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Elektrische oldtimer
is buitenbeentje
In veel oldtimerbladen staan de laatste
maanden reportages over het ombouwen
van een klassieker naar een e-oldtimer.
De originele verbrandingsmotor eruit en
een elektromotor met accupakket erin.
Maar is het ook veilig?

| Namens de oldtimerclubs
behartigt FEHAC de belangen
van oldtimerbezitters in
Nederland.
Blussen gebeurt met
de watercontainer.

Geen productielijn voor de e-Käfer.
De treeplank moest worden aangepast
om de accu’s kwijt te kunnen.

D

e ombouwreportages gaan vaak vergezeld van
een ietwat verontschuldigend hoofdredactioneel commentaar. Daarin wordt gesteld dat het
ombouwen van klassiekers naar e-oldtimers een nieuwe ontwikkeling is, waar wel aandacht aan moet worden besteed. De kritische kanttekening luidt doorgaans dat de omgebouwde oldtimer in kwestie
eigenlijk niet meer als historisch voertuig mag worden
beschouwd. Bij veel van deze ombouwprojecten wordt
begonnen met de vervanging van motor en versnellingsbak. Dan blijkt dat het chassis niet meer voldoet:
een elektrische auto kan sneller optrekken en dus
moeten remmen en wielophanging ook worden verbeterd. En dan je moet het accupakket nog ergens kwijt.
Met een ander chassis moet de carrosserie hier en
daar worden aangepast. Dan ben je algauw € 20.000
verder. Een nieuwe e-car met een nostalgisch uiterlijk
is het eindresultaat.

Ombouw sporadisch
Ombouwen naar elektrisch gebeurt slechts sporadisch.
Er staan in Nederland (volgens de RDW-cijfers
van september 2019) 53 elektrisch aangedreven
voertuigen van 30 jaar of ouder op kenteken. Drie
ervan zijn originele auto’s uit de periode rond 1915. De
rest is verdeeld over 44 auto’s, vijf bedrijfsauto’s en
een motorfiets. Er kwamen van 2018 op 2019 maar
acht elektrische dertigplusauto’s bij. Het blijven
projecten van kleine bedrijven die hooguit een paar
auto’s per jaar ombouwen. Of ook op enige schaal

export plaatsvindt van hier omgebouwde oldtimers is
onbekend. Jaguar had het plan dertig E-types om te
bouwen naar elektrisch, maar de stekker is uit dat
project getrokken. Het is bij die ene trouwauto
gebleven, van Harry en Meghan, dus op dit moment is

het zeker geen succes. Er is nog geen productielijn voor
de ombouw van luchtgekoelde Kevers naar e-Käfers.

Lastig te blussen
Een nog onderbelicht nadeel van een elektrische
ombouwkit is dat zo’n geval bij brand heel lastig te
blussen is. De brandweer weet inmiddels hoe Tesla’s
veilig kunnen worden benaderd zonder het risico
te lopen op elektrocutie. Maar de uitknop bij ‘eigen
ombouw’ is overal anders en de brandweer blijft dus
op veilige afstand bij brand. De standaardoplossing is
dan om het voertuig onder te dompelen in een
container met water tot al het leven eruit is …

De Morris J E (rechts) is een 100% nieuwe
e-bestelwagen met retro-uiterlijk. Links de
originele, uit de jaren vijftig.
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