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ONTWIKKELINGEN 
GM’s blik in de toekomst

Het uiterlijk van onze Zafira wijkt in niets af
van een standaard productiemodel. Nou ja, er
staat in wat schreeuwerige letters ‘Hydrogen3
GM fuel cell Technology’ op. Ook in het inte-
rieur is het zoeken naar de verschillen. De start-
knop brengt de compressor, die de brandstofcel
beademt, tot leven. En dan is het voet op het
rempedaal, een druk op de  pijl-naar-voren-toets
en voet op het gas. Het ‘brandstofcelmanage-
ment’ laat in de juiste dosering meer waterstof
toe en spoort de compressor aan meer lucht
door de 200 cellen te blazen. We sluiten aan in
de rij Porsches, Ferrari’s, Bentley’s en ja, ook
gewone auto’s, die zich langzaam door de druk-

ke straten van Monaco beweegt. Schakelen is
niet nodig. Desondanks accelereert de ruim
1600 kg zware Zafira prima. Op de plaats waar
je een toerenteller verwacht geeft een meter
aan hoeveel procent van het maximale brand-
stofcelvermogen in gebruik is. Hou je de wijzer
lang genoeg rechtsonder dan belooft GM een
snelheid van 160 km/h. In het drukke
Monegaske verkeer krijgen we niet de kans om
te zien of de auto die belofte waarmaakt.
De Zafira Hydrogen3 maakt geen motorgeluid.
In plaats daarvan is het geluid van de compres-
sor hoorbaar. Stilstaand voor een stoplicht wil
de Zafira vooruit kruipen, net als een auto-

maat. Al met al rijdt en lijkt de auto zo gewoon
dat hij niet opvalt in het verkeer. Toch is ie nog
lang niet gewoon. Dit jaar blijft het bij twee
kleine voorseries voor klanten met grote
wagenparken in Tokyo en Berlijn. 

CO2 halveren is niet genoeg
Als we GM-topman Erhard Schubert mogen
geloven gaan auto’s als deze Zafira wel heel
gewoon worden: “In het jaar 2010 zullen wij
100.000 brandstofcelauto’s produceren.” En dat
is nog maar het begin: “General Motors wil de
eerste zijn die 1 miljoen brandstofcelauto’s ver-
kocht heeft.” GM zet dus zwaar in op de brand-

Met een Hydrogen3 baar je geen opzien.
Onderhuids is de auto wel degelijk bijzonder.

Op het dashboard geen toerenteller maar het
gebruikt vermogen in procenten.

Brandstofcelauto scoort met rendement en emissie

Otto en Diesel
met pensioen
De auto is ruim een eeuw

oud. De eerste modellen

waren omgebouwde koet-

sen. Pas na verloop van

tijd begrepen de autopro-

ducenten van toen, dat de

nieuwe aandrijving om een

aangepast ontwerp vroeg.

General Motors voorspelt

dat die geschiedenis zich

gaat herhalen. Ditmaal

met de verbrandingsmotor

in de rol van paard en de

brandstofcel als diens

moderne opvolger.
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en de groei van het aantal kilometers per auto
leiden gezamenlijk tot een verdubbeling van
het aantal autokilometers in het jaar 2020.
Schubert: “Dus kunnen we niet afhankelijk van
olie blijven. En denk eens aan de CO2-uitstoot,
als we er in zouden slagen die te halveren
levert dat dus nog geen verbetering op.”
Overstappen naar waterstof levert dat wel.
Schubert: “Waterstof is op tal van manieren te
produceren, uit fossiele brandstoffen, maar
ook met duurzame bronnen, als  wind, zon, of
biomassa. Bovendien biedt de brandstofcel
niet alleen een hoog rendement maar is hij
ook 100% emissievrij.”

Nog niet uitontwikkeld
De Opel Zafira Hydrogen1, 2 en 3 tonen de ont-
wikkeling die het brandstofcelconcept door-
maakt. De H1 uit 2000 moest bewijzen dat het
werkte. Dat de techniek ten koste ging van de
interieurruimte was toen nog acceptabel. De
H2 was een verbeterde versie voor intern
gebruik. De H3 gaat op kleine schaal naar klan-
ten en moet dus aan heel andere eisen vol-
doen. Eisen als, voldoende vermogen voor
acceptabele prestaties, de normale interieur-
ruimte en zaken als airco en een OBD-systeem.
Doordat de brandstofcel van de H3 in tegenstel-
ling tot oudere typen ook bij vollast efficiënt
presteert kon de batterij voor extra vollast ver-
mogen achterwege blijven. Tevens is de hele
aandrijfunit inclusief elektromotor, transmis-
sie, differentieel en brandstofcel zo compact
geworden dat die gewoon op het subframe van
de standaard Zafira kan worden gebouwd.
Daardoor kan de H3 op dezelfde lijn als de rest
van de Zafira’s worden geassembleerd.
Toch is het niet alleen maar rozengeur en
maneschijn met de Zafira Hydrogen3. Om eens
wat te noemen, de botsveiligheid voldoet aan

stofcel. En spendeert er 100 miljoen Euro per
jaar aan. Toen Schubert onlangs gevraagd werd
bij welke leverancier GM zijn brandstofcellen
betrekt was hij dan ook diep beledigd. “Wij

produceren onze brandstofcellen zelf! We ont-
wikkelen samen met Toyota, en zijn in de race
met Ballard om het belangrijkste onderdeel,
het membraan, kleiner te maken.”
Al die inspanningen roepen de vraag op:
Waarom de brandstofcel? Voor Schubert is die
vraag reden om met een stel groeicijfers op de
proppen te komen. Kort samengevat zeggen
die: De groei van de wereldbevolking, de groei
van het autobezit per hoofd van die bevolking

De toekomst of een stap terug in de tijd, de Hy-
wire is opgebouwd uit een chassis en een carros-
serie. Projectleider Borroni-Bird: “Dat kost 40 kg
extra. Zie dat als de prijs voor een helemaal vrij te
ontwerpen carrosserie.”

Om het onafgeveerd gewicht te beperken heeft de
Hy-wire één centrale motor in plaats van vier wiel-
motoren. GM streeft wel naar wielmotoren, al was
het alleen maar om de vrijkomende ruimte in het
chassis te gebruiken voor extra waterstoftanks.

Sturen, remmen, gas geven en achteruitkijken,
allemaal met hetzelfde instrument. Buiten beeld
links en rechts voorin de schermpjes die dienst-
doen als achteruitkijkspiegels.

Waterstofauto’s in cijfers
Voertuig ..........................................Hydrogen3 Liquid ......................Hydrogen3 Compressed 700 ..................Hy-wire ..................................

Gewicht (kg) ......................................ruim 1600 ......................................ruim 1600 ......................................................1900 ........................................

Topsnelheid (km/h) ............................160..................................................160 ................................................................n.b. ............................................

Acceleratie 0-100 km/h (sec)..............16....................................................16 ..................................................................n.b. ............................................

Brandstof............................................vloeibaar waterstof ........................waterstofgas (700 bar) ..................................waterstofgas (350 bar) ............

Tankinhoud (kg) ................................4,6 ..................................................3,1 ..................................................................2,0 ............................................

Actieradius (km) ................................400..................................................270 ................................................................125 ..........................................

Tankgewicht (kg)................................90....................................................95 ..................................................................75 ............................................

Brandstofcelunit ................................200 cellen van 1 volt ......................200 cellen van 1 volt ....................................200 cellen van 1 volt ................

Piekvermogen (kW) ............................129..................................................129 ................................................................129 ............................................

Motorvermogen (kW) ........................60....................................................60 ..................................................................60 ..............................................

Radiateur
By-wire
remmen

Compressor

By-wire 
stuurhuis

Elektromotor

By-wire managementsysteem

Tanks voor waterstofgas (350 bar)

Waterstofvulaansluiting

Brandstofcelunit

Een van de tien 
verbindingspunten
met de carrosserie

Interieurkachel

By-wire plug-and-play 
verbinding met de carrosserie
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ONTWIKKELINGEN 
GM’s blik in de toekomst

de wettelijke toelatingseisen maar is nog niet
op het niveau dat Opel eist. De koude start is
sterk verbeterd maar de praktijk moet uitwij-
zen of het bevochtigingsysteem van de brand-
stofcel niet bevriest bij –20°C. Het gewicht van
de auto is nog steeds ruim 200 kg hoger dan
dat van een 1.8 liter benzine productiemodel.
De actieradius is te klein terwijl de achterbank
25 mm omhoog is gegaan, juist om ruimte te
maken voor de brandstofvoorraad.
GM werkt koortsachtig aan oplossingen voor de
problemen. Schubert: “De vlakke vorm van de
aandrijfunit biedt mogelijkheden voor juist een
heel goede botsveiligheid. We werken ook aan
een brandstofcelunit met een hoger voltage, dat
maakt de zware DC/DC converter bovenop de
aandrijfunit overbodig en er is een nieuw
brandstofopslagsysteem in ontwikkeling.”
Naast de beperkingen in de technische specifi-
caties is er nog een belangrijke hindernis te
nemen: de kosten. Schubert: “De technologie
komt. De uitdaging is de kosten te reduceren.”
Toch is GM ook op dit punt ambitieus: “Ons
doel is de kosten van een complete brandstof-
celaandrijfunit in de komende drie jaar met

een factor tien terug te brengen. Onmogelijk?
Ik maak graag de vergelijking met computerge-
heugen. In 1988 koste één Megabyte nog meer
dan $17.000,-. Nu kost een MB minder dan $6,-. 

Onbegrensde mogelijkheden
Voor de techniek en de kosten is er dus nog een
lange weg te gaan. Maar GM concentreert zich
niet alleen op de moeilijkheden van de brand-
stofcel maar ook op de mogelijkheden. Om die
te onderzoeken presenteerde GM vorig jaar in
Detroit de Autonomy, een 11 inch hoog chassis
met het uiterlijk van een groot skateboard. In
dat skateboard is een complete brandstofcelaan-
drijflijn ondergebracht. Dr. Christopher
Borroni-Bird geeft leiding aan het Autonomy-
project: “Tot nu toe hebben fabrikanten de
brandstofcel gewoon in bestaande voertuigen
gelepeld. Maar de brandstofcel geeft je veel
meer ontwerpvrijheid. De diverse componenten
van de aandrijflijn hoeven niet meer mecha-
nisch met elkaar verbonden te zijn, dus kun je
ze plaatsen waar je wilt. En als je dat combin-
eert met drive-by-wire dan heb je onbegrensde
mogelijkheden. Als we die willen benutten dan

Waterstof-
opslag 
aan boord
Opel bouwt de Hydrogen3 Zafira
prototypes in twee uitvoeringen.
De ‘Liquid’-versie en de
‘Compressed 700’. De eerste
heeft een tank die 68 liter vloei-
bare waterstof kan bevatten, de
tweede heeft twee tanks, geza-
menlijk goed voor 77,4 liter
gecomprimeerd waterstofgas. In
liters lijkt dat heel wat maar in
kilo’s valt het tegen: 4,6 voor de
Liquid en 3,1 voor de
Compressed 700. En dan te
bedenken dat de tanks inclusief
randapparatuur zelf wel 90 res-
pectievelijk 95 kg wegen. Om
een idee te krijgen van de actie-
radius: Voor een afstand van 100
km heeft de Hydrogen3 één kilo-
gram waterstof nodig.

Niet leegrijden
Waterstof wordt pas vloeibaar bij

auto’s en een eigen tankinstalla-
tie hebben. Dat is allemaal prima,
maar geen startpunt voor groei.
Mijn oplossing is: Zorg dat je kan
tanken op een normaal, commer-
cieel station. Contracten met koe-
riersbedrijven kunnen helpen om
een basisvolume te krijgen. In
Duitsland hebben we een water-
stoftankstation in München en er
is er één gepland in Berlijn, een
Aral. Met vloeibaar waterstof en
waterstofgas, maar ook met con-
ventionele brandstoffen en
aardgas en met een wasstraat en
een shop. Maar er zijn in
Duitsland ook 1000 stations waar
je aardgas kan tanken. Het is een
kleine stap om die uit te rusten
met reformers die aardgas in
waterstof kunnen omzetten.”
Choudhury realiseert zich dat dui-
zend stations nog maar een frac-
tie is: “Tot nu toe namen we aan
dat klanten in een stedelijke
omgeving op minstens 25% van
de stations hun brandstof moe-

Tanken bij gewone 
stations
Waterstof is het meest voorko-
mende element in het universum.
Belangrijker is dat het ook in de
industrie, met name voor ont-
zwaveling in raffinaderijen, een
veel gebruikte stof is. De jaarlijk-
se productie is nu al zo groot dat
15% van het wereldenergiever-
bruik voor mobiliteit ermee
gedekt zou kunnen worden.
Bovendien groeit de waterstof-
productie snel, 8% per jaar. De
wereld telt vele duizenden kilo-
meters pijplijn voor waterstofgas.
Zeker omdat tankwagens slechts
zeer beperkte hoeveelheden kun-
nen vervoeren kunnen die net-
werken nog goed van pas komen
als we overstappen van een olie-
op een waterstofeconomie.
Raj Choudhury, dé infrastructuur-
deskundige van GM geeft zijn
visie op infrastructuurontwikke-
ling: “Het is al vaak geprobeerd,
maar groei vanuit wagenparken
werkt niet. Ik doel op overheids-
of andere bedrijven die een vloot

Opbouw van een waterstofinfrastructuur lukt in de visie van GM alleen via
commerciële stations, zoals dit nieuwe Aral-station in Berlijn.

ten aantreffen. Op het platteland
zelfs op 50%. We doen nu onder-
zoek waarbij we respondenten
creditcards geven waarmee ze
een prijsvoordeel hebben bij 30%
van de stations. We meten hoe
vervelend ze die beperkte dek-
king vinden.”
En daarmee heeft hij het woord
prijs genoemd. “Zolang de klant
aan de pomp duurder uit is, kiest

hij niet snel voor waterstof”,
weet ook Choudhury. “Maar in
Europa kost 100 km rijden aan
benzine ongeveer € 8,- inclusief
belastingen. Dat is precies wat
GM in Europa betaalt voor een
kilo waterstof, goed voor 100
kilometer. En die prijs kan nog
flink omlaag want in de VS beta-
len we maar $ 5,-.” ●
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een temperatuur van 20 Kelvin.
In Celcius is dat –253°. Komt de
temperatuur boven dat niveau
dan verdampt waterstof. De tank
van de Liquid is ontworpen voor
drukken van 8 à 10 bar. Komt
door overmatige verdamping
(waterstof doet niets liever) de
druk boven dat niveau dan
opent een veiligheidsklep en
ontsnapt er waterstofgas uit de
tank. Nadat het in een katalyti-
sche verbrander is omgezet, ver-
laat het als water het voertuig.
Ideeën om met het ontsnappen-
de waterstof een klein extra
brandstofcelletje te voeden staan
voorlopig in de ijskast omdat de
hoeveelheid te gering is om een
brandstofcel aan de gang te hou-
den.
De tank zelf heeft geen koel-
systeem. Het waterstof blijft
koud door de bijna optimale iso-
latie van de tank. Die is opge-
bouwd als een soort superther-
mosfles met een buiten- en een
binnentank. De ruimte ertussen
is zwaar gevacumeerd om warm-
teoverdracht door geleiding te
voorkomen. Omdat warmte ook
door straling kan binnenkomen,
is de gevacumeerde ruimte
gevuld met 70 lagen superdun
aluminiumfolie, van elkaar
gescheiden door glasfiber net-
ten.
Kortom, bijna optimaal geïso-
leerd. Bijna, want de tank telt

tank langs een cryogene klep
naar de brandstofcel
kan stromen.
Tanken gebeurt met
een coaxiale brandstofslang.
Door de kern stroomt het koude
vloeibare waterstof de tank in. Is
de tank te warm dan verdampt
het en gaat het via de mantel
retour naar de tankinstallatie. Is
de brandstoftank helemaal leeg
(en dus op omgevingstempera-
tuur) dan moet er gedurende
langere tijd op deze manier
waterstof worden rondgepompt
om de tank weer op –253°C te
krijgen. Leeg rijden mag dus
niet. Dat beperkt de actieradius
tot 400 km.

Bullet proof
Het alternatief voor koelen van
waterstof  is comprimeren. Tot
voor kort was daarbij 350 bar het
hoogst haalbare. Inmiddels heeft
GM een 700 bar systeem dat vol-
doet aan de EIHP-eisen
(European Integrated Hydrogen
Project). Traditioneel worden
gastanks van staal gemaakt.
Helaas vraagt staal bij drukken
boven 200 bar om erg grote
wanddiktes. De 700 bar tanks
van de Hydrogen3 bestaan daar-
om uit een aluminium binnen-
tank waaromheen carbon is
gewikkeld. Carbon is in staat om
zeer hoge drukken te weerstaan
maar is niet erg slagbestendig.
Om die reden heeft de tank een
beschermende laag van aramide-
vezels. Die worden ook gebruikt
in kogelvrije vesten en inder-
daad, deze tanks zijn ‘bullet
proof’.
GM hanteert een veiligheidsfac-
tor van 2,5 voor de 700 bar
tanks. Eén op de tien tanks leeft
slechts erg kort. Die wordt uit de
productie gepikt en ‘opgepompt’
tot ie barst. Dat gebeurt pas
boven de 2000 bar. Dus rijst de
vraag, waarom niet een beetje
verder gaan dan 700 bar om zo
nog wat kilometers aan de actie-
radius toe te voegen? “Dat heeft
geen zin”, vertelt GM’s water-
stofopslag deskundige Dr. Gerd
Arnold, “Boven de 250 bar
gedraagt waterstof zich niet
meer als een ideaal gas. Als je bij
gelijkblijvende temperatuur de
druk op een ideaal gas verdub-
belt halveert het volume. Een

Waterstof wordt pas vloeibaar bij 
-253°C, slechts 20°C boven het abso-
lute nulpunt. Die temperaturen wor-
den niet alleen aangetroffen op pla-
neten in verre uithoeken van ons
zonnestelsel maar ook onder de
achterbank van de Zafira Hydrogen3
Liquid.
1= Coaxiale vulhalsopening
2= DC/DC Converter (42V)
3= DC/DC Converter (12V)
4= 12V Accu
5= Katalitische verbrander
6= Tankmanagement systeem
7= Elektrisch bediende handrem
8= Vloeibaar waterstof tank

Dankzij een druk van 700 bar kan de
dubbele tank van de Hydrogen3
Compressed 700 3,1 kg waterstof
bevatten. Overigens kon GM in
Monaco niet over een 700 bar tank-
installatie beschikken. Dat beperkte
de druk tot maximaal 300 bar.

vier warmtebruggen, die samen
grotendeels verantwoordelijk
zijn voor de warmtetoevoer naar
de tank. Het gaat om de twee
ophangpunten die nodig zijn om
de binnen- in de buitentank te
hangen en de waterstoftoe- en
afvoer.
Er stroomt zoveel warmte de
tank in dat een auto die vier
weken stilstaat al zijn brandstof
via de veiligheidsklep heeft laten
ontsnappen. De isolatie voldoet
wél voor een auto die iedere dag
rijdt. Daar vraagt namelijk de
brandstofcel om waterstof, voor-
dat de dampdruk te hoog kan
oplopen. 
Oké, de ingenieurs van Opel heb-
ben er dus alles aan gedaan om
warmte buiten de tank te hou-
den. Als de auto gaat rijden dan
lijkt dat ineens totaal vergeten.
Het waterstof, nodig om de
brandstofcel te voeden wordt
namelijk uit de tank gehaald
door die… op te warmen!
Immers, dan loopt de dampdruk
op, zodat het waterstof uit de

700 bar tank kan echter maar
ongeveer 1,6 keer zoveel water-
stof bevatten als een even grote
350 bar tank. Voer je de druk
nog verder op dan verklein je
het volume nauwelijks meer.”
En de veiligheid? Daar hoeven
we niet over in te zitten volgens
Arnold: “Als je bij een crash een
Hydrogen3 helemaal in de kreu-
kels rijdt, blijft de 700 bar tank
heel.” 

Metaalhydride
Toch is Arnold de eerste om toe
te geven dat beide tanksystemen
in de Hydrogen3 hun beperkin-
gen kennen. “De benodigde
tankdiameters zijn te groot
waardoor de achterbank 25 mm
hoger moest worden geplaatst
dan in het productiemodel, de
cryogene kleppen en het carbon
zijn erg kostbaar, de Liquid ver-
liest brandstof bij stilstand en de
Compressed 700 heeft een te
kleine actieradius.”
Gelukkig is er een derde opslag-
methode in ontwikkeling.
Daarbij zuigt een tank gevuld
met een metaalhydride waterstof
op en houdt het vast tussen de
metaalkristallen. Op dit moment
heeft GM zijn hoop gevestigd op
met titanium verrijkt alanaat
(NaAlH4). Honderd kilo van dat
poeder kan 5,5 kg waterstof
vasthouden. Groot voordeel is
dat de vorm van de tank vrij te
kiezen is. Om waterstof beschik-
baar te krijgen voor de brand-
stofcel wordt het materiaal in
twee stappen opgewarmd, eerst
tot 50°C en daarna tot 90°C. We
zijn benieuwd of de Hydrogen4
zijn brandstof uit metaalkristal-
len zuigt. ●
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Well to wheel studies
Tip van GM: als je de energie uit
aardgas efficiënt wilt benutten,
stook het dan niet op in een ver-
brandingsmotor maar zet het om
in waterstof en gebruik dát in
een brandstofcelauto. GM heeft
uitgebreid ‘well to wheel’ onder-
zoek gedaan voordat het tot
deze opmerkelijke uitspraak
kwam. 
Opmerkelijk omdat het omzetten
van de ene energievorm in de
andere altijd energie kost en dus
als het even kan vermeden zou
moeten worden. In dit geval is
omzetten toch verstandig omdat
de Hydrogen3 bij de Europese
verbruikscyclus tot een rende-
ment van 36% komt. Een moder-
ne common rail DI dieselmotor
komt niet verder dan 22%.
Maar ‘well to wheel’ gaat over
meer dan alleen motorrende-
ment. Het gaat om de efficiency
in de totale keten. Dus om de
totale hoeveelheid energie die
nodig is om een auto één kilome-

ter te laten rijden. Dat is energie
gebruikt bij het winnen, verwer-
ken, transporteren en opslaan
van de brandstof (wheel to tank)
en om de energie die de auto
voor het rijden van één kilometer
gebruikt (tank to wheel). Met
‘Kyoto’ in het achterhoofd heeft
men de studie niet beperkt tot
energie maar ook gekeken naar
de well to wheel uitstoot van
broeikasgassen.
Voor de duidelijkheid: omdat de
ene auto nu eenmaal meer ener-
gie vraagt dan de andere koos
GM bij de studie voor een Zafira
die presteert op het niveau van
een 1.8 benzine. Uitgangspunt
was de stand van de techniek
zoals we die in het jaar 2010
mogen verwachten.
De grafieken op deze pagina’s
tonen een deel van de uitkom-
sten. De belangrijkste conclusies:
Doordat het traject van bron tot
tank van fossiele brandstoffen
voor de interne verbrandingsmo-

tor weinig energie kost, kan die
de brandstofcel nog redelijk bij-
benen.
Dat geldt niet meer als de ver-
brandingsmotor gevoed wordt
met een alternatieve brandstof
en het waterstof voor de brand-
stofcel geproduceerd wordt uit
een duurzame bron.
‘Hybridiseren’ biedt bij de brand-
stofcel minder voordeel dan bij
de verbrandingsmotor. Oorzaak
daarvan is dat de brandstofcel bij
deellast al efficiënt is.
Duurzame energieopwekking

gecombineerd met de brandstof-
cel biedt uitzicht op auto’s die
écht ‘zero emission’ zijn, van well
to wheel. 
Het comprimeren van waterstof
tot een druk van 700 bar kost
15% van de energie die water-
stof kan leveren. Koelen tot 
-253°C om het vloeibaar te
maken kost zelfs 30% van de
energie.
De toekomst is niet aan auto’s
die waterstof gebruiken in een
verbrandingsmotor, zoals de
waterstof BMW. ●

moeten we de auto opnieuw uitvinden.”
De recent in Parijs geïntroduceerde Hy-wire ziet
Borroni-Bird als: “een voorzichtige eerste ver-
kenning. Om de ontwerpvrijheid te benadruk-
ken hebben we de auto zoveel mogelijk open
gemaakt. Normaal gesproken zit er een motor
voor je benen, hier letterlijk niets. En aan de
voorzijde geen grille maar glas.”
Rijden met de Hy-wire mag niet op de openbare

weg. Tijdens een rit op een afgesloten circuit
merken we waarom. Drive-by-wire ontwikkelaar
SKF heeft gezorgd voor een stuur waarmee
tevens wordt gas gegeven en geremd. Borroni-
Bird: “Pedalen verstoren het open karakter en
bovendien hebben mensen de neiging om in
het stuur te knijpen als ze moeten remmen. De
Hy-wire remt als je in het stuur knijpt.” Het
probleem is niet het remmen maar het sturen.

De stuuruitslag is maximaal 20° en de wieluit-
slag is daarom afhankelijk gemaakt van de snel-
heid. Bij parkeersnelheid is dat geen probleem,
maar bij hogere snelheid is bijna geen wieluit-
slag voorhanden. Borroni-Bird: “Vergeet niet dat
we nog bijna geen ontwikkelingswerk hebben
gedaan. Maar de drive-by-wire techniek biedt
fantastische mogelijkheden, je kunt de soft-
ware precies zo tunen als je het hebben wilt.
Als straks blijkt dat de Nintendo-generatie dat
liever heeft, kunnen we de force-feedback in
het stuur gewoon uitschakelen.” ●

Erwin den Hoed

Well-to-Tank Tank-to-Wheel

Voor inzicht in het energieverbruik of de onvriendelijke uitstoot per autokilo-
meter, is ook het traject van energiebron tot tank van belang.

Energieverbruik bij winning uit fossiele bronnen

Interne verbrandingsmotor

Brandstofcel
On-board reforming 
van methanol
Vloeibaar waterstof,
uit aardgas
Waterstofgas,
uit aardgas

Benzinemotor

DI Benzinemotor Well-to-Tank

Tank-to-Wheel

Well-to-Tank

Tank-to-Wheel

DI dieselmotor

Aardgasmotor

Verbrandingsmotor,
vloeibaar waterstof

Energieverbruik (MJ/km)

1*: Hybride

0 0,5 1,5 2,5 3,5 4,51 2 3 4 5

Energieverbruik (MJ/km)

0 0,5 1,5 2,5 3,5 4,51 2 3 4 5

Energieverbruik bij winning uit duurzame bronnen

Koolwaterstoffen

DI diesel op biodiesel

Aardgasmotor op biogas

On-board reforming 
van biomethanol

Waterstof

Verbrandingsmotor, vloei-
baar waterstof uit wind

Brandstofcel, vloei-
baar waterstof uit wind
Brandstofcel, waterstofgas,
uit wind

Brandstofcel, waterstofgas,
uit biomassa
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