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De Wondere Vogelwereld van

Groen rijden m
Hulpdiensten
interview

Kun je diesels
vervangen door
elektrische
ambulances en
bluswagens?
In Amsterdam
en Drenthe
pionieren ze met
groene stroom.
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foto Herman Engbers
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aap Hatenboer is de eerste om het te erkennen:
“We maken het ons hier
op het platteland ook
wel moeilijk”. Juist in
de uitgestrekte provincies Drenthe en Friesland pioniert UMCG
Ambulancezorg met
elektrische voertuigen.
“Ja, een stad zou meer
voor de hand liggen vanwege het rijbereik”, zegt Hatenboer, manager
beleid en innovatie. Toch is UMCG
Ambulancezorg de enige dienst in
Nederland die al jaren
vol overtuiging probeert over te
stappen op e-ambulances. Een taai
proces.
Niet alleen de Noord-Nederlandse
hulpdienst pioniert met de elektrificatie van hulpvoertuigen. Twee Nederlandse brandweerdiensten dienen met de korpsen in Berlijn en
Dubai als proefkonijnen voor ’s werelds allereerste elektrisch aangedreven tankautospuit: de brandweer
Amsterdam-Amstelland en het
brandweeropleiding- en trainingscentrum van Defensie in Woensdrecht.
Komende zomer al moet de Amsterdamse e-brandweertruck bij kazerne Osdorp arriveren.
De transitie van zware dieselwagens naar elektrische is niet makkelijk, weet Hatenboer uit ervaring.
UMCG Ambulancezorg, dat werkt
vanuit Tynaarlo, geldt in Nederland
en de rest van de wereld als pionier.
“De klimaatproblematiek was in
2009 voor ons reden te beginnen”,
vertelt hij. “Destijds was de klimaattop in Kopenhagen. In Nederland
reed Urgenda met een karavaan
duurzame auto’s door het land. Wij
deden daaraan mee.”
De Drents-Friese ambulancedienst haalde destijds het nieuws
met kleine gele ambulances van het
(wijlen) Noorse automerk Think,
elektrische wagentjes met een erg

In de werkplaats van New Electric, in Staphor

klein rijbereik. Gniffelende nieuwsberichten hadden het over trage
ambulances op Terschelling en in
Drenthe. “Elektrificatie is een omslag die nodig is”, zegt Hatenboer.
“We wisten dat dit voor ons als
noodhulpdienst een moeilijke opgave was. We wilden in 2009 domweg kennis vergaren als eerste stap.”
UMCG Ambulancezorg bleek de
tijd ver vooruit. Er werden amper
elektrische voertuigen aangeboden;
bouwers van ambulances waren al

‘Wij stellen als
ambulancedienst
veel eisen en
voorwaarden
aan voertuigen’

helemaal niet bezig met elektrificatie. “Wij stellen als ambulancedienst
veel randvoorwaarden en eisen aan
voertuigen”, zegt Hatenboer. “Elektrificatie wordt de nieuwe werkelijkheid. Vandaar dat we toen al ervaring
wilden opdoen met elektrisch rijbereik en laadpalen.”
Na het avontuur met de Thinkambulances moesten Hatenboer en
zijn collega’s lang wachten op aanbod aan elektrische voertuigen. “We
zijn in 2016 maar zelf aan de slag ge-

