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evenmaandenheb ikhem,mijn
plug-inhybrideauto, ennog steeds is
het een feest als ikkeylessopde start-
knopduw,deklikhoor, de juiste
lichtjes zie opflikkeren,het rempe-
daal induwendehendel vanPnaar
Dkan.Waarna ikhet gaspedaal
induwzoals elkeandereautorijder
endeautovandeoprit rolt, zodeweg
op.Hij rijdt!Altijdweer eenwonder.
Ikbengeenautofreaken ik rij niet

graag,maar rijdenhoort bij de joben
duszit ik aanmijnachttiendeauto en
aanruiméénmiljoengeredenkilo-
meters.
Hetbegonmet tweeaftandse

Peugeots.Metdeklimopde sociale
ladder engetrouwaanonze
Belgischebedrijfswagencultuur
kwamik steeds inandere, duurdere
segmentenmetnaeencarrière-
switch tweemoordbakkenoprij: een
VWTouaregeneenAudiQ7.Het
wasmijnwake-upcall.
Geenvergissingmogelijk: eenQ7

is een fantastischeauto.Ooit ben ik
ermee inéén ruknaarhetWKin
Firenzegeredenopeenautoluwedag
tegeneengemiddeldevan 125per
uur, tankenenplasstops inbegrepen.
Deautogaf geenkrimpen ikook
niet,maarqua imagowashet een

Z ramp.Drie
jaar lang stond
ikmetdieQ7
bovenaan inde
voedselketenvande
weg: dekleineautootjes -
enongeveer alles is kleiner
daneenQ7 -maaktenzichuit
de voeten, of dekleineautootjes
blevenostentatief 110 rijdenopde lin-
kerstrook, als eenopgestokenmid-
delvingernaarmijndrieliter.Neen,
dieQ7maakteniethet beste los in
mijnmede-weggebruikers enook
niet inmijzelf.
Naweer eens eencarrièreswitch

besloot ikhet geweer vanschouder te
veranderen. Ik geloofniet alle doem-
berichtenvandie lobbyvanklimaat-
opgewarmden,maarwevervuilen te
veel, te vaak.HoewelmijnAudimaar
dehelft uitstootte vandieChrysler -
eenAmerikaansebak, dátwaspas
eenvergissing -moesthet drastisch
anders.
Eenkennis reedmet eenToyota

Prius, enwasdaar enthousiast over.
Alleenhadhij als gepensioneerde
geenenkelfiscaal voordeel,mop-
perdehij.Mijnoren spitstenzich:
groen, fiscaal voordelig encomforta-
bel rijden,wasdat te combineren? Ik

probeerdeeenPrius,maarheeft ual
eens eenPrius gezien? Juist, geen
gezicht. In eenPrius gezetenheb je
daar zelfminder last van, enhet
rijcomfort bevielmij ooknog,maar
het vooruitzicht om40.000kilome-
tersper jaarmeewarig teworden
bekeken, trokniet aan.

Veel verwarring
Een slimmefietsvriendkwamopeen
woensdagavondaanzettenmet zijn
nieuweauto. EenwitteVolvoV60,
maarniet zomaar eenVolvo. Een
V60metnaast het kentekende aan-
duidingD6. Bij Volvo gaat het vanD2
totD6, endat heeft temakenmet de

Ervaringen en obsessies van een plug in-hybride rijder

Elektrisch rijden is zoals goed vrijen:
zuinig, zoemend en zacht is het betere

werk maar bij hoge nood kan het ook echt
hard. Nog wat meer stopcontacten voor

mijn speciale stekker en het leven is perfect.
HANS VANDEWEGHE
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motor. “Zo, high end full option?”,
luiddede vraag. “Jaaa.Maar vooral
ook elektrisch.”
Omeen lang verhaalwat korter te

maken: ik bestelde een testrit, reed
eenuurtjemet deVolvoV60Plug-In
Hybrid en tweemaanden later liep ik
de garagebinnenomer een te
bestellen.Op21 februari vandit jaar
mocht ikmijn achttiende auto
afhalen. Ik zouvoortaangroen
rijden enfiscaal gunstig.
Eerst evenwatuitleg bij de

verschillende elektrische auto’s,
want uit foute krantenberichten
begrijp ik dat er veel verwarring
bestaat.Aanhet eneuiteinde vanhet

segment veronder-
stelde groene auto’s heb je

de volledig elektrische auto.
Bij de kleineremodellen is de

NissanLeaf een vandemeest
verkochte, bij de top-endauto’s is
deTesla debekendste.Deze auto’s
rijden volledig opbatterijen enals de
batterij op is, geraak je geenmeter
meer vooruit voor die opnieuw
wordt opgeladen.
Vervolgens krijg je de elektrische

auto’smet range extender.Die rijden
eveneens opbatterijen,maar
hebbenook eenverbrandingsmotor
die dient omdebatterij terugop te
laden: voorbeelden zijn deOpel
Ampera endeBMWi3.Aanhet
andereuiterste vanhet gammazit de
hybrideToyotaPrius die opbrand-
stof rijdt,maar tegelijk ingebouwde
batterijenoplaadt die de automee
aandrijven. EenPrius kandusniet
volledig elektrisch rijden,maarwel
zuiniger en relatief schoon.
Tussendie volledig elektrische

auto’s endehybride, zitmijnVolvo
V60Plug-InHybride. Ik heb een tank
van45 liter diesel (eigenlijk 47 liter)
en eenbatterij van 12 kilowatt.
Praktisch: achteraan rechts zit de

klep voorde tank, vooraan links zit
die voorhet stopcontactwant zo
wordendie dingenopgeladen,
meestal in eengewoon stopcontact.
Alles draait in dat segment omde

autonomie vandebatterij. Die is
essentieel bij een volledig elektrische
auto, niet relevant bij eenhybride
autodie ook vanpompnaarpomp
moet rijden enminder relevant bij
eenplug-inhybride omdat die altijd
kan terugvallenopdemotor.
Meestal eenbenzinemotor,maar in

mijn geval is het eendieselmotor,
een 2,4 liter vijfcilinder.

Bang voor de lege batterij
Hiermeezijnwebelandbij depro-
blematiekdie inhetEngels range
anxietyheet: de schrikommet een
lege tank, indit geval batterij, te val-
len.Deverkooppraatjes zeggendat er
duizendkeermeer stopcontacten
zijn indit landdan tankstations,
maardat is onzin.Haast alle stop-
contactenzittenachter eenvoordeur
enhoezouureagerenals iemand
zomaaraanbeldemetdevraagom
zijn/haar stekker eventjes inuwstop-
contact temogensteken.Bovendien
is eenauto invijfminutenvolgetankt,
bij eengewoonstopcontact duurthet
somsvijf uur.
Ikkenhet verhaal vaneen

poenerigeTesla-eigenaardieop
enkelekilometers vanzijn vergader-
plekmet een legebatterij viel en te
voet verdermoest. Teslaheeft hele
speciale eigen laadstationswaarhet
gratis tanken is,maarvandie
superchargers vind je er inBelgië
welgetelddrie.Voorwie volledig
elektrisch rijdt, is het dusuitkijken,
envooral goedplannen.

auto,
draad,Mijn

stopcontact

Hoe zou u reageren
als iemand

zomaar aanbelde
met de vraag om zijn
stekker eventjes in
uw stopcontact
te mogen steken?
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Ik zoudie schriknietmoetenhebben,
want alsmijnbatterij leeg is, gaat de
autogewoonoveropdiesel.Mijn
autoheeft eenautonomievan50kilo-
meterpuurelektrischendanhaalt hij
eenmaximale snelheid van 120kilo-
meterperuur.
Zoals alles indewereld vande

automoet jeditmet eenkorreltje
zoutnemen: 40-45kilometer volledig
elektrisch isdichterbij dewaarheid
enbij 120gaathij al snel dieselmee
verbranden, bijvoorbeeldals deweg
helt.Dat gebeurt trouwenszonder
dat jehetmerkt.De 1,8 liter verbruik
uit de folderwaar ikookdeels voor
bengevallen, is eenaanduidingbij
alleenmaarkorte elektrischeafstan-
den. Ik verbruikoverde laatste zeven
maandengemiddeld4,5 liter, zo laat
deboordcomputerweten.
Elektrisch rijdenheeft opmij een

dubbel effect. Enerzijdsben ik trager
gaan rijden. IkhebmijnCoyote-abon-
nementniet verlengdende radarver-
klikker ligt nu te verkommeren ineen
kast.Opdeautoweg staat deadaptive
cruise control (inoptiemaar eenaan-
rader voor elkeauto) op 125km/u.
Verderonderneemikgeenbruuske
inhaalbewegingen,wantdan loopt
het verbruikop totwel 25 literper 100
kilometer endat spoortnietmetde
nieuwverworvengroene status.
Anderzijdsheeft dezeautoswitch

mij indevoedselketenvandeE40en
E17wel enkele trappen teruggezet.
MijnoudegabbersmethunQ7’s of
Q5’s bumperklevenmijnuvande lin-
kerstrook,maar evengoedhad ik
laatst eenPolootje achtermij aandat
bij voorkeurdoormijnautonaar
vorenwilde.
Ikobserveer endeantropoloog

vandeweg inmij stelde tussentijds
dit vast:Audi-, BMW-enMercedes-
rijders, indie volgorde, hebbenhet
minste geduld,maar zeverbleken
inzakeonbehoorlijk rijgedragbij de
Landrovers/RangeRovers. Buiten
categorie lompenbrutaal zijnde
bedrijfswagens enhelemaal geschift
zijndewhite vanmen, debestelwa-
genchauffeursdieoverigensook in
anderekleurenkomen.Zo, dat lucht
op.
Heel af en toeverander ik van

gedaante en rijstijl. Ikhebdrie rij-
modi opmijndashboard: zeheten
PURE,HYBRIDenPOWER.PURE
gebruik ik voorafstandenonderde

gevolg een tweedeobsessie: de laad-
paal/kabelobsessie.
In zevenmaandenrondhossen

heb ik tweeplekkengevondenwaar
ikkanopladen: inde treinstations
vanGent enBrugge.Gratisnogwel,
watookweerniethoeft.Het is altijd
weerafwachtenofdevoorbehouden
groengeschilderdeplaatsendoor
niet-elektrische lomperikenzijn inge-
nomen,nudekrantenhebben
berichtdatdepolitieniet kanweten
welkeautowel ofniet elektrisch is.
Neen, dat kun jenietweten, beste
politie,maarals er geendraaduit de
autokomtendie isniet verbonden
metde laadpaal, ga erdanmaarvan
uit dat die autogeenelektrische is.
België is eenachterlijk landalshet

omlaadpalengaat.Degetallenver-
schillen,maar er zoudener ietsmeer
danduizendstaan.Over vier jaar
moetener20.000 staan, las ik ergens.

Noorwegenschijnthetparadijs te
zijn. InFrankrijk zijn erookveel,
stond indekrant,maar ikhebzeniet
gevonden.Alleen isde elektriciteit
daar zo spotgoedkoopdat geenenkel
hotel bezwaarmaakt als je eenkabel-
tje aanlegt.Vanal onzebuurlanden,
looptNederlandweer eensvoorop.
Amsterdam,Hilversum,Utrecht:
overal vind je ze. Laatst bij deNOS
detecteerdede receptiedat ik een
plug-inhadengafmij spontaaneen
kaartje ombij de laadpaalmijnauto
op te laden.Bij deVRTweet ikniet of
er laadpalen staan.Diehebbenwe
welbijDePersgroependieplaatsen
zijn altijd leeg. Ik vroegprompt een
oplaadkaartje,maardat krijg ikniet
vandebaas. Legeplaatsen, lege elek-
trische laadpalen, eenelektrische
auto,maar ikmagniet opladenop
mijnwerk, zelfsniet tegenbetaling.
Andere vaststelling: degroene stad

50kilometerof omde laatste kilome-
teruitmijnbatterijtje tepersenals ik
richtinghuis rijdmet een rustig
streepje StanGetzopdeachtergrond.
HYBRID is standaard.Deauto rijdt
danelektrischbij alleswatminder
snel dan 120 is enopbeidealshetwat
rappermoetof lastiger gaat. Ten
slotte is erPOWER,demagische
knop.Alshethardmoet, dankanhet
verdomdhard.Elektrisch leverthij 70
pkendedieselmotordoet 215pk in
het zakje. InPOWERkrijg je alles
samen: 285pkenvan0naar 100kilo-
meterperuur in6,1 seconde. Ikduw
alleenopPOWERals ik snelwil inha-
lenofbij het invoegenopdeautoweg.
Beloofd.

Achterlijk

Ik streefnaar zoveelmogelijk elek-
trisch rijdenmetdehulpvanhet
dashboarddat aangeeft opwelke
energiebrondeautoberoepdoet.Dat
heeft als gevolgdat overalwaar ik
parkeer, ikuitkijknaar een stopcon-
tact.Noemhet gerust een stopcon-
tactobsessie. Thuisniet inhetminst.
Somswordthet gewoonvergeten,
maar elkeavondplug jebest je auto
inhet stopcontact enbij voorkeurna
tienuur.Het gedoemetdekabel die
daarmaar ligt te slingeren indiekof-
ferbak is eenminpuntje,maarhet is
eenkleinemoeite voor eengroenere
planeet.
Thuisheb jedus indeeersteplaats

een stopcontactnodig.Dieheb ik,
zegtu.Neen, diehebtuniet,wantdie
moetopeenapart circuit liggen,
beveiligddoor eenaparte zekeringen
eenverliesstroomschakelaar. In vijf
uur ismijnautobatterijtjeweer vol.
Dat kanook sneller, op locatiebij een
speciale laadpaalmet eenandere
zogehetenMennekes-kabel die ikwel
eensvergeetmee tenemen.Met als

Overal waar
ik parkeer,

kijk ik uit naar
een stopcontact.

Noem het gerust een
stopcontactobsessie
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Gentmetdie groene schepenvan
MilieuFilipWatteeuwdiealle auto’s
naarde randparkingswil verbannen,
ismaargroenalsdatuitkomt.De
laatste grote stadsontwikkelingop
grondenvande stad,wasdie rondhet
Ghelamco-stadion.Welnu, opdehele
site is geen laadpaal tebekennen, ten-
zij dandeexclusieveTesla
Supercharger aandeHoliday Inn
maardaarpastmijn stekkertje dan
weerniet in.
O jawel, er zijn laadpalen inBelgië

enerkomenerhopelijk steedsmeer,
maardankrijg jehetprobleemof je
wel juist die kaarthebtdiebij de laad-
paalproviderpast. Ikhebeenkaart
vanBlueCornergekocht inalmijn
enthousiasme,maar ik zouniet
wetenwaar enhoe ikdiemoet
gebruiken.
Elektrischeauto’s zijnbelachelijk

duur.Die vanmij kost – zonderde

kortingvoor journalisten - 69.000
euro, full option, btw inbegrepen.
Dat isnogalwat enminderhadook
gekundnatuurlijk,maardatbedrag
is in eenvennootschapvolledig
aftrekbaaromdatdeCO2-uitstoot
maar48 is. Eenandereautovan
dezelfdeorde ismaarvoordehelft
aftrekbaar.DeVoordelenAlleAard -
bijtellingbij depersonenbelasting -
bedragengoed90europermaand,
zevenkeerminderdanmijnvorige
auto.
Verder is er geenbelastingop

inverkeerstelling enmoet je ooknog
debesparingophetbrandstofver-
bruikmeerekenen.Maarhetmoet
mijweeroverkomendat sinds ikdie
autoheb, de elektriciteit alleenmaar
inprijs is gestegenendediesel alleen
maargedaald. Bovendien is onlangs
deprijs vanmijnautoookgezakt.
“Jebent een ecowasher”, verweet

eengroenekennis lachend.Ecowas-
hers zijn alleengroenvoordefiscale
voordelenendaar zalwel iets van
aanzijn.Wiegroenwil rijden,moet
het kunnenbetalenenmoetdie auto
vooral in eenbedrijf kunnen inbren-
gen.Zokrijgt de ecowasher een
mooi cadeauvandeoverheid.
Uiteraardklopt er ietsniet als een

PorscheCayenneS-EHybrid van
85.000eurozonderopties voor90
procentfiscaal aftrekbaar is. In
Noorwegen ismendaarachter geko-
men toendedureTesla in één
maanddebest verkocht autowas.

Halleluja zeg!

Tenslotte, na zevenmaanden: is
elektrisch rijdenplezant? Jazeker,
erg. Zoplezant zelfs dat ikwarm
gemaaktdoordeTeslaWorld
Conferencevanvolgendeweek in
Antwerpen, ookeens eenTeslaben
gaan testen.Halleluja zeg, dát is pas
eenmoordkar.Datdingheeft niet
alleenhetdashboardvaneenvlieg-
machine, het ís ookeenvliegma-
chinemet zijn328 tot 500pluspk
afhankelijk vandeversie.
Maar ikhebniet gevlogen,wel

integendeel.Naastmij haddenze
tijdensde testrit vooralle veiligheid
Shari gezet, die alles vandeautowist,
en samenhebbenwerondvijf uur in
denamiddageen testrit gemaakt in
debuurt vanAartselaar.Opeen
schooldag, als deA12aanbeidekan-
tenpotdicht zit, endus redenwe
vooral opgewonewegenmaarook
datwaseenverademing.Het ging
zoemend,het gingzacht, het ging
hardalshetmoest. Liefst 100.000
eurokost dezenieuwedroomauto–
120procent aftrekbaar envoorwie
naast eenSuperchargerwoont, gratis
in verbruik.Datwordt sparen, reke-
nenenverhuizen.

Ik ben trager
gaan rijden,

waardoormijn
oude gabbers

met hun Q7’s of Q5’s
mij nu van

de linkerstrook
bumperkleven

‘Je bent een eco
washer’, verweet een
groene kennis lachend.
‘Alleen groen voor de
fiscale voordelen.’ Zal
wel iets van aan zijn

► Een Tesla-oplaadstation. ‘Ja, er zijn

laadpalen in België en er komen er

hopelijk steeds meer, maar dan krijg je

het probleem of je juist die kaart hebt

die bij de laadpaalprovider past.’

© THOMAS SWEERTVAEGHER

I n n o v a t i n g  D i g i t a l  C o n t e n t

De Morgen 19/09/2015, pages 56 & 57
All rights reserved. Reuse and reproduction only with the authorization of the publisher of De Morgen

32 zeno.

Ik zoudie schriknietmoetenhebben,
want alsmijnbatterij leeg is, gaat de
autogewoonoveropdiesel.Mijn
autoheeft eenautonomievan50kilo-
meterpuurelektrischendanhaalt hij
eenmaximale snelheid van 120kilo-
meterperuur.
Zoals alles indewereld vande

automoet jeditmet eenkorreltje
zoutnemen:40-45kilometer volledig
elektrisch isdichterbij dewaarheid
enbij 120gaathij al snel dieselmee
verbranden, bijvoorbeeldals deweg
helt.Dat gebeurt trouwenszonder
dat jehetmerkt.De 1,8 liter verbruik
uit de folderwaar ikookdeels voor
bengevallen, is eenaanduidingbij
alleenmaarkorte elektrischeafstan-
den. Ik verbruikoverde laatste zeven
maandengemiddeld4,5 liter, zo laat
deboordcomputerweten.
Elektrisch rijdenheeft opmij een

dubbel effect. Enerzijdsben ik trager
gaan rijden. IkhebmijnCoyote-abon-
nementniet verlengdende radarver-
klikker ligt nu te verkommeren ineen
kast.Opdeautoweg staat deadaptive
cruise control (inoptiemaar eenaan-
rader voor elkeauto) op 125km/u.
Verderonderneemikgeenbruuske
inhaalbewegingen,wantdan loopt
het verbruikop totwel 25 literper 100
kilometer endat spoortnietmetde
nieuwverworvengroene status.
Anderzijdsheeft dezeautoswitch

mij indevoedselketenvandeE40en
E17wel enkele trappen teruggezet.
MijnoudegabbersmethunQ7’s of
Q5’s bumperklevenmijnuvande lin-
kerstrook,maar evengoedhad ik
laatst eenPolootje achtermij aandat
bij voorkeurdoormijnautonaar
vorenwilde.
Ikobserveer endeantropoloog

vandeweg inmij stelde tussentijds
dit vast:Audi-, BMW-enMercedes-
rijders, indie volgorde, hebbenhet
minste geduld,maar zeverbleken
inzakeonbehoorlijk rijgedragbij de
Landrovers/RangeRovers. Buiten
categorie lompenbrutaal zijnde
bedrijfswagens enhelemaal geschift
zijndewhite vanmen, debestelwa-
genchauffeursdieoverigensook in
anderekleurenkomen.Zo, dat lucht
op.
Heel af en toeverander ik van

gedaante en rijstijl. Ikhebdrie rij-
modi opmijndashboard: zeheten
PURE,HYBRIDenPOWER.PURE
gebruik ik voorafstandenonderde

gevolg een tweedeobsessie: de laad-
paal/kabelobsessie.
In zevenmaandenrondhossen

heb ik tweeplekkengevondenwaar
ikkanopladen: inde treinstations
vanGent enBrugge.Gratisnogwel,
watookweerniethoeft.Het is altijd
weerafwachtenofdevoorbehouden
groengeschilderdeplaatsendoor
niet-elektrische lomperikenzijn inge-
nomen,nudekrantenhebben
berichtdatdepolitieniet kanweten
welkeautowel ofniet elektrisch is.
Neen, dat kun jenietweten, beste
politie,maarals er geendraaduit de
autokomtendie isniet verbonden
metde laadpaal, ga erdanmaarvan
uit dat die autogeenelektrische is.
België is eenachterlijk landalshet

omlaadpalengaat.Degetallenver-
schillen,maar er zoudener ietsmeer
danduizendstaan.Over vier jaar
moetener20.000 staan, las ik ergens.

Noorwegenschijnthetparadijs te
zijn. InFrankrijk zijn erookveel,
stond indekrant,maar ikhebzeniet
gevonden.Alleen isde elektriciteit
daar zo spotgoedkoopdat geenenkel
hotel bezwaarmaakt als je eenkabel-
tje aanlegt.Vanal onzebuurlanden,
looptNederlandweer eensvoorop.
Amsterdam,Hilversum,Utrecht:
overal vind je ze. Laatst bij deNOS
detecteerdede receptiedat ik een
plug-inhadengafmij spontaaneen
kaartje ombij de laadpaalmijnauto
op te laden.Bij deVRTweet ikniet of
er laadpalen staan.Diehebbenwe
welbijDePersgroependieplaatsen
zijn altijd leeg. Ik vroegprompt een
oplaadkaartje,maardat krijg ikniet
vandebaas. Legeplaatsen, lege elek-
trische laadpalen, eenelektrische
auto,maar ikmagniet opladenop
mijnwerk, zelfsniet tegenbetaling.
Andere vaststelling: degroene stad

50kilometerof omde laatste kilome-
teruitmijnbatterijtje tepersenals ik
richtinghuis rijdmet een rustig
streepje StanGetzopdeachtergrond.
HYBRID is standaard.Deauto rijdt
danelektrischbij alleswatminder
snel dan 120 is enopbeidealshetwat
rappermoetof lastiger gaat. Ten
slotte is erPOWER,demagische
knop.Alshethardmoet, dankanhet
verdomdhard.Elektrisch leverthij 70
pkendedieselmotordoet 215pk in
het zakje. InPOWERkrijg je alles
samen: 285pkenvan0naar 100kilo-
meterperuur in6,1 seconde. Ikduw
alleenopPOWERals ik snelwil inha-
lenofbij het invoegenopdeautoweg.
Beloofd.

Achterlijk

Ik streefnaar zoveelmogelijk elek-
trisch rijdenmetdehulpvanhet
dashboarddat aangeeft opwelke
energiebrondeautoberoepdoet.Dat
heeft als gevolgdat overalwaar ik
parkeer, ikuitkijknaar een stopcon-
tact.Noemhet gerust een stopcon-
tactobsessie. Thuisniet inhetminst.
Somswordthet gewoonvergeten,
maar elkeavondplug jebest je auto
inhet stopcontact enbij voorkeurna
tienuur.Het gedoemetdekabel die
daarmaar ligt te slingeren indiekof-
ferbak is eenminpuntje,maarhet is
eenkleinemoeite voor eengroenere
planeet.
Thuisheb jedus indeeersteplaats

een stopcontactnodig.Dieheb ik,
zegtu.Neen, diehebtuniet,wantdie
moetopeenapart circuit liggen,
beveiligddoor eenaparte zekeringen
eenverliesstroomschakelaar. In vijf
uur ismijnautobatterijtjeweer vol.
Dat kanook sneller, op locatiebij een
speciale laadpaalmet eenandere
zogehetenMennekes-kabel die ikwel
eensvergeetmee tenemen.Met als

Overal waar
ik parkeer,

kijk ik uit naar
een stopcontact.

Noem het gerust een
stopcontactobsessie
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Gentmetdie groene schepenvan
MilieuFilipWatteeuwdiealle auto’s
naarde randparkingswil verbannen,
ismaargroenalsdatuitkomt.De
laatste grote stadsontwikkelingop
grondenvande stad,wasdie rondhet
Ghelamco-stadion.Welnu, opdehele
site is geen laadpaal tebekennen, ten-
zij dandeexclusieveTesla
Supercharger aandeHoliday Inn
maardaarpastmijn stekkertje dan
weerniet in.
O jawel, er zijn laadpalen inBelgië

enerkomenerhopelijk steedsmeer,
maardankrijg jehetprobleemof je
wel juist die kaarthebtdiebij de laad-
paalproviderpast. Ikhebeenkaart
vanBlueCornergekocht inalmijn
enthousiasme,maar ik zouniet
wetenwaar enhoe ikdiemoet
gebruiken.
Elektrischeauto’s zijnbelachelijk

duur.Die vanmij kost – zonderde

kortingvoor journalisten - 69.000
euro, full option, btw inbegrepen.
Dat isnogalwat enminderhadook
gekundnatuurlijk,maardatbedrag
is in eenvennootschapvolledig
aftrekbaaromdatdeCO2-uitstoot
maar48 is. Eenandereautovan
dezelfdeorde ismaarvoordehelft
aftrekbaar.DeVoordelenAlleAard -
bijtellingbij depersonenbelasting -
bedragengoed90europermaand,
zevenkeerminderdanmijnvorige
auto.
Verder is er geenbelastingop

inverkeerstelling enmoet je ooknog
debesparingophetbrandstofver-
bruikmeerekenen.Maarhetmoet
mijweeroverkomendat sinds ikdie
autoheb, de elektriciteit alleenmaar
inprijs is gestegenendediesel alleen
maargedaald. Bovendien is onlangs
deprijs vanmijnautoookgezakt.
“Jebent een ecowasher”, verweet

eengroenekennis lachend.Ecowas-
hers zijn alleengroenvoordefiscale
voordelenendaar zalwel iets van
aanzijn.Wiegroenwil rijden,moet
het kunnenbetalenenmoetdie auto
vooral in eenbedrijf kunnen inbren-
gen.Zokrijgt de ecowasher een
mooi cadeauvandeoverheid.
Uiteraardklopt er ietsniet als een

PorscheCayenneS-EHybrid van
85.000eurozonderopties voor90
procentfiscaal aftrekbaar is. In
Noorwegen ismendaarachter geko-
men toendedureTesla in één
maanddebest verkocht autowas.

Halleluja zeg!

Tenslotte, na zevenmaanden: is
elektrisch rijdenplezant? Jazeker,
erg. Zoplezant zelfs dat ikwarm
gemaaktdoordeTeslaWorld
Conferencevanvolgendeweek in
Antwerpen, ookeens eenTeslaben
gaan testen.Halleluja zeg, dát is pas
eenmoordkar.Datdingheeft niet
alleenhetdashboardvaneenvlieg-
machine, het ís ookeenvliegma-
chinemet zijn328 tot 500pluspk
afhankelijk vandeversie.
Maar ikhebniet gevlogen,wel

integendeel.Naastmij haddenze
tijdensde testrit vooralle veiligheid
Shari gezet, die alles vandeautowist,
en samenhebbenwerondvijf uur in
denamiddageen testrit gemaakt in
debuurt vanAartselaar.Opeen
schooldag, als deA12aanbeidekan-
tenpotdicht zit, endus redenwe
vooral opgewonewegenmaarook
datwaseenverademing.Het ging
zoemend,het gingzacht, het ging
hardalshetmoest. Liefst 100.000
eurokost dezenieuwedroomauto–
120procent aftrekbaar envoorwie
naast eenSuperchargerwoont, gratis
in verbruik.Datwordt sparen, reke-
nenenverhuizen.

Ik ben trager
gaan rijden,

waardoormijn
oude gabbers

met hun Q7’s of Q5’s
mij nu van

de linkerstrook
bumperkleven

‘Je bent een eco
washer’, verweet een
groene kennis lachend.
‘Alleen groen voor de
fiscale voordelen.’ Zal
wel iets van aan zijn

► Een Tesla-oplaadstation. ‘Ja, er zijn

laadpalen in België en er komen er

hopelijk steeds meer, maar dan krijg je

het probleem of je juist die kaart hebt

die bij de laadpaalprovider past.’
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