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MILIEU 
Nieuwe Ford Focus Flexi-Fuel

Ford-milieumanager Wolfgang Schneider windt
er geen doekjes om: “Uiteindelijk moeten wij
onze aandeelhouders tevreden houden. Dé re-
den voor ons om een nieuwe Ford Focus Flexi-
Fuel te introduceren is dat we er commercieel
succes van verwachten.” Daarmee zit hij op één
lijn met de modale autoconsument. Die immers
gaat echt niet meer betalen voor een auto die al-
leen maar milieuvriendelijker is. Ook Zweden’s
grote aanjager van bio-ethanol als autobrand-
stof, Per Carstedt, zit op die lijn: “Er moet een
‘business case’ zijn, anders komen er geen
milieuvriendelijke auto’s.”

Duiten in het zakje
Over de Zweedse business case las u al uitge-
breid in AMT 6, maar vooruit, nog even kort de
actuele stand van zaken: bio-ethanol is vrijge-
steld van accijns, zodat de pompprijs in euro’s

(of Kronen) per kilometer gelijk is aan die van
benzine. Aantrekkelijk voor de automobilist is
de 20% lagere fiscale bijtelling en gratis parke-
ren in twaalf grote steden. Dat stimuleerde in
eerste instantie vlooteigenaren om over te stap-
pen op bio-ethanol. Statoil en Q8 zorgden voor
enkele brandstofpompen. Daarna volgden de
eerste particulieren. Omdat de investeringen
voor een bio-ethanolpomp op een tankstation
klein zijn en de aantallen auto’s groeiend, kwa-
men er, eerst langzaam daarna steeds sneller,
meer pompen. Het duurde ongeveer 10 jaar voor
de teller op 100 stond, terwijl hij in een jaar van
100 naar 200 ging. Zelfs Shell, dat geen brood
zag in de Zweedse ‘business case’, heeft nu zijn
eerste bio-ethanolpomp geopend. Ook voor ver-
zekeringsmaatschappijen is bio-ethanol interes-
sant. Minder CO2 betekent minder overstroming-
en zo redeneren zij. Dus doen ook zij een duit 

in het zakje: 20% korting voor ethanolbilisten.
Behalve het CO2-probleem pakken de Zweden
met bio-ethanol ook het fijnstof-probleem aan.
In de Zweedse steden rijden inmiddels ruim 450
Scania-ethanolbussen, met aangepaste 3-serie 11
liter en 4-serie 9 liter dieselmotoren. Omdat
ethanol een veel hogere ontstekingstempera-
tuur heeft dan diesel, rijden ze op E95, een
mengsel van 95% ethanol en 5% ‘Beraid’. Dat is
een speciaal voor dit doel door Akzo Nobel ont-
wikkelde alkyl-alcohol die de ontstekingstempe-
ratuur verlaagd. Verder zijn er andere injectors
gemonteerd en is de compressieverhouding ver-
hoogd van 18:1 naar 22:1. Het resultaat is een
stadsbus zonder roetpluim. 

En Nederland?
De business case bio-ethanol vindt inmiddels
ook zijn weg in andere Europese landen. Spanje

Milieu en economie

trekken samen op

Bio-ethanol als
business case

Bio-ethanol is booming business

in Zweden. De overheid stimuleert

het fiscaal, oliemaatschappijen

bouwen er in hoog tempo aan een

dekkend netwerk, researchinstitu-

ten ontwikkelen nieuwe produc-

tiemethodes, Ford introduceert er

zijn nieuwe Focus Flexi-Fuel en

automobilisten kiezen er massaal

voor. Andere Europese landen vol-

gen inmiddels, Nederland ook?

Bio-ethanol als
business case

1 © WWW.AMT.NL - Dé internetsite voor de Automotive Professional



en Duitsland hebben een volledige belastingvrij-
stelling gegeven voor bio-ethanol. In Frankrijk,
Denemarken, Ierland en Engeland geldt een
gedeeltelijke vrijstelling. De Britten bijvoorbeeld
genieten een  belastingkorting van 20 pence per
liter. Addertje onder het gras, die korting geldt
voor E100. Op E85 bedraagt de korting 85% daar-
van, dus 17 pence.
En Nederland? Dat is inmiddels door de EU op
de vingers getikt. Of we eindelijk een beetje
haast willen maken met het voldoen aan de
richtlijnen voor het aandeel biobrandstoffen in
het transport. “Ja, ja, we zijn bezig, maar onze
industrie is er nog niet klaar voor”, was het
Haagse excuus.
Dat brengt ons bij de vraag, welke kansen zijn
er voor bio-ethanol in Nederland én is onze in-
dustrie er inderdaad nog niet klaar voor? In drie
kaders gaan we op zoek naar de antwoorden. ●

Erwin den Hoed

De Zweedse Scania-bio-ethanolbussen halen moei-
teloos de voorgenomen EU-5-eisen. In ruil daar-
voor rijden ze in Stockholm over een eigen baan.

Alternatieve brandstof voor Jan Modaal
“Ford doet wat VW deed, auto’s
maken voor gewone mensen,
met een gewoon budget”, zegt
Ford’s milieumanager Wolfgang
Schneider. “Daarom zetten wij
ook in op bio-ethanol, dat is ‘low
cost’ en ‘highly efficient’.”
Het vorige model Focus Flexi-Fuel
heeft Zweden veranderd. De
auto kwam er eind 2001 beschik-
baar. Er rijden er inmiddels
15.000 van rond op de Zweedse
wegen. Bijna 6000 daarvan zijn
in 2004 geregistreerd. Daarmee
is de Flexi-Fuel verantwoordelijk
voor 80% van de Zweedse Focus-
verkopen. Die 80% is ook het
aandeel van de Focus Flexi-Fuel
op de Zweedse markt voor alter-
natief aangedreven auto’s.
Behalve auto’s op bio-brandstof-
fen horen daar ook hybrides,
elektrisch aangedreven auto’s en
aardgasauto’s bij.
“En onze Focus biedt iets wat tot
nu toe geen enkele andere alter-
natief aangedreven auto biedt;
een goede restwaarde. Die is
zelfs beter dan de restwaarde
van vergelijkbare benzinemodel-
len. Dat zegt iets over de be-
trouwbaarheid van de technolo-
gie.” zegt Schneider trots.

Geen hightech
Die technologie wijkt nauwelijks
af van die in de ‘gewone’ benzi-
nemotor. Er is dus gewoon maar
��n brandstoftank. Het motor-
management herkent wat daar
in zit en past zich daar op aan,
ongeacht of dat benzine, E85 of
welke andere ethanol-benzine-
mix dan ook is. Verder zijn er
hardere kleppen en klepzetels
gebruikt omdat ethanol niet de
smerende eigenschappen van
benzine heeft. Bovendien is
ethanol corrosiever dan benzine.
Om daar weerstand aan te bie-
den heeft de Focus Flexi-Fuel
aangepaste brandstofleidingen.
Die corrosieve eigenschappen
uitten zich ook in een snellere
veroudering van de motorolie.
Ford heeft daarom de
verversingstermijn gehalveerd
ten opzichte van de benzinemo-
dellen. Dat betekent iets hogere
onderhoudskosten.
En de aanschafprijs, is die ook
hoger? Niet echt, de 1.8 125 pk
Flexi-Fuel kost namelijk 4000
Zweedse kronen, zo’n 500 euro
meer dan de vergelijkbare 1.6
115 pk, en een 1.8 benzine is er
niet. Ford koos voor de 1.8 als

Flexi-Fuel motor omdat dat ook
de motor wordt van de komende
ethanolvariant van de S40/V50
van zustermerk Volvo. Schneider:
“Het liefst zouden we al onze
modellen in alle motorvarianten
ook als Flexi-Fuel leveren, maar
helaas, de business case staat dat
nu nog niet toe. Dus voorlopig
zijn het alleen de 1.8 liter Focus
en Focus C-Max.”
Maar dat is Zweden, hoe staat
het in Nederland? “Wij zijn er
helemaal klaar voor”, zegt PR-
manager Paula Vermin van Ford-

Nederland. “We willen deze
auto’s dolgraag in Nederland
leveren. Allereerst 50 stuks aan
de Roteb, de wagenparkbeheer-
der van de gemeente Rotterdam
die deelneemt aan het BEST-pro-
ject (Bio Ethanol for Sustainable
Transport). Het probleem is dat
er tot nu toe nog geen brand-
stofmaatschappij bereid is gevon-
den om voor 50 auto’s een pomp
te openen. Pas met een accijns-
vrijstelling voor bio-ethanol krijg
je de zaak echt in beweging.” ●

▼
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Groene business case
Toch nog even naar Zweden. De
grote voortrekker daar van bio-
ethanol is Per Carstedt. Hij haalde
aan het begin van het vorige
decennium een aantal Ford
Taurussen naar Zweden.
Vervolgens overtuigde hij grote
vlooteigenaren, brandstofmaat-
schappijen, autofabrikanten,
overheden en anderen van de
voordelen van bio-ethanol. Als
voorzitter van de BioAlcohol Fuel
Foundation reist Carstedt
inmiddels de hele wereld rond
om overal bio-ethanolprojecten
van de grond te trekken.
Behalve voorzitter van de BAFF is
Carstedt ook Ford-dealer in Örns-
köldsvik (de uitspraak vergt enige
oefening). Sinds een paar jaar
heeft hij ook een Ford-vestiging
in Umeå. Zijn nieuwe garagebe-
drijf daar, is samengebouwd met
een Mc Donalds-restaurant en
een tankstation van Statoil. Dit
automobiele servicecentrumpje,
met de naam ‘GreenZone’, zegt
alles over de gedrevenheid van
initiatiefnemer Carstedt. En net
als bij de bio-ethanolauto’s, geen
hightech en met alleen bekende
technieken is er alles aangedaan
om de naam Greenzone waar te
maken. Een paar voorbeelden:
Een warmtepomp gebruikt de
hitte die de hamburgergrills en
diepvriezer van McDonalds pro-
duceren om de werkplaats en
showroom van Carstedts garage
te verwarmen. Bovendien wordt
verse lucht aangezogen door een
ondergronds buizenstelsel. In de
zomer zorgt dat voor verkoeling
en in de strenge Noord-Zweedse
winter voor opwarming. De lucht
kan bovendien extra verwarmd
worden door een gigantisch
luchtzonnepaneel op het zuiden.
De daken van de drie gebouwen
zijn begroeid met sedumplanten.
Die nemen veel water op. Bij
warm weer verdampt dat, zodat
het dak voor verkoeling zorgt. Bij
koud weer zorgt sedum voor een
voortreffelijke isolatie.
Ook binnen zijn planten actief.

Daar werken ze in kleine kasjes
als levende filters aan een prettig
binnenklimaat. Doordat er in die
kasjes een onderdruk heerst,
wordt de binnenlucht erdoor
heen geleid. Vuildeeltjes slaan
neer op de bladeren en worden
er in een regelmatig terugkerend
kunstmatig regenbuitje vanaf
gespoeld.
Auto’s wassen en het toilet door-
spoelen gaat niet met drinkwater
maar met gefilterd oppervlakte-
water. Geen druppel afvalwater
verdwijnt vervolgens in het riool.
Het water uit de vacuümtoiletten
wordt opgevangen en afgevoerd.
Uit de ‘nutriënten’ worden mest-
korrels geproduceerd. De rest van
het afvalwater loopt door olie-
dan wel vetafscheiders en wordt
hergebruikt. 
Reflecterende prismalichtkokers
in het dak zorgen voor een ex-
plosie van daglicht binnen en
minimaliseren zo het gebruik van
elektrisch licht in showroom en
werkplaats.
Zelfs is er bij de bouw al aan de
sloop gedacht. Het gebruik van
schadelijke chemicaliën is gemini-
maliseerd en in de houten ge-
bouwen is geen enkele spijker
gebruikt. Alles is gebout of ge-

schroefd, zodat na de sloop de
afzonderlijke delen afgevoerd of
verkocht kunnen worden.
En dan de hamvraag: gaat een
klant meer betalen omdat zijn
auto in een milieuvriendelijk
gebouw wordt gerepareerd?
“Nee, natuurlijk niet”, weet
Carstedt. “De investering in dit
gebouw was 17% hoger dan nor-
maal. De exploitatiekosten zijn
echter 8% lager. Van de pak-’m-
beet 60 jaar dat het gebouw hier
staat zullen er dus ruim vijftig
goedkoper zijn, tel uit je winst.”
Oh ja, bijna vergeten, het ging
om de business case... ●

Kijk voor meer informatie op www.greenzone.nu

Niet alleen auto’s kun-
nen schoner, ook
gebouwen. GreenZone
bewijst het. Meer dan
een miljoen mensen
hebben GreenZone
inmiddels bezocht om
zich daarvan te overtui-
gen. Onder hen de EU
commissaris en de
Zweedse minister van
milieu.
1=Ford Carstedt
2=Tankstation Statoil
3=McDonald’s
4=Vijver
5=Minimum aan verharding: parkeren op ‘gewapend gras’
6=Minimum aan verharding: gravel daar waar mogelijk
7=Drainage systeem
8=Prismalichtkokers

Prismalichtkoker zorgt voor daglicht
in de showroom

GreenZone, sedum en lichtkokers op
het dak, parkeren op gewapend gras.
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3 Miljard liter bio-ethanol
De grootste Nederlandse produ-
cent van alcohol is Nedalco in
Bergen op Zoom. Aan productie-
specialist Martin Weissmann van
dit bedrijf de vraag of er in
Nederland mogelijkheden zijn
om een substantiële hoeveelheid
bio-ethanol voor het wegtrans-
port te produceren. “Veel land
om er gewassen voor te produce-
ren hebben we niet, dus moet je
het zoeken in de afvalstromen.
Voor onze huidige productie,
zo’n 140 miljoen liter per jaar is
melasse een belangrijke grond-

stof. Dat is een restproduct dat
vrijkomt bij de suikerproductie.”
Voor de productie van bioethanol
voor het wegtransport ziet
Weissmann andere mogelijkhe-
den. Wij kunnen binnen ander-
half jaar een fabriek operationeel
hebben met een capaciteit van
200 miljoen liter ethanol uit C-
zetmeel. C-zetmeel komt vrij bij
de verwerking van tarwe. Het
wordt gebruikt als laagwaardig
varkensvoer. Maar ja, er zijn
steeds minder varkens en er zijn
grote hoeveelheden C-zetmeel in

Nederland en België. Als wij de
suikers eruit gebruiken om alco-
hol van te maken, houd je een
eiwitrijke sojavervanger met veel
meer toegevoegde waarde over.”
Mooi, maar ja 200 miljoen liter,
dat lijkt heel wat, maar is niet
meer dan een druppel op een
gloeiende plaat. “Eens! Daarom
werken wij op iets langere ter-
mijn met ethanol uit fermenta-
tie”, aldus Weissmann. “Dat is
een nieuwe methode, een variant
op het proces waarmee de proef-
fabriek in het Zweedse Örnkölds-
vik experimenteert. Tarwegries
en bietenpulp zijn ideale grond-
stoffen voor dit proces. Dat zijn
afvalproducten die gebruikt wor-
den als vul- en vezelmiddel met
lage toegevoegde waarde in de
voedingsindustrie. Maar ook
afvalhout en bermgras zijn prima
grondstoffen.” 
Het proces komt er op neer de
cellulosevezels op te knippen en
in glucose uiteen te laten vallen.
Daarbij ontstaat ook xylose en
die wordt nu nog niet gebruikt
bij de omzetting naar ethanol.
“Toch zonde”, vindt Weissmann,
“want het is 20% van de biomas-
sa. Wij hebben een gist ontwik-
keld dat ook de xylose afbreekt.
Met dit proces en de grondstof-
fen die ik noemde kun je in
Nederland zo’n 3 miljard liter
bio-ethanol per jaar maken. Heel
efficiënt en heel goedkoop.” 
3 miljard liter! Dat is genoeg
voor bijna 2 miljoen auto’s.
Dat klinkt fantastisch, maar wan-
neer is het zover. “Als er nu een
accijnsvrijstelling zou worden
ingevoerd, over een jaar of 7 à 8
jaar. Dan hebben we de techniek
en de capaciteit om zo concurre-
rend te produceren dat de over-
heid weer gewoon accijns kan
heffen.” ●

De proeffabriek in Örnköldsvik zet
zaagsel om in ethanol en lignine, dat
ook als brandstof wordt ingezet. De
fabriek maakt gebruik van de over-
tollige warmte van de naast gelegen
papierfabriek. De energie-efficiency
is 75%. Doel is om dit ligno-cellulo-
seproces te optimaliseren en
geschikt te maken voor grootschali-
ge ethanolproductie tegen een kost-
prijs vergelijkbaar met die van fos-
siele brandstoffen.

De snelle stijging van de olieprijs speelt de bio-ethanol business case in de
kaart. Inmiddels is aardolie ook per energie-eenheid duurder dan graan!

Uit de uitlaat van een bio-ethanol auto komt vrijwel net zoveel CO2 als uit
die van een benzineauto. Dat is een communicatief nadeel. Onze planeet is
echter niet geïnteresseerd in communicatie, voor moeder Aarde geldt alleen
de ‘well-to-wheel’ uitstoot. Kortom de hoeveelheid CO2 die vrijkomt bij de
productie van de brandstof en de verbranding in de motor. Zo gezien zijn bio-
ethanol en benzine totaal onvergelijkbaar.
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