
De voor- en nadelen van elektrisch rijden 

 

Schonere stad 

Een groot voordeel van elektrische auto’s is dat ze geen uitlaatgassen produceren en zo bijdragen 

aan een schonere stad. Amsterdam heeft een probleem met de luchtkwaliteit. De concentratie 

stikstofoxide in Amsterdam ligt ver boven de Europese norm.  

Onderstaand figuur toont de concentratie stikstofoxide in op een aantal locaties in Amsterdam. De 

Europese norm wordt weergegeven door de zwartelijn. In 2009 werd deze norm met 50% 

overschreden.1 De gemiddelde levensverwachting in Amsterdam is hierdoor een jaar korter.2  

 

De uitstoot van stikstofdioxide wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door verkeer. Taxi’s zijn een van de 

grote vervuilers in Amsterdam. Een gemiddelde taxi veroorzaakt net zoveel uitstoot als 35 gewone 

auto’s.3 

 

Rijcomfort 

Elektrische auto’s zijn niet alleen heel stil. Omdat een elektromotor geen optimaal toerental heeft, 

kan de motor niet afslaan en is schakelen niet meer nodig. Dit maakt elektrisch rijden erg 

comfortabel. 

  

                                                           
1
 Bron: Luchtverontreiniging Amsterdam - Datarapport meetresultaten 2009 

2
 Bron: GGD Amsterdam (link: http://www.gezond.amsterdam.nl/Milieu--

gezondheid/Leefomgeving/Luchtkwaliteit)  
3
 Bron: Schone lucht voor Amsterdam - Herijking Amsterdamse maatregelen luchtkwaliteit, Gemeente 

Amsterdam, 2011  

http://www.gezond.amsterdam.nl/Milieu--gezondheid/Leefomgeving/Luchtkwaliteit
http://www.gezond.amsterdam.nl/Milieu--gezondheid/Leefomgeving/Luchtkwaliteit


Actieradius 

Misschien wel de grootste beperking van elektrische auto’s is de beperkte actieradius. Hierdoor zijn 

wij niet in staat u naar bestemmingen ver buiten de stad te brengen. Binnen ons verzorgingsgebied 

(Amsterdam, Amstelveen, Schiphol) is de geringe actieradius geen probleem. Samen met Koninklijke 

BAM, werken wij aan een eigen netwerk van snelladers. Hiermee wordt het mogelijk de hele dag 

vervoersservices te verzorgen. 

 

Milieuwinst 

Elektrisch rijden kent niet alleen maar voordelen voor het milieu. Voor de productie van accu’s is veel 

energie, aluminium en koper nodig. En als stroom wordt opgewekt in een kolencentrale leidt dit ook 

tot de uitstoot van CO2 en andere schadelijke stoffen. Onze auto’s rijden daarom op groene stroom. 

Afhankelijk van de onderzoeksmethodiek lijdt de productie van een elektrische auto tot een 21% tot 

26% hogere milieubelasting dan de productie van een vergelijkbare auto met verbrandingsmotor. Dit 

komt door de productie van de accu. Over de totale levenscycli van een auto heeft dit echter gering 

effect. Het rijden zelf veroorzaakt namelijk verreweg de grootste milieubelasting (75% tot 80%).4  

Onze auto´s rijden op groene stroom. Dit maakt een aanzienlijke milieuwinst mogelijk. Een 

elektrische auto die rijdt op duurzaam opgewekte elektriciteit heeft een 70% tot 76% lagere 

milieubelasting dan een vergelijkbare auto met verbrandingsmoter. 

In onderstaand figuur is de milieubelasting van de verschillende levencycli / onderdelen van een 

elektrische auto (BEV) die rijdt op groene stroom, vergeleken met een auto met verbrandingsmotor 

(ICEV).  

 

Life Cycle Assessment of electric car compared to normal car. GWP = Global Warming Potential, CED = Cumulative Energy Demand, ICEV = 

Internal Combustion Engine Vehicle, BEV = Battery Powered Vehicle. 

                                                           
4
 Er zijn verschillende methodes om de milieubelasting te meten. De genoemde percentages verwijzen naar 

CED (cumulative energy demand) en GWP (global warming potential). Bron: Contribution of Li-Ion Batteries to 
the Environmental Impact of Electric Vehicles, Journal for Environmental Science & Technology, 2010.  
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Groene stroom 

Een elektrische auto is pas echt schoon als deze op groene stroom rijdt. Er zijn verschillende 

energieleveranciers die groene stroom verkopen. In de praktijk zijn er twee soorten groene stroom te 

onderscheiden: (i) waterkracht uit Scandinavie en (ii) windenergie en biomassa uit Nederland.  

Beide bronnen zijn volledig duurzaam. Scandinavische waterkrachtcentrales staan er al tientallen 

jaren. Voor de productie van waterkracht is geen additioneel groen vermogen bijgebouwd. Voor de 

productie van energie uit wind en biomassa is dit vaak wel het geval. Deze stroom is dus eigenlijk 

groener.5 

Onze auto’s rijden op stroom van Greenchoice. Het stroometiket van Greenchoice bestaat uit: 36% 

biomassa, 24% wind, 39% hydro en 1% zon. Hiervan is 55% additioneel groen vermogen. Onze 

stroom is dus niet alleen 100% groen, we leveren ook een bijdrage aan de ontwikkeling van nieuw 

groen vermogen. 

 

Met de elektrische taxi op weg naar een schone stad 

en een duurzaam Nederland 

 

 

                                                           
5
 Bron: Volkskrant, Stroom met groene strik is nog geen groene stroom 

(http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2680/Economie/article/detail/308677/2009/01/04/Stroom-met-groene-strik-
is-nog-geen-groene-stroom.dhtml) en Milieu Centraal 
(http://www.milieucentraal.nl/pagina.aspx?onderwerp=Groene%20elektriciteit)  

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2680/Economie/article/detail/308677/2009/01/04/Stroom-met-groene-strik-is-nog-geen-groene-stroom.dhtml
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2680/Economie/article/detail/308677/2009/01/04/Stroom-met-groene-strik-is-nog-geen-groene-stroom.dhtml
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