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Ook bij de technici in de autobran-
che moet de acceptatie van milieu-
vriendelijker aandrijftechnieken
groeien. Het wegnemen van kennis-
achterstand is hier een aanzet voor
en het is dan ook niet vreemd dat
de Novem de ATC opdracht gaf tot
het organiseren van een congres
over schone voertuigen, speciaal
bedoeld voor autotechnici.
De Stichting Evenementen ATC is
voortvarend aan’t werk gegaan met
als resultaat een uiterst informa-
tief symposium getiteld ‘Onder de
toekomstige motorkap’ in het RAI
Congrescentrum waarvoor 700
technici spontaan hun vrije zater-
dag opofferden. Daar hebben ze
geen spijt van gehad. Met 22 tou-
ringcars werden de deelnemers
vanuit alle hoeken van het land en
zelfs uit België naar de RAI
gebracht.
In zijn openingswoord prees ATC-
voorzitter Paul Offerman de organi-
satoren en in het bijzonder project-
leider Atte Roskam, tevens dagvoor-
zitter. Offerman benadrukte dat

een initiatief als dit perfect aan-
sluit bij de doelstellingen van de
ATC en dat is kennisoverdracht. Er
waait een frisse wind door de ATC,
die ook steeds meer jongere tech-
nici aantrekt. Een jaarboek met
informatie over alle leden, de ken-
nisbank, symposia en een internet-
site maken lidmaatschap van de
ATC waardevoller dan ooit.

Het gaat niet vanzelf
Henk Baarbé van het Ministerie
van VROM gaf het gelukkig direct
al toe: er zijn legio belemmeringen
die de invoering van schonere
voertuigen in de weg staan. “Het
vraagt om een aangepast rijgedrag,
nieuwe techniek kent kinderziek-
tes, het is duurder terwijl de voor-
delen onduidelijk zijn en ook de
regelgeving is vaak nog niet afge-
stemd op de nieuwe technologie.”
Toch is het volgens Baarbé zaak
het milieu verder te ontlasten “De
CO2-uitstoot moet met 80% om-
laag. Dergelijke reducties zijn niet
mogelijk met het perfectioneren

van bestaande aandrijftechnieken.
De hoop is gevestigd op bio-brand-
stoffen en aandrijftechnieken met
een uiterst lage CO2-productie.

Toegevoegde waarde
Volgens Richard Smokers van
onderzoeksinstituut TNO Automo-
tive is het ontwikkelen van alter-
natieve aandrijvingen niets
nieuws. “Al in de jaren 70 tijdens
de oliecrisis was dit uiterst actu-
eel, met als drijfveer de afhanke-
lijkheid van ruwe olie te verminde-
ren. Dit argument speelt nu
opnieuw, naast het milieu en
broeikaseffect.” Smokers deed een
oproep naar de heren marketeers:
“wees zuinig op het begrip
‘schoon’. Voertuigen met een lage
CO2-emissie zijn wel goed voor het
milieu, maar niet per definitie
schoon. Bij het vergelijken van
conventionele en alternatieve aan-
drijvingen moet je ook de energie-
keten bekijken, want die heeft
grote invloed op het totale milieu-
effect. Dit kan tot onthutsende
bevindingen leiden.” Wat dat
betreft staat de traditionele ver-
brandingsmotor nog lang niet bui-
tenspel. Zeker de direct ingespoten
benzinemotor heeft nog veel
potentieel. Winst is ook te boeken
door conventionele aandrijvingen
te combineren met CO2-arme of
duurzame brandstoffen, als
aardgas, biobrandstoffen en water-
stof. Als mogelijke alternatieve
aandrijvingen stipte Smokers de
batterij-elektrische aandrijving
aan, het hybride concept en de
auto met brandstofcelaandrijving.
“Batterij-elektrische voertuigen
zijn lokaal emissievrij, de ketene-

Congres ATC-Novem plaatst schone auto in juist perspectief

Realistische kijk op
toekomstauto
De auto moet én kan veel schoner. Vullen we de tank straks

met aardgas? Stoppen we de auto in het stopcontact? Of tan-

ken we waterstof en komt er nog slechts waterdamp uit de

uitlaatpijp? Tijdens het congres ‘Onder de toekomstige motor-

kap’, dat de ATC in opdracht van Novem in de RAI organiseer-

de, passeerden alle technische uitdagingen de revue. Die scho-

ne auto komt, maar voor grootschalige toepassing moeten nog

vele hobbels worden genomen.

Foto’s: Jan Lieftink

De stuwende kracht achter het sym-
posium ‘Onder de toekomstige
motorkap’, Atte Roskam wist vele
interessante sprekers bijeen te bren-
gen. Het waren niet louter gloriever-
halen die over de aanwezigen wer-
den uitgestort, vooral de technische
hindernissen kregen veel aandacht.
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missie bepaalt het emissievoordeel
op landelijk niveau. De beperkte
actieradius blijft een probleem,
maar op lange termijn is dit de
meest efficiënte manier om duur-
zaam opgewekte elektriciteit
middels zon en wind in te zetten
voor transport.” Zover is het echter
nog niet en daarom heeft de hybri-
de veel kansen: “Het brandstofver-
bruik kan omlaag door te voorko-
men dat de verbrandingsmotor in
deellast draait. Voorts kan door
regeneratief remmen energie wor-
den teruggewonnen.” En dan de
brandstofcelauto: “Die heeft een
zeer hoog rendement, de emissies
beperken zich tot waterdamp. Als
brandstof kan voor waterstof wor-
den gekozen of voor vloeibare
brandstof die met een on-board
reformer in waterstof wordt omge-
zet. De opslag van waterstof is de
grootste uitdaging.”
Al die nieuwe technologie moet
concurreren met de conventionele
aandrijving van de toekomst en
niet die van nu. “Auto’s zijn de

laatste 30 jaar al een factor 20
schoner geworden. Al is de wet van
de verminderde meeropbrengst
meer dan ooit van toepassing, durf
ik toch de stelling aan dat de hui-
dige techniek nog zóveel schoner
en zuiniger kan dat de winst met
brandstofcelaandrijving twij-
felachtig is.” Als afsluiting van zijn
betoog sprak Smokers heldere taal:
“De essentie van succes voor de
introductie van schone en zuinige
auto’s is toegevoegde waarde. Het
moet bestuurders iets brengen.
Het te vroeg introduceren van
alternatieve concepten is daarom
onverstandig”.

Ultieme Eco-auto
Dat was koren op de molen van
Peter van Casteren, technisch trai-
ner van Toyota-importeur Louw-
man & Parqui, die de tweede gene-
ratie Toyota Prius introduceerde.
“De praktische hybride-auto is al te
koop en biedt de eigenaar veel toe-
gevoegde waarde.” Toyota gelooft
als geen ander in een toekomst

voor hybride. “Vaak wordt gezegd
dat de hybride aandrijving een tus-
senoplossing is tot de brandstofcel-
auto voor de deur staat. Daar denk
ik anders over. Ook als die brand-
stofcelauto er eindelijk is, blijft de
hybride-auto actueel. In 2020 zal
45% van de auto’s een hybride zijn.
De hybride combineert het beste
van twee werelden. De elektromo-
tor heeft een hoog rendement bij
iedere belasting en produceert
geen uitlaatgassen. De verbran-
dingsmotor is compact, licht en
heeft een hoog vermogen en de
benodigde energie is snel en overal
bij te vullen. “De nieuwe Prius is
niet alleen een hybride-auto, maar
ook een mooie, ruime en comfor-
tabele auto. Het is de ultieme Eco-
auto, die in z’n nieuwe gedaante
niet alleen de milieufreak aan-
spreekt maar ook de ‘gewone’ par-
ticulier.”
Alvorens de technische veranderin-
gen in de Prius II te belichten
imponeerde Van Casteren het tech-
nisch publiek met de praktische
winsten die bereikt zijn. “Het
gemiddeld verbruik van de eerste
Prius van 5,1 l/100 km is verlaagd
naar 4,3 l/100 km oftewel 1 op 23.
Hij accelereert nu in 10,9 secon-
den naar de 100 km/h, waar z’n
voorganger nog 13,4 seconden
nodig had. Daar hoef je je niet
voor te schamen!” Van Casteren
benadrukte nog eens dat emotie
van onschatbare waarde is bij het
kopen van een auto. “Daarom zit
de Prius II vol innoverende snufjes
die hem uiterst aantrekkelijk
maken.”
Technisch heeft de Prius nogal wat
aanpassingen ondergaan. “De accu
levert nu 200 Volt in plaats van
300 Volt en er worden lichte alu-
minium hoogspanningskabels toe-
gepast in plaats van koperen. Een
inverter transformeert de span-
ning naar 500 Volt. Als verbran-
dingsmotor is gekozen voor de 1.5
liter benzinemotor van de Yaris.
Die is aangepast en draait volgens
de Atkinson cycle met een com-
pressieverhouding van 13:1.
Andere technische hoogstandjes
zijn de volledig elektrisch werken-

Een primeur voor Nederland: de onthulling van de tweede generatie Toyota
Prius. De praktische hybride-auto trok veel belangstelling. In het buitenland is
de auto al een hit.

Met ruim 700 technici in de zaal was
het ATC-Novem congres een groot
succes.
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de airco (altijd koeling ook als ben-
zinemotor stil staat) en een elektro-
nisch geregeld remsysteem.
Na het overtuigende optreden van
Peter van Casteren was het tijd
voor een perfect verzorgde lunch.
Veel technici lieten de broodjes nog
even wachten: eerst moest de
motorkap van de glimmende nieu-
we Prius open!

Toekomst voor aardgas?
Ook de huidige techniek kan het
milieu verder ontlasten, zo bleek
uit het betoog van Peter Tromp,
van de afdeling Milieu van de
Gemeente Haarlem. Die stad kampt
met een grote luchtverontreiniging

omdat door het ontbreken van een
ringweg te veel verkeer zich een
weg door de stad baant. Eén van de
maatregelen om de ongewenste
milieu-effecten tegen te gaan is het
stimuleren van schonere voertui-
gen en daarbij zijn de zinnen voor-
al op aardgas gezet. “De NOx-uit-
stoot is een factor 5 lager ten
opzichte van een Euro3-diesel en
de roetuitworp is nihil. Vergeleken
met een benzinemotor is vooral de
CO-emissie minder net als die van
het kankerverwekkende benzeen.
Verder is rijden op aardgas niet
alleen schoon maar ook voordelig,
stil en veilig. Het is in tegenstelling
tot LPG lichter dan lucht en er is
geen vervoer per tankwagen nodig.
Nadelen zijn er ook, zoals de
beperkte actieradius, het ontbre-
ken van voldoende aardgasstations,
de iets mindere prestaties en de la-
gere restwaarde van het voertuig.“
In Haarlem lopen een aantal vuil-
nisauto’s op aardgas (MAN monofu-
el aardgasmotor), enkele aardgas-
bestelauto’s en zelfs een aantal
Volvo bi-fuel personenauto’s. 

Brandstofcel zaligmakend?
Ronald Mallant van Energie Onder-
zoek Centrum Nederland (ECN) in
Petten maakte de aanwezigen
bekend met de brandstofcelauto.
Zonder vast te lopen in chemische
processen wist hij de werking van
de brandstofcel begrijpelijk te
maken.”

Mallant greep de gelegenheid aan
enkele vooroordelen uit de weg rui-
men: “Almaar wordt gesproken
over de hoge kosten van de brand-
stofceltechniek die pas omlaag
kunnen bij massaproductie.
Bedenk echter dat een brandstof-
celaandrijving is opgebouwd uit
400 tot 500 individuele brandstof-
cellen. Een paar auto’s en je hebt
dus al massaproductie.”
De brandstofcel heeft veel voorde-
len. “Je bent af van de deeltjes, SO2,
NOx en zelfs het geluid. Daarnaast
is de brandstofcelaandrijving
uiterst efficiënt, ook bij deellast is
het rendement heel hoog waardoor
zeker in stadsverkeer veel winst
valt te boeken. Praktisch is ook de
modulaire techniek, waardoor je
de diverse componenten op ver-
schillende locaties in de auto
onder kan brengen. Dat maakt een
compleet nieuw voertuigontwerp
mogelijk.”
Volgens Mallant is waterstof de
brandstof bij uitstek voor de brand-
stofcelauto. Alleen zijn er nog veel
problemen met de opslag (geïso-
leerde hogedruktanks, opslag bij

–253 graden Celcius), de infrastruc-
tuur en de veiligheid. Als tussenop-
lossing kan de brandstofcelauto
ook met conventionele brandstof-
fen gevoed worden die in een refor-
mer worden omgezet in waterstof.”
Volgens Mallart is de waterstof-
infrastructuur het grote struikel-
blok. “Ook al los je alle technische
hindernissen op, blijft de vraag wat
dat allemaal gaat kosten. Alles
overziende blijkt dat de benzine-
en dieselmotor zo gek nog niet zijn
en nog heel lang een rol van bete-
kenis blijven spelen. Vooral de
wetenschap dat de fossiele brand-
stoffen eindig zijn maken de door-
ontwikkeling van de brandstofcel-
auto interessant.
Projectleider en dagvoorzitter Atte
Roskam kan terugkijken op een
geslaagde dag waarin de ontwikke-
ling van schone voertuigen op zeer
realistische wijze werd belicht door
vakmensen die weten waar ze het
over hebben. Hulde voor het initia-
tief, dat hopelijk snel een vervolg
krijgt. ●

Auke Cupédo

ATC Trofee voor
Belgische topper
Als ‘toetje’ werd op het symposi-
um ‘Onder de toekomstige
motorkap’ de ATC Trofee uitge-
reikt. Dat gebeurt elke twee jaar
aan een persoon die zich bijzon-
der verdienstelijk heeft gemaakt
in het uitdragen van kennis,
zowel op technisch als commerci-
eel gebied in de autobranche. De
winnaar van de ATC Trofee 2001,
Ton Rampaart, voormalig trainer
van Louwman & Parqui, had de
eer de nieuwe ‘topper’ bekend te
maken. Op voordracht van vele
ATC-afdelingen en unaniem
ondersteund door de commissie
die de nominaties beoordeelt,
was de eer voor Christian vanden
Bergh, Diensthoofd Vorming
Naverkoop bij Citroën Belux S.A.,
in goed Nederlands: After Sales
Manager bij de Belgische Citroën
Importeur. Hij is verantwoordelijk
voor de trainingen bij Citroën in
België, maar daar beperkt hij zich
niet toe. Met groot enthousiasme
ondersteunt hij het onderwijs,

onder andere door de vervaardi-
ging van didactisch materiaal te
begeleiden. Ook geeft hij veel
lezingen om zijn kennis met
anderen te delen. Dat doet hij
met veel humor, zoals de ATC-ers
onlangs tijdens een Megalezing
in België konden ervaren. “En
humor zorgt dat de boodschap
daadwerkelijk overkomt”, weet
Ton Rampaart uit ervaring. In de
volgende AMT een interview met
Christian vanden Bergh, die zicht-
baar ‘content’ was met de onder-
scheiding. ●

Tijdens zijn dankwoord kon ATC-voor-
zitter Paul Offerman terugkijken op
een succesvol evenement. “Nu we
met kennis van zaken kunnen mee-
praten over schone voertuigen is de
acceptatie van milieuvriendelijker
autotechniek absoluut toegenomen”.

Tijdens de perfect verzorgde lunch
en pauzes konden de onderlinge
contacten verstevigd worden. Een
belangrijk onderdeel van alle ATC-
evenementen, vakbroeders kunnen
immers veel van elkaar leren.

Er over praten is leuk, maar de nieu-
we techniek zien en voelen geeft
nog meer voldoening. Diverse auto’s
met alternatieve aandrijving waren
in het RAI Congrescentrum present.
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