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We zagen je net aan komen rijden. Ver weg geweest?
,,Ik kom net terug van huisartsenpraktijk Zon-
ne oord. Ik werk daar op de vrijdagen als vaste 
waarnemer.’’ 
Waarom rijd je in een deelauto?
,,Wij hebben een half jaar geleden onze VW 
Cali fornia, een T5 voor de kenners, verkocht. 
Toen zijn we overgestapt op deelauto’s.’’
Waarom deden jullie het campertje weg? 
,,Veel kamperen deden we niet. En voor een 
auto die bijna de hele dag stil staat, vergde hij 
in toenemende mate onderhoud. Onze jongste 
zoon moest wel even slikken. We hebben toen 
besloten om geen auto meer aan te schaffen. 
Best spannende besluiten.’’
Bevalt dat een beetje, een deelauto?
,,Haha, vraag dat maar niet aan mijn man, die 
vond een auto voor de deur wel handig! Mij be-
valt het eerlijk gezegd uitstekend. Ik beschouw 
het gewoon als mijn eigen auto. Meestal ga ik 
op mijn elektrische fiets, maar af en toe ga ik 
met de deelauto. Bijvoorbeeld voor een week-
endje weg, of last minute met slecht weer op 
een werkdag.’’ 
Wat voor deelauto gebruik je?
,,Sinds kort zijn we lid van MyWheels, waar ik 
erg enthousiast over ben. Ze bieden veel keuze 
met verschillende soorten elektrische auto’s 
en hebben een ruime dekking in de stad. In 
beide delen van de Vogelwijk staat er nu een 
elektrische Renault ZOE met een actieradius 
van 300 km. Dat leidde wel even tot gejuich bij 

mijn man: een auto dichterbij in de buurt. Als 
je verder weg wilt, tot 400 km, met meer ba-
gage, dan kun je een Hyundai Kona of een Kia 
E Nero gebruiken.’’ 
Zijn er ook alternatieven?
,,We hebben ook een abonnement op Green-
wheels. Dat deelautobedrijf heeft een vaste plek 
aan het eind van de Kwartellaan en een handig 
bestelwagentje aan het Goudenregenplein. 
Maar die zijn nog niet elektrisch. Wel kun 
je tegenwoordig ook elektrische bakfietsen 
huren. Er staat er eentje naast de notenbar aan 
de Goudsbloemlaan. Verder kun je natuurlijk 
via SnappCar auto’s uit de eigen buurt huren, 
waaronder de Peugeot e-2008 van Rutger-Jan 
en Amanda Schoen.’’
En hoe gaan jullie op vakantie?
,,In de zomer zijn we met de nachttrein op va-
kantie naar Oostenrijk geweest. Bij aankomst 
hebben we bij het station een deelauto gehuurd 
van de ÖBB. Dat was een mooi avontuur. Verder 
kun je voor een lange vakantie natuurlijk altijd 
een auto uit het fossiele tijdperk gebruiken.’’ 
Is je man al overtuigd?
,,Steeds meer. Hij is meer een fietser, dus 
hoe minder blik op straat, hoe beter. Idealiter 
komen er meer deelauto’s en minder eigen au-
to’s, te beginnen met al die ‘tweede’ auto’s. Dat 
lost ook de parkeerproblemen in de Vogelwijk 
op. Iemand moet daar natuurlijk mee begin-
nen. En dat het duurzamer is, is voor hem wel 
een selling point.’’
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Janet Kist rijdt enkel nog in deelauto’s
Door Guus Meijer

Een gesprek met enthousiast deelauto-gebruikster Janet Kist, 
die met haar gezin aan de Kwikstaartlaan woont. 

,,Mijn man raakt steeds meer overtuigd.”




