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Naar Brussel en Terug
Eindelijk... we rijden. Op het laatste moment moesten de oranje hesjes nog op de achterbank
gesmeten worden (“Is in Duitsland en Frankrijk verplicht! Je weet niet waar we nog terecht-
komen!”) en de handtas achter de stoel gestopt, maar nu rijden we. We gaan naar Brussel om
een oude bekende plek te bezoeken (“Het staat er nog!” “Ja, het staat er nog.”) en om gewoon
een dagje weg te zijn. Misschien wel twee. Maar nu eerst... op weg. 

“Moet je nog tanken?” 
“Hij staat op twintig procent. Ik tank wel ergens langs de snelweg. Is niet duurder dan bij de
Texaco om de hoek.” 
“Okee.”

Het grote Shellstation voorbij Utrecht. Ik rijd naar het meest rechtse tankeiland – of heet het
geen eiland? Ik bedoel de speciale verhoging waar de tankinstallatie op staat. De auto voor
ons is net klaar en rijdt weg op het moment dat wij er aan komen. Mooi zo. De pompbediende
steekt zijn hand op ten teken dat hij weet wat de bedoeling is. Ik stap uit, begroet de man en
maak met de sleutel de klep van de laadsleuf los. Met een geroutineerd gebaar klapt de man
de hendels uit en trekt in een vloeiende beweging de accuhouder uit de sleuf. De wieltjes
klappen uit en hij duwt de houder naar de open laadsleuf in de accuwand van het station. Hij
geeft hem een duwtje en als een ouderwetse videocassette verdwijnt de houder in de wand.
Dan pakt hij een volle houder verderop uit de wand – alle tien de ledjes zijn groen – klapt de
wieltjes uit, rolt hem naar de auto en duwt hem in de laadsleuf. Klepje dicht en op slot –
veiligheid voor alles. “Mag ik uw pas?” Ik heb hem al in mijn hand. Even scannen, een blieb
en klaar. “Goede reis.” “Bedankt en tot ziens.”

“Drie minuut eenenveertig.” 
“Klok je nog steeds? Je weet toch inmiddels wel dat het altijd zo'n beetje rond de vier minuten
is.” 
“Ja, maar weet je nog in het begin? Toen iedereen zei dat het met de elektrische auto nooit iets
zou worden vanwege dat laden? En dat jij toen met dit idee kwam en niemand er iets van
wilde weten? Ik vind het leuk om elke keer weer bevestigd te krijgen dat het wél het goede
idee was.” 
“Ja,  maar  kind,  dat  is  al  vijftien jaar  geleden.  Inmiddels  werkt dit  al  weer zo'n vier  jaar,
iedereen is heus wel overtuigd, hoor.”
“Hier, heb je een appelsappie.” 
“Dank je wel, lieverd.”
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Inleiding
Er is de laatste tijd veel te doen over de schade die voertuigen met verbrandingsmotoren toe-
brengen aan het milieu. De eenvoudigste oplossing - het rijden beperken - is niet realistisch.
Elektrisch aangedreven voertuigen vormen een goed alternatief, maar hebben tot nu toe drie
grote bezwaren: de accu's zijn te duur, de actieradius is te beperkt en het opladen duurt te
lang. Deze bezwaren vormen het grote struikelblok voor de massale toepassing van elektri-
sche voertuigen. Ik heb een oplossing gevonden die deze bezwaren wegneemt en die oplos-
sing ga ik in het hiervolgende stuk presenteren.

Waarom elektrisch aangedreven voertuigen?
De nadelen van voertuigen met  motoren die lopen op fossiele  brandstoffen zijn algemeen
bekend. De ontwikkeling van de elektrische voortstuwing is een logische: het verbruik van
fossiele brandstoffen wordt beperkt en de slechts tot op zekere hoogte controleerbare uitstoot
van giftige stoffen per voertuig wordt ermee gestopt. Dat het opwekken van elektriciteit in
klassieke centrales zelf ook uitstoot veroorzaakt blijft een nadeel, maar een nadeel dat veel
beter in de hand te houden is: de schoorsteen van één centrale is veel eenvoudiger van allerlei
filters te voorzien dan de uitlaten van miljoenen auto's.

Elektrische auto's hebben nog andere, intrinsieke, voordelen: door hun aard leveren elektro-
motoren bij elk toerental het maximum koppel, dus de maximum trekkracht, ze hebben geen
versnellingsbak nodig, ze bouwen veel compacter, ze hebben minder bewegende delen waar-
door ze een langere levensduur hebben en noem nog maar een paar zaken op. De volgende
stap zal de aandrijving met de in-wiel-elektromotor zijn: met een elektromotor in elk wiel heb
je geen aandrijftrein meer nodig waardoor je gewicht bespaart en ruimte krijgt voor de accu-
houder plus je hebt vierwielaandrijving die elektronisch per wiel geregeld kan worden. Kan
het gavanceerder? En een kapotte motor vervang je door het wiel te vervangen. 

Waarom werkt het niet?
Verschillende autofabrikanten (Japanse, Duitse, Franse) brengen elektrisch aangedreven voer-
tuigen op de markt. Een echt verkoopsucces is het niet, daardoor zie je ze nauwelijks in het
woon-werkverkeer en dus moeten de fabrikanten steeds meer op zoek naar exotische (lees:
gesponsorde) toepassingen om ze in de aandacht van het publiek te houden. De reden van de
terughoudendheid van de automobilist is gelegen in de beperkte actieradius die elektrische
auto's nu eenmaal hebben. De accu's die de stroom moeten leveren zijn duur, ze hebben een
beperkte capaciteit en als die op is, sta je stil. Het bijladen van deze accu's duurt een paar uur
(met  krachtstroom iets  korter),  en  dit  is  wat  de  elektrische  auto  onbruikbaar  maakt.  160
kilometer rijden en dan acht uur moeten laden, je auto te moeten laten wegslepen omdat je
zonder stroom bent komen te staan - het is niet te doen.

Oplossingen
Autofabrikanten hebben van alles geprobeerd om iets aan de beperkte actieradius en de lange
oplaadtijd te doen. Toyota kwam als eerste met de zogenoemde hybride auto: aandrijving door
naar keuze elektromotoren of een lichte verbrandingsmotor. Eigenlijk is het een krankjorem
idee:  twee complete  aandrijfsystemen in één voertuig!  Chevrolet  ontwikkelde een variant:
aandrijving door elektromotoren die door accu's gevoed worden die op hun beurt door een
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lichte verbrandingsmotor opgeladen worden. BMW komt met veruit het slechtste idee: voor
het dagelijks gebruik neem je de elektrische auto en voor de lange afstanden (op vakantie naar
het buitenland!) ruil je hem om voor een auto met verbrandingsmotor!

Ook aan de hoge kosten voor de fabricage van de accu's proberen de fabrikanten iets te doen:
Renault brengt een keur aan elektrische auto's op de markt waarvan de prijs van de accu's niet
in de aanschafprijs is opgenomen. Zo kunnen ze hun auto's tegen een concurrerende prijs aan-
bieden. De koper moet de accu's dan leasen van Renault, dat vervolgens voor het onderhoud
en de tijdige vervanging zorgt.

Het zijn oplossingen die iets helpen, maar ze zijn niet afdoende. Er moet iets bedacht worden
dat echt in één klap alle bezwaren opheft. Die oplossing heb ik.

De accupool
De beslissende stap om het gebruik van elektrisch aangedreven voertuigen aantrekkelijk te
maken ligt in het wegnemen van de problemen met betrekking tot de toepassing van de accu.
Dat kan door de accu makkelijk omwisselbaar te maken. Lege accu eruit – volle accu erin en
rijden maar. Laat dit regelen door de benzinemaatschappijen – zij beschikken over een fijnma-
zig netwerk van stations die volledig toegerust zijn voor deze taak en ze doen het immers al
voor de andere brandstoffen.

In het kort:
1. Maak de accu snel uitwisselbaar: klik los – klik vast.
2. Standaardiseer de vorm en de aansluiting.
3. Breid de bestaande benzinestations uit met een accuverwisselstation.
4. Zie de accu als een verwisselbare benzinetank: raakt-ie leeg, rij dan naar het dichtstbij-

zijnde benzinestation en wissel hem om voor een volle. 

Dit systeem noem ik voorlopig “de accupool”, analoog aan de “carpool”: we gebruiken met
z’n allen een aantal accu’s waarmee we “poolen”, want de accu zit niet meer vast in het voer-
tuig gemonteerd, maar kan eenvoudig verwisseld worden voor een volle. (En elke accu heeft
twee polen.)

Het idee van het omwisselen van de accu’s is door de firma Better Place in de praktijk ge-
bracht. Zij leverde een omwisselstation met een ondergrondse robot die de lege accu uitneemt
en een volle terugplaatst. Alleen voor de Renault en tot nu toe alleen in Israël, Finland en op
Schiphol. In 2013 is de firma Better Place failliet gegaan. Jammer, want ik had ze willen vra-
gen hoe ze hun ondergrondse installatie beschermen tegen zwerfvuil en regen en wat er ge-
beurt als de installatie in storing valt.

Toelichting
Technisch moet het voor de autofabrikanten vrij eenvoudig zijn om de voertuigen zo te ont-
werpen dat de accu heel makkelijk en snel te verwisselen is. Het gewicht – gemiddeld 200
kilo – kan een probleem zijn, want niemand kan zoiets tillen. Wellicht moeten er inklapbare
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wieltjes onder gezet worden, zoiets als bij een brancard in een ambulance: tillen hoeft niet, het
is een kwestie van erin schuiven, als een gigantische videocassette in een mobiele videospeler.

Standaardiseren van de accu’s lijkt ook tamelijk eenvoudig: de autofabrikanten maken name-
lijk de accu’s niet zelf, dat doen gespecialiseerde toeleveranciers en daar zijn er maar een paar
van op de wereld.  De markt  voor  elektrische  voertuigen is  zo groot,  dat  de accubouwers
beslist bereid zijn om tot standaarden te komen – dat doen ze met de huidige accu’s ook al.
Wellicht is het voldoende om vier soorten accu’s te hebben: voor kleine voertuigen, voor reis-
wagens, voor lichte bestelbusjes en voor vracht/bestelwagens.

Standaardisering van de uitvoering en de aansluiting zal ook niet moeilijk zijn. Autofabrikan-
ten stemmen hun ontwerpen allang af om gestandaardiseerde onderdelen te kunnen gebruiken:
banden, lampjes, smeerolies, brandstoffen, ruitewissers, versnellingsbakken, onderstellen, vel-
gen, motoren en ja, ook accu’s worden door toeleveranciers aan alle merken geleverd.

De benzinemaatschappijen zouden er verstandig aan doen de omwisselstations en accu’s voor
hun rekening te nemen: zij kunnen hiermee een cruciaal deel van een gigantische markt naar
zich toe trekken; ze hebben het geld (Shell maakte in het derde kwartaal van 2012 een winst
van 6,1 miljard dollar) en als zij eigenaar van de accu’s zijn, ligt het voor de hand dat zij ook
voor het onderhoud en de vervanging zorgen. Deze constructie zou de aankoopprijs van een
elektrische auto een stuk lager kunnen maken.

Voor de benzinemaatschappijen is dit ook een produkt waarmee ze de verminderde omzet van
de fossiele brandstoffen kunnen compenseren. Ik zie voor me een laadstation dat, zeker in het
begin, bediend wordt door een medewerker die niet alleen de klanten helpt met het verwissel-
en van de accu, maar die ook de in het station ondergebrachte accu’s oplaadt en onderhoudt
en in de gaten houdt wanneer de levensduur tot een einde komt. In het station zijn meerdere
accu’s in verschillende formaten (zie hierboven) aanwezig, in verschillende stadia van gela-
denheid. De klant betaalt voor het omruilen van de accu een bepaald bedrag (voor afschrij-
ving, onderhoud, servicekosten, winstmarge) aan het benzinestation, dat overigens met zeker-
heid veel lager is dan de kosten van een volle tank benzine.

De angst voor de kleine actieradius is hiermee weggenomen: overal vind je binnen 130 kilo-
meter een tankstation. Heel veel stations zijn dag en nacht open. De stations beschikken over
de complete infrastructuur om het wisselen van accu’s mogelijk te maken: op- en afritten,
eilanden waar getankt en gewisseld kan worden, kassa’s voor de betaling en je kunt er nog
een kop koffie en een broodje kopen ook. 

Omdat de oliemaatschappijen grote internationale ondernemingen zijn, zitten ze met stations
in de hele wereld. Zou er een land bestaan waar geen Shellstation te vinden is? Het is dus
betrekkelijk eenvoudig om overal ter wereld e-laadstations te plaatsen. Daarmee is de ridicule
BMW-”oplossing” definitief overbodig geworden.

En: thuis opladen is niet meer nodig, een dure aansluiting laten maken dus ook niet. Laadpa-
len hier en daar op straat of bij bedrijven ook niet. Niemand heeft trouwens thuis een benzine-
pomp, dus waarom wel een elektriciteitspomp?
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Een extraatje
Nu we toch milieuvriendelijk bezig zijn: waarom niet een windmolen bij het laadstation ge-
plaatst? Als er wind is laadt-ie, als er geen wind is wachten de accu’s geduldig tot het weer
gaat waaien. Nee, natuurlijk niet: dan worden ze op de orthodoxe manier geladen.

Nog een
Het is beter om de accu in een houder te monteren. Die houder moet dan gestandaardiseerd
zijn en aan de houder moeten de klapwieltjes gemonteerd worden. Dan kunnen de fabrikanten
blijven werken aan de ontwikkeling van de accu's (de logische weg is dat ze kleiner zullen
worden) zonder dat bij, bijvoorbeeld, wijziging van het formaat er wijzigingen aan auto's en
wisselstations  vereist  zijn.  Hoe  de  accu  er  ook uitziet,  zolang  hij  in  de  houder  past  kan
iedereen vrolijk doorrijden.

Nog een dan
In mei 2013 ontstond er in Den Haag enige opschudding: de maatregelen die de regering had
getroffen om de uitstoot van CO2 te beperken bleken heel andere gevolgen te hebben dan de
politiekers hadden verwacht. De subsidie op hybride en zuiver elektrisch aangedreven auto's
had er inderdaad toe geleid dat er (veel) meer van die auto's waren verkocht (op de Mitsubishi
Outlander ontstond zelfs een heuse run), maar de uitstoot was naar verhouding niet vermin-
derd. Het duurde nog een heel tijdje voor men daar begreep wat de gemiddelde lease-rijder
allang wist, en sterker nog, waar het hem juist om te doen was: je koopt een (half)elektrische
auto om de subsidie. Vervolgens ga je echt niet elektrisch rijden maar gewoon gassen!
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