
 Cornelis Kit  Arno Lingerak
Op en neer van Amsterdam naar 
Maastricht: is dat vlot te doen met 
een elektrische auto? Of moeten we 
wat extra ruimte vrijhouden in onze 
agenda? Met vijf EV’s nemen we de 
proef op de som.

EV ACTIERADIUSTEST
REPORTAGE

Om een idee te krijgen hoe ver je 
met een volle accu komt, kun je de 
accu helemaal leeg rijden tot de 

auto stilvalt. Meten is weten en verkoopfol-
ders beloven tenslotte doorgaans veel te 
mooie actieradii, terwijl we op de informa-
tie die we van het instrumentarium aflezen 
niet blind durven te varen. Alleen: stilvallen 
op een vluchtstrook is niet wat we willen, 
om maar te zwijgen over plaatsen waar 
even helemaal geen vluchtstrook is. Hoe 
bruikbaar is de elektrische auto inmiddels 
wanneer je naar de andere kant van het land 
wilt? Hoe vaak moeten we aan de lader? 
Moeten we überhaupt wel aan de lader? 
Kunnen we eenvoudig op en neer van Am-
sterdam naar Maastricht? 
De elektrische auto is van ver gekomen, 
maar met Tesla in een voortrekkersrol  
begint hij meer en meer een volwassen  

ELEKTRISCHE 
GRENSVERKENNING

alternatief te worden voor conventioneel 
aangedreven modellen. Er worden inmid-
dels actieradii opgegeven waarmee de EV 
voor steeds meer mensen prima inzetbaar 
is voor dagelijks gebruik. Als we de folders 
mogen geloven, kun je er op een volle accu 

met gemak mee naar de andere kant van het 
land én weer terug. Dat is prettig. Vanzelf-
sprekend is dat echter nog niet, althans nog 
niet zo lang. 

UITGEROLDE VERLENGSNOEREN
Tien jaar geleden, in AutoWeek 17 van 
2010, hadden we onze eerste elektrische 
multitest. Daartoe hadden we een zestal 
(alle in Nederland verkrijgbare) EV’s dat 
bestond uit experimentele tweezittertjes en 
achteraf geëlektrificeerde benzineauto’s 
met theoretische actieradii die varieerden 
tussen de 60 en 200 kilometer (de meeste 
dichter bij het eerste getal dan bij het laat-
ste). Van laadpalen, laat staan snelladers, 
was nog geen sprake. We waren aangewe-
zen op huis-tuin-en-keukenstopcontacten 
die we via uitgerolde verlengsnoeren een 
eeuwigheid bezet hielden voordat we weer 

 De laatste briefing voor het vertrek. We rijden 
allemaal dezelfde route.
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verder konden rijden. We waren dan ook 
niet echt onder de indruk: “Wanneer je van 
de financiële schrik bekomen bent en je je-
zelf over belemmeringen van de beperkte 
actieradius hebt heengezet, is het bij een 
aantal EV’s vooral ook kijken naar sluip-
routes om de snelweg te omzeilen, want op 
een enkele uitzondering na is ons nationale 

 De auto’s zijn voorverwarmd. Alleen even de beginstanden noteren en dan richting Maastricht.

netwerk van A-wegen niet de plek waar je 
wilt zijn met je elektrische auto”, schreven 
we toen. En dat laatste dan vooral omdat 
die auto’s het tempo van de rest van het ver-
keer bij lange na niet konden bijbenen. Er 
was er namelijk slechts eentje waarbij we 
de meter op 100 km/h konden krijgen. Kort 
daarop kwamen de eerste autofabrikanten 

met EV’s en werd het allemaal een stuk  
serieuzer. Niet dat we toen meteen aan-
drang kregen om met een Nissan Leaf of 
een Renault Fluence naar de andere kant 
van het land te rijden. Integendeel. Met de 
dan nog altijd beperkte accucapaciteiten 
van die auto’s en het ontbreken van een 
laadinfrastructuur moest je eerder in dagen 
dan in uren rekenen voor een retourtje  
Amsterdam-Maastricht.

PROEF OP DE SOM
Inmiddels durven we het wél aan om met 
een elektrische auto op en neer van Amster-
dam naar Maastricht te rijden. In de eerste 
plaats zijn er steeds meer elektrische auto’s 
verkrijgbaar die een flinke accu in de buik 
hebben en daardoor over een fatsoenlijke 
actieradius beschikken. En misschien nog 
wel belangrijker: mochten die grote batte-
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rijen net niet toereikend zijn, dan is er ook 
een goed dekkend netwerk van snelladers. 
Met vijf EV’s – een dwarsdoorsnede van wat 
er momenteel op de markt is – voegen we 
de daad bij het woord. Het startpunt is om 
praktische redenen (een garage met genoeg 
laadaansluitingen) overigens niet Amster-
dam, maar de AutoWeek-redactie in Hoofd-
dorp. Volgens onze routeplanner is het  
vanaf de redactie 225 kilometer naar de 
Maasboulevard in Maastricht (trouwens ook 
naar de Havenstraat in Delfzijl, we kunnen 
alle kanten op). Heen en terug praten we 
dan over 450 kilometer. Volgens opgave 
moet dat met een Tesla – ongeacht model 
en type – geen enkel probleem zijn. Met een 
Jaguar I-Pace zou het ook net moeten kun-
nen en wanneer de WLTP-cijfers een beetje 
realistisch zijn, hebben we met een Hyun-
dai Kona, een Mercedes EQC en een 
Renault Zoe maar een minimale pitstop  
nodig bij een snellader. Kortom, niets staat 
ons meer in de weg om een zorgeloze rit  

op en neer naar het zuiden te maken.
De avond voor vertrek zetten we alle auto’s 
aan de lader in de AutoWeek-garage, zodat 
we met volle accu’s op pad kunnen. Verder 

worden de kachels zo geprogrammeerd dat 
op het tijdstip van vertrek alle interieurs op 
20 °C zijn voorverwarmd met elektriciteit 
uit de wallbox. Dat scheelt weer elektrici-
teit uit het accupakket en dus een paar kilo-
meter actieradius. Om een zo realistisch 
mogelijk beeld te krijgen, rijden we noch in 
de Sport-stand noch in een uitgeknepen 
Eco-modus. In tegenstelling tot tien jaar 
geleden zijn alle vijf de auto’s prima in 
staat om snelheden te bereiken van ver bo-
ven het landelijk maximum, ook ’s nachts. 
Evengoed houden we ons op de snelweg 
keurig aan de overdag geldende maximum-
snelheid van 100 km/h en op buitenwegen 
en in de bebouwde kom aan de daar gelden-
de limieten. Kortom, gewoon lekker mee 
met de flow zonder een hypermilende hin-
der voor de rest van het verkeer te zijn.
Van tevoren hebben we gekeken waar er 
kan worden snelgeladen en alle auto’s zijn 
voorzien van de nodige laadpassen en zelfs 
Fastned-apps met betaalfunctie, zodat we 
overal kunnen laden, mocht dat nodig zijn. 
O, en de Tesla kan bij de Tesla Superchar-
gers gewoon laden omdat hij een Model S 
is. Daar is geen pasje voor nodig, want de 
stekker herkent de auto. 

HEILZAAM CONSTANT
Met alle spelregels en randvoorwaarden 
dichtgetimmerd kunnen we op pad. De rou-
te voert vanaf Hoofddorp over de A4 en de 
A9 naar de A2, die we tot Maastricht zullen 
blijven volgen. Om het verschil in rijgedrag 
van de verschillende collega’s zoveel moge-
lijk af te vlakken, rijden de vijf bestuurders 
om beurten allemaal in alle vijf de auto’s. 
Wisselen doen we op de heenweg tussen 
Zaltbommel en Den Bosch bij De Lucht-
West en tussen Weert en Maasbracht bij  
serviceplaats Ellerbrug (waar ook een snel-

1  Stop/rijderswissel
De Lucht-West, 
Bruchem, A2
2  Stop/rijderswissel
Ellerbrug, A2
3  Stop/keerpunt
Maasboulevard, 
Maastricht
4  Stop/rijderswissel
Meiberg, Weert, A2
5  Stop/rijderswissel
De Lucht-Oost, 
Bruchem, A2

  heenweg
  terugweg

HOOFDDORP

MAASTRICHT
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Op basis van wat de boordcomputer bij  
vertrek uit Hoofddorp als verwachte actie-
radius opgeeft voor de Renault, spant het er 
om. Om het zekere voor het onzekere te  
nemen, is het wellicht verstandiger om bij 
Ellerbrug aan de snellader te gaan. Al rij-
dend door Noord-Holland, Utrecht, Noord-
Brabant en Limburg zien we de actieradius 
op het instrumentarium echter minder snel 
aftellen dan de kilometerteller oploopt.  
Rijden met een constante snelheid werkt 
heilzaam op de reikwijdte. Tijdens de rij-
derswissel bij Ellerbrug zegt de Zoe dat we 

nog voor 118 km elektriciteit over hebben; 
de accu zit nog voor 38 procent vol. Dit zou 
zelfs genoeg moeten zijn om op de terug-
weg niet de eerste, maar zelfs de tweede  
lader – die bij Meiberg – te kunnen halen.

OP DE GRENS
Bij het eindpunt, vlak over de grens aan de 
zuidkant van Maastricht en in het verlengde 
van de Maasboulevard, verwacht de boord-
computer van de Tesla dat zonder bij te  
laden Hoofddorp weer kan worden bereikt. 
De accu zit nog voor 54 procent vol. De rest 

 Met de Fastned-app kunnen we niet alleen 
het laadproces controleren, maar we kunnen er 
ook mee afrekenen.

 Vol of niet, na ‘n halfuur is het mooi geweest.

lader staat voor het geval Maastricht in de 
dagelijks praktijk toch net een brug te ver 
is). Op de terugreis staan de rijderswissels 
gepland bij de pleisterplaatsen Meiberg en 
de De Lucht-Oost, beide niet ver van de 
stops op de heenweg. 
We twijfelen er geen moment aan dat alle 
auto’s zonder bijladen Maastricht moeten 
kunnen halen. Zelfs de Renault Zoe, die de 
meest bescheiden actieradius van de groep 
heeft. Of de Zoe daarna de eerste snellader 
in noordelijke richting langs de A2, vlak 
voor Born, kan halen, is alleen ongewis. 

 De Tesla Superchargers, voor als je even rust zoekt.
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direct toe te schrijven aan zijn constructieve 
verwantschap met de Mercedes GLC. Op-
vallend zijn de cijfers van de bescheiden 
Hyundai: de Kona heeft net iets meer dan 
de helft van zijn lading verbruikt en zou op 
de terugweg met een heel korte stop bij een 
snellader de veilige parkeerkelder onder de 
AutoWeek-redactie kunnen bereiken. De 
witte Kona staat net als de Renault op  
Michelins Primacy 4, die bij de Koreaan 
sinds kort standaard zijn. Behalve dat deze 
bandenkeuze het rijgedrag ten goede komt, 
scheelt het volgens Hyundai ook in rol-

weerstand en dus in verbruik en actieradius. 
In de WLTP-test was de actieradius van de 
Kona tot voor kort 449 km en met de  
Michelins is dat voortaan 484 km. 

LICHT ONTVLAMBAAR
Maastricht uit is de Zoe de eerste die moet 
laden. Met volgens de boordcomputer nog 
10 procent accu en 37 kilometer actieradius 
stoppen we bij de eerste snellader die we  
tegenkomen, een Fastned-station. Beide  
laders zijn bezet, maar evengoed besluiten 
we om te wachten. Wanneer we in afwach-
ting van onze beurt alvast een vrije kabel in 
de neus van de Zoe steken, springt als door 
een adder gebeten de bestuurder van de 
auto aan de andere kant van de paal op ons 
af. We zouden zijn laadsessie verstoren. De 
man is amper tot bedaren te brengen, niet 
voor rede vatbaar. Uiteraard is dit geval 
n=1, maar we krijgen sterk de indruk dat de 
door financieel voordeel geprikkelde EV-
rijders bepaald niet voor de gezelligheid (of 
voor een betere wereld) bij de snellader 
staan of in ruil voor de goedkope mobiliteit 
die ze genieten graag tijd willen opofferen. 
Voor ons is het een mooi moment voor een 
broodje bal en een kop koffie. Wanneer de 
Zoe-accu weer tot 80 procent is bijgeladen, 

 Naar de bijdrage van de zonnepanelen op de 
overkapping kunnen we slechts gissen, maar we 
staan wel droog. 

 Om het verschil in rijgedrag zoveel mogelijk af 
te vlakken, wordt er regelmatig gewisseld.

zal eerder of later aan de lader moeten. 
Ook de Jaguar met zijn WLTP-actieradius 
van 470 kilometer zal het niet zonder extra 
elektriciteit redden. Dat de I-Pace nog maar 
35 procent accu over heeft, is niet alleen  
toe te schrijven aan de Pirelli’s Scorpion  
Winter. De Mercedes heeft met zijn Pirelli 
Scorpion Verde allseason-banden trouwens 
nog minder over dan de Jaguar. Voorbij 
Eindhoven komen, zit er met de Mercedes 
niet in. Toegegeven, de EQC heeft een iets 
kleinere accu dan de Jaguar, maar wat ook 
een rol speelt, zijn het gewicht en postuur, 
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HYUNDAI KONA  
64 KWH
Het was al bekend, maar 
deze rit bevestigt het 
weer: wat is dit een ont-
zettend knap ding. Hij 
kost nog niet eens ander-
half keer de prijs van de 
Renault, maar is drie keer 
zo goed. De actieradius is 
echt indrukwekkend voor 
dit geld en hoewel de sty-
ling je ding moet zijn, ont-
breekt het je nergens aan. 
Zeker afgezet tegen zijn 
prijs is de Kona van dit 
vijftal onbetwist de EV die 
je moet hebben.

MERCEDES-BENZ EQC 
400 4MATIC
Als auto is de EQC een fij-
ne machine, lekker com-
fortabel en extreem mooi 
vanbinnen. Alleen raakt hij 
door zijn hoge gewicht 
wel een beetje snel in de 
war als je in een bocht 
een dwarsrichel of glad 
wegdek tegenkomt. Zijn 
elektromotoren zijn sterk 
genoeg, maar door de 
beperkte range en de 
prijs is dit de auto waarbij 
we het meest denken: lag 
er maar een V6-diesel in.

RENAULT ZOE R135
Ten opzichte van de rest 
is de zitpositie matig en 
bieden de stoelen weinig 
ondersteuning. Na een 
paar honderd kilometer 
gaat dat opvallen. Verder 
is hij eigenlijk verrassend 
goed. Hij ziet er vanbin-
nen best oké uit, gaat re-
delijk slim met de be-
schikbare accucapaciteit 
om, maar zou wel wat 
sterker op de elektro- 
motor mogen remmen.

JAGUAR I-PACE EV400
De Jaguar laat zich goed 
met één pedaal rijden, De 
zitpositie is dik in orde en 
qua wegligging is het met 
enige afstand de beste 
auto van het stel. Het mul-
timediasysteem en de 
boordcomputer zijn wel 
even wennen. Desalniette-
min is het een aanzienlijk 
betere eerste poging om 
elektrisch te gaan dan de 
EQC.

TESLA MODEL S LONG 
RANGE
Als elektrisch vervoermid-
del is de Tesla nog altijd 
ongeëvenaard. Gewoon 
lachend 500 kilometer  
rijden, het beste laadnet-
werk (geen gedoe met  
Allego-palen) en dankzij 
over the air-updates nog 
altijd niet extreem verou-
derd. Als auto loopt hij 
niet meer voorop, de be-
sturing is naar huidige 
maatstaven vaag en de 
zitpositie kan ook beter 
voor dit geld.

DE AUTO’S

zit de accu vol genoeg om zonder verder 
bijladen de finish te bereiken. En boven-
dien: boven de 80 procent neemt de laad-
snelheid dusdanig snel af dat het indien  
nodig ook nog het overwegen waard is om 
verder langs de route nog een keer de auto 
in te pluggen.

SNELLER SNELLADEN
Terwijl de Renault staat te laden, stoppen 
de Jaguar en de Mercedes iets verderop bij 
de volgende lader. Dat is ditmaal geen Fast-
ned, maar Allego. Van een volwaardig laad-
station is geen sprake. Getuige het bord dat 
we niet langer welkom zijn dan een half uur 
is de Allego-zuil met drie kabels meer een 
stukje service bij het aanpalende wegres-
taurant. De Jaguar gaat aan de 50 kW-CCS-
gelijkstroomaansluiting. Voor de Mercedes 
rest een 40 kW-wisselstroomkabel, maar 
daar weet de EQC niet het maximale uit te 
halen. En de derde kabel dan? Dat is een 50 
kW-CHAdeMO-aansluiting voor auto’s als 
de Nissan Leaf. Wanneer er even later een 
passant met een Leaf stopt, blijkt dat hij 
moet wachten tot we klaar zijn met de CCS-

  heenweg
  terugweg

HOOFDDORP

MAASTRICHT
Renault Zoe: 
+ 34,9 kWh

Jaguar I-Pace: 
+ 34,8 kWh

Mercedes-Benz 
EQC: + 17,4 kWh

Mercedes-Benz 
EQC: + 26,5 kWh

Hyundai Kona: 
+ 44,6 kWh

Jaguar I-Pace: 
+ 17,4 kWh

1  Laadpunt Swentibold, A2
2  Laadpunt Meiberg, Weert, A2
3  Laadpunt Ooiendonk, A2
4  Laadpunt De Lucht-Oost, A2
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SPECIFICATIES
 Hyundai Jaguar Mercedes-Benz Renault Tesla
Max. vermogen 150 kW/204 pk 294 kW/400 pk 300 kW/408 pk 100 kW/135 pk 330 kW/449 pk
Max. koppel 395 Nm 696 Nm 760 Nm 245 Nm 660 Nm
Gewicht 1.660 kg 2.133 kg 2.395 kg 1.502 kg 2.220 kg
Vanafprijs € 41.595 € 81.800 € 77.970 € 35.190 € 87.800
Verbruik 15,4 kWh/100 km 22,0 kWh/100 km 19,7 kWh/100 km 17,7 kWh/100 km n.b.
Accucapaciteit (kWh) 64 90 80 52 100
Actieradius 449 km 470 km 417 km 385 km 610 km
0-100 km/h 7,6 s 4,8 s 5,1 s 9,5 s 3,8 s
Topsnelheid 167 km/h 200 km/h 180 km/h 140 km/h 250 km/h 
 Alle gegevens volgens fabrieksopgave

MEETGEGEVENS/GEREGISTREERDE GEGEVENS
 Hyundai Jaguar Mercedes-Benz Renault Tesla
Accupercentage bij start 100% 100% 100% 100% 100%
Afgelezen actieradius bij start 448 km 369 km 282 km 256 km 574 km
Accupercentage in Maastricht (na 229 km) 45% 35% 28% 19% 54%
Overgebleven actieradius in Maastricht (na 229 km) 193 km 125km 92 km 59 km 314 km
Bijgeladen kWh’s 44,6 kWh 52,2 kWh 43,9 kWh 34,9 kWh 0 kWh
Bijgeladen accupercentage (procentpunt) 66% 66% 58% 72% 0%
Bijgeladen actieradius 278 km 218 km 201 km 221 km 0 km
Accupercentage bij finish 54% 31% 14% 11% 8%
Afgelezen actieradius bij finish 211 km 116 km 44 km 41 km 47 km
Totaal testverbruik 75,7 kWh 106,7 kWh 109,0 kWh 74,8 kWh 78,9 kWh
Gem. testverbruik 16,6 kWh/100 km 23,4 kWh/100 km 23,9 kWh/100 km 17,1 kWh/100 km 17,3 kWh/100 km
Werkelijke (berekende) actieradius bij 100% accu 411 km 341 km 319 km 285 km 500 km

 Fossiel lijkt in de minderheid, (nog) niet hele-
maal een afspiegeling van de werkelijkheid.

 De Tesla houdt alles in de gaten, continu.

HYUNDAI KONA
Actieradius volgens fabrikant: 449 km
Werkelijke actieradius: 411 km

RENAULT ZOE
Actieradius volgens fabrikant: 385 km
Werkelijke actieradius: 285 km

JAGUAR I-PACE
Actieradius volgens fabrikant: 470 km
Werkelijke actieradius: 341 km

MERCEDES-BENZ EQS
Actieradius volgens fabrikant: 417 km
Werkelijke actieradius: 319 km

TESLA MODEL S
Actieradius volgens fabrikant: 610 km
Werkelijke actieradius: 500 km
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laadsessie, want CHAdeMO en CSS kunnen 
niet gelijktijdig laden. De Jaguar heeft na 
een half uur genoeg om Hoofddorp te ha-
len. Op de app zien we dat bij het Fastned-
laadstation net voorbij Eindhoven (station  
Ooiendonk) twee 175 kW-laders vrij zijn. 
Wanneer de Mercedes genoeg heeft kunnen 
laden om (met een beetje marge) tot daar  
te komen, laten we de Allego-zuil voor de 
popelende Leaf-rijder.
En inderdaad: net voorbij Eindhoven zijn 
de 50 kW-laders bezet, maar de 175 kW- 
laders zijn nog vrij. We koppelen de EQC 
aan en zien een maximum laadsnelheid van 
110 kW, rap genoeg om na ruim een kwar-
tier voldoende aan boord te hebben voor de 
rest van de tocht. Ondertussen staat met 
nog 8 procent van de accucapaciteit reste-
rend de Hyundai bij wisselpunt De Lucht-
Oost te laden aan een Allego-zuil. Ook bij 
deze zuil is er trouwens geen beschutting 

tegen de elementen. Nodig is het niet, maar 
wanneer de Jaguar bij De Lucht-Oost stopt 
voor de rijderswissel wordt die ook nog 
even aan de stekker gezet, gewoon omdat 
het kan. 

OASE VAN RUST
Tussentijds laden is voor de Tesla niet  
nodig. Integendeel. Wel verschijnt ergens 
tussen Maasbracht en Weert de mededeling 
dat we om Hoofddorp zonder bijladen te 
bereiken, de snelheid onder 125 km/h  
moeten houden. Behalve dat we geen zin 
hebben in een onnodige laadsessie hebben 
we ook geen zin in een rekening van het 
CJIB. Alleen voor de foto stoppen we even 
bij het Tesla Supercharger-station in Breu-
kelen. Het blijkt een oase van rust. Geen 
wachtrijen. Van de maar liefst 28 snelladers 
wordt er slechts een handvol gebruikt. Dit 
is absoluut jaloersmakend voor hen die zijn 

ENERGIELABEL A …  
JA, JA
De focus bij onze trip over de A2 ligt op reik-
wijdte, actieradius. Verbruik speelt een bijrol 
bij deze auto’s met energielabel A. Fabrikan-
ten van auto’s met verbrandingsmotor moeten 
flink hun best doen om hun auto’s te mogen 
voorzien van energielabel A , maar bij elektri-
sche auto’s is dat groene label standaard. En 
dat is opmerkelijk. Kijken we naar de ver-
bruikscijfers van de auto’s op deze pagina’s, 
dan zijn er zeer zeker verschillen in energie-
verbruik. Bij verbrandingsmotoren wordt het 
energieverbruik berekend op basis van de 
hoeveelheid CO2 die uit de uitlaat komt. De 
CO2-uitstoot is namelijk recht evenredig aan 
het brandstofverbruik (en dus de energietoe-
voer). Een elektrische auto stoot echter geen 
CO2 uit en verbruikt volgens de berekening 
dus geen brandstof. Dat is op zich correct, 
maar de conclusie dat er dan geen energie 
wordt verbruikt, is wel erg kort door de bocht.
Kijken we naar de cijfers van de auto’s op deze 
pagina’s, dan is er zeker een hiërarchie in 
elektriciteitsverbruik, net als bij stofzuigers of 
koelkasten, die ook niet allemaal hetzelfde 
energielabel hebben. Elektrische auto’s wor-
den veelal gerangschikt op actieradius (het 
gevolg van een grotere of kleinere accu) maar 
op den duur is het wellicht zinniger om de  
auto’s in te delen op verbruik. Want de ene EV 
is de andere niet.

aangewezen op universele stations, waar je 
soms anderhalf uur moet wachten tot de 
auto vóór jou en daarna je eigen auto einde-
lijk is opgeladen.
Als het om actieradius gaat, is de Tesla na 
acht jaar nog altijd niet door de gevestigde 
auto-industrie voorbijgestreefd. Zelfs in de 
buurt komen, blijkt lastig. Dat betekent 
voor de rest dat er vaker moet worden gela-
den, niet per se tot honderd procent, maar 
in elk geval tot er genoeg is om thuis te ko-
men. De Tesla buiten beschouwing gelaten, 
blijkt bij terugkomst in Hoofddorp dat het  
gemiddelde oponthoud om bij te laden  
(inclusief wachten tot er een zuil vrij is)  
tijdens het retourtje Maastricht de reistijd 
met nog geen uur heeft verlengd. Wanneer 
je direct aan de beurt bent bij een 175 kW- 
lader moet je je koffie en gehaktbal nog 
aardig snel wegwerken. Daarentegen is er 
een reële kans dat je niet direct aan de beurt 
bent bij de snellader en dat is wel even een 
dingetje om rekening mee te houden in je 
agenda. Een afspraak aan de andere kant 
van het land kun je er als EV-rijder echter 
gerust inzetten.  Terug in Hoofddorp gaat de Tesla direct weer aan de lader. Eind goed, al goed.

 CHAdeMO en CCS gaan bij 
deze Allego-zuil niet samen, 
althans niet gelijktijdig.  
Wisselstroomladen kan wel 
samen met één van de andere 
twee.

 De indeling van parkeervakken en de lengte van de laadkabels 
lijken niet door dezelfde mensen getekend.
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