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Interview / Voltia jaagt
transitie van diesel naar
elektrisch aan
Het cleantechbedrijf Voltia biedt als enige in Europa een servicemodel dat elektrische
bedrijfsvoertuigen integreert in wagenparken van bedrijven. Daarmee wil het bedrijf
de overgang van diesel naar elektrisch rijden zo soepel mogelijk laten verlopen. Voltia
opende afgelopen jaar met hulp van InnovationQuarter een regiokantoor voor de
Benelux in het WTC in Den Haag. Volgens regiomanager Manolo de la Fuente is
Nederland vooruitstrevend op het gebied van elektrisch rijden. “Er rijden al 100.000
elektrische auto’s rond, dus wordt het hoog tijd dat de bedrijfswagens volgen.”
Wat maakt Voltia zo innovatief?

We berekenen een vaste maandprijs en daarmee

“Met de manier waarop we elektrisch rijden

weet de klant precies wat hij uitgeeft. Heel

faciliteren voor bedrijven zijn we uniek in Europa.

kostenefficiënt dus.”

Door de elektrische bestelwagens in eigen
het onderhoud en besparen we de klant hoge

Welke maatschappelijke bijdrage levert
Voltia?

aanschafkosten. We ontwikkelen de wagens

“Onze visie is een gezonder en schoner

zelf om kwaliteit te garanderen en leasen

Europa dat minder afhankelijk is van fossiele

ze vervolgens aan onze klanten. Daarnaast

brandstoffen. Alleen al in Nederland rijden er

analyseren we het wagenpark van een bedrijf,

zo’n 900.000 bestelwagens op diesel, die zorgen

leggen we – indien nodig – oplaadinfrastructuur

voor een flinke uitstoot van roetdeeltjes en CO2.

beheer te houden, zijn wij verantwoordelijk voor

aan en geven we trainingen aan chauffeurs.
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Manolo de la Fuente:
“Wij willen alle dieselbestelauto’s Europa uit.”

Met name in de grote steden – zoals

Wat zijn de plannen voor de toekomst?

Amsterdam, Rotterdam en Den Haag – is

“Groeien en onze productie omhoogschroeven.

luchtvervuiling een groot probleem. Met alle

Daarbij zijn samenwerkingen met andere

Voltia-wagens die er momenteel rondrijden,

partijen van groot belang. Ik denk dan aan

bespaarden we vorig jaar bijna 63.000 kilo

andere commerciële bedrijven, maar ook aan

CO2-uitstoot. Dat staat gelijk aan de

gemeenten. In de grote steden rijden iedere

CO2-opname van zo’n 2.800 bomen.”

dag duizenden bestelwagens in en uit die
zich moeilijk laten reguleren. Door samen

Hoe heeft InnovationQuarter bijgedragen
aan de ontwikkeling van Voltia?

te werken, kunnen we elektrisch rijden nog

“Door ons soepel te laten landen in Nederland.

een elektrische bestelwagen overal laden en

Naast ons hoofdkantoor in Slowakije en een

lossen, terwijl dat met een dieselbusje alleen

regiokantoor in Wenen, wilden we graag

op de aangegeven laad- en losplekken mag.

uitbreiden naar de Benelux. InnovationQuarter

Gemeenten kunnen ook eens kritisch kijken

hielp ons met het vinden van een geschikte

naar delen van het eigen wagenpark, zoals

locatie in de Randstad, waar veel potentiële

parkeerbeheer en onderhoud.

meer stimuleren. Zo mag je in Amsterdam met

klanten zitten. Wat ons veel tijd en kosten
heeft bespaard, is het advies van hun financiële

De meeste mensen willen best bijdragen aan een

en juridische adviseurs. Je merkt aan alles

schoner milieu. Als ze er dan financieel niet op

dat de mensen van InnovationQuarter

achteruitgaan, staat niets hen meer in de weg

zeer vakbekwaam zijn. Ze hebben de juiste

om elektrisch te gaan rijden.”

connecties en gebruikten die dan ook om ons bij
de gemeente Den Haag te introduceren.”
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