest gun-
stige geval) voor de versie met het 80 kWh accupakket.

Later in 2016  zijn wij nog benaderd door een partij die onderzoek deed naar bedrijven in Regio Rotterdam 
welke onderzoek deden en interesse hadden in elektrisch rijden i.v.m. met eventuele subsidie die hiervoor 
beschikbaar gesteld kan worden. Deze partij heeft mij toen als tip gegeven om de partij Emoss in Oosterhout 
te benaderen, deze levert geen elektrische voertuigen maar bouwt bestaande voertuigen om. Ik heb toen 
contact opgenomen met Emoss, echter had deze partij geen alternatief voor de Mercedes Sprinter welke wij 
nu gebruiken. Ze kunnen als alternatief alleen een vrachtwagen model aanbieden.

  Conclusies:
 • Huidige model niet inzetbaar als alternatief i.v.m. beperkte actieradius
 • Alleen huurconstructie mogelijk
 • Geen subsidie mogelijkheden op dit moment
 • In meest gunstige situatie is de TCO van de elektrische Citroen Jumper 22% hoger
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