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Amsterdam heeft inmiddels twee jaar 

een duurzame bezienswaardigheid, een 

fluisterstille elektrische vrachtwagen 

rijdt door de stad. Er rijdt slechts een 

handjevol van deze auto’s in Nederland 

en die van Aad de Wit verzorgt als eerste 

in Europa een schone en emissieloze ver-

huizing.

Carel Kuijper belandde onverwacht in de 

verhuisbranche toen hij genoodzaakt was 

het bedrijf van zijn zieke vader over te ne-

men. ‘Voor ik het wist zat ik aan het bureau 

van mijn vader, in een branche waarmee ik 

me niet kon identificeren. Toch wilde ik er, 

samen met mijn compagnon Jan Laan, echt 

ons bedrijf van maken en duurzaamheid is 

daarbij een belangrijk motief. We wilden de 

wereld laten zien dat het niet alleen anders 

moet, maar ook al anders kan.’

Toekomst
bestendig
In de verhuisbranche, en in de transport-

sector in het algemeen, liggen grote uit-

dagingen op het gebied van uitstootreduc-

tie. ‘Samen met de Climate Neutral Group 

maakten we in 2008 een CO2-footprint 

van het hele bedrijf.’ Met de scan van de 
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 Climate Neutral Group in de hand rekende 

Carel Kuijper de uitstoot per verhuizing 

uit. De klant de mogelijkheid bieden om 

de verhuizing te compenseren, zoals bij 

een vliegreis, bleek niet veel extra te kos-

ten. De ambitie was echter niet CO2-com-

pensatie, maar de CO2-uitstoot zoveel mo-

gelijk voorkomen. Met dat doel voor ogen 

committeerde Carel Kuijper zich via 10:10 

aan een CO2-besparing van minimaal tien 

procent per jaar. Dat was alleen haalbaar 

door iets te doen aan de uitstoot door het 

vrachtvervoer. Dat was in 2008. Wat volgde 

was een zoektocht van meer dan twee jaar 

die uiteindelijk resulteerde in de introduc-

tie van de eerste volledig elektrische ver-

huiswagen ter wereld.

In tegenstelling tot het overgrote deel 

van de transportsector leent de verhuis-

branche zich bij uitstek voor elektrisch 

vrachtvervoer. ‘Bij een transportbedrijf rij-

den de auto’s de hele dag, bij ons staan ze, 

vanwege het langere laden en lossen, een 

groter deel van de dag stil. De actieradius 

van 150 kilometer wordt daardoor zelden 

overschreden.’     
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De aanschaf van een volledig elektrische 

verhuiswagen vereiste een drie keer zo 

hoge investering als die in een truck die 

 rijdt op fossiele brandstof. Toch denkt  Carel 

Kuijper dat deze investering op lange ter-

mijn voordeliger uitpakt en niet alleen op 

milieugebied. ‘De elektrische truck verving 

een vrachtwagen van 21 jaar oud die eigen-

lijk nog in perfecte staat verkeerde. Op dit 

moment wordt de economische levensduur 

van een nieuwe op fossiele brandstof rij-

dende vrachtwagen beperkt door de steeds 

strenger wordende milieuwetgeving. Met 

de aanschaf van de elektrische verhuiswa-

gen investeert Mondial Aad de Wit Verhui-

zingen in een wagen die over twintig jaar 

nog steeds aan elke milieueis voldoet.’ 

Inmiddels heeft het verhuisbedrijf naast 

vier elektrische bestelwagens, een tweede 

volledig elektrische vrachtwagen. Deze 

door Hytruck geleverde 12-tonner heeft 

door een uitgebreider batterijpakket een 

actieradius van 250 tot 300 kilometer. 

Range anxiety
Ondanks dat de verhuismarkt voor parti-

culieren sinds de crisis volledig is in-

gestort, bleef de omzet van Mondial Aad de 

Wit Verhuizingen in de afgelopen zes jaar 

stijgen. ‘We krijgen veel opdrachten van 

bedrijven, gemeenten en ministeries die 

bewust kiezen voor een volledig duurzame 

verhuizing. Omdat bij een Erkende Verhui-

zer de kwaliteit altijd wel goed zit, was de 

prijs voor hen tot voor kort eigenlijk het 

enige criterium. Nu kunnen ze ook de keu-

ze maken voor duurzaam.’ 

Het personeel moest wel even wen-

nen. Hij lacht: ‘De range anxiety, het met 

samengeknepen billen kijken of je nog 

genoeg stroom in de accu hebt om op de 

plaats van bestemming te arriveren, dat 

moet je een keer ervaren, maar als je daar 

overheen bent is elektrisch rijden heerlijk 

ontspannen. Je hoort de motor niet meer, 

je hoort de wind. Je moet onderweg wel 

veel uitleggen, je krijgt commentaar over 

milieubelastende batterijen en problemen 

met de actieradius. Veel vooroordelen, 

want als je die klagers meeneemt voor een 

ritje dan zijn die bezwaren zo vergeten. Al-

leen de diehards onder de truckers blijven 

zo’n elektrische auto maar saai vinden.’

www.aaddewit.nl  

www.verhuiselektrisch.nl  
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150 KILOMETER

Erkend Verhuizer Mondial Aad de Wit 

Verhuizingen, met meer dan tachtig jaar 

verhuiservaring, had de primeur: stil en 

schoon verhuizen in Amsterdam met de 

volledig elektrisch aangedreven truck. De 

door All Green Vehicles ontwikkelde AGV 

E-TGL is de eerste elektrische verhuiswa-

gen in Nederland. Carel Kuijper: ‘Al in 2008 

boden wij als eerste verhuisbedrijf in Eu-

ropa onze klanten de mogelijkheid hun 

verhuizing CO2-neutraal te laten uitvoe-

ren door middel van compensatie van de 

carbon footprint. Dit concept is inmiddels 

gemeengoed geworden in de branche. Wij 

gaan verder en bieden nu al twee jaar een 

compleet emissieloze verhuizing aan.’ De 

eerste elektrische vrachtwagen van Aad 

de Wit had een actieradius van 150 km. In-

middels is er ook een tweede, met een ac-

tieradius van 250 à 300 km, en rijdt veertig 

procent van het wagenpark van Mondial 

Aad de Wit Verhuizingen elektrisch. 

zelf door middel van 360-gradenfoto’s een 

opgave van de inventaris kan doorgeven, 

zodat er voor het uitbrengen van een 

offerte niemand langs hoeft te komen. 

Vooral handig voor tweeverdieners die 

er niet voor thuis hoeven te blijven. Het 

scheelt in de kosten maar ook in de uit-

stoot van CO2. 
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360 GRADEN

Mondial Aad de Wit Verhuizingen ontwik-

kelde tevens een app waarmee de klant 



Alle dagen duurzaam  
42 Bedrijven en organisaties over hun visie op de toekomst, over ‘groene’ producten en 

nieuwe manieren van zakendoen. Op weg naar een circulaire economie en een nieuwe 

maatschappij.

Eric Schoones is pianist en musicoloog. Hij publiceert over muziek en over duurzaamheid.  

Hij maakte recent een cd met muziek van Erik Satie ten bate van de WakaWaka Foundation.  

Alle dagen duurzaam is na Een te grote kist bananen zijn tweede boek over duurzaamheid. 

www.ericschoones.nl


	alle_dagen_duurzaam_aaddewit
	alle_dagen_duurzaam_1

