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Amelanders delen hun
auto’s op zonnestroomauto’s o
JOHN GEIJP

AMELAND Een samenwerkingsver-
band rond de Hanzehogeschool
Groningen bereidt een proef voor
op Ameland en in Groningen met
elektrische deelauto’s die rijden op
zonne-energie.

Het project lijkt op dat van buurei-
land Terschelling, waar al zo’n 1600
eilanders gebruik maken van de
elektrische auto’s van Watt Car. On-
der hen veel studenten van Mari-
tiem Instituut Willem Barentsz. Het
verschil met Ameland is echter de
energiebron. De Amelander accu’s
moeten uitsluitend worden geladen
op zonnige momenten wanneer
zonnepanelen meer energie produ-
ceren dan nodig is.

Op die manier kunnen vraag en
aanbod op het elektriciteitsnet op el-
kaar worden afgestemd. Voor het
systeem is het van belang dat de ge-
bruikers zich schikken naar die ge-
dachte. De bedoeling is dat zij auto’s
gebruiken op momenten dat er geen
groot aanbod van energie is. In be-
ginsel betalen de gebruikers een
abonnementstarief en een bedrag

per gereden kilometer.
De energiecoöperaties Grunneger

Power en de Amelander Energie Co-
operatie zijn de beoogde exploitan-
ten van de groene variant van
Greenwheels. Naast hen zijn netbe-
heerder Enexis en het centrum voor
duurzame mobiliteit Energy Expo
deelnemers aan het experiment. In-
zet is dat op het waddeneiland over
twee jaar de eerste elektrische deel-
auto’s rijden. Daarna volgt mogelijk
Meerstad, de nieuwbouwwijk in
Groningen waar alle woningen al-
leen een elektriciteitsaansluiting
krijgen en geen gasaansluiting.

De gedachte gaat vooralsnog uit
naar per project zo’n vier auto’s op
vaste standplaatsen, vertellen Mario
Sabel en Koen Toornvliet van Ener-
gy Expo. Volgens hen begint het pro-

ject, dat SolarMiles heet, in april. Het
moet volgens hen onder meer uit-
wijzen met welke service potentiële
gebruikers zijn te lokken. ,,We gaan
uit van mensen die de deelauto ge-
bruiken als een tweede auto”, aldus
het tweetal.

De doelgroep zoals de initiatiefne-
mers die zien bestaat uit milieube-
wuste automobilisten die de auto
niet gebruiken voor woon- werkver-
keer, minder dan 10.000 kilometer
per jaar rijden, voor wie het gebruik
van een deelauto goedkoper is dan
het bezit van een eigen auto en bo-
vendien graag wordt verlost van so-
res met onderhoud, verzekering en
belasting.

Studenten van de Hanzehoge-
school zullen de benodigde ict leve-
ren. Die is nodig om vast te leggen
hoe de auto wordt gebruikt, maar
ook om de gebruiksroosters bij te
houden.

De deelname van Ameland ligt
voor de hand. De waddeneilanden
willen in 2020 energieneutraal zijn.
Ameland is rijk aan zonnepanelen.
Het heeft het op een na grootste zon-
nepark van Nederland. Het grootste
staat in Delfzijl.

estroomop zonnes
SolarMiles moet in
april starten, met
vier auto’s per
project
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