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KIVI

duurzame mobiliteit

Aangenaam, mijn naam is Iwan van Bochove, TU Delft Industrieel Ontwerpen 1988, 

sindsdien als produktontwikkelaar / R&D manager werkzaam in bedrijfsleven, vanaf 

2020 in de duurzame energie en vanaf 2018 bij HAN in Arnhem bij Academie 

Engineering en Automotive
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Waarom eigenlijk?

Waarom zou je mobiliteit eigenlijk duurzaam willen maken? Waarom zou je van 

benzine en diesel af willen?
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de voorraad fossiele

brandstoffen is eindig

De voorraad fossiele brandstoffen is eindig; het gebruik ervan zorgt voor CO2 uitstoot 

en voor aantasting van het landschap… Deze foto laat de bruinkoolmijn Etzweiler

zien, slechts 180km van Arnhem. 
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kernenergie is ook eindig en heeft een

hoog risico profiel

Kernenergie, kernsplitsings energie heeft uranium nodig, ook een eindig element, 

maar daarnaast ook een hoog risicoprofiel en een uitdaging in de langdurige opslag 

van afgewerkte brandstof.
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rentmeesterschap maakt

mens verantwoordelijk

Als we de aarde in bruikleen hebben en haar door moeten geven aan generaties 

naast ons, dan moeten we er ook verantwoordelijk mee omgaan en een duurzame, 

dat wil zeggen, voor langere tijd bruikbare manier vinden om haar grondstoffen te 

bebruiken.
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Niet alleen wereldse overheden houden zich bezig met CO2 reductie, ook religieuze 

overheden…
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Als je het vaticaan van boven bekijkt zie je op de audientiehal , de scheve rechthoek 

midden onder, een merkwaardige dakbedekking liggen
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En dat is een van de eerste dak geintegreerde zonne energiesystemen, aangelegd 

eind jaren 90.
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En bij dat PV systeem is het niet gebleven, zijne heiligheid de paus heeft de 

beschikking over een Toyota Mirai waterstof auto….
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fossiele brandstoffen

maken afhankelijk

Overigens, meneer Putin bedient de kraan waar ons aardgas voor een groot deel 

vandaan komt.
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Uw portemonnee is natuurlijk ook een goede reden om van fossiele brandstoffen af 

te stappen
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CO2 uitstoot fossiele brandstoffen

veroorzaakt klimaatverandering

En uiteindelijk: de klimaatverandering moet gestopt, gekeerd worden, dus moet de 

CO2 uitstoot omlaag, dus moet je fossiele brandstoffen uitfaseren.
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Even voorstellen

COP26: we kunnen ontevreden zijn met de uitkomst van deze conferentie, met name 

over het vasthouden aan steenkool gebruik en het afzien van concrete stappen….
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Maar een heleboel mesnen zijn gelukkig overtuigd van de noodzaak van actie. En veel 

bedrijven doen daar al behoorlijk veel aan.
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Als we kijken naar de CO2 uitstoot zien we dat transport circa 14% van de 

wereldwijde uitstoot voor zijn rekening neemt. Maar hoe ga je dat dan reduceren? 

Waar begin je dan mee?
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Wat moet je dan doen? – project drawdown

Daar komt het Drawdown project naar voren: een onderzoeksgroep die alle mogelijke 

maatregelen voor CO2 reductie inventariseert voor alle sectoren, en die ook 

kwantificeert.
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Zo is er voor de transportsector een overzicht gemaakt van de mogelijke maatregelen 

om CO2 uitstoot te reduceren.
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Dit zijn dan de groepen maatregelen die geinventariseerd zijn. 
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Telepresence: dankzij Corona weten we allemaal wat dat inhoudt; en het is natuurlijk 

een goed voorbeeld van het voorkomen van mobiliteit en daarmee voorkomen van 

CO2 uitstoot. Het zou natuurlijk heel goed zijn als dit ook na corona zoveel mogelijk 

toegepast wordt waar dit mogelijk, wenselijk en effectief is.
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Op de HAN doen we onderzoek naar vele mogelijkheden voor reductie van CO2 

uitstoot, een aantal `niet heel intensief op onze academie Engineering en Automotive
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Maar andere weer heel uitgebreid, zoals licht electrisch vervoer, bijvoorbeeld 

electrische fietsen
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Samen met het Arnhemse intiatief ‘alles over waterstof’ bouwden we een elektrische 

bakfiets met een H2 systeem erin.
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En met een andere Arnhems initiatief, de Groene Rijders, werken we op meer vlakken 

samen, we gaan ook meedoen met hun project rondom efficiente pakketbezorging 

op IPKW, waar een aantal van onze hybride leeromgevingen gevestigd zijn.
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De HAN ziet haar eigen verantwoordelijkheid hierin natuurlijk ook; we stimuleren 

carpoolen
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En voor medewerkers zijn elektrische deelautos en deelfietsen beschikbaar. 

Overigens is de BMW i3 ook een voorbeeld van de toepassing van lichtgewicht 

componenten in voertuigen; een onderzoeksgebied waar door HAN veel aandacht 

aan besteedt wordt.
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Openbaar vervoer is ook een efficiente manier om CO2 uitstoot te reduceren. Om te 

beginnen natuurlijk omdat je met 1 voertuig meer mensen transporteert, maar ook in 

de verbetering van die voertuigen zelf en de organisatie van de inzet ervan.
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Arnhem: trolley2.0

Een typisch Arnhems voorbeeld daarvan is de ontwikkeling van de trolleybus met 

batterij, de trolley 2.0. Geinitieerd door Connexxion, de beheerder van het 

trolleynetwerk in Arnhem, uitgewerkt in een Interreg project met onder meer Kiepe

Electric uit Duesseldorf. De trolley 2.0 is een trolley waar een batterijpakket aan 

toegevoegd is, dat het mogelijk maakt om ook zonder bovenleiding delen van 

trajecten af te leggen.

27



Trolley 2.0 inzet

9800 ton CO2 reductie / jaar

Met de inzet van dit type trolley kan het volledige OV net rondom Arnhem emissievrij 

uitgevoerd worden. De eerste lijn waarop dat uitgevoerd gaat worden is de 

zogenaamde Rijnlijn, de lijn van Arnhem via Wageningen naar Ede.
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Een ander regionaal voorbeeld: fietsinfrastructuur
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Rijnwaalpad

HAN heeft bijgedragen aan de studies die geleid hebben tot de realisatie van het 

Rijnwaal snelfietspad tussen Arnhem en Nijmegen.
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Vrachtvervoer efficienter maken: door de fysieke uitvoering van de trucks aan te 

passen…
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… maar ook door het toepassen van alternatieve brandstoffen, van LNG tot biodiesel 

en bioethanol. Efficiency verbetering van de motoren levert ook een CO2 reductie op.
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Hybride voertuigen, trucks en electrische auto’s; allemaal thema’s die al in het 

verleden tot de expertise van Autotechniek hoorden, en nu nog steeds in de 

onderzoeksprogramma’s van het lectoraat automotive research horen.
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De energietransitie en de centrale rol die waterstof kan spelen.

https://www.topsectorenergie.nl/prioriteiten-voor-praktijkprojecten

Waterstof is een belangrijk element binnen de energietransitie, dan met name voor 

het ‘bufferen’ van energie – als de wind niet waait en de zon niet schijnt kunnen er 

tekorten ontstaan; en omgekeerd overschotten als het hard waait en de zon flink 

schijnt zonder dat er veel energieverbruik is.
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Waardemakers

Alles over Waterstof

Waterstof projecten bij de HAN

HAN H2Lab

H2… veel in het nieuws. Ook bij de HAN veel aandacht. Automotive research heeft al 

Jaren een waterstoflab en H2+FC ervaring….. Gelimiteerde H2 capaciteit. 
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Een van de laatste projecten is het H2 demonstrator project: een geelectrificeerde

auto met daarachter een aanhanger met daarin een H2 brandstofcel systeem. 

Ontwikkeld om trainingen en workshops te geven rondom H2 energietechniek: hoe 

werkt zo’n systeem eigenlijk, wat zijn de veiligheidssystemen die je nodig hebt, en 

hoe werkt de regeling van dit soort systemen.
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En we laten daarmee ook zien hoe je met de opgewekte energie leuke dingen kunt 

doen!
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HAN is trots deel te nemen aan het CONNECTR energy innovation lab, wat 

gerealiseerd wordt op IPKW
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Waar we deel uit gaan maken van een spannende omgeving waar onze studenten, 

onderzoekers samen werken met bedrijven in de energie transitie.

39



Hoe bent u hierheen gekomen?

CO2 reductie gaat ook over gedragsverandering. Ik ben op de fiets. Hoe bent u 

hierheen gekomen?

Dank voor uw aandacht! Wilt u nog eens verder praten over CO2 reductie en energie 

innovatie – bel of mail 06-30049418, iwan.vanbochove@han.nl
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