
‘ELEKTRISCH RIJDEN NEEMT EEN ENORME VLUCHT. WE ZIEN DOOR DE TOENEMENDE 
VRAAG NAAR ENERGIEZUINIGE AUTO’S DE LEVERTIJDEN IN DE AUTOMOBIELINDUS-
TRIE FLINK OPLOPEN. DAT DE BEHOEFTE AAN ENERGIEZUINIGE MOBILITEIT 
TOENEEMT VERBAAST ONS ABSOLUUT NIET. KIJK NAAR HET LAGE BIJTELLINGSPER-
CENTAGE VAN 4% EN NAAR DE BESPARING IN BRANDSTOFKOSTEN. DE KOSTEN VOOR 
ELEKTRISCH RIJDEN ZIJN ONGEVEER EEN VIJFDE VAN DE KOSTEN VOOR FOSSIELE 
BRANDSTOFFEN EN DIE KOSTEN WORDEN MET DANK AAN HET GOEDKOPER WORDEN 
VAN ELEKTRICITEIT IN DE TOEKOMST ALLEEN NOG MAAR LAGER.’  

‘Toch heeft de adoptie van elektrisch rij-

den in Nederland langer geduurd dan in 

bijvoorbeeld Aziatische landen. We zijn opge-

groeid met het idee dat een auto geluid moet 

maken. Gelukkig ziet de Nederlander nu ook 

vooral de voordelen ten opzichte van gebruik 

van fossiele brandstoffen.’ Aan het woord is 

Vincent Hagedoorn, Brandmanager bij Auto-

bedrijf Peter Ursem. ‘Dankzij de opslag van 

energie in de auto wordt ook de actieradius 

van elektrische wagens een stuk groter. De 

ontwikkelingen zullen elkaar steeds sneller 

opvolgen. Straks komen we nooit meer bij de 

pomp.’

‘Naast onze elektrische auto’s bieden we onze 

klanten natuurlijk een diversiteit aan nieuwe 

en gebruikte auto’s van de merken Mitsubishi, 

Hyundai en Nissan. Inmiddels bestaat ons 

bedrijf uit zeven vestigingen, hebben we een 

volwaardig schadebedrijf én een bandenho-

tel. Naast het verkopen en onderhouden van 

auto’s houden we ons bezig met het recyclen 

van accu’s. Het klinkt in eerste instantie mis-

schien een beetje bijzonder, een autobedrijf 

dat zich bezighoudt met energieopslag, maar 

het is niet zo gek hoor. Als specialist in 

hybride en elektrisch aangedreven voertuigen 

hebben we veel technische kennis van ener-

gieopslag.’

VOORKEUR VOOR GROEN 
Tot voor kort werden het koper en aluminium uit 

batterijen van elektrische voertuigen gerecy-

cled in België. Dit leverde een recyclepercen-

tage van 35% op, de rest van deze batterijen 

werd verbrand waarna het residu werd begra-

ven. Een niet al te groen proces en bovendien 

behoorlijk verspillend daar het grootste deel 

van batterijen prima geschikt is voor herge-

bruik. In samenwerking met Auto Recycling 

Nederland zorgt EcarACCU, onderdeel van 

Autobedrijf Peter Ursem BV, voor een tweede 

leven voor afgedankte batterijen. En dat zijn 

er veel. Al bij een deuk in de behuizing kiest 

men voor een compleet nieuwe batterij. 

EcarACCU demonteert batterijen van nage-

noeg alle grote merken elektrische en plug-

in hybride voertuigen en weet inmiddels een 

hergebruikpercentage van 98% te realiseren. 

De herbruikbare cellen vormen de basis voor 

nieuwe producten op het gebied van ener-

gieopslag. Momenteel werkt EcarACCU in 

samenwerking met Solar Techno BV aan een 

project voor een school in Kameroen. Het 

nieuwe systeem, verwerkt in een zeecontainer, 

moet als back-up dienen voor het huidige on-

betrouwbare stroomnetwerk.  

‘Dit is een geweldig project om aan te werken. 

Met name door de wetenschap dat we ener-

zijds het milieu sparen en anderzijds kinderen 

in Kameroen een stabielere schoolomgeving 

kunnen bieden. Je kunt wel stellen dat we 

inmiddels meer zijn dan een autobedrijf,’ 

besluit Vincent zijn verhaal. 

VOLOP AANDACHT VOOR 
ELEKTRISCHE MOBILITEIT
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HYUNDAI PETER URSEM GAAT VOOR GROEN!
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Onze locaties: 
Autobedrijf Peter Ursem B.V. 
Hyundai   Hoorn, Purmerend, Schagen

Mitsubishi  Hoorn, Purmerend, Schagen, 

                                        Alkmaar

Nissan   Hoorn, Purmerend

Schadebedrijf Hoorn

Occasioncenter  Hoorn

'DE ONTWIKKELINGEN ZULLEN ELKAAR 
STEEDS SNELLER OPVOLGEN. STRAKS 

KOMEN WE NOOIT MEER BIJ DE POMP.'
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