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Duurzaam vrachtvervoer
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Elektrisch vervoer scan – waarom?

- Past elektrisch vervoer bij mijn organisatie?

- Wanneer investeren/opschalen in elektrisch vervoer?

- Wat zijn de operationele gevolgen?

- (wanneer) is het TCO neutraal in de situatie van mijn bedrijf?

- Wat komt er allemaal bij kijken?

- Hoe krijg ik stakeholders mee in de transitie?
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EV Scan - Inhoud
1. Huidig wagenpark

2. Quickscan

3. Alternatieve brandstoffen en technieken

 CO2-uitstoot

 Beschikbaarheid

4. Inzet van EV bij Rijnbrink

 Routes

 Gewichten/laadvermogen

5. Chargen van voertuigen

6. TCO scenario’s

7. Conclusies en aanbevelingen

Bijlagen:

1. Zero-emissie stadslogistiek (ZES) 

2. HVO en fabrieksgarantie

3. Actieradius Fiat e-Ducato

4. Snellaadlocaties rond Deventer

5. TCO berekeningen
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1.Wagenpark Rijnbrink
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2.Quickscan
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Quickscan - Rijnbrink 10-mei-21

Operationele haalbaarheid

Hier wordt bepaald of (op dit moment) de operatie van het bedrijf überhaupt geschikt is voor EV.

Zijn er voldoende stops voor één EV binnen een straal X?

Type vervoer straal (KM)

Containertrucking/terminaltrekker 40

Volle wagenladingen (> 10 ldm) 50

Deelladingen 100

Groupage 100

Pakketten 75

Succesfactoren

Hier wordt een inschatting gemaakt van de succesfactoren voor EV met behulp van een driepuntsschaal.

Wordt er gewerkt met vaste routes?

Definitie vaste routes: per week komen de routes geheel tot redelijk overeen, nee deels ja

bijvoorbeeld wel hetzelfde gebied/afstand, niet dezelfde adressen X

Zijn er mogelijkheden om onderweg de accu bij te laden? Of zijn deze voorzien?

Bijvoorbeeld door: (realisatie van) laadinfra bij vaste stop of (te ontwikkelen) nee mogelijk ja

publieke laadinfra X

Financiële haalbaarheid o.b.v. type vervoer waarvoor EV wordt overwogen:

1 2 3

Containertrucking/terminaltrekker 1 X X

Volle wagenladingen 1

Deelladingen 2

Groupage 2

Pakketten 3

Is de lading zwaar, gemiddeld of licht?

Zwaar > 400 kg/cbm zwaar gemiddeld licht

Gemiddeld 250-400 kg/cbm X

Licht < 250 kg/cbm

Zijn er mogelijkheden om EV ook in de avond en/of nacht in te zetten?

Bijvoorbeeld: Zijn er mogelijkheden om meerdere routes per dag te maken (evt. verruimen nee deels ja

levertijden) en/of zijn er mogelijkheden voor trucksharing? X

Mate van regie

Bent u eigen vervoerder? nee deels ja

Of bent u logistiekdienstverlener met: X

- dedicated opdrachtgevers en/of

- heeft u langdurige en intensieve samenwerkingen met opdrachtgevers?

Mate waarin klanten duurzaamheid waarderen

Vinden de klanten van het bedrijf duurzaamheid belangrijk? 0 x JA 1-2 x JA 3- 4 x JA

Willen klanten meewerken om EV te realiseren? (denk aan verruimen openingstijden) X

Willen klanten meebetalen om EV te realiseren?

Zijn er opdrachtgevers die verduurzaming meewegen bij gunning?

In welke mate gelden er restricties voor uitstoot en geluid op laad-/loslocaties/routes? nee deels ja

Is er sprake van beperkte levertijden i.v.m. geluidsoverlast/regelgeving t.a.v. geluid? X

En/of bevinden klanten/ontvangers zich in stedelijke gebieden, (toekomstige) ZE zones?

Mate waarin het bedrijf eventuele meerkosten van EV t.o.v. diesel acceptabel vindt. niet < 5% < 10%

Hier wordt aangegeven of EV meer mag kosten dan diesel en hoeveel (o.b.v. TCO). X

Mogelijkheden om (kosten) laadinfra op standplaats te delen

Kunnen er meerdere voertuigen gebruik maken van dezelfde laadinfra? nee deels ja

Zijn er mogelijkheden om laadinfra te delen met andere (naburige) bedrijven? X

Zijn er mogelijkheden om publieke laadinfra op/nabij standplaats realiseren?

ja, ga verder

nee, einde



3.Alternatieve brandstoffen en technieken
Er zijn diverse mogelijkheden om het wagenpark van Rijnbrink te verduurzamen. In het overzicht hieronder is weergegeven hoe de 

verschillende technieken scoren op diverse punten.

Het eerste punt betreft de toegang tot ZE-zones; dit is afhankelijk van de uitstoot aan de uitlaat. Er mag geen verbrandingsmotor 

gebruikt worden, omdat deze naast CO2-uitstoot ook stikstof (NOx) en fijnstof (PM) veroorzaken.

*

*

* in dit overzicht is ook bio CNG weergegeven. Omdat hier een aangepast voertuig voor nodig is én voorzien wordt dit niet de oplossing is op de 

langere termijn, is deze techniek in dit onderzoek niet meegenomen. 
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HVO bio CNG BEV FCEV HVO bio CNG BEV FCEV

Toegang ZE-zone - - + + - - + +

CO2-reductie WTW + + + +- + + + +

Actieradius 200 km + + +- + + + + +

Actieradius 250 km + + - + + + + +

Beschikbaarheid + +- +- - +- +- + +-

Initiële investering + +- +- - + +- + -

Operationele kosten +- + + - +- +- + +-

Source: FutureProof

HVO hydrotreated vegatable oil biodiesel van reststromen

bio CNG compressed natural gas groengas 

BEV battery electric vehicle batterij-elektrisch

FCEV fuel cell electric vehicle waterstof-elektrisch

Huidige situatie Middenlange termijn (+/- 2024)



3.Alternatieven – beschikbaarheid

Batterij-elektrische voertuigen 3,5t/4,25t bestelbaar:

 VW eCrafter / MAN eTGE - alleen gesloten - 3,5t – bestelbaar – accu 36 kWh

 Renault Master ZE – alleen gesloten – 3,5t – bestelbaar – accu 33 kWh 

 Mercedes e-Sprinter - alleen gesloten - 3,5t - bestelbaar – accu 35/47 kWh

 Maxus eDelivery 9- ook chassis cab – 4t – bestelbaar – accu 89 kWh

 Fiat e-Ducato - ook chassis cab - 4,25t -bestelbaar – accu 47/79 kWh

 Opel Movano-e - ook chassis cab - 4t – accu 37/70kWh

 Peugeot e-Boxer en Citroën ë-Jumper - specs gelijk aan Movano

Batterij-elektrische voertuigen 3,5t/4,25t verwacht:

 Ford E-Transit, in NL alleen gesloten - 4t, 2022 – accu 67 kWh

 Renault Master ZE update - snelladen op 50 kW DC - accu 52 kWh
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3.Alternatieven – beschikbaarheid

Waterstof-elektrische voertuigen verwacht:

 Iveco was bezig met Daily op waterstof – ontwikkeling stopgezet 

 PSA/Opel hebben recent waterstof bestelbussen aangekondigd (tijdlijn onbekend):

 Opel Vivaro-E Hydrogen (te klein voor Rijnbrink)

 Peugeot e-Expert Hydrogen (te klein voor Rijnbrink)

 Renault waterstof-elektrische Master aangekondigd (joint venture Hyvia) 

 eind 2021 eerste 20 voertuigen, 4,5t gesloten bestel

Er zijn nog geen waterstof voertuigen te bestellen; alleen ombouw
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4.Inzet van EV bij Rijnbrink - routes
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De plaatsen in grijs 

beschikken over een 

commercieel 

snellaadstation



5.Chargen van voertuigen
Als overwogen wordt om een of meer EV’s in te zetten is het cruciaal om ook de mogelijkheden en de impact van het chargen van

het voertuig mee te wegen. Hierbij is het van belang om te kijken naar de mogelijkheden van het voertuig en de beschikbaarheid 

van laadinfra.

Voertuig

Meeste voertuigen kunnen AC (wisselstroom) laden en DC (gelijkstroom) laden, voorbeelden:

 MB Sprinter: 2 fase 16A AC lader (7,4kW) en DC 20kW

 e-Ducato (79 kWh): standaard 3 fase 16A AC lader (11kW), opties: 22kW AC en 50kW DC

 BYD ETM6: alleen DC lader 120kW
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De specificaties van het voertuig zijn erg bepalend voor de snelheid waarmee 

gecharged kan worden. Voorbeeld: bij een accu van 66 kWh duurt het laden 

3 uur bij laden op 22 kW (66 kWh/22kW=3h). Ook al heeft de laadpaal een 

vermogen van 22kW, als het voertuig maar kan laden op 11kW, is dit 

bepalend. 

De impact hiervan is weergegeven in de tabel hiernaast: benodigde laadtijd 

voor 50 km extra actieradius bij een 22 kW AC laadpaal (veel voorkomend in 

publieke ruimte) en een 150 kW DC snellader (o.a. bij Shell en Fastned).



6.TCO berekeningen– uitgangspunten & scenario’s

De berekeningen zijn uitgevoerd voor verschillende scenario’s:

KM per dag: 

 170: zonder tussentijds chargen, moet route voor ontwikkeld worden

 200: huidige korte routes (8,1,7, evt. 4), met tussentijds chargen 

 250: huidige langere routes

 300: eventueel 2 routes van 150, waarvan één avond route

Tussentijds bijladen van accu:

 Tussentijds thuis chargen op 22 kW AC

 Onderweg snelladen op 50 kW DC (max. laadvermogen van de meeste bestelbussen) 

 Tussentijds thuis snelladen op 50 kW met eigen snellader
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6.TCO vergelijking
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TCO vergelijking bestelauto Diesel HVO Elektrisch Elektrisch Elektrisch Waterstof

Rijnbrink tussendoor Extern snelladen Thuis snelladen

thuisladen 50kW 50kW

Looptijd (jaren) 5 22kW

Merk: Fiat Fiat Fiat Fiat Fiat Renault

Type: Ducato Ducato e-Ducato e-Ducato e-Ducato Master

GVW: 3,5t 3,5t 4,25t 4,25t 4,25t 4,5t

Batterij(kWh): 79 79 79 33

170 km/dag Kosten per jaar € 14.755 € 15.350 € 16.757 € 16.639 € 20.935 € 31.111

2 EV's % t.o.v. HVO 96% 100% 109% 108% 136% 203%

200 km/dag Kosten per jaar € 15.919 € 16.619 € 17.453 € 18.428 € 21.630 € 33.061

2 EV's % t.o.v. HVO 96% 100% 105% 111% 130% 199%

250 km/dag Kosten per jaar € 17.858 € 18.733 € 18.612 € 21.866 € 22.790 € 36.311

2 EV's % t.o.v. HVO 95% 100% 99% 117% 122% 194%

300 km/dag Kosten per jaar € 19.797 € 20.847 € 19.771 € 25.303 € 23.949 € 39.561

2 EV's % t.o.v. HVO 95% 100% 95% 121% 115% 190%

300 km/dag Kosten per jaar € 19.797 € 20.847 € 19.771 € 25.303 € 21.560 € 39.561

4 EV's % t.o.v. HVO 95% 100% 95% 121% 103% 190%

Scenario:



7. Conclusies
 HVO en batterij-/waterstof-elektrisch (mits groene stroom/waterstof) hebben ongeveer dezelfde 

impact v.w.b.t. CO2-uitstoot.

 Qua lokale uitstoot van fijnstof (PM) en stikstof (NOx) zijn de elektrische varianten schoner (geen 

uitstoot aan uitlaat).

 Elektrische varianten zijn toegestaan in zero-emissie zones, HVO niet.

 HVO kan nu al gebruikt worden in diesel voertuigen; alleen opletten met garanties bij HVO100. 

 Er komen steeds meer grote batterij-elektrische bestelauto’s op de markt; actieradius nog net onder 

200 km, maar zal de komende jaren snel verbeteren.

 Bij HVO ligt de TCO ongeveer 5% boven diesel.

 Waterstof-elektrische voertuigen zijn nog niet bestelbaar (tenzij ombouw) en de TCO bij 

aangekondigde modellen is het dubbele van HVO.

 Bij een inzet van 250km per dag (2 korte routes en tussentijds 1,5 uur bijladen op 22 kW AC) zijn de 

kosten voor batterij-elektrisch gelijk aan HVO.
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7. Conclusies

Batterij-elektrisch op de langere termijn de meest geschikte oplossing om CO2 te reduceren en toegang 

tot ZE-zones te waarborgen. Nu ligt de TCO nog net boven HVO, maar de komende jaren dalen de prijzen 

voor EV’s verder. Daarnaast wordt de energiedichtheid van accu’s steeds beter waardoor ook de 

laadvermogens gunstiger worden. 

Voor Rijnbrink betekent dit dat een aantal korte routes (200km) nu al met een EV uitgevoerd kunnen 

worden. Binnen nu en een paar jaar zullen ook de langere routes (250km) met een EV uitgevoerd 

kunnen worden.

Webinar Clean Tech Regio 20 janauri 2022 16



7. Aanbevelingen
 Komende jaren eerste ervaringen met batterij-elektrisch op doen op korte routes. Starten met één of 

twee voertuigen en dan (als TCO gunstiger is en de accu’s groter) opschalen.

 Onderzoek de mogelijkheden voor een avondroute. Hiermee kan de inzet van de EV vergroot worden 

en kunnen de kosten beperkt worden.

 Het is aanbevolen één of meer EV’s te testen in de wintermaanden, zodat blijkt wat het verbruik in 

de praktijk is.

 Ontwikkel een lange termijn plan voor de laadinfrastructuur; implementatie kan gefaseerd, maar 

plan baseren op volledig elektrische wagenpark. Vanwege netwerkcongestie is het aanbevolen zo 

snel mogelijk te handelen.

 Integrale aanpak zonnepanelen/laadinfra (i.v.m. netwerkaansluitingen en elektrotechnische 

installatie)

 Chauffeurs en planning goed begeleiden bij en voorbereiden op de stap naar elektrisch vervoer; 

werken met ambassadeurs
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Een greep uit de subsidie mogelijkheden

Webinar Clean Tech Regio 20 janauri 2022 18



Vragen?



Interesse in een EV Scan?

Leonie van Driel

06-10366072

leonie@futureproof.world



Elektrificatie van het goederenvervoer
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Voor meer informatie 
en actuele 
aankondigingen ZE-
zones:

https://opwegnaarzes.nl
/over-zes/zero-
emissiezones

https://opwegnaarzes.nl/over-zes/zero-emissiezones

