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Overal naartoe in je elektrische auto
Consumeren
De elektrische auto
staat op het punt de
wereld te veroveren.
Maar dan moet wel
overal kunnen worden
getankt.
Door Bill Vlasic

J aren geleden, toen Shai Agassi
met zijn ideeën over een net-
werk van tankstations voor

elektrische auto’s aanklopte bij de
auto-industrie, haalden de grote
bazen hun schouders op. Het was
in een tijd dat benzine bijna gratis
was, grote pick-ups en SUV’s de
Amerikaanse wegen domineerden
en voertuigen op alternatieve
brandstoffen altijd wel een ni-
cheproduct zouden blijven voor
milieubewuste consumenten en
technofielen.

Maar vandaag de dag werkt bij-
na elke grote autobouwer ter we-
reld aan elektrische modellen en
heeft president Obama het ver-
minderen van de afhankelijkheid
van olie tot de kernpunten van zijn
energiebeleid gemaakt.

De timing had niet beter gekund
voor Agassi, een voormalige soft-
waremaker die zijn ervaringen in
Silicon Valley nu gebruikt voor zijn
visie op de ontwikkeling van een

netwerk van tankstations waar au-
tomobilisten de batterijen van
hun voertuigen kunnen omwisse-
len.

Als in Noord-Amerika, Europa,
Japan en Australië dergelijke ‘tank -
netwerken’ worden aangelegd,
kan de actieradius van de elektri-
sche rijder drastisch worden ver-
groot. ‘Het gaat erom wat jij kunt
doen om de wereld in 2020 een
stukje beter te maken’, motiveerde
Agassi zijn beweegredenen on-
langs in een interview. Met zijn on-
derneming Better Place is Agassi
(40, geboren in Israël) de laatste
maanden een belangrijke partij
geworden in de wereldwijde om-
schakeling naar elektrisch perso-
n e nv e r v o e r.

Better Place bouwt al prototypes
van zijn tankstations in Israël, De-
nemarken en Japan. Bij de eerste
stations kunnen alleen elektrische
auto’s terecht van Renault en Nis-
san, die beide al jaren een alliantie
vormen en samen met Better Place
een proefproject uitvoeren. Maar
Agassi verwacht dat uiteindelijk
een standaard zal worden ontwik-
keld voor de omvang van batterij-
pakketten, en de plaats waar deze
in de auto komen te zitten. Het be-
drijf zegt ook samen te werken
met batterijproducenten voor de
ontwikkeling van standaarden.

De sleutel tot succes van de elek-
trische auto is volgens Agassi de

consument. Die moet worden ver-
leid volledig elektrische auto’s te
kopen, in plaats van hybride auto’s
zoals de Toyota Prius, die nog altijd
een uitlaat heeft waar schadelijke
stoffen uit komen. Om automobi-
listen over te halen, is een dekkend
netwerk van elektrische tankstati-
ons nodig, stelt Agassi, waar lege
accu’s omgewisseld kunnen wor-
den voor volle.

Een dergelijk systeem neemt de
angst weg dat bezitters van elektri-
sche auto’s veroordeeld zijn tot
tripjes rond het eigen huis, waar
de auto ’s nachts opgeladen moet
worden.

Er is nog veel te doen, erkent
Agassi, die zelf in een elektrische
Toyota RAV4 rijdt. Het mechanis-
me om batterijpakketten in een
paar minuten te kunnen verwisse-
len, moet nog worden geperfectio-
neerd. Maar hij vindt sinds kort
een luisterend oor bij de auto-in-
dustrie.

Telkens als Agassi zijn plannen
ontvouwt, begint hij met de vraag
hoe je een land kunt runnen zon-
der olie. ‘Om te beginnen moet het
aantal elektrische auto’s dat op de
markt komt, het komende decen-
nium groter zijn dan het aantal
auto’s met een verbrandingsmo-
t o r. ’

Tot voor kort leek dat een onbe-
reikbaar doel. Maar autoconcerns
spenderen op dit moment miljar-

den aan de ontwikkeling van elek-
trische voertuigen, en sommige
denken al in 2011 hun eerste mo-
dellen te kunnen verkopen.

Better Place hoopt snel te volgen
met de eerste omwisselstations, en
onderzoekt de ontwikkeling van
oplaadpalen langs de openbare
weg. Een van de ideeën is om lan-
taarnpalen om te bouwen tot laad-
stations.

‘Wat Shai doet, is de zorgen weg-
nemen bij automobilisten dat je
ergens stil kunt komen te staan
met je elektrische auto’, zegt Gavin
Newson, de burgemeester van San
Francisco. Het systeem van Better

Place heeft ingebouwde software
die de resterende batterijcapaci-
teit analyseert, zodat bestuurders
kunnen kiezen tussen kleinschali-
ge laadstations of een station waar
het volledige batterijpakket gewis-
seld kan worden.

Het wisselen van batterijen lijkt
volgens Agassi op het rijden door
een wasstraat. De auto wordt op
een transportband gereden, waar-
na medewerkers van het station de
batterijen omruilen.

De accu’s kunnen eigendom
worden van Better Place, waarbij
klanten alleen betalen voor de vol-
le lading, vergelijkbaar met het ko-

pen van belminuten voor een mo-
biele telefoon. Agassi denkt dat de
bouw van een wisselstation ruim
350 duizend euro kost. De kilome-
terprijs voor elektrisch is volgens
Agassi de helft van de kilometer-
prijs die nu geldt voor benzine.

Renault en Nissan hebben afge-
sproken gedurende een testperio-
de gebruik te maken van het sys-
teem van Better Place. Agassi heeft
zijn plannen bij diverse autocon-
cerns gepresenteerd. Tegen het
einde van 2010 zullen in Israël vijf-
tig tankstations operationeel zijn,
zegt Agassi. Zijn bedrijf haalde
twee jaar geleden 200 miljoen dol-
lar op bij durfinvesteerders.

Deutsche Bank is enthousiast
over het idee van Better Place. In
een rapport over elektrische auto’s
schrijft de bank niet te weten waar-
om de auto-industrie het idee níet
zou omarmen, ‘omdat ze niet hoe-
ven te investeren in infrastructuur
of batterijen’.

‘Ik ben heel enthousiast over het
idee dat we op zeker moment voor
de meeste auto’s geen olie meer
nodig hebben’, zegt Agassi. ‘In de
Verenigde Staten gaat het om hon-
derd miljoen auto’s. Dat moet mo-
gelijk zijn.’
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