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Het ombouwen van een Citroën HY tot een
100% elektrische foodtruck is voor mij één
van de mooiste praktijkprojecten waarbij ik
betrokken ben geweest binnen Hogeschool
Rotterdam. Dit studentenproject was succes
vol, omdat we heel goed hebben samen
gewerkt met Onderwijs, Onderzoek en
Ondernemers. Drie verschillende soorten
organisaties die nodig zijn om te innoveren en
om praktijkprojecten binnen het onderwijs te
realiseren. Maar nog veel belangrijker is de
persoonlijke energie en passie van mensen –
van student tot ondernemer – en het commit
ment dat studenten (in het bijzonder Barry
Persoon) aan dit project hebben gegeven.
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2016

WATT EEN FOODTRUCK!

2017/2018

Herman Brink, Rob Dirks, Bram Guinée,
Iris Heerkens, Vincent Heijnsdijk, Jan Hoeke,
Roeland Hogt, Bert Hooijer, John Janssen,
Mario Kolle, Hans Maas, Dennis Rens, Frank
Rieck, Marcus Rolloos, John Seiffers, Martin
Seiffers, Onur Toprak, Hans Visser, Bart van
der Wel, Linde van der Wel, Frank van der
Zwan en alle andere betrokkenen: bedankt
voor de samenwerking aan de realisatie
van de eerste elektrische foodtruck van
Rotterdam!
Met trots presenteren we dit RDM CoE
Magazine over de realisatie van ‘onze’ HY
E-foodtruck. Alle foto’s, communicatie
materialen en mooie verhalen over de Watt
zijn hierin samengevoegd. Veel lees- en
kijkplezier!
Ans Boersma
Projectmanager RDM Centre of Expertise
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DIE BUS KOMT ER

ONZE FOODTRUCK
MAG DAN OUD ZIJN,
HIJ IS WEL ZO STIL
ALS EEN TESLA!

OPEN EN EERLIJK
Van alle tegenslag heb ik wel een paar slapeloze
nachten gehad; we wilden de eigenaar niet teleurstellen, maar de oplevering moest meerdere keren
worden uitgesteld. Gelukkig bleven alle betrokkenen
enthousiast, iedereen was vóór. Wel moet je daarin
transparant zijn en open en eerlijk blijven communiceren.
SUBSIDIETRAJECT
De regels en voorwaarden die aan subsidies hangen,
zijn lastige materie. En uiteraard moet je daarover
ook verantwoording afleggen. Het is een flinke klus,
maar biedt ook kansen. En hierin is echt een rol voor
RDM CoE weggelegd, want binnen het reguliere
onderwijs gaat dit gewoon niet.

ANS BOERSMA IS PROGRAMMACOÖRDINATOR
LOGISTICS & MOBILITY BIJ RDM CENTRE OF
EXPERTISE. HIERVOOR HEEFT ZE O.A. GEWERKT
ALS RELATIEMANAGER BIJ DE OPLEIDING
AUTOMOTIVE EN HET MOBIEL ERFGOED
CENTRUM (MEC). BIJ DEZE ORGANISATIE IS ZIJ
ALS PROJECTMANAGER AL IN HET BEGIN BIJ
HET ELEKTRIFICATIEPROJECT BETROKKEN
GERAAKT. BIJ RDM COE HEEFT ZIJ HAAR ROL
ALS PROJECTMANAGER VAN DE ELEKTRISCHE
FOODTRUCK VOORTGEZET.
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PASSIE VOOR KLASSIEKERS
Ik vind het mooi om te zien hoe mensen
echt een passie voor klassieke auto’s kunnen hebben. Zelf raakte ik gecharmeerd van
het idee om zo’n klassieker om te bouwen
tot een die geen lawaai maakt; elektrisch
dus! Sommige puristen vonden dat niet
kunnen, anderen werden meteen laaiend
enthousiast.
VAN EEND NAAR FOODTRUCK
In 2013 waren de eerste ideeën er al voor dit
project, in eerste instantie om een Citroën
2CV (Eend) te elektrificeren. In 2015 gingen
we echt van start. Tegen die tijd was het
een Citroën HY geworden en wilden we hier
een foodtruck van maken, want dat werd
toen echt een hype. Bert Hooijer (voormalig
directeur RDM CoE) had het idee deze in te
zetten voor catering aan studenten. Alles
kwam op RDM bij elkaar.

DIE BUS KOMT ER
De foodtruck is het testobject van deelproject
‘Standaardisatie in Elektrificatie’, onderdeel van
het project ‘Clean & Future Proof Mobility Concepts’
van Stichting MEC. Zij hebben de EFRO-subsidie van
de EU hiervoor ‘binnengehaald’. Die is uiteindelijk in
juli 2016 toegewezen. We waren toen al lang bezig
met de ombouw, want hoewel we hoopten op de
subsidie, vonden alle partners dat de bus er gewoon
móest komen.

KENNISDELING
Partners DEOdrive en Accenda lopen voorop op dit
gebied en hoewel het allemaal kleine bedrijven zijn,
willen zij hun kennis graag delen. Dat gebeurt vanuit
hen naar de studenten, maar ook andersom; bijvoorbeeld vanuit Barry naar Accenda. Dat is mooi om te
zien. De tijdens dit project opgedane kennis wordt
sowieso gedeeld met anderen, waarbij de veelheid
aan keuzes in een elektrificatietraject soms wel een
lastige factor is.

TIJD EN KOSTEN
De foodtruck zou eigenlijk al voor de zomer van 2016
klaar zijn, maar het bleek een veel ingewikkelder
proces dan gedacht. Ook is hij meer gaan kosten dan
voorzien, omdat de carrosserie niet sterk genoeg
bleek voor de batterijpakketten en de componenten
duurder waren dan verwacht. Dit komt ook omdat
er nog geen standaard was voor elektrificatie; het is
allemaal nog zo nieuw. En het is inherent aan innovatie.
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Barry Persoon wordt geïnterviewd voor de video
over de foodtruck (Foto: Frank van der Zwan)

WE HEBBEN ‘M OP
DE ROLLENBANK
GEZET OM TE KIJKEN
HOEVEEL VERMOGEN
EN KOPPEL HIJ
WERKELIJK HEEFT.
WE MOETEN WEL

OOK EEN KLASSIEKER

WETEN OF HIJ DE VAN

KAN ELEKTRISCH WORDEN

BRIENENOORDBRUG

BARRY PERSOON IS VANAF HET BEGIN VAN HET
PROJECT TWEEËNHALF JAAR ALS STUDENTPROJECTLEIDER BIJ DE FOODTRUCK BETROKKEN GEWEEST.
IN JAAR TWEE VAN DE OPLEIDING AUTOMOTIVE KOOS
HIJ VOOR DIT PROJECT, OOK OMDAT HIJ TOEN ZELF
EEN KLASSIEKER HAD; EEN TOYOTA COROLLA UIT
1973 – HETZELFDE BOUWJAAR ALS DE CITROËN HY.
BARRY’S AFSTUDEEROPDRACHT GING OVER HET
STANDAARDISEREN VAN HET OMBOUWPROCES VAN
EEN BESTAAND VOERTUIG NAAR EEN ELEKTRISCH
VOERTUIG, MET EEN FOCUS OP DE VEILIGHEID VAN DE
ELEKTRISCHE AANDRIJFLIJN.
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OP KOMT!

DE EERSTE DE BESTE
We gingen op zoek naar een HY-bus en
vonden de eerste in een dorp vlakbij mij,
voor 5.000 euro. Dat vonden we te veel,
dus zochten we verder. Toen hebben we
nog zo’n 25 bussen bekeken, allemaal in
het oosten van het land. Maar geen één zo
goed als die allereerste. Dus die hebben we
uiteindelijk toch gekocht. Een typisch geval
van de eerste de beste!

GOED EN VEILIG
Kunnen we zeggen dat de foodtruck in de praktijk
echt goed en veilig is? Dat was voor mij, ook in mijn
afstudeeropdracht, heel belangrijk. We hebben op dit
gebied veel gehad aan Bitter & Real. Zij hebben ook
een elektrische HY-foodtruck en hebben hun technische kennis en praktijkervaring met ons gedeeld.
Daardoor hebben we vaak dezelfde keuzes gemaakt
als zij. Dan moet je wel iets inleveren op de prestaties
van het voertuig, maar het is wel degelijk.

BREDE BLIK
Als projectleider heb je een brede blik
nodig; ik was van alle ins en outs van de
bus op de hoogte. Ook moest ik zorgen dat
iedereen zijn aandeel leverde. En ging een
volgende groep studenten verder met het
project, dan bewaakte ik de overdracht en
daarmee de voortgang. Ik heb hierdoor veel
geleerd over het leiden van een project.
Het hele ombouwproces van de bus is ook
vastgelegd. Hier kunnen anderen die een
bestaand voertuig willen ombouwen weer
van profiteren.

ANDER PERSPECTIEF
Studenten van Industrieel Product Ontwerpen hebben
de verkoopklep ontworpen. En door studenten van
de minor Business Model Innovator heb ik geleerd
vanuit een ander perspectief naar de bus te kijken,
namelijk het bewaken van de kosten. Ook de samenwerking met de mbo-studenten van Voertuigtechniek,
die de bus gedemonteerd en de motor eruit gehaald
hebben, was leuk.

ONDERWIJSPROJECT?
Veel docenten stonden achter dit project, maar
sommigen niet. Het was ook voor hen en de opleiding
een leerproces; willen we dit soort projecten wel
doen? Als hogeschool alleen kunnen we het in elk
geval niet; we hebben er echt een bedrijf als Accenda
bij nodig.
ACCENDA
Zonder Martin en John Seiffers van Accenda was
dit nooit gelukt. Zij hebben veel technische kennis,
werken heel projectmatig en zijn gewend met studenten samen te werken. Én zij namen uiteindelijk
de verantwoordelijkheid om de foodtruck af te
bouwen.
ELEKTRISCHE KLASSIEKER
Er is een groeiend bewustzijn rondom elektrisch
rijden en dit project is een schakel in deze transitie.
We hebben laten zien dat ook een klassieker
elektrisch kan worden en dat je niet alle goede
oude materialen zomaar moet weggooien.
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Tijdlijn
Elektrischaangedreven
aangedreven
Citroën
Tijdlijn project:
project: Elektrisch
Citroën
HY HY

februari 2015 t/m juli 2015
februari
2015 t/m
juli 2015 Citoën HY )
( O ntwerpen van
de elektrisch
aangedreven

( O ntwerpen van de elektrisch aangedreven Citoën HY )

september 2015 t/m februari 2016
september
t/m februari 2016
( A anschaf van een Citroën HY
( 1973 ) 2015
en plaatwerkreparatie
is uitgevoerd )

( A anschaf van een Citroën HY ( 1973 ) en plaatwerkreparatie is uitgevoerd )

februari 2016 t/m juli 2016
( S puiten van de Citroën HY en het monteren van de elektrische aandrijf lijn componenten in het voertuig )

februari 2016 t/m juli 2016
( S puiten van de Citroën HY en het monteren van de elektrische aandrijf lijn componenten in het voertuig )

juli 2016 t/m september 2016
( H et proefdraaien van de cateringvoorziening door eigenaar MaGuise )
( D e hoogvoltage componenten zijn nog niet aangesloten )

juli 2016 t/m september 2016
( H et proefdraaien van de cateringvoorziening door eigenaar MaGuise )
( D e hoogvoltage componenten zijn nog niet aangesloten )

september 2016 t/m februari 2017
( A ansluiten hoogvoltage componenten en voertuig testen onder begeleiding van het bedrijf Accenda )
( H et voertuig is RDW goedgekeurd op 2-2-2017 )

september 2016 t/m februari 2017
( A ansluiten hoogvoltage componenten en voertuig testen onder begeleiding van het bedrijf Accenda )
( H et voertuig is RDW goedgekeurd op 2-2-2017 )

Tijdlijn project gemaakt door student Barry Persoon
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DE VRAAG HOE JE EEN VOERTUIG

BLIJF ZOEKEN NAAR OPLOSSINGEN

SLIM KUNT OMBOUWEN VAN DE

ROELAND HOGT WAS VANUIT DE OPLEIDING AUTOMOTIVE

BLEEK ‘SPOT ON’ EN SLOOT

DE BEGELEIDEND DOCENT VAN HET FOODTRUCKPROJECT,
VERANTWOORDELIJK VOOR DE INHOUDELIJKE PROCESBEGELEIDING. HIJ WAS DE VERBINDING TUSSEN RDM COE EN
DE OPLEIDING, ONDERHIELD CONTACTEN MET ANDERE OPLEIDINGEN EN DEELDE DE OPGEDANE KENNIS. OOK WAS
ROELAND DE AFSTUDEERBEGELEIDER VAN STUDENTPROJECTLEIDER BARRY PERSOON.
SUPERGEMOTIVEERD
De studenten die meewerkten aan
het project waren supergemotiveerd. Omdat ze aan een concreet
product werkten, vonden ze dit
project erg leuk. Ze wilden er
echt iets van maken en hebben er
daarom ook veel vrije uurtjes in
gestoken.

LOSSE EINDJES
We zijn veel verschuldigd aan
bedrijven als Accenda, DEOdrive
en EV Europe voor het meedenken
en hun adviezen, bijvoorbeeld in
het onderzoeken van de mogelijkheden en de keuze van componenten. Zij hebben echt geholpen
alle eindjes aan elkaar te knopen.
Zonder Accenda was dit project
echt nooit geslaagd.

VERSLAGLEGGING
Er komt een overkoepelend
document over hoe je zo’n project
aanpakt binnen het onderwijs.
Mensen die ook zoiets willen doen,
kunnen hierdoor leren van onze
ervaringen.
SLAPELOZE NACHTEN
Waar ik wel een paar slapeloze
nachten van heb gehad, was de
vraag wie uiteindelijk project
eigenaar was. Die verantwoordelijkheid konden we vanuit het
onderwijs niet dragen. We hadden
echt een externe deskundige als
Accenda nodig om het product
te kunnen waarborgen. Dit is
een leerpunt voor ons geweest;
achteraf bezien hadden we dit
eerder in het traject helder moeten krijgen. Dit neem ik ook mee
in mijn nieuwe rol als practor bij
Noorderpoort: in een project móet
je de rollen en verantwoordelijkheden uitgebreid benoemen en
vastleggen.

ENE NAAR DE ANDERE BRANDSTOF

PERFECT AAN BIJ DE REGIONALE
EN LANDELIJKE AGENDA.

BUITENBEENTJES GEZOCHT
HANS VISSER IS DIRECTEUR VAN HET MOBIEL ERFGOED
CENTRUM, DAT HET NEDERLANDS MOBIEL ERFGOED OP EEN
DUURZAME MANIER WIL BEHOUDEN VOOR HET PUBLIEK EN
DE EIGENAREN. DE FOODTRUCK MAAKTE ALS TESTOBJECT
DEEL UIT VAN HUN PROJECT CLEAN & FUTURE PROOF
MOBILITY CONCEPTS.
OUD EN NIEUW
Wij willen op een andere manier
omgaan met mobiel erfgoed. Door
het samenbrengen van technologische innovaties uit de nieuwe
wereld met kennis uit de oude
kan mobiel erfgoed duurzamer en
goedkoper gerestaureerd worden
en in gebruik blijven.

DE RDW-(GOED)KEURING WAS
NATUURLIJK EEN HOOGTEPUNT,

MILIEU EN MONEY
Er moet kennis ontwikkeld worden
om klassieke auto’s in de binnen
stad te kunnen laten rijden, met
een moderne energiebron.
Behalve positief voor het milieu

MAAR MEEST BIJZONDER VOOR
MIJ WAS DE AANKOMST OP RDM;
DE BUS KWAM THUIS!
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Foto: Marcel Vogel

is hier ook gewoon geld mee te
verdienen. Daarom is het goed
jongeren hierbij te betrekken.
Het foodtruckproject past volgens
ons naadloos in de doelen van
de erfgoedsector.
ROLLEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN
Aan het begin was het een zoektocht naar de rollen en verantwoordelijkheden van alle partners.
Kon een onderwijstraject gecombineerd worden met een restauratieproject? Het ging er vooral om
een balans te vinden tussen drie

Foto: Jerry Lampen

culturen van onderwijs, bedrijven
en erfgoedsector. Het CoE heeft
daarin een verbindende rol.
BUITENBEENTJES
Niet elke docent heeft de vaardigheden of de tijd om innovatie toe
te passen in het onderwijs, en niet
elke student is geschikt om aan
zo’n project te werken. Je moet de
juiste skills hebben: nieuwsgierig
zijn, durven combineren van
ideeën en buiten de gebaande
paden willen treden. Dus vooral
geschikt voor buitenbeentjes.
NOG EEN KEER?
Dan moet het echt een onderwijsproject zijn, waarin ook ruimte is
voor bedrijven die het project zien
als R&D. Het opleveren van een
concreet product zou eigenlijk
nooit de doelstelling moeten zijn.
Het gaat vooral om het samen
ontwikkelen van kennis.
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WATT EEN FOODTRUCK!

BETROKKEN OPLEIDINGEN
Hogeschool Rotterdam

Van klassieker naar elektrische foodtruck

100 studenten

afkomstig van:
- Automotive
- Elektrotechniek
- Industrieel Product Ontwerpen
- Commerciële Economie

CITROËN HY
Bouwjaar 1973

Techniek College Rotterdam

Max. snelheid

4 studenten

90 km/u

afkomstig van:
- Voertuigtechniek

Actieradius

80 km

ELEKTROMOTOR
Vermogen

40 kW

Samen
werking

ONDERZOEK

Ontwerp: Boudestein Infographics

ONDERWIJS

ONDERNEMERS

1ste 100%

Elektrische
Foodtruck

De elektrische foodtruck is het testobject van het project
‘Standaardisatie in elektrificatie’, deelproject van ‘Clean &
Future Proof Mobility Concepts’. Dit project is gerealiseerd
in een samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en
ondernemers. De opgedane kennis wordt breed gedeeld.

ACCU’S
Aantal

van Rotterdam

Oplaadtijd

135 5 -10 uur

afhankelijk van 1 fase tot 3 fase

februari - juni ‘15

september ‘15 - januari ’16

november ‘15

februari ‘16 - februari ’17

2 febuari ‘17

maart ‘17

maart ‘17 - juli ’18

PROJECTPLAN

ONTWIKKELING

AANSCHAF VOERTUIG

ELEKTRIFICATIE

KEURING

IN GEBRUIK

ONDERZOEK

2015
Voorbereiding en
opstellen projectplan

?

2016
Ontwerp voertuig,
business development,
procesmanagement

2017/2018

Ombouw/elektrificatie

RDW-gekeurd

In gebruik als foodtruck
op events en festivals
door Ma Guise Catering

Onderzoek prestaties voertuig door
opleiding Automotive en Kenniscentrum
Duurzame HavenStad

Dit project is mogelijk gemaakt met subsidie van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) van de Europese Unie.

Een samenwerkingsschool van Albeda en Zadkine

12 |

| 13

Foto: Marcel Vogel

WIJ VINDEN HET

KENNIS OVERDRAGEN

HEEL BELANGRIJK

AAN STUDENTEN

OM ONZE KENNIS AAN
STUDENTEN OVER TE
DRAGEN; HOE PAK JE
ZO’N GROOT PROJECT
NOU AAN?

MARTIN SEIFFERS IS DIRECTEUR VAN ACCENDA,
HET BEDRIJF DAT DE FOODTRUCK BINNEN DE
BETAFACTORY HEEFT AFGEBOUWD, SAMEN MET
STUDENTEN AUTOMOTIVE VAN HOGESCHOOL
ROTTERDAM. HIJ RUNT DIT BEDRIJF SAMEN
MET ZIJN BROER JOHN EN IS GEWEND BINNEN
DE ‘TRIPLE HELIX’ (SAMENWERKING ONDERWIJS,
ONDERZOEK EN BEDRIJVEN) MET STUDENTEN
SAMEN TE WERKEN. MET EEN EERDER EN
VERGELIJKBAAR VOERTUIGCONCEPT, DE
EKOLECTRIC, WONNEN ZIJ DE DE PRO-MOTOR
AWARD 2016 VOOR BESTE SAMENWERKINGS
PROJECT.
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INTEGRATOR
Onze rol is die van integrator; het realiseren
en detailleren van de ideeën van de studenten op een veilige en verantwoorde manier.
Zij hebben de meeste voorbereidingen
gedaan en de foodtruck ontwikkeld tot een
bepaald niveau. Accenda heeft vervolgens
de componenten aan elkaar gekoppeld,
geprogrammeerd en de ‘Human Machine
Interface’ gemaakt. Daarbij hebben we
soms te dealen met keuzes die eerder in
het traject al door studenten gemaakt zijn.
Dat is wel een uitdaging, omdat het niet
per se onze keuzes zouden zijn, maar ook
erg leuk. Je maakt er met elkaar een goed
product van.
DRAAIENDE WIELEN
We hebben veel uitdagingen gehad, maar
kwamen toch iedere keer een stapje verder
met elkaar. Dat de (elektrisch aangedreven)
wielen draaien lijkt misschien vanzelf
sprekend, maar die eerste keer is toch
wel even een moment en super om met
elkaar te vieren. Zo ga je van moment

naar moment, met als hoogtepunt natuurlijk de
goedkeuring door de RDW.
GESTRUCTUREERD WERKEN
Studenten moeten vaak nog leren netjes en gestructureerd te werken. Niet alleen moeten ze hun
omgeving netjes houden, ook het afgeleverde werk
moet goed zijn. Het is hier geen proefopstelling;
dit is echt werk voor een betalende klant. Werk je
gestructureerd, dan heb je een streepje voor. Ook
binnen de opleiding moet hier dus aandacht aan
besteed worden, net als aan samenwerking met
andere disciplines. Ik hoop dat er door dit project nog
meer samenwerking komt tussen opleidingen als
Elektrotechniek, Werktuigbouwkunde, Mechatronica
en Automotive en met andere opleidingsinstituten
zoals de Haagse Hogeschool.

ELEKTRISCHE EYECATCHER
Zo’n 100% elektrische foodtruck is een echte eye
catcher, die de aandacht trekt van pers en publiek.
Het is een beleving, die ook bijdraagt aan de bewustwording rondom elektrisch rijden. We hebben laten
zien dat je door elektrificatie een voertuig duurzaam
kunt maken en dat ‘weggooien’ eigenlijk verspilling
is. En elektrisch rijden is gewoon de toekomst. Het
is dus ook voor de opleiding belangrijk daarin een
switch te maken en niet meer alleen te focussen op
verbrandingsmotoren.
MONITORING
We blijven betrokken bij het project tijdens de monitoring van de foodtruck. Kloppen de dingen die we met
elkaar berekend en gemaakt hebben met de realiteit?
Wij zijn daarin volgend; de hogeschool bepaalt hoe en
wat er gemonitord wordt. Maar ook daarin staat voor
ons het kennisdelen voorop.

SCHAKELBAK
Normaal gesproken heeft een elektrische auto een
automaat. De HY heeft echter een schakelbak,
waardoor we met een lichtere motor konden werken.
Dat was voor ons een bevestiging van de simulatiemodellen.
| 15

Foto: Marcel Vogel

ACHTERAF BEZIEN
HADDEN WE OOK
STUURBEKRACHTIGING
MOETEN INBOUWEN,
WANT HET IS EEN HELE
KLUS DE FOODTRUCK OP
HET GRAS TE PARKEREN.
WE HEBBEN DE HELE

STUDENTEN DRAGEN BIJ

BUS GEËLEKTRIFICEERD,

AAN HET ONDERZOEK

BEHALVE HET STUUR…

FRANK RIECK IS LECTOR SMART E-MOBILITY BIJ
KENNISCENTRUM DUURZAME HAVENSTAD VAN
HOGESCHOOL ROTTERDAM. DAAR ONDERZOEKT
HIJ DE MOGELIJKHEDEN VAN ELEKTRISCHE
STADSMOBILITEIT EN LEVERT MET ZIJN TEAM
EEN BIJDRAGE AAN EEN STILLERE, SCHONERE
EN ENERGIEZUINIGERE REGIO. VANUIT ZIJN
LECTORAAT IS HIJ OOK BETROKKEN BIJ HET
ONDERZOEK NAAR HET GEBRUIK VAN DE
FOODTRUCK.

ZONDE VAN DE KLASSIEKER
Toen ik voor het eerst hoorde over dit elektrificatieproject vond ik het zonde van de
originaliteit van de klassieker. Maar er zijn
genoeg Citroën HY’s, dus één minder is niet
erg.
UNIEK LEERPROJECT
We hebben dit project zoveel mogelijk laten
lijken op echte autoproductie. En we hebben
de grenzen opgezocht van wat je als school
kunt doen. Studenten kunnen gewoon niet
eindverantwoordelijk zijn voor zo’n voertuig
en de hogeschool ook niet. Daarom is het
heel goed dat hij is afgebouwd bij Accenda.
Dit was een uniek leerproject met een doel.
We hebben ook alles gedocumenteerd, dus
het is een prachtig voorbeeld van disseminatie en validatie van kennis.
ELEKTRISCH=BETER
Elektrisch rijden is veiliger, vloeiender,
goedkoper en dus echt beter. Een elektrisch
voertuig is veel simpeler dan een met een
verbrandingsmotor. Daarin zitten zo veel
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onderdelen en systemen. Met alleen een elektromotor en een batterij versimpel je het product en
dus verbeter je het daar ook mee. Veel problemen
verdwijnen door elektrificatie.
KOUDWATERVREES
Studenten Automotive werken nog gewoon met
verbrandingsmotoren en dat is ook goed; ze moeten
leren van het verleden en werken aan de toekomst.
De koudwatervrees rond elektrisch moet weg.
Voor kennis van de nieuwe technieken is dit project
een katalysator. Wij waren als eerste opleiding in
Nederland met e-Mobility bezig. Het is prachtig om te
zien hoe zo’n project studenten begeistert; het wordt
ineens leuk!
FLIPPING THE CLASSROOM
We moeten meer toe naar theorie die verscholen is in
projecten. Studenten ontdekken vooral door te doen.
De klas wordt dan meer een plek om te evalueren.
Daarom is dit project heel nuttig voor het beroepsonderwijs en een goed voorbeeld van ‘flipping the classroom’. Voor docenten is dit misschien organisatorisch
lastig, maar uiteindelijk ook een leukere manier van
‘lesgeven’.

NIEUWE MANIER VAN ONDERZOEK
Met dit project dragen studenten direct bij aan het
onderzoek en het krijgt daardoor ook een enorme
push. Het is een nieuwe manier van het organiseren
van onderzoek.
ZELFRIJDEND
Als alles aan een auto elektrisch is, is deze veel
gemakkelijker zelfrijdend te maken. Dat voert voor
de HY nog te ver, maar in nieuwe projecten willen
we uiteindelijk vrachtwagens en personenauto’s zelfrijdend maken.
OPTIMISTISCH
Door zo’n project te doorlopen met studenten
verander je eigenlijk al de maatschappij. Wij geven
de aanzet door de richting te wijzen waarin het beter
kan, maar zij gaan het verschil maken. Soms is er
een nieuwe generatie nodig om een verbetering door
te voeren. Wij zijn gewend aan iets dat eigenlijk niet
meer acceptabel is. Als je nu vraagt wie er voor vervuiling is, wie graag veel betaalt voor zijn mobiliteit,
zegt niemand ja. Daarom ben ik optimistisch dat het
gaat gebeuren, want ik weet wie het gaan doen!
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HET VERHAAL WERKT GEWOON
EVEN WENNEN
Zo’n elektrische foodtruck is even
wennen. Een ouder voertuig vergt
sowieso meer onderhoud natuur
lijk, maar we hebben ook wel
wat onderhoudsperikelen met de
batterijen gehad. En hebben ook
wel eens langs de kant van de weg
gestaan ermee. Maar we weten nu
hoe het beestje werkt en hebben
een goede beheerder in Garage
Hoeke.

DE FOODTRUCK HEEFT

DUIDELIJKE ROLLEN
Wat we echt geleerd hebben in dit project is dat je
de rollen van tevoren duidelijk moet hebben. Wie
is waarvoor verantwoordelijk? Ma Guise Catering
is de eigenaar, MEC de opdrachtgever, maar RDM
CoE kon niet de uitvoerder zijn. Wij konden die ver
antwoordelijkheid als onderwijs niet dragen, maar
gelukkig vonden we daarin Accenda als onmisbare
partner.

KENNIS BORGEN
Te veel nieuwe kennis blijft onbenut, omdat deze
slecht geborgd wordt. Docenten krijgen daar geen
opdracht toe. Hierdoor komen de activiteiten soms
te veel naast het onderwijs te staan, in plaats van
daar echt deel van uit te maken. De meeste kansen
voor kennisborging liggen in de verbinding tussen
de CoE’s en lectoraten, omdat dit de enige plek in
het systeem is om nieuwe kennis te borgen.

Ans Boersma, projectmanager

Martin Seiffers, directeur Accenda

---------------------------------------------------

---------------------------------------------------

DENNIS RENS IS ALGEMEEN DIRECTEUR VAN HUIS VOL

WAARDE AL MEER DAN

SCHAKEL JE NETWERK IN
Lector Frank Rieck heeft veel goede connecties,
waar we dankbaar gebruik van hebben gemaakt.
Daarvan heb ik geleerd dat je gelijk je netwerk in
moet schakelen. Je moet niet alles alleen, of eerst
zelf, willen doen.

SMAAK, WAARBINNEN ZES CATERINGLABELS SAMENWERKEN

BEWEZEN

Barry Persoon, student Automotive

MEDE-UITDAGINGHOUDER
Er komt veel kijken bij een project als dit, zeker
met alle samenwerkingspartners die erbij betrok
ken zijn. Met een fulltime baan als directeur kun
je dit er niet ‘even bij’ doen. Ik was de enige in mijn
organisatie die dit project deed, maar ik had er
beter een mede-uitdaginghouder bij kunnen
zoeken.

---------------------------------------------------

Dennis Rens, directeur Huis vol Smaak

MENSEN MEEKRIJGEN
De belangrijkste lessen voor mij waren dat je het
wel als project moet blijven zien en niet alleen
als onderwijs. Dat je niet moet focussen op de
onzekerheden, maar moet blijven zoeken naar
oplossingen. Hiervoor moet je mensen mee zien te
krijgen en de samenwerking met anderen zoeken.

---------------------------------------------------

Dennis Rens (tweede van links) samen met de hogeschool
studenten bij de net aangeschafte Citroën HY

– ONDER ANDERE MA GUISE CATERING EN GRAND CATERING.
DE WATT VALT ONDER DIT LAATSTE, DUURZAME LABEL, DAT
STREEFT NAAR EEN ZORGVULDIGE BALANS TUSSEN MENS,
PLANEET EN WINST. MINDER ENERGIEVERBRUIK, MINIMALISERING VAN WATERGEBRUIK EN LOGISTIEKE EFFICIËNTIE
ZIJN DAARBIJ BELANGRIJKE SPEERPUNTEN. EEN ELEKTRISCHE FOODTRUCK PAST HIER PERFECT BIJ.
PERSONEELSFEEST
Ik caterde eens, als oud hoge
schoolstudent International
Business & Management, een
personeelsfeest van Hogeschool
Rotterdam. Daar raakte ik in
gesprek met Bert Hooijer (ouddirecteur RDM CoE) over catering op hogeschoollocaties. Een
tijd later zijn we de RDM Kantine
begonnen.
LEERWERKTRAJECT
Bij Automotive gingen ze een
Citroën HY ombouwen naar elektrisch en wij wilden heel graag
een (elektrische) foodtruck in ons
assortiment. Zo is het balletje
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LESSONS LEARNED

gaan rollen. Het is ook gaaf dat
deze foodtruck binnen een leerwerktraject is gerealiseerd. Wij
vinden het leuk en belangrijk om
daar aan bij te dragen.
GA ERVOOR
Alle betrokkenen hebben er
heel erg hun schouders onder
gezet. Ik vond het heel mooi om
te zien hoe ook de studenten er
helemaal voor gingen. Vooral
Barry, die op een gegeven moment
echt op z’n tandvlees liep maar
zei ‘ik ga het afmaken ook’. Die
drive had ik zelf nog niet op die
leeftijd.

EEN HOOP GELD EN MOEITE
GEKOST, MAAR HEEFT ZIJN

MULTI-INZETBAAR
Het is heel handig dat de Watt
modulair is en van alles kan cateren. Daardoor is hij ook multiinzetbaar. En omdat hij elektrisch
is, mag hij ook op events binnen
staan. Dat mogen bezinefoodtrucks niet. De truck wordt 60 tot
70 keer per jaar geboekt en staat
vooral op business-to-business
events. Gemeente Rotterdam
heeft ‘m een paar keer ingezet,
hij heeft op de klantendag van
Shell gestaan – maar stond ook
op De Vrienden van Amstel Live
bijvoorbeeld.
ATTENTION GRABBER
Als cateraar moet je het anders
dan anderen willen doen. Een
duurzame foodtruck werkt goed
als ‘attention grabber’ en heeft
ons veel gebracht. Onze klanten
willen tegenwoordig graag iets
duurzaams op hun event. We
nemen de truck vaak mee op
klanttours en merken dat het
verhaal gewoon werkt. Mensen
willen dan ook even op de foto met
de truck. De Watt is een hele fijne
marketingtool.

Roeland Hogt, docent Automotive
--------------------------------------------------FOCUS OP ONDERWIJS
De afspraak om een kant en klaar product op een
vooraf vastgesteld moment te willen opleveren,
ging eigenlijk een stap te ver. Bij een project als dit
zou de focus op het onderwijs moeten liggen, en
niet op de oplevering van het eindproduct.

TUSSENVORM
RDM CoE is de tussenvorm waar we lang naar
hebben gezocht. We hebben het vanuit het onder
wijs geprobeerd, maar daar gaat het om kennis
overdracht en niet om realisatie. We hebben het
vanuit het onderzoek geprobeerd, maar daar gaat
het om kennis en niet om producten. Het CoE is
de neutrale ontmoetingsplaats tussen onderwijs,
onderzoek en bedrijven waar ze in alle drie geïnte
resseerd zijn. Het CoE is de verbindende factor; de
driehoek is gesloten.

Frank Rieck, lector
---------------------------------------------------

Hans Visser, directeur Mobiel Erfgoed Centrum
---------------------------------------------------
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THANKS & SPIN-OFF
HY’S MOOI

HY's Mooi is een revisiebedrijf dat met een flink stuk liefde en professionaliteit Citroëns HY’s weer bedrijfszeker
maakt. Het bedrijf is gestart in 2001, toen ze niemand
konden vinden die hun HY echt netjes kon reviseren. Dit
bleek een succesformule. Je kunt bij Hy’s Mooi terecht
als je je HY weer ‘als nieuw’ wilt hebben. Ze demonteren
de HY (of een deel daarvan), kijken alles na en repareren
of vervangen de noodzakelijke onderdelen. Voor de Watt
hebben ze een (tijdelijke) koets naar Rotterdam gebracht
voor opname van de maten. Ook hebben zij plaatwerk en
onderdelen geleverd. De verwijderde benzinemotor van
de Watt heeft bij HY’s Mooi weer een tweede leven
gekregen.
 www.hysmooi.nl

BITTER & REAL

De Watt is mede mogelijk gemaakt door de genereuze
kennisdeling van het team van Bitter & Real. Want net
als de Watt was hun coffee truck ook ooit een oude,
benzineslurpende Citroën HY. Nu is het een volledig
elektrische oldtimer met zonnepanelen op het dak. De
truck rijdt op een 300kg accupakket en deze accu wordt
ook gebruikt als power bank voor de espressobar. De
bonen die ze voor hun koffie gebruiken worden gebrand
in hun eigen branderij. Naast high quality koffie zorgt
Bitter & Real ook voor home made sweet treats.
 www.bitterandreal.nl

LEKKERETREK

Zoon Jetze en vader Herman bedachten in 2012
LekkereTrek, ontstaan uit liefde voor eten en hun natuur.
Hun missie is om mensen op straat te verwennen met
heerlijk eten, zodat ze zich thuis ook gaan verwennen
met beter eten. LekkereTrek biedt een heerlijke en eerlijke hap aan van regionaal Fries of Groninger oorsprong
en met het seizoen mee. Ook LekkereTrek bedanken wij
voor het delen van de kennis over hun eigen elektrische
foodtruck.
 www.lekkeretrek.com

GARAGE HOEKE

Als hij niet op een event staat, is de Watt te vinden bij
Garage Hoeke (Mobiliteitscentrum Pijnacker), waar de
foodtruck met liefde wordt onderhouden. De familie
Hoeke staat paraat voor uw APK-controle, uw lente- of
herfstcheck en het reguliere professionele onderhoud
van alle voorkomende automerken.
 www.mcpgaragehoeke.nl
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EV EUROPE

EV Europe is voortgekomen uit een fusie tussen
twee marktleiders op het gebied van elektrisch rijden:
Heijnsdijk Electric Cars en EV Custom. Het bedrijf
is hiermee een belangrijke speler geworden op het
gebied van elektrische mobiliteit en lithium accu
systemen volgens een one-stop-shop concept. EV
Europe heeft het volledige ombouwsysteem geleverd
van de Watt en de daarbij behorende certificering, die
geleid heeft tot de succesvolle goedkeuring van de RDW.
 www.eveurope.eu

HERITAGE RESTORATION COMPANY

Tristan van der Stel van Heritage Restoration Company
heeft de carrosserie van de Watt hersteld en voorzien
van nieuw plaatwerk. Hij restaureert al vanaf zijn zestiende oldtimers en doet dat met veel passie en liefde
voor het vak. Tristan ziet het als zijn missie om als
restaurateur het mobiele erfgoed mee te helpen in stand
houden en waar mogelijk aan te vullen met zijn restauratieprojecten.
 www.heritagerestorationcompany.com

FOODTRUCK CARDEA

Cardea helpt gezinnen met kinderen en jongeren van
0 tot 23 jaar met ontwikkelings- en gedragsproblemen.
Cardea heeft nu een wel héél bijzondere vorm gevonden
voor het helpen van jongeren, namelijk het (om)bouwen
van een foodtruck! Naar voorbeeld van de Watt hebben
ze ook gekozen voor een Citroën HY. De jongeren die aan
de truck werken, hebben veelal eigen regie, met uiteraard een ondersteunend kader. Ze bedenken, ontwerpen,
werven fondsen en bouwen alles zelf – uiteraard bijgestaan door partners als EV Europe voor de elektrische
aandrijflijn. Op dit moment is de oude HY ontmanteld; de
motor is eruit en de carrosserie wordt hersteld. Daarna
komen de batterijbakken erin en wordt een verkoopluik
gemaakt. Als alles volgens plan verloopt, rijdt de bus
in september zijn eerste rondjes. Geweldig om te zien
hoe zo’n project deze jongeren verantwoordelijkheid
geeft en leert en uitdaagt het beste uit henzelf te halen.
Sommigen van hen hebben mede door dit project zelfs al
een baan gevonden!
 www.cardea.nl
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CONTACT

INNOVATIE VOOR HAVEN EN STAD
Bij RDM Centre of Expertise (RDM CoE)
werken studenten, docenten en onderzoekers
van Hogeschool Rotterdam – vanuit verschil
lende vakgebieden – samen met ondernemers
aan technische innovaties voor haven en stad.
Op de campus van RDM Rotterdam is hiervoor
een leerwerkomgeving ingericht die lijkt op de
praktijk en is voorzien van allerlei faciliteiten.
Ook organiseert RDM CoE events die jongeren
enthousiast maken voor een studie of baan in
de techniek. Zo dragen wij bij aan innovatief en
toekomstbestendig techniekonderwijs.
Heijplaatstraat 23
3089 JB Rotterdam
010 - 794 9292
rdmcoe@hr.nl
www.rdmcoe.nl
Wil je op de hoogte blijven van onze projecten
en activiteiten? Meld je aan voor onze nieuws
brief en volg ons op social media!



VEDGE
VEGAN FOOD
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FOODTRUCK WATT
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COLOFON
Studenten van de opleiding Automotive
van Hogeschool Rotterdam hebben –
in opdracht van Ma Guise Catering en in
samenwerking met ondernemers, onder
zoekers en studenten van andere opleidin
gen – een klassieke Citroën HY omgebouwd
tot de eerste 100% elektrische foodtruck
van Rotterdam; de Watt. RDM Centre of
Expertise deed het projectmanagement.
Bekijk onze video over de foodtruck,
lees interviews en nog veel meer op
www.rdmcoe.nl/projecten/foodtruck.

De elektrische foodtruck is het test
object van het project Clean & Future
Proof Mobility Concepts van het Mobiel
Erfgoed Centrum, mede gefinancierd
door het Europees Fonds voor Regionale
Ontwikkeling (EFRO) van de Europese Unie.
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