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BRANDSTOFFEN
Groene energie in economisch perspectief

Stand van zaken in autobrandstoffen

Biobrandstoffen, synthetische brandstoffen, waterstof,

gas en elektriciteit, allemaal staan ze te popelen om de

traditionele autobrandstoffen te verdringen. Maar hoe

milieuvriendelijk zijn die alternatieven? Zijn ze net zo

praktisch in het gebruik als benzine of diesel en hoe be-

taalbaar zijn ze eigenlijk?

Op het eerste gezicht lijken benzine en diesel
vrijwel ideale autobrandstoffen. Ga maar na. Al-
lereerst zijn ze heel gemakkelijk mee te nemen
in een auto. Ze zijn gewoon vloeibaar bij kamer-
temperatuur, bevatten een grote hoeveelheid
energie per kilo en zo’n kilo neemt maar wei-
nig ruimte in. Om ze mee te nemen in een
auto, is dan ook niet meer nodig dan een ui-
terst lichte en goedkope kunststof tank. Omdat
de vorm van die tank er verder niet toe doet,
kan de constructeur er allerlei onbruikbare
hoekjes en gaatjes onder de auto mee opvullen.
En ziedaar, de auto heeft meteen een fantasti-
sche actieradius.
Daarmee zijn we er nog niet, want hoge olie-
prijs of niet, benzine en diesel zijn ook nog
eens extreem goedkoop. Het beste bewijs daar-
voor? Onze overheid belast ieder litertje diesel
met zo’n 55 eurocent en benzine zelfs met
ruim 90 cent, maar nog steeds staan onze
wegen tjok- en tjokvol met benzine- en diesel-
auto’s.

Olie wordt schaarser
Toch zijn de beide fossiele brandstoffen niet zo
paradijselijk als ze op het eerste gezicht lijken.
Allereerst is daar het probleem van de kooldi-
oxide. Ieder verbrand litertje fossiele brandstof
brengt een hoeveelheid koolstof (in de vorm
van CO2) in de atmosfeer die eerder miljoenen
jaren lang als olie onder de grond zat. In de at-
mosfeer gedraagt dat CO2 zich als broeikasgas,

zodat met het toenemen van de hoeveelheid
ook de temperatuur op aarde stijgt.
Bovendien, olie en daarmee benzine en diesel
zijn niet onuitputtelijk. Sterker nog, het zoge-
naamde Peak oil-moment, waarop de dagelijkse
wereldolieproductie niet langer stijgt maar
daalt, bereiken we al binnen tien jaar, denken
veel deskundigen. Daarna wordt olie in hoog
tempo schaarser en dus duurder.
Naast deze wereldwijde problemen is er het
probleem van de lokale vervuiling. Ondanks
alle technische vooruitgang produceert de die-
selmotor nog steeds schadelijke roetdeeltjes en
smogbevorderende stikstofoxiden. Om de hoe-
veelheden van die stoffen op onschadelijke ni-
veaus te krijgen, gebruiken de modernste
diesels dure en brandstofverslindende uitlaat-
gasnabehandelingsystemen.
De benzinemotor bewandelt de omgekeerde
weg. Dankzij de driewegkatalysator is die
krachtbron weliswaar schoner, maar ook onzui-
niger. Moderne technische maatregelen, zoals
directe inspuiting, en het draaien op arme
mengsels, verbeteren de brandstofeconomie
van de benzinemotor, maar zorgen weer voor
meer stikstofoxiden en roet in het uitlaatgas.

De uitdaging
Ziedaar de uitdagingen voor alternatieve brand-
stoffen: Gaan ze net zo gemakkelijk mee in de
auto? Zijn ze net zo goedkoop of maken ze kans
dat ooit te worden? Hoe beïnvloeden ze de
aardse broeikas, hoe onuitputtelijk zijn ze en
wat betekenen ze voor de lokale vervuiling?
Hoog tijd voor een evaluatie. �

Erwin den Hoed

Trend op de IAA in Frankfurt: de
plug-in hybride. Is het stopcontact
het tankstation van de toekomst?
Foto: ANP

Wat gaan we tanken?
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Begin jaren ’90 maakte de elek-
tro-auto een kortstondige ople-
ving door. Bijna alle grote merken
boden een met accu’s volge-
stouwd model aan. Maar derge-
lijke auto’s hadden een minuscule
actieradius en waren schreeu-
wend duur. Bovendien kon het
accupakket maar een beperkt
aantal op- en ontlaadcycli aan. En
dus verdwenen deze auto’s weer
snel uit het gezichtsveld. Hun
plaats op de grote autoshows
werd ingenomen door veel span-
nender brandstofcelauto’s.
Inmiddels is de elektro-auto terug
als plug-in hybride. Dat is een
auto die zowel aan het stopcon-
tact als aan de benzinepomp kan
tanken. Op de afgelopen IAA in
Frankfurt had Toyota er een Prius
voor aangepast, GM zijn Volt en
Volvo toonde een C30 plug-in
hybride.
Het idee achter die auto’s is:
woon-werkverkeer gaat op de
elektriciteit uit het stopcontact,
moeten we verder dan springt de
verbrandingsmotor bij.
Op die manier blijft de binnen-
stad verschoond van uitlaatgas-
sen en geluid, terwijl de automo-
bilist niets te kort komt.
Maar ja, zolang elektriciteit
wordt opgewekt in vervuilende
centrales verplaatsen we op die
manier alleen maar het pro-
bleem, toch?
Nou niet helemaal, zo blijkt als
we er aan gaan rekenen.
“Voor iedere kWh die wij produ-
ceren ontstaat 462,6 gram CO2”,

Dankzij een fantastisch voertuigrendement vol-
staat een batterij van 60 kg voor een actieradius
van 100 km. Thuis opladen aan het stopcontact
kost twee euro. Onderweg bijladen met de benzi-
nemotor is veel duurder.

Opladen uit het stopcontact
Volvo claimt dat 98% van de energie, die de li-
thium-polymeerbatterijen uit het stopcontact krij-
gen, beschikbaar komt voor de vier wielmotoren.

Rijden op de  batterijen
De wielmotoren op hun beurt zetten 94% van de
elektrische energie om in beweging. Dat brengt
het voertuigrendement op 92%.

Remenergie regenereren
Omdat de auto wielmotoren heeft ontbreekt een
mechanische aandrijflijn. Zowel bij aandrijven als
bij het regenereren van remenergie voorkomt dat
een rendementsverlies van 10 tot 15%, zegt Volvo.

Opladen tijdens het rijden
Raken de batterijen leeg, dan komt de 1.6 liter
Flexifuel-motor in actie. Hij drijft de generator aan
die de batterijen oplaadt. Daardoor draait de mo-
tor altijd met onder de meest gunstige combinatie
van belasting en toerental. Zo komt hij aan een
veel beter rendement dan de verbrandingsmotor
in een auto met traditionele aandrijving. Toch gaan
de brandstofkosten voor de C30 ReCharge-rijder
flink omhoog als de verbrandingsmotor bijspringt.

zegt Nuon. Die hoeveelheid lijkt
op het eerste gezicht vrij groot,
maar dat valt mee. Een elektro-
auto zet zijn brandstof (elektrici-
teit) namelijk veel efficiënter om
in beweging dan een auto met
traditionele aandrijving.
In de tabel op pagina 58 hebben
we gerekend met een omzet-
tingsrendement van 65%. Meer
dan driemaal zo hoog als het ren-
dement van een benzinemotor,
maar misschien toch nog te voor-
zichtig geraamd.
Volvo claimt voor zijn conceptcar

C30 ReCharge een rendement van
92%. Gecombineerd met lage rol-
weerstandbanden levert dat een
opmerkelijk verbruikscijfer op:
“Over de standaard Europese rij-
cyclus noteren we een gebruik
van 125 Wh/km.” Mocht u dat
even niets zeggen, omgerekend
in dieselverbruik staat dat voor 1
op 80.
Kortom, het rijden op gewone
grijze stroom uit het stopcontact,
veroorzaakt aanzienlijk minder
CO2 dan het rijden op benzine of
diesel. Als elektriciteitsmaat-

schappijen in de toekomst hun
CO2 gaan afvangen of hun aan-
deel aan groene energiebronnen
verder verhogen wordt de plug-in
hybride nóg milieuvriendelijker.

Arme minister
Oh ja, en dan de kosten. Elektrici-
teit uit het stopcontact wordt net
als benzine en diesel pittig belast.
Maar als we er straks met onze
toekomstige plug-in hybrides
maar zo weinig van gebruiken,
heeft de minister van Financiën
toch een probleem. �

Elektriciteit: 
Brandstof met toekomst

�

Foto’s/Tekeningen: Volvo
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Autorijden en alcohol gaan slecht
samen, maar een benzineauto
rijdt prima op bio-ethanol. Ten-
minste, na enkele technische aan-
passingen. De injectoren moeten
wat meer inspuiten, het motor-
management moet een aange-
past programma draaien en de
componenten die met de brand-
stof in aanraking komen moeten
beter tegen corrosie kunnen.
In de autofabriek stellen derge-
lijke aanpassingen niet veel voor
en dus komen er steeds meer zo-
genaamde Flexifuel-auto’s op de
markt. Die rijden zowel op ben-
zine als op alle mogelijke meng-
sels van benzine en alcohol. Ford,
Volvo, Saab en Cadillac bieden ze
al aan, Renault en PSA volgen
snel.
In aanschaf zijn die Flexifuel au-
to’s niet of nauwelijks duurder

Bio-ethanol: Wachten 
op de tweede generatie

dan de vergelijkbare benzinemo-
dellen. In gebruik ook niet. Ten-
minste, zolang ze op benzine
rijden. Wie bij een van de
schaarse pompen in Nederland
E85 (een mengsel van 15% ben-
zine en 85% alcohol) tankt,
schrikt zich wezenloos van de
extra kosten. Een liter kost bijna
twee euro. En de verbrandings-
waarde van zo’n liter is kleiner
dan die van benzine!
Oorzaak van die hoge prijs: be-
lasting. Onze fiscus behandelt ie-
dere liter alsof het benzine is.
Dat maakt E85 tot de autobrand-
stof met veruit de hoogste belas-
ting per megajoule.

De Flexifuel of 
de benzine-uitvoering?
Dat is jammer. Want ook al komt
er gewoon CO2 uit de uitlaat van

een op bio-ethanol gestookte
auto, bij de productie van bio-
ethanol is CO2 uit de atmosfeer
opgenomen. Hoeveel dat scheelt?
Dat hangt van de productieme-
thode af. Bij de zogenaamde
tweede generatie bio-ethanol
kan de ‘well-to-wheel’ CO2-uit-
stoot wel tot 75% lager zijn dan
die van een benzineauto.
Waarom belast de overheid bio-
ethanol zo zwaar? Officiële re-
den: “We wachten op de tweede
generatie bio-alcohol.” Tja, dat is

een benadering. Maar de ontwik-
keling van die tweede generatie
bevorder je er natuurlijk niet mee.
Dat brengt ons bij de showroom-
vraag: de Flexifuel of de benzine-
variant? Antwoord: Kies de
Flexifuel! Gaat de overheid bio-
ethanol alsnog stimuleren dan zit
u gebeiteld. Gebeurt dat niet,
dan rijdt u lekker op benzine,
tankt u misschien nog een paar
keer goedkoop in het buitenland
en profiteert u straks van een ho-
gere inruilwaarde. � 

Een Flexifuel-auto heeft corrosiebestendige brandstofleidingen en -pomp, in-
jectoren die een groter brandstofvolume kunnen inspuiten, hardere kleppen,
een verwarmde lambdasonde die het ethanolaandeel in de brandstof herkent
en een motormanagement dat zich daarop aanpast.
Foto: Ford

Aardgas laat zich niet temmen
In landen als Argentinië, Iran,
India en Oekraïne is aardgas een
belangrijke autobrandstof. Bin-
nen Europa reden er tot voor kort
eigenlijk alleen in Italië aardgas-
auto’s. Inmiddels telt Duitsland
700 aardgastankstations en moet
ook de rest van Europa er aan ge-
loven. In 2010 moet aardgas voor-
zien in 5% van de EU-behoefte
aan transportbrandstoffen en
tien jaar later moet dat zelfs 10%
zijn.
De Nederlandse overheid heeft
vorig jaar een belangrijke stap
gezet om de introductie van aard-
gas te vergemakkelijken. Toen
werd namelijk voor aardgastank-
stations een speciaal tarief van de
regulerende energiebelasting in-
gevoerd van 3 cent per kuub. Een
cadeautje, want kleinverbruikers
betalen 15,19 cent voor het aard-
gas thuis. Overigens is het thuis-
vullen van de aardgasauto daar-
mee in één klap een onrendabele

activiteit geworden.
Een volgend stapje komt per 1 ja-
nuari 2008. Dan krijgen aardgas-
auto’s het energielabel dat past
bij hun CO2-uitstoot op aardgas
en niet meer zoals nu bij het rij-
den op benzine.
Daardoor promoveert een Fiat
Panda op aardgas bijvoorbeeld
van energielabel D naar B. Be-
langrijk, want dat spaart 900 euro
aan BPM bij de aanschaf van zo’n
aardgas-Panda.
De fysieke eigenschappen van
aardgas verschillen nogal van die
van LPG. LPG wordt verkocht
onder een druk van 8 bar en is
dan vloeibaar. Dat is prettig in de
auto, want zo neemt het niet te
veel ruimte in. Aardgas laat zich
minder makkelijk temmen. Het
komt uit de pomp bij 200 bar en
is dan nog steeds gasvormig.
Daarmee hebben we meteen het
belangrijkste nadeel van deze
brandstof te pakken. Aardgasop-

slag in de auto, vraagt om grote
sterke gasflessen. Die nemen veel
ruimte in, zijn óf heel zwaar óf
heel duur en geven het voertuig
niet meer dan een beperkte actie-
radius.
Voordelen zijn er ook. Aardgas is
goedkoop. Tenminste als het te
koop is. Op dit moment is het
aantal aardgastankstations nog
heel beperkt, maar dat gaat ver-

anderen. “Nog voor het jaar 2010
is er een netwerk met 200 stati-
ons voor aardgas”, melden de zes
ministeries die samenwerken in
het EnergieTransitie platform
Duurzame Mobiliteit. �

Gasflessen die 200 bar kunnen heb-
ben vragen de nodige ruimte en bie-
den de aardgasauto toch maar een
beperkte actieradius.
Foto: Volkswagen     
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Biodiesel bestaat grofweg in
twee varianten. De meest onbe-
kende is PPO. Daarbij wordt de
grondstof, meestal koolzaad,
koudgeperst. De natuurlijke olie
die dat oplevert bevat glycerine
en is daardoor te dik voor de die-
selmotor. Oplossing: verwarmen.
Dieselauto’s rijden dus niet zon-
dermeer op PPO, maar moeten
omgebouwd worden. In Farmsum
bij Delfzijl staat een oliemolen
die PPO perst en het ministerie
heeft voor een beperkte produc-
tiehoeveelheid accijnsvrijstelling
gegeven. Onder meer McDonalds
laat er enkele trucks op rijden.
Veel vaker wordt de natuurlijke
olie omgeësterd zodat de glyce-
rine vrijkomt. Dan ontstaat een
biodiesel die veel meer op fos-
siele diesel lijkt.
Toch bestaan er grote verschillen.
Biodiesel veroudert sneller, het
trekt meer vocht aan en in het
eindproduct is de grondstof nog
steeds herkenbaar, dus is het min-

Biodiesel, PPO 
of Sunfuel?

Gecertificeerde bedrijven mogen in Nederland een beperkte hoeveelheid PPO
accijnsvrij leveren.
Foto: ANP

der constant van kwaliteit.
De meeste autofabrikanten staan
daarom alleen het bijmengen
van een bepaald percentage bio-
diesel toe, en niet het gebruik
van 100% biodiesel. Uitzonde-
ring is Volkswagen. Van hen mag
het wel. Tenminste als de brand-
stof aan de Europese biodiesel-
norm voldoet.

Synthetische biodiesel?
Door de variatie in kwaliteit van
de biodiesel lijkt het erop dat het
in de toekomst moeilijker zal
worden om te voldoen aan de
steeds strengere emissienormen.
Een oplossing voor dat probleem
zou de zogenaamde Sunfuel kun-
nen zijn. Dat is een synthetische
dieselbrandstof op basis van bio-
massa. In die brandstof is de her-
komst van de grondstof niet
meer herkenbaar terwijl het
voordeel van de CO2-opname tij-
dens de groei van de biomassa
gewoon blijft. � 

�
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Brandstoffen vergelijken valt niet
mee. Benzine wordt verkocht in
liters, aardgas in kilo’s en elektri-
citeit in kilowatturen. Om ze te
kunnen vergelijken is het zinvol
al die eenheden om te rekenen
naar de hoeveelheid energie die
ze vertegenwoordigen.
Dat kan. Het volledig verbranden
van een liter benzine bijvoorbeeld,
levert een kleine 32 megajoule
aan energie op. Voor de weight-
watchers en Sonja Bakkeraars:
dat zijn ruim 7600 kilocalorieën
of 42-en-een-halve boterham met
pindakaas. Terug naar de mega-
joules. Een kilo aardgas vertegen-
woordigt er ruim 40, een liter E85
(bio-ethanol) nog geen 23.
Heel mooi die verbrandings-

Waterstof, de opvolger? 
Olie, gas, kolen, biomassa,
zonne-energie, windenergie, al
die energiebronnen zijn om te
zetten in waterstof. En een
brandstofcel in de auto kan die
waterstof weer heel efficiënt om-
zetten in elektriciteit. Kortom,
met waterstof kunnen auto’s
emissievrij rijden, zonder dat er
voor honderden kilo’s aan die on-
handige accu’s mee hoeft.

Een waterstoftank met een
omvang van 300 liter

brengt de BMW Hydrogen7
200 kilometer ver.

Foto: BMW      

Brandstoffen doorgelicht
waarde, maar hoe zit het met de
brandstof uit het stopcontact
voor de elektro-auto’s en plug-in
hybrides van de toekomst? Dat is
niet zo moeilijk. Uit het stopcon-
tact komen kilowatturen en één
kilowattuur is gelijk aan 3,6 me-
gajoule. Dus vertegenwoordigt 9
kWh aan stroom ongeveer de-
zelfde hoeveelheid energie als
een liter benzine.

Brandstofprijzen
Interessanter dan een prijs per
liter of kilo van een brandstof is
de prijs per megajoule. Zo kost
een megajoule aan energie uit
benzine bijvoorbeeld 4,7 euro-
cent. Een plug-in hybride tankt
voor hetzelfde bedrag een mega-

joule uit het stopcontact. Als die-
sel de bron is, kost een megajoule
3,3 cent.
Maar automotoren zijn niet per-
fect. Een benzinemotor zet hoog-
uit 20% van die gekochte
megajoules om in beweging van
de wielen. De rest gaat verloren
als warmte. Een diesel doet het
iets beter, een plug-in nóg beter.
Natuurlijk, ook in de batterij en
de elektromotor(en) wordt ener-
gie in warmte omgezet, maar een
veel groter deel komt als bewe-
ging aan de wielen. Daardoor zijn
de brandstofkosten van een elek-
tro-auto maar een fractie van die
van een benzineauto. Laat maar
komen die plug-in hybrides!

CO2 vergelijken
De CO2-uitstoot van brandstoffen
is op een soortgelijke manier ver-

gelijkbaar te maken. Met een
kleine basis aan middelbare-
schoolscheikunde is te berekenen
hoeveel CO2 er vrijkomt bij het
verbranden van een liter benzine,
een liter E85-bio-ethanol of een
kilogram aardgas. Wat de elektri-
sche energie betreft. Op de jaar-
afrekening van elektriciteits-
leverancier Nuon staat precies
aangegeven uit welke bronnen
de geleverde elektriciteit komt en
hoeveel CO2 er per kWh is uitge-
stoten.
Ook voor de CO2-vergelijking
moet even de rekenslag met het
voertuigrendement gemaakt wor-
den. Nadeel van die rekenme-
thode: de planten die als
grondstof van biobrandstoffen
dienen halen eerst dezelfde hoe-
veelheid CO2 uit de lucht, en dat
blijft zo buiten beeld. �

Helaas is waterstof zelf ook niet
zo handig. Het laat zich gasvor-
mig meenemen, maar zelfs bij ex-
treem hoge drukken vraagt een
beetje actieradius al om reusach-
tige tanks. Vloeibaar vervoeren
kan ook, maar dan moet het wel
eerst afgekoeld worden tot
253°C onder nul.
Dat vraagt om een extreem goed
geïsoleerde tank. De BMW Hy-

drogen7 heeft zo’n tank. Die iso-
leert evengoed als een laag tem-
pex van 17 meter dik. Toch
warmt de waterstof in de tank
nog op. Daardoor neemt de druk
toe en moet de tank steeds puf-
jes waterstof laten ontsnappen.
Die worden keurig onschadelijk
gemaakt, maar wel gaat een
halfvolle tank zo in 9 dagen naar
90% leeg.

Experimenten
Ondanks de giga-afmetingen van
de tank komt de BMW boven-
dien maar 200 km ver op die
vloeibare waterstof. Ook andere
autofabrikanten experimenteren
volop met waterstof en Duitsland
telt nu vijf tankstations. Maar of
het ooit de opvolger wordt van
benzine en diesel... �

Kosten en milieubelasting per energie-eenheid
Brandstof Benzine Diesel LPG Aardgas (CNG) Bio-ethanol (E85) Bio-diesel PPO Elektriciteit Waterstof (LH2)

Eenheid aan de pomp ....................................liter ......................liter ......................liter ......................kilogram ........................liter ................................liter ......................liter ......................kWh............................kilogram ..............

Verbrandingswaarde/eenheid (MJ) ..............31,6 ......................35,5 ......................24,9 ......................40,5................................22,7................................32,6 ......................33,7 ......................3,6 ..............................120,0 ..................

Economie

Prijs/eenheid (euro) ........................................€ 1,49 ..................€ 1,16 ..................€ 0,64 ..................€ 0,66 ............................€ 1,94 ............................€ 1,56 ..................€ 0,70 ..................€ 0,17 ........................€ 4,50 ................

Prijs/MJ (euro) ................................................€ 0,047 ................€ 0,033 ................€ 0,026 ................€ 0,016 ..........................€ 0,085 ..........................€ 0,048 ................€ 0,021 ................€ 0,047 ......................€ 0,038 ..............

Voertuigrendement ........................................20%......................25%......................20%......................20% ..............................20% ..............................25%......................25%......................65%............................20%** ................

Prijs/MJ effectief (eurocent) ..........................€ 0,24 ..................€ 0,13 ..................€ 0,13 ..................€ 0,08 ............................€ 0,43 ............................€ 0,19 ..................€ 0,08 ..................€ 0,07 ........................€ 0,19 ..................

Milieu

CO2/eenheid (gram) ........................................2220 ....................2580 ....................1751 ....................2338 ..............................1618 ..............................2565 ....................2595 ....................463 ............................0 ..........................

CO2/MJ (gram/MJ) ..........................................70,3 ......................72,7 ......................70,4 ......................57,7................................71,2................................78,7 ......................77,0 ......................128,5 ..........................0,0 ......................

Voertuigrendement ........................................20%......................25%......................20%......................20% ..............................20% ..............................25%......................25%......................65%............................20%** ................

CO2/MJ effectief (gram) ................................351 ......................291 ......................352 ......................288 ................................356* ..............................315* ....................308* ....................198 ............................0 ..........................

* = tank to wheel, de CO2 die tijdens de productie is opgenomen moet hiervan af.   **= in combinatie met verbrandingsmotor
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