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Energie voor de toekomst
De visie van Toyota.



AKIO TOYODA

“To create a car which is cleaning the air,
which does prevent people from accidents, let 
people just smile when they drive coast to coast 
at affordable cost .”



MÉÉR FOCUS NODIG DAN ALLEEN CO2

CO2:Global warming
Moeten we wereldwijd samen 
oplossen

global

NOx and PM: lokale luchtvervuiling
Moeten gemeentes lokaal oplossen

local



THE BATTLE



ELEKTRISCH RIJDEN IN DE TOEKOMST: BATTERIJ OF MET WATERSTOF?

Waterstof is 2,5x minder efficiënt Er zijn niet genoeg laadpalen
Waterstof is alleen voor de industrie In de winter val je halverwege stil
Waterstof is niet groen Laadpalen krijgen stroom uit kolencentrales
Je kunt nergens tanken Laadpalen zijn altijd bezet

Toyota gelooft niet in de EV Toyota gelooft alleen in waterstof
Anderen zeggen…



MOBILITEIT ZONDER UITSTOOT MOGELIJK MAKEN

1) Hybride werken: minder kilometers woon-werk verkeer
- minder uitstoot
- minder files
- minder verkeersongevallen

2) Ander autogebruik: auto’s delen en flexibel inzetten
- vaste zaakwagen of poolauto?
- mobiliteitsbudget ipv vaste auto van de zaak?
- mobiliteitsprovider waarin deelauto, OV, fiets eenvoudig via 1 systeem
   zijn af te gebruiken en af te rekenen. TAXI?

Toyota: van autofabrikant naar Mobiliteitsprovider ‘ever better mobility for all’
Louwman: mobiliteit voor iedereen, inclusiviteit ‘mobility for life’



MOBILITEIT ZONDER UITSTOOT MOGELIJK MAKEN

3. De beschikbare grondstoffen goed inzetten

- er ontstaan grote tekorten aan Lithium Ion batterijen
- China beheerst deze grondstoffenketen grotendeels: nieuwe afhankelijkheid creëren?
- Berekening EU: in 2030 voor slechts 35% voldoende batterijcapaciteit



MOBILITEIT ZONDER UITSTOOT MOGELIJK MAKEN

3. De beschikbare grondstoffen goed inzetten

Benodigde capaciteit % elektrische kilometers stoomnet nodig

Hybride elektrisch  (Yaris) 1     kWh 50 tot 80% van rijtijd nee

Batterij elektrisch (bZ4X) 71   kWh 100% ja
100 kWh 100% ja

Waterstof elektrisch 1,3  kWh 100% nee, gasnet



MOBILITEIT ZONDER UITSTOOT MOGELIJK MAKEN

4. De beschikbare fossielvrije energie goed inzetten

Energiemix groen / grijs: 2021 2030
- groene stroom in Nederland (zon en wind) 17% ca. 35%
- grijze stroom in Nederland (gas en kolen) 83% 0; mag niet meer
totaal 100% ca. 35%



EEN NIEUWE FOSSIELVRIJ ENERGIEBALANS

Méér windmolens en zonneparken Import van groene energie uit buitenland
- bij overproductie opslaan in waterstof - import in vorm van groene waterstof

35
%

65
%



EEN NIEUWE FOSSIELVRIJ ENERGIEBALANS

Méér windmolens en zonneparken Import van groene energie uit buitenland
- bij overproductie opslaan in waterstof - import in vorm van waterstof

Toyota batterij 
elektrisch

Toyota waterstof 
elektrisch



EEN NIEUWE FOSSIELVRIJ ENERGIEBALANS

Toyota batterij elektrisch

- Waar laadinfra er is
- Wanneer het grid er is

- Hele grote batterij 
50-100kWh

- thuis opladen of onderweg 

Toyota waterstof 
elektrisch

- Waar laadinfra er niet is
- Waar het grid overbelast 
is

- hele kleine batterij 
(1,3kWh)

- 3-5 minuten tankenEn wat het beste bij de klant 
past. 



RIJDEN OP WATERSTOF = ELEKTRISCH RIJDEN

• Elektrisch rijden met stroom uit waterstofgas 

• Elektrisch rijden zonder opladen maar tanken

• Tanken in 3-5 minuten

• Geen grote batterij nodig: 1,3kWh ipv 75-100kWh

• In de winter dezelfde range als in de zomer



UPDATE NETWERK TANKSTATIONS 2022NEDERLAND

Amsterdam Rotterdam Den Haag
- Westpoort 2x - Rhoon - Binckhorst
- Hoofddorp 1x (A4) - Alexandrium (Q2-2022)

Utrecht Eindhoven Breda
- Nieuwegein - Veldhoven (A2) - A27 
- Lage Weide (Q4 2022)

Arnhem Groningen/Drenthe
- Westervoortsedijk - ringweg
- Doetinchem - Pesse

In aanbouw nog:
- Roosendaal Q4 2022
- Amersfoort Q4 2022
- Alkmaar Q4 2022

Klimaatakkoord:
2025: 50x



DE AMBASSADEUR OP WIELEN DIE DE LUCHT ZELFS FILTERT

Per 10.000km 4,7 miljoen liter lucht gefilterd

- Geen CO2
- Geen Stikstof (NOx)

- Filtert o.a. fijnstof

Toyota en Louwman gaan verder dan
Zero Emission. Let’s go BEYOND!





TOYOTA-CAETANOBUS: MET DE LOKALE SERVICE VAN 
LOUWMAN



ZERO EMISSION TAXI-OPLOSSINGEN VAN TOYOTA

BATTERIJ ELEKTRISCH                  WATERSTOF ELEKTRISCH



DANK U


