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‘Over vijf jaar boomt
de elektrische auto’
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De grote boom voor de elektrische auto blijft voorlopig uit.
Wanneer komt die er en zijn we er klaar voor? Dat vroegen
we aan expert Arthur Vijghen. “Op dit ogenblik zijn we nog
mee in Vlaanderen en België, maar op de verwachte
enorme sprong van de elektrische auto zijn we helemaal
niet voorbereid. En die komt er snel aan, over vijf jaar
beginnen we massaal elektrisch te rijden.” Lees het artikel
vanaf p. 14.
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