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M
ijn kinderen willen niet
met mij in de
Greenwheels. De oudste
vindt ‘m skeer – straat-
taal voor armoedig. De

jongste vindt de auto stinken. Het valt
niet te ontkennen: ik heb twee snobs ge-
baard.
Toegegeven, een Peugeot 107 is niet de
bolide waarmee je nu eens lekker door
de stad gaat cruisen. Met z’n knalrode
kleur en gifgroene logo doet-ie eerder
een beetje kinderachtig aan. Een speel-
goedautootje. En doordat de auto nieuw
is en relatief weinig gebruikt, heeft-ie
inderdaad die typische autogeur. Maar
toch, mijn kinderen kunnen zeggen wat
ze willen, ik ben zeer gesteld op mijn
Greenwheels. Op elke straathoek kan ik
er één vinden, hij brengt me waar ik
zijn moet en hij geeft me het gevoel dat
ik goed bezig ben.
Ik nam drie jaar geleden een Green-

wheels-abonnement omdat ik om finan-
ciële en milieutechnische redenen geen
tweede auto wilde in ons gezin. Voor
mijn deelauto betaal ik maandelijks een
vast bedrag van 15 euro, en verder de
kosten per rit: 4,10 euro per uur en 16
cent per kilometer. Vanwege die
ritkosten denk ik bewuster na over mijn
autogebruik, en dat scheelt niet alleen
in mijn portemonnee, maar ook in CO2-
uitstoot. Een win-winsituatie dus. En ik
ben niet de enige die er zo over denkt,
zo blijkt uit de cijfers. Volgens onder-
zoek van het Planbureau voor de
Leefomgeving telt Nederland zo’n
90.000 autodelers. En volgens hetzelfde
onderzoek staan 1,3 miljoen Nederlan-
ders open voor het concept. Daarbij
schieten de aanbieders als paddenstoe-
len uit de grond. Het aantal deelauto’s
ligt rond de 10.000 – dat is een stijging
van 113 procent ten opzichte
van vorig jaar.

Autodelen wordt
steeds populairder.

Van de Greenwheels-
achtigen tot auto-

deelplatform
SnappCar:

het is winst voor
portemonnee

én milieu.
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Op afroep

autodate
ALLEMAALAANDE

Als je het rode ‘speelgoedautootje’ huurt dan moet
het ook optimaal worden benut. FOTO JACQUELINE DE HAAS

Test 1, 2, 3

Diepgevroren
megabonbons

Ook last van keuzestress tijdens je
zoektocht langs internetwarenhuizen
en prijsstunters? Geld&Goed helpt
een handje, met deze week een
vergelijkend warenonderzoek met
bekertjes ijs.

Nog niet zo lang geleden vond je
in de vriezers van grootgrutters
een bescheiden collectie schepijs,
waterijs en hoorntjes. Sinds en-
kele jaren worden de vriezers van
Jumbo en AH volgestouwd met
emmertjes ijs met culinaire pre-
tenties. De Amerikaanse fabrikant
Ben & Jerry’s is begonnen met
deze bekertjes, die middels pro-
zaïsche namen als Utter Peanut
Butter Clutter, New York Super
Fudge Chunk, de lekkere trek pro-
beren op te wekken. Met succes,
want zoals dat gaat met succes-
sen: het aantal B&J-lookalikes in
de vriesvitrines van de super-

markten is bijna niet te tellen.
Meidenglossy Cosmo Girl onder-
wierp liefst 23 verschillende soor-
ten emmertjes ijs aan een
blindproeverij, waarbij werd gelet
op (na)smaak, bite en looks.
Naast de genoemde B&J-varian-
ten werden huismerken en hippe
merken als B&G Food Factory en
Professor Grunschnabel geproefd
en beoordeeld. Omdat deze ru-
briek ‘Test 1,2,3’ heet, en niet ‘Test
1 t/m 17’, concentreren we ons op
de enigszins vergelijkbare emmer-
tjes met notenijs, diepgevroren
bonbons in een bekertje zeg maar.
Reageren? geldengoed@ad.nl
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D
e bekendste aanbieder
is Greenwheels, die au-
todelen al tien jaar
geleden in ons land in-
troduceerde. Een goede

tweede is ConnectCar, die net als
Greenwheels een vorm van klassiek
autodelen biedt. De auto’s staan op
vaste plekken en dienen daar ook
weer te worden neergezet. Car2Go
daarentegen werkt volgens de ‘one
way sharing’-methode: deze elek-
trische autootjes kun je overal bin-
nen de ring van Amsterdam
parkeren en achterlaten. MyWheels
pakt het weer anders aan. Behalve
dat het deelauto’s verhuurt aan
bedrijven en particulieren is het
ook een ‘peer-to-peer carsharing
platform’. Dat houdt in dat parti-
culieren via MyWheels hun eigen
auto in de verhuur kunnen doen.
Ook vrij nieuw is SnappCar, dat
geen eigen ‘vloot’ heeft, maar auto-
bezitters en niet-autobezitters on-
line samenbrengt.

Schoonmaken
Arno Ruis is één van de mensen die
zijn auto verhuurt. Zijn elektrische
Nissan Leaf deelt hij via het parti-
culiere platform SnappCar. En dat
bevalt goed. ,,In een jaar tijd heb ik
mijn auto bijna vijftig keer gedeeld.
Als je het goed plant, gaat dat
prima. Al heb ik ook wel eens
gehad dat ik de Leaf had verhuurd
en hem toch zelf nodig bleek te
hebben. Moest ik via SnappCar een
andere auto in de buurt gaan zoe-
ken. Maar verder vind ik het erg
leuk om te doen. Er komen vaak in-
teressante mensen aan de deur.”
Gedoe heeft Ruis nooit gehad met
zijn huurders. Als ze de auto
komen halen, noteren ze samen
eventuele schade en bovendien
zorgt SnappCarr voor een goede

Sinds ik mijn auto
uitleen, heeft die
er er nog nooit zo
netjes uitgezien

VERVOLG VAN VOORPAGINA verzekering. Vertrouwt Ruis een
geïnteresseerde huurder niet, dan
verkoopt hij ‘nee’. ,,Als iemand net
bij SnappCar staat ingeschreven en
nog geen reviews heeft, maar wel
twee weken naar het buitenland
wil, dan doe ik dat liever niet.” Eén
keer liet iemand kauwgumresten
achter. Een incident, zegt Ruis.
,,Sinds ik mijn auto uitleen, heeft
die er nog nooit zo netjes uitgezien.
Want hij moet natuurlijk elke keer
schoon worden opgeleverd. Gezien
het geld dat ik ermee terugverdien,
heb ik dat er graag voor over.”

Overzichtskaart
Of een deelauto financieel aantrek-
kelijk is, verschilt van persoon tot
persoon. Het is afhankelijk van hoe
vaak je ‘m gebruikt, hoeveel kilo-
meters je rijdt en hoe lang je weg
bent. Gelukkig is er Ritjeweg.nl,
waarop je via een berekening kunt
zien of autodelen bij je past. En zo
ja, in welke vorm: klassiek, one way
of peer-to-peer. En vervolgens vind
je er een overzichtskaart waarop je
alle deelauto’s van alle aanbieders
in jouw buurt hebt. Ritjeweg is een
initiatief van Geert-Jan Persoon,
die de site uit frustratie heeft ge-
maakt. ,,Ik wilde graag een deel-
auto, maar begreep niets van de
wirwar van aanbieders, abonne-
menten en tarieven,” aldus Persoon.
,,Ik ben gaan vergelijken en heb het
resultaat voor andere gebruikers
online gezet, bij wijze van keuze-
hulp.” Zelf is hij inmiddels huurder
bij Greenwheels én ConnectCar.
,,ConnectCar is goedkoper, omdat
Greenwheels als enige nog maande-
lijkse abonnementskosten bere-
kent. Daar staat tegenover dat in
Utrecht, waar ik woon, om de paar
meter een Greenwheels staat.” Voor
hem is autodelen goedkoper dan
een eigen auto, aldus Persoon, die
gemiddeld één keer per maand de
weg op gaat. ,,Het geeft me de vrij-

heid te gaan waar ik wil, tegen la-
gere kosten, en het draagt bij aan
een duurzamere samenleving.”

Deeleconomie
Maar hoe groen is autodelen echt?
,,De milieueffecten zijn gunstig,”
zegt Olof van der Gaag van Natuur
& Milieu. ,,Autodelers rijden 15 tot
20 procent minder kilometers dan
voordat ze een auto deelden. Een
derde doet z’n auto weg of koopt
geen (extra) auto en de CO2-uit-
stoot onder autodelers is 12 tot 14
procent gedaald. Het is dan ook
een trend die wij graag stimuleren.”
En één die past in de deelecono-
mie, waarin mensen van alles uit-
wisselen, van huizen tot
maaltijden. Van der Gaag: ,,Vooral
twintigers streven minder naar een
auto voor de deur. En mensen die
wel een auto hebben, kijken bewus-
ter naar hun gebruik. Na je huis is
je auto je duurste bezit en dat ter-

Hopper
Hopper is een cam-
pagne van Natuur &
Milieu om mensen te
stimuleren slim te
reizen, dat wil zeggen
flexibel, snel en schoon.
Op de www.ikbenhop-
per.nl ontdek je hoe en
met welk vervoermiddel
je zo slim mogelijk
vanuit huis of werkplek
kunt reizen. Met een
overzicht van alle deel-
auto’s, flexwerkplekken,
(OV-)fietsverhuur en –
stallingen, OV-haltes en
stations, P&R-locaties
en oplaadpunten op de
route.
www.ikbenhopper.nl

WATKOST
HET?
Kosten per aanbie-
der per maand

Net als de Cookie
Dough-variant
werd deze beker

van het huismerk van
Lidl goed ontvangen.
Prima smaak met

flinke bite
en lekkere stukjes

noot erin.
Niks mis mee.

MCENNEDY
FULLYNUTS (LIDL)1

Aanbieder
ConnectCar
MyWheels
Studentcar
Snappcar
Green-
wheels
Stapp.in
Car2go
Eigen auto
(tweede-
hands)
Eigen auto
(nieuw)

Prijs
€24
€26
€29
€29
€35

€38
€60
€158

€216
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Wat is een goede keukenmachine?Een dure;
die moet vanzelf goed zijn. Ja? Je kunt ook
kijken bij de professionelen. Ze gebruiken
in onderzoekslaboratoria de beste machi-
nes. Onderzoek is kostbaar, je laat het niet
mislukken door een kreng dat er op het
hoogtepunt mee stopt.
Maar toch. Ik was in een laboratorium op
Texel waar onderzoek wordt gedaan naar
zeewieren, het nieuwe gewas voor akker-
bouwers op zee. Ik herkende apparatuur;
een paar eenvoudige keukenmachines. Ge-
kocht bij Aldi. Goedkoop, maar goed ge-
noeg.
Vorige maand had Lidl opeens een blen-
der in de aanbieding. Geen kinderachtig
ding. Voor een kinderachtige moet je bij
Action zijn, een blendertje voor 7 euro. Die
van Lidl kan zich meten met grote mer-
ken. Sterke motor, degelijke glazen vaas,
verschillende snelheden en niet eens lelijk.
Hij kostte 25 euro.

Een blender is een bloemenvaasmet onderin
een paar stalenmesjes die schuin omhoogwij-
zen.Om alles tot moes te malen waar we
niet op willen kauwen. Blenders zijn er al

lang. Altijd is
het een motor-
blok met een
bloemenvaas er
bovenop. Altijd?
Nu niet meer.
Fabrikant Kit-
chenAid
bouwde er een
met motorhuis
achter de vaas.
Een beul van
een machine,
met iets nieuws.
De mesjes in de
mengkom wor-
den niet recht-
streeks

aangedreven door de motor. De mengbe-
ker staat op een rond plaatje. Onder dat
plaatje draait een sterke magneet. Het is
de magneet die de messen in beweging
brengt. De motor kan op die manier geen
vernielingen aanrichten in of onder de
mengkom en vastlopen kan ook niet. De
blender van KitchenAid, die Magnetic
Drive wordt genoemd, is er eentje van de
nieuwe mode. Sterke veel snellere blen-
ders slaan werkelijk alles stuk. Stop er een
bosje snoeihout in en je kunt het drinken
door een rietje.

Moest ik een nieuwe blender - ikwoon in een
dorpwaar nergensOlvarit te koop is en soms
heb ik opeens een baby over de vloer - dan zou
ik deze kiezen.Maar de prijs doet pijn. 700
euro. Daar had je bij Lidl 28 behoorlijk
goede blenders voor kunnen kopen, niet
zo snel, maar goed genoeg voor babyprut-
jes.
Ik weet er nog een. De leukste. Te koop bij
kampeerwinkel Qvist in Zwolle. Een blen-
der die je met de hand kunt aanzwenge-
len. Voor in de stopcontactloze wildernis.
Eten malen voor je baby’tje mee uit kam-
peren.

Reageren? wouter.klootwijk@persgroep.nl

DEKLANT IS
KLOOTWIJK

Wouter Klootwijk
proeft en test

producten

Je hebt ze van Aldi en Lidl,
maar er zijn ook blenders van
700 euro met door magneten
aangedreven messen.

Lekker, zo’n sapje
van snoeihout

De winkels van Australian
genieten een goede
reputatie, maar deze
ietwat vreemd ogende
substantie, verkrijgbaar
bij Spar en in de webshop,

smaakt niet slecht,
maar zeker ook niet

goed.

AUSTRALIAN
HAZELNUT3
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Voor kinderachtige
blenders moet je
bij Action zijn.
Ze kosten daar
7 euro

Oogt redelijk, smaakt goed,
hoewel op de nasmaak
wat valt af te dingen.
Degelijke subtopper.

De variant Cookies in Love,
een vak verder op in de

vriezers van
Albert Heijn, kwam
overigens als beste

uit de test.

TOTALLY
NUTS (AH)2

BRON: COSMO GIRL

wijl je er maar 5 procent van de tijd
in rijdt. Extreem zonde. Als je er
dan de overige 95 procent geld mee
kunt verdienen door hem te delen,
is dat natuurlijk interessant.”
Autodelen is nog een niche, en niet
iedereen is even happig op het idee,
aldus Van der Gaag. ,,Vooral voor
mannen geldt de auto als een privé-
domein, waar ze hun identiteit aan
ontlenen. Daarvan afstand doen, is
wennen. Maar we denken dat auto-
delen over tien jaar net zo vanzelf-
sprekend kan zijn als autobezit.”

Contrast
We zijn dus inderdaad goed bezig,
mijn Greenwheels en ik. Samen
dragen we bij aan een betere lucht-
kwaliteit, minder parkeerdruk,
meer groen én een sociale samenle-
ving. Met een deelauto is het wat je
noemt ‘schoon rijden’. Ook wat het
interieur betreft, waarmee onze ge-
zinswagen in schril contrast staat.

Daarin houden de halflege blikjes,
gefermenteerde bananenschillen en
Marswikkels standaard één plek
bezet. Niets van dat alles in mijn
Greenwheels, die ik altijd keurig
aantref. Heel soms heeft de vorige
huurder een zonnebril laten liggen,
of een cd’tje. Maar dat heeft wel
iets, zo’n persoonlijke noot. De auto
als deel van mijn identiteit, daar
heb ik niet zo’n last van.

Auto delen met buren
of met onbekenden

One way carsharing:
Een auto delen voor een enkele
reis. Je hoeft de auto dus niet
weer terug te brengen naar de
plek waar je instapte, maar je
loopt wel het risico dat de auto
weg is als je weer terug wilt. Au-
todelen op basis van een enkele
reis kan nu alleen in Amsterdam.

Peer to Peer carsharing:
Particulieren lenen hun auto
tegen betaling uit.

Private car sharing:
Een auto delen met een vaste
groep bekenden. Familie, vrien-
den en buren, bijvoorbeeld, waar-
bij je alles onderling regelt.
Hoe je dat aanpakt, zie je op
deeltautos.nl.

De auto als deel van
mijn identiteit, daar heb
ik niet zo’n last van


