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Teamwork Technology inspireert

“Niet wachten, maar doen wat nu al kan”, is het motto van

Teamwork Technology. Dankzij dat motto scoort het bedrijf ver-

rassende resultaten op het gebied van duurzame energie. ATC-

afdeling Noord Holland-Noord nodigde Teamwork Technology

uit voor een toelichting op het Horizon College in Heerhugo-

waard. Ook dat leverde een verrassend resultaat.

Zo’n jaar of zestig geleden richtte
de ATC door het hele land afdelin-
gen op. Doel was de schaarse auto-
technische kennis te delen. Aan die
doelstelling is nog niets veranderd.
Het ligt dan voor de hand om ken-

Duurzame energie
voor een spotprijs

nis niet alleen te verspreiden onder
de huidige autotechnici, maar ook
onder die van de toekomst. Dat
geldt in het bijzonder voor kennis
over toekomstige mobiliteit. ATC-
afdeling Noord Holland-Noord

heeft dat helemaal begrepen. Dus
nodigden ze bij de presentatie van
Teamwork Technology niet alleen
de buren van Amsterdam-Kenne-
merland uit, maar ook de autotech-
niekstudenten van het Horizon

College. Een goede zet want in zo’n
gemêleerd autotechnisch gezel-
schap kan iedereen van elkaar
leren. En dat is precies de omge-
ving waarin de ontwikkelaars van
Teamwork Technology zich hele-
maal thuisvoelen.

Van idee tot bloeiend
 bedrijf
Initiator Fred Gardner stelt zijn be-
drijf voor: “We beginnen met een
idee, daar maken we een product
van, van het product maken we
een bedrijf en dat bedrijf verkopen
we”. Blijkbaar werkt het, want
Teamwork Technology heeft de eer-

Gemêleerd publiek: Leden van de
ATC-afdelingen Noord Holland-Noord
en Amsterdam-Kennemerland én stu-
denten autotechniek van het Horizon
College in Heerhugowaard.

Projectleider Felix van Gemen van 
Rijschoon.nu: “Niet wachten, maar
doen wat nu al kan”.
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ste daarvan alweer verkocht. Op dit
moment neemt het bedrijf deel in
Tocardo, dat turbines voor getij-
dencentrales ontwikkelt, in Direct
Drive Holland dat lagesnelheidge-
neratoren ontwikkelt, die tand-
wielkasten in windmolens
overbodig maken, en in tal van an-
dere bedrijven. De meeste daarvan
gaat het voor de wind. Maar met
het project Rijschoon.nu, dat pro-
beert 200 auto’s in Noord Holland
aan de PPO te krijgen, wil het nog
niet zo vlotten. Projectleider Felix
van Gemen geeft uitleg: “Vooruit,
CO2-uitstoot en klimaatverande-
ring, daar kun je nog over discus-
siëren. Over fossiele brandstoffen
niet, die raken op. Op het Neder-
landse aardgas kunnen we nog 16
jaar teren, de wereldolievoorraad
gaat nog 40 jaar mee. Daarna is er
wereldwijd nog een beetje aardgas,
nog wat uranium en nog een rede-
lijke hoeveelheid kolen. En daarna
is het echt op. Kortom, vroeg of
laat kunnen we niet om alterna-
tieve energiebronnen heen”.

Rijden op PPO
Dat inzicht was voor Teamwork
Technology aanleiding om niet af
te wachten, maar nu al te doen wat
nu al kan. En dus kwam PPO in
beeld. Van Gemen: “PPO is simpel.
Je perst de olie uit de zaadjes en de
rest geef je aan de koeien. De
Duitse fabrikant Elsbett levert om-
bouwsets, die auto’s geschikt ma-
ken voor PPO. Landbouwmechani-

satiebedrijf Ed Janssen in ‘t Zand
bouwt die sets in. We hebben een
PPO-tankpunt bij Proefboerderij
Oostwaardhoeve in Slootdorp en
Solar Oil Systems heeft een accijns-
vrijstelling en levert de brandstof.
Op die manier bieden wij particu-
lieren, gemeenten en de provincie
de kans om op PPO te rijden, en zo
hun steentje bij te dragen aan de
verduurzaming”.
Goed geregeld, maar tot nu toe
loopt het geen storm: “Er rijden nu
13 Noord Hollandse auto’s op PPO
en dat heeft al veel moeite gekost.”
Van Gemen begrijpt heel goed
waarom dat aantal zo klein blijft:
“Toen we destijds begonnen met
PPO was het imago van biobrand-
stoffen heel goed. Inmiddels is het
bar slecht. Boskap? Voedseltekor-
ten? In de media is het allemaal de
schuld van de biobrandstoffen. Nie-
mand heeft het over mislukte voed-
seloogsten in Azië, over lage
landbouwproductiviteit in ontwik-
kelingslanden of over het grote
olieaandeel in de prijs van voedsel.
‘Een volle maag óf een volle tank’,
hoor je steeds. Dat is veel te onge-
nuanceerd, zo gooien we het kind
met het badwater weg.”

Wachten op de tweede 
generatie biobrandstoffen
De overheid is ook niet echt be-
hulpzaam: “We begonnen met een
klein terugverdienmodel. Inmid-
dels is de BTW op PPO van 6 naar
19% gegaan en over anderhalf jaar

stopt de accijnsvrijstelling”. Het ar-
gument: “We kunnen beter wach-
ten op de tweede generatie bio-
brandstoffen”.
Van Gemen ziet niets in dat argu-
ment. “Natuurlijk moet de CO2-ba-
lans beter en natuurlijk moet de
opbrengst per hectare hoger. Maar
de eerste auto was ook niet perfect.
Toch was hij nodig voor de tweede
en voor de derde. Je ontwikkelt
door. Als we waren gaan wachten
op de huidige auto was die er nooit
gekomen.”
Rijschoon.nu gaat dus absoluut
niet wachten en ziet grote moge-
lijkheden: “Als je in de Wieringer-
meer eens in de vier jaar koolzaad
en suikerbieten verbouwt en de an-
dere drie jaar gewoon voedsel, en
je levert het biogewas en het bioaf-
val aan een geïntegreerde bioplant,
dan kan die voor 6000 auto’s elek-
triciteit, biogas, PPO en ethanol
produceren. Als die brandstoffen
accijnsvrij zijn, is zo’n project eco-
nomisch haalbaar. En het mooiste
is: kenniseconomie Nederland kan
de bijbehorende kennis wereldwijd
exporteren”.

De volgende oorlog 
gaat over olie
Zou het echt zover komen of blijft
het bij mooie plannen? “Eén ding
werkt wel lekker mee”, zegt Van
Gemen’s collega Fred Gardner: “De
olieprijs! Voor de oliemaatschap-
pijen zijn dit de gouden jaren. Een
vat kost 120 dollar, een paar jaar
geleden was dat nog maar 40 dol-
lar. Op dit moment wordt er vijf-
maal zoveel olie opgepompt als
gevonden, en de helft van wat ooit
gevonden is, is nu op. Vanaf 2012
groeit de kloof tussen de vraag en
het beschikbare aanbod met 2%
per jaar. En wie gaat die druppels
krijgen? De volgende oorlog gaat
over olie!”
Verontrustend, zou je zeggen. Maar
onze overheid ziet dat anders: “Dat
speelt pas over twintig jaar. En er
zijn nog zoveel problemen die al
op korte termijn om een oplossing
vragen, laten we ons daar eerst
maar eens mee bezighouden”.
De grote energiemaatschappijen
Nuon en Eneco hebben een verge-
lijkbare houding: “In hun reclame-
boodschappen is alles groen. In
werkelijkheid produceren ze zelf
vrijwel geen groene stroom. Ze

“De volgende oorlog gaat over olie”, zegt Teamwork Technology-initiator Fred
Gardner. De cijfers spreken dezelfde taal: vanaf 2012 groeit het gat tussen
vraag en beschikbaar aanbod jaarlijks met 2%.

Het gat tussen vraag en aanbod

Gevonden en geproduceerde olie
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kopen groencertificaten in het bui-
tenland. Maar het gaat om de
stroom, als straks het licht uitgaat,
koop je niets voor die mooie certifi-
caten”.

Duurzaam elektriciteit
 opwekken
“Stop!”, roept Gardner dan ineens
tegen zichzelf. “Ik mag van mezelf
af en toe even mopperen, maar dan
moet ik stoppen met denken in on-
mogelijkheden.
Zou het mogelijk zijn om alle elek-
trische energie voor Noord Holland
duurzaam op te wekken en dan
ook nog eens 80% van de autokilo-
meters op die duurzame elektrici-
teit te laten rijden?” Om die vraag
te kunnen beantwoorden rekent
hij eerst voor hoe de huidige elek-
triciteitsprijs is opgebouwd: “Ener-
giebelasting, transport, BTW, de
werkelijke productieprijs is maar 9
cent per kWh. De hoeveelheid elek-
trische energie die we dan nodig
hebben kun je ook berekenen. En
laten we nu eens zeggen dat we die
voor 40% met zon, voor 40% met
wind, voor 10% met biobrandstof-
fen en voor 10% met hydro en aard-
warmte opwekken. Hoeveel ruimte
is daarvoor nodig?” Dat blijkt alles-
zins mee te vallen: “De zonnepane-
len vragen 0,6% van het oppervlak.
En dat mag op de daken. De wind-
molens vragen 2,4%. Laten we zeg-
gen een gebied zo groot als de
Wieringermeer. Tja voor die 10%
bio hebben we 3 keer Noord Hol-
land nodig. Dus daar zijn we te
klein voor. Daar kan een ontwikke-
lingsland mooi wat aan verdienen.
En de hydro? Tja zeg het maar, een
paar grote generatoren in het Mars-
diep tussen Texel en Den Helder?”

Slechts één euro per dag!
Zo neemt Gardner per bron ook de
kosten door, berekent daarvan het
gewogen gemiddelde en komt uit
op: “15,1 cent per kWh. Dat is 6
cent per kWh extra. Ofwel, 1 euro
per persoon per dag extra.” Dat
klinkt als heel weinig, maar: “We
willen natuurlijk niet die euro be-
talen als de buurman dat niet
doet”. Gelukkig heeft Gardner daar
iets op bedacht: “Als we nu met alle

mensen die dat wel willen die
euro’s per dag bij elkaar leggen en
we richten een coöperatieve ener-
giemaatschappij op. Dan stappen
we naar de industrie en vragen we:
‘wilt u 270 windturbines per jaar
bouwen?’ Dat willen ze wel, maar
die zijn niet aan te slepen. Dus
komt er een windmolenfabriek bij
Alkmaar. En ook voor al die zonne-
panelen is een fabriek nodig en zo
komt er een hele industrie op gang.
Dat levert nieuwe kennis en die
kunnen we exporteren. Ondertus-
sen stijgt de olieprijs vrolijk door
en verkoopt de coöperatie de duur-
zame energie voor veel geld aan de
mensen die niet meededen”.
Dit klinkt allemaal wel heel fantas-
tisch. Toch is het geen pure fictie:
“We doen dit samen met de vereni-
ging NoordWest 8. Daar zijn een he-
leboel gemeenten en andere partij-
en bij aangesloten, en die hebben
er wel zin in.”
In 2030 moet het allemaal zover
zijn. Misschien toch maar een euro
per dag in de coöperatie investe-
ren? �

Erwin den Hoed

Is de koelvloeistof op temperatuur, dan neemt de koelwaterwarmtewisselaar
het over.

Starten met een common rail vol koude dikke PPO? Onmogelijk. Vandaar een
tweetanksysteem. Starten op diesel en dan meteen de schakelaar op PPO.

Maar pas als het temperatuur-
gestuurd omschakelventiel er aan

toe is, rijdt de auto echt op PPO.

Pas na verwarming is PPO even vloeibaar als diesel. Oplossing: een elektrisch
verwarmd brandstoffilter. 

Deel twee van de lezing, met zijn
allen de werkplaats in om enkele van
de 13 Noord Hollandse PPO-auto’s te
bekijken. Gardner, Van Gemen, om-
bouwer Ed Janssen en enkele eigena-
ren geven tekst en uitleg.

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




