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MILIEU
Michelin Challenge Bibendum: duurzamer mobiliteit

Hoe maken we de mobiliteit van de toekomst duurzaam? Dat is de centrale vraag bij

Michelins Challenge Bibendum. Een jaar of 7 geleden was het antwoord duidelijk:

“Waterstof en de brandstofcel”. Daarna zette ieder zijn kaarten op de elektrische

auto. Tijdens de jongste Challenge Bibendum, deze keer in Rio de Janeiro, keren we

met beide benen terug op aarde.

Strikt genomen is de Challenge Bibendum een
wedstrijd in zuinigheid. Hoeveel liter benzine
gebruikt een deelnemende auto op een bepaald
traject, bij een bepaalde gemiddelde snelheid?
Nou ja benzine, het mag ook diesel, LPG, aard-
gas, waterstof, alcohol of elektriciteit zijn, maar
de gebruikte hoeveelheid wordt dan teruggere-
kend naar benzine.
Michelin organiseert de Challenge Bibendum
met het oog op duurzamere mobiliteit. Voertui-
gen die erg zuinig zijn, maar niet praktisch
bruikbaar brengen dat doel nauwelijks dichter-
bij. Vandaar tal van extra eisen. Op een slalom-

parcours moeten de auto’s hun handelbaarheid
tonen en er is een acceleratieproef die tevens
dienst doet als geluidmeting. Voorafgaand aan
het evenement zijn in een laboratorium de lo-
kale emissies gemeten en aan de hand van de
hoeveelheid en het type verbruikte brandstof
bepaalt de organisatie een ‘well to wheel’ CO2-
uitstoot.

Veel winnaars
De auto die in de combinatie van al die wed-
strijdonderdelen het best scoort, wint. Door de
auto’s op te delen in maar liefst acht catego-

rieën, creëert Michelin acht winnaars. Daar-
naast zijn er tal van awards te verdienen. Alle
auto’s die op A-niveau scoren op de milieutests
ontvangen zo’n award, net als de top 3 in ie-
dere categorie op de prestatietests. Ook kan een
auto nog in de prijzen vallen door zijn bijzon-
dere ontwerp. Op die manier gaat vrijwel iedere
deelnemende autofabrikant, universiteit, ener-
gieproducent, specialist of overheidsinstelling
met een prijs naar huis. En dat is precies de be-
doeling van Michelin. De wedstrijd verloopt zo
in een ontspannen sfeer en die komt goed van
pas in de tentoonstellingsruimte. Daar tonen de

Op naar de nieuwe
auto van de toekomst!
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deelnemers in hun stands wat ze de wereld te
bieden hebben op het gebied van duurzame
mobiliteit. Verder organiseert Michelin debat-
ten en rondetafelconferenties met onderwer-
pen als: ‘Hoe haalt de elektrische auto 10 tot
15% marktaandeel in 2020?’, ‘Kunnen auto’s
licht en toch veilig zijn?’ ‘Welke rol gaan bio-
brandstoffen spelen?’, en: ‘Kan de interne ver-
brandingsmotor bijdragen aan het halen van
toekomstige CO2-doelstellingen?’

Inspirerende president
Tijdens de opening van de Challenge Bibendum
grijpt de Braziliaanse president Lula da Silva de
kans om uit te leggen wat zijn land doet om
mobiliteit duurzamer te maken: “Wij rijden
hier al sinds eind jaren 70 op alcohol uit suiker-
riet. Nu kunnen vrijwel alle nieuwe auto’s op
ethanol rijden en werken we hard aan de
tweede generatie bio-ethanol. Daarom zijn we
Michelin dankbaar voor de kans die het bedrijf
ons geeft om de wereld te laten zien hoe ver we
zijn met duurzame mobiliteit”.

Wat brengt de toekomst?
Inspirerend gesproken. Maar hoe duurzaam is
de Braziliaanse mobiliteit echt? En belangrij-
ker: wat kunnen we daar in Nederland of Eu-
ropa van leren? Andere vraag: is de doorbraak
van de elektro-auto nu echt aanstaande of zijn
we met de interne verbrandingsmotor nog lang
niet aan het einde van de mogelijkheden? En:
wat doet multinational Michelin eigenlijk zelf
om duurzame mobiliteit dichterbij te brengen?
Intrigerende vragen. Op deze pagina’s zoeken
we naar de antwoorden. ●

Erwin den Hoed

Kunnen banden en wielen duurzamer? Gast-
heer Michelin toont drie manieren: klein, groot
en zelfrijdend.

Het ziet er een beetje vreemd uit, een Citroën
C2 op 10 inch wieltjes. Dat is de wieldiameter
waarop de originele Mini reed! Standaard
staat de C2 op 175/65 R14. Michelin heeft deze
uitgerust met 175/70 R10. Waarom? “Deze ban-
denmaat kan wel 40 kg op het autogewicht
schelen”, claimt Michelin. Op een weegschaal
zien we dat de band zelf 1,5 kg minder weegt
en voor een 10 inch wiel mag je 2 kg minder
rekenen. Vier complete wielen leggen dus een
kilo of 15 minder gewicht in de schaal.
Heel mooi, want iedere kilo die minder mee
hoeft scheelt weer een paar druppels in het
brandstofverbruik. Extra mooi is dat het hier
ook nog eens om roterende kilo’s gaat. Die
tikken extra aan. De superbonus daarbovenop
is dat deze kilo’s bij de onafgeveerde massa
horen. Daarop besparen komt het wiel-weg-
contact ten goede.
Overigens denkt Michelin dat een auto van
het formaat Citroën C2 wel zo’n 40 kg lichter
kan worden als de ontwerpers al op de teken-
tafel rekening houden met 10 inch wieltjes.
De resterende 25 kg moet komen van rem-
men, aandrijfassen, en de carrosserie. Omdat
zo’n auto kleinere wielkasten heeft, biedt hij
bij dezelfde buitenmaten meer interieurruim-
te. Als toekomstige gebruikers die extra ruim-
te intensief gaan gebruiken komt het goed
uit dat de kleine bandjes 15% meer draagver-
mogen hebben dan standaard 175/65 R14
banden.

Groot en smal
Behalve milieuvoordelen hebben kleinere
wielen ook een milieunadeel: ze veroorzaken
meer rolweerstand. Voor auto’s die niet steeds
optrekken en afremmen kan dat nadeel gro-
ter zijn dan de voordelen die de kleinere mas-
sa biedt. Daarom biedt Michelin behalve de
extra kleine banden voor stadsauto’s nu ook
grote smalle banden voor ‘intercity’-auto’s.

Op zijn Challenge Bibendum-stand toonde
Michelin een Pilot Sport 3-band in de maat
195/55 R21. Ten opzichte van dezelfde band in
de maat 195/55 R16 spaart zo’n band 0,05 l/100
km. Niet echt een schokkend verschil aan de
pomp, maar alle kleine beetjes helpen. En het
scheelt toch maar mooi 1,25 gram CO2 per
100 km.
Overigens hebben we deze band al eerder ge-
zien. De elektrisch aangedreven Renault Flu-
ence ZE stond ermee op de Parijse Autosalon.

Active Wheel
Een andere oude bekende op de Michelin-
stand is het Active Wheel. Dat is een 30 kW
elektrische aandrijfmotor, een complete even-
eens elektrisch aangedreven veer-dempunit
en een complete schijfrem ineen. Ideaal voor
ontwikkelaars van elektrische auto’s. De aan-
sluitflens onder de auto schroeven, stekker
aansluiten en rijden maar.
Slim bedacht, maar het loopt nog niet echt
storm met dat soort projecten. Veelal worden
elektrische auto’s ontwikkeld op basis van een
traditioneel onderstel. Om ook op die auto’s
iets te kunnen betekenen ontwikkelde Miche-
lin een vereenvoudigde versie van het Active
Wheel. Die variant heeft wel de rem en de
aandrijfmotor, maar mist de actieve vering.
Winnaar in de klasse stadsautootjes Heuliez
Will is een voorbeeld van die toepassing. 
De Will is een naar elektrische aandrijving om-
gebouwde Opel Agila. Een andere Challenge 
Bibendum-deelnemer met Active Wheels is de
BB1 van Peugeot. Ook dit elektrisch aangedre-
ven stadsautootje doet het met de variant zon-
der actieve vering. De reden? Het ontwerp van
de BB1 mag dan erg futuristisch zijn, voor de
wielophanging deed Peugeot een greep in het
rek met bestaande onderdelen. ●

Michelin spaart met kleine, grote en actieve wielen

Kleine diameter spaart gewicht. In stadsverkeer
met veelvuldig optrekken en afremmen sparen
zulke wieltjes brandstof.

Een lang en smal contactoppervlak tussen band en
weg geeft minder vervorming en dus minder rol-
weerstand. Wielrenners weten dat al heel lang.

Peugeot BB1: carbon carrosse-
rie, twee lithium-ion batterij-
pakketten, bijzonder interieur,
2,5 m lang, 600 kg licht én twee
Active Wheels (zonder actieve
vering) op de achteras.
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Brazilianen kiezen massaal voor
ethanol in hun tank. Wat ging
daar aan vooraf en waarin wijken
hun auto’s af van die van ons?

De Braziliaanse automobilist
kwam in 1979 voor het eerst in
aanraking met alcohol als brand-
stof. De overheid wilde minder
afhankelijk zijn van olie en startte
een subsidieprogramma voor
ethanol uit rietsuiker. De grote
autofabrikanten met marktaan-
deel in Brazilië ontwikkelden au-
to’s die er op konden rijden en
alles liep op rolletjes. Tot de Bra-
ziliaanse overheid eind jaren 80
in grote financiële problemen
kwam. De subsidies werden afge-
bouwd en tot overmaat van ramp
daalden intussen de olieprijzen.
Braziliaanse automobilisten met
alcoholauto’s voelden zich bedro-

gen. Toen ze in de showroom voor
alcohol kozen leek dat aantrekke-
lijk. Een paar jaar later bleek ben-
zine echter veel goedkoper. En
dus daalde het aantal alcoholau-
to’s op de Braziliaanse wegen ge-

staag richting nul.
Tot in 2003 de Flexfuel-auto op
de markt kwam. Die kon zowel
met benzine als met alcohol over-
weg. Nu hoefde de automobilist
niet meer in de showroom te kie-

zen. Hij kon zijn brandstofkeuze
uitstellen tot aan de pomp. Ben-
zine of E100 ethanol, net wat het
goedkoopst is. Als gevolg daar-
van is het Flexfuel-aandeel onder
nieuw verkochte personenauto’s
in Brazilië nu bijna 100%.

Aanpassingen voor E100
Bij de Braziliaanse prijsverhoudin-
gen van vandaag tanken die au-
to’s E100. Dat cijfer staat voor
100%, maar dat is een beetje op-
timistisch, want het gaat om zo-
genaamde natte of ‘hydrous’
ethanol. Bij de productie daarvan
is het dure en energie-intensieve
droogproces achterwege gelaten,
zodat in het eindproduct nog
5,6% water zit opgelost. Dat
klinkt vervelend, maar leidt niet
tot problemen.
Overigens kent zo’n Flexfuel-auto

Alcohol en verkeer, duurzame combinatie in Brazilië

Wat kan de interne verbrandings-
motor bijdragen aan het realise-
ren van toekomstige CO2-doel-
stellingen? Een reeks deskundi-
gen uit de hele wereld boog zich
over die vraag tijdens de Chal-
lenge Bibendum. Hoe luiden hun
conclusies?

Duitsland streeft naar 1 miljoen
elektrische auto’s in 2020. Zelfs al
zou het lukken, dan nog rijden er
in dat jaar ook 54 miljoen auto’s
met interne verbrandingsmotor
over de Duitse wegen. Kortom,
als we de komende decennia vor-
deringen willen maken met het
reduceren van de CO2-uitstoot,
moeten dat komen van de ver-
dere verbetering van de interne
verbrandingsmotor. Die verbete-
ring moet fors zijn want: “Als we
de opwarming van de aarde wil-
len beperken tot plus 2°C, dan
moet de CO2-uitstoot in 2050 ge-

halveerd zijn”, zeggen klimaat-
deskundigen. En omdat we tegen
die tijd wereldwijd ongeveer vier-
maal zoveel auto’s op de weg ver-
wachten, mag er uit de uitlaat
van zo’n toekomstige auto nog
maar een achtste van de hoeveel-
heid CO2 komen.
Kan de verbrandingsmotor dat
aan? “Lastig”, vonden de deskun-
digen aan de ronde tafel tijdens
de Challenge Bibendum. Dus be-
sloten ze eerst op zoek te gaan
naar 50% reductie. Is die er een-
maal, dan kunnen tegen die tijd
alternatieve brandstoffen en wel-
licht auto’s op duurzaam opge-
wekte elektriciteit het stokje
overnemen.

Boodschap voor overheden
Het goede nieuws is dat die 50%
technisch eigenlijk nauwelijks een
probleem is. Allereerst komt dat
omdat het wereldgemiddelde

met 50% moet verbeteren. De
gemiddelde Europese verbran-
dingsmotor heeft dankzij downsi-
zing en een groot dieselaandeel
al 20% van die 50% gerealiseerd.
Ook voor de andere 30% ligt de
techniek al klaar. HCCI (Homoge-
neous Combustion Charge Injec-
tion) en hybridisering zijn de
sleutelwoorden.
Verder stellen de deskundigen
vast dat de CO2-reductie van al
die geavanceerde techniek steeds
gevoeliger wordt voor het ge-
drag van de gebruiker: “Denk
aan een auto met een verbran-
dingsmotor als range extender.
Als de gebruiker hem nooit aan
het stopcontact legt, is het ver-
bruik alleen maar hoger dan dat
van een auto met traditionele
aandrijving”. En dus pleiten de
deskundigen voor overheden die
zuinig rijden stimuleren. Ook de
manier waarop verdient aan-

dacht: “Ieder land heeft zijn ei-
gen CO2-belastingregeltjes. Voor
autofabrikanten betekent dat
dat ze een auto minstens drie
keer moeten ontwikkelen. Jam-
mer, die ontwikkelingstijd had-
den ze ook kunnen gebruiken
om de CO2-uitstoot van hun
auto’s verder te reduceren”. ●

CO2-reductie komt voorlopig
van verbrandingsmotor

MILIEU
Michelin Challenge Bibendum: duurzamer mobiliteit

Brandstofcel, waterstof, lithium-ion,
zonnecel, elektromotor, heel mooi al-
lemaal, maar voorlopig komt de CO2-
reductie van de interne verbrandings-
motor. 

Speciaal voor Brazilianen, die ooit vastzaten aan een onrendabele monofuel-
ethanolauto, introduceerde Fiat op de Challenge Bibendum de Siena Tetrafuel.
Die rijdt niet alleen op benzine, ethanol en ieder mogelijk mengsel van die
twee, maar ook op CNG.
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de nodige aanpassingen ten op-
zichte van een benzinevariant. Al-
lereerst gebruiken de fabrikanten
andere materialen voor de klep-
pen en zittingen om het ontbre-
ken van smerende eigenschappen
in ethanol te compenseren. Ten
tweede voeren ze de compressie-
verhouding iets op om te kunnen
profiteren van het hogere octaan-
getal van ethanol. In de uitlaat zit
een NOx-sensor. Is de tank (deels)
gevuld met benzine en dreigt de
motor te gaan pingelen, dan stijgt
het NOx-aandeel in het uitlaatgas.
De NOx-sensor slaat alarm en het
motormanagement verlaat het
ontstekingstijdstip.
Omdat de verbrandingswaarde
van ethanol lager is dan die van
benzine heeft de motor er meer
van nodig. Daarom heeft een
Flexfuel-auto injectoren met een
grotere capaciteit. Ook de bou-
gies zijn aangepast. Ethanol ver-
brandt namelijk heter dan benzi-
ne. Om zowel stationair te kun-
nen draaien op benzine als vol
gas op ethanol, worden bougies
met een groot temperatuurbereik
gemonteerd.
De brandstofleidingen zijn ook
aangepast. Ze zijn gefabriceerd
uit een synthetische rubbersoort,
die niet oplost in ethanol. Verder
zit in de brandstofpomp en de in-
jectoren het nodige RVS verwerkt
om corrosie te voorkomen.
Oh ja, en dan is er nog een dinge-
tje. Starten op E100 is lastig zodra
de buitentemperatuur onder de
18°C daalt. Om die reden is bio-
ethanol in Europa geen E100,
maar E85. Voor Braziliaanse be-
grippen is 18°C echt koud, maar
in de ‘winter’ komt het toch af en
toe voor. Om die reden hebben
Braziliaanse Flexfuel-auto’s een
piepklein benzinetankje onder de
motorkap. Inhoud, maximaal een
liter. Bij ‘lage’ omgevingstempe-
ratuur loopt de motor zijn eerste
slagen op de benzine uit dat
tankje en schakelt dan meteen
over op E100.

Wel of geen lampje?
Interessante discussie in Brazilië:
moet er een verklikkerlampje op
het dashboard branden als het
tankje bijna leeg is? In de meeste
Flexfuel-auto’s zit zo’n lampje. In
de nieuwste Chevrolets (bij ons

heten die modellen Opel) niet. Een
woordvoerder legt uit waarom:
“Mensen vinden het vervelend om
de hele zomer tegen een bran-
dend lampje aan te kijken”.
Maar worden ze zonder lampje
dan niet onaangenaam verrast op
de eerste koude ochtend? “On-
mogelijk!”, weet de woordvoer-
der. “Zelfservicestations bestaan
niet in Brazilië. Er is altijd iemand
die je tank vult en altijd nog wel
iemand die controleert of alle
vloeistoffen op peil zijn.” Hoe dat
kan? “Het minimumloon is 230
euro in de maand.”

Import uit Europa
Overigens zit er in de Braziliaanse
benzine ook al zo’n 20 tot 25%
droge ethanol (dus vrijwel zonder
water). Dat is teveel voor auto’s
die ontworpen zijn voor de Euro-
pese markt. Rijden ze langere tijd
op de normale Braziliaanse ben-
zine dan zijn brandstofpomp en
injectoren meestal de eerste slacht-
offers. Voor een klein groepje rij-
ke Brazilianen dat toch persé een
Europese Mercedes, Audi, BMW
of Jaguar wil rijden, biedt een be-
perkt aantal benzinestations een
oplossing: benzine zonder alco-
hol. Daarvoor moet wel stevig in
de buidel worden getast.
De Audi A5 2.0 TFSI quattro, die
op deze Challenge Bibendum in
zijn klasse een eerste prijs binnen-
haalde, wekt in Brazilië dan ook
veel bewondering. Niet omdat
dit prototype door een hele reeks
aan lichtgewichtconstructies 120
kg minder weegt dan de produc-
tievariant, maar wel omdat dit de
eerste uit Europa geïmporteerde
auto is die op E100 mag rijden.
Dankzij de directe injectie moet
een koude start tot zo’n 12°C

Hoe duurzaam is de Braziliaanse
ethanol eigenlijk? Gaat het ver-
bouwen van suikerriet niet ten
koste van het regenwoud? En
waarom komt er zo weinig bio-
ethanol naar Europa?

In Brazilië is bijna 8 miljoen hec-
tare grond bedekt met suikerriet.
Voor wie zich daar geen voorstel-
ling van kan maken, dat is onge-
veer twee keer Nederland. Dat
lijkt veel, maar Brazilianen den-
ken daar genuanceerder over:
“Het is 2,2% van onze landbouw-
grond en ongeveer 0,9% van ons
totale grondoppervlak”.
De vereniging van suikerrietver-

mogelijk zijn, claimt Audi. Een
benzinetankje onder de motor-
kap ontbreekt dan ook. Later dit
jaar staat de A5 2.0 TFSI E100 in
de Braziliaanse showrooms. ●

werkers, Unica, meldt dat oogst-
jaar ‘07/’08 goed was voor 496
miljoen ton suikerriet. Enkele
honderden Braziliaanse verwer-
kingsfabrieken zetten al die sten-
gels om in 31 miljoen ton suiker
en bijna 22,5 miljard liter ethanol.
Tweederde van die suiker werd
geëxporteerd, maar de ethanol
bleef voor meer dan 80% in Bra-
zilië. Die enorme ethanolplas
zorgde ervoor dat alle Brazili-
aanse ottomotoren bij elkaar in
maart 2008 net zoveel ethanol
verstookten als benzine. Sinds-
dien groeit het ethanolaandeel
gestaag door. Bij een gelijkblij-
vende suikeropbrengst leverde

Hoe duurzaam 
is bio-ethanol?

Rode dop onder de motorkap? “Die is
van het benzinetankje voor de koude
start”, weet iedere Braziliaanse pomp-
bediende.

Prijswinnaar Audi A5 2.0 TFSI is dit
najaar de eerste uit Europa geïmpor-
teerde auto die E100 aankan.

Voor de productie van 9,3 kJ aan ethanol uit suikerriet is 1 kJ aan fossiele
brandstof nodig. Dankzij die hoge efficiency is een well-to-wheel CO2-reductie
van 90% mogelijk. Die wordt niet altijd gehaald omdat een deel van het sui-
kerriet handmatig wordt verwerkt. Daarbij wordt het stro verbrand. Vanaf
2014 is handmatige verwerking verboden. 
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Je zou het haast vergeten, maar
duurzame mobiliteit is meer dan
minder CO2. Het vraagt ook ver-
antwoord omgaan met schaarse
grondstoffen. De mogelijkheden
zijn groot. Natuurlijke vezels, pet-
flessen, frisdrankdoppen en oude
auto-onderdelen zijn prima grond-
stoffen.

Vloeistoffen en accu eruit, pyro-
technische elementen neutralise-
ren, banden, bumpers, en andere
herbruikbare onderdelen demon-
teren en de rest kan in de shred-
der. De techniek om dat shredder-
afval te scheiden is voorhanden
(ARN werkt aan een fabriek in Tiel
die dat mogelijk maakt). Magne-
tisme haalt de ijzerhoudende me-
talen uit de berg, aluminium laat
zich scheiden met wervelstromen
en de diverse soorten kunststof-
fen zijn te herkennen aan hun
dichtheid. Polypropyleen is licht
en drijft, polycarbonaat zinkt.
PSA gebruikte de Challenge Bi-
bendum om zijn Green Materials
Plan voor Zuid Amerika te intro-
duceren. Daarin staat dat in 2015
minstens 20% van de gebruikte
kunststoffen van biologische her-
komst moet zijn of moet afstam-
men van hergebruik. Waarom 
niet meer? “Omdat we nog niet

alles kunnen maken. Sommige
toepassingen vragen een stijfheid,
zachtheid of kleur die we uit deze
materialen niet kunnen samen-
stellen.”
Maar de ontwikkelingen gaan
snel. De plastics uit maïs, suiker-
riet, ricinusolie en soja rukken op.
Net als bij biobrandstoffen wordt

ook bij biobouwstoffen gewerkt
aan een tweede generatie uit
grondstoffen die je niet kan eten.
PSA experimenteert al met een
textielsoort uit houtcellulose die
bacteriën doodt. Zo wordt de
auto van de toekomst niet alleen
vriendelijker voor het milieu,
maar ook voor zijn gebruiker. ●

Auto’s bouwen uit frisdrankdoppen,
nylonkousen en kokosnoten

MILIEU
Michelin Challenge Bibendum: duurzamer mobiliteit

het oogstseizoen ‘08/’09 al 27,5
miljard liter ethanol op.

Tweede generatie
Als we al die grote getallen even
terugrekenen, kunnen we conclu-
deren dat in 2007/2008 uit iedere
1000 kg suikerriet 62,5 kg suiker
en 45,5 liter ethanol vrijkwam.
Grote vraag: waar blijft die ande-
re circa 900 kg? Antwoord: een
klein deel stro (afkomstig van de
bladeren en toppen van de riet-
stengels) en een groot deel ‘ba-
gasse’. Dat restproduct, bestaande
uit de vezels van de rietplanten,
ligt in enorme bergen naast de
verwerkingsfabrieken. De fabrie-
ken stoken een deel van die ba-
gasse op in boilers om er de elek-
triciteit, nodig voor hun produc-
tieproces, mee op te wekken.
Heel milieuvriendelijk! Alhoewel,
als die bagasse uit vezels bestaat,
kunnen die bergen dan niet die-
nen als grondstof voor de zoge-
naamde tweede generatie bio-
brandstof? “Absoluut”, zegt com-
municatiedirecteur Adhemar Al-
tieri van Unica. “Maar op dit mo-
ment is de behoefte er niet. Wij
produceren genoeg ethanol voor
ons binnenlandse verbruik. En
meer exporteren is door import-
heffingen van rijke landen bijna
onmogelijk.”

Tariefmuren stoppen 
duurzaamheid
Heeft hij gelijk? Het lijkt er wel
op. Een liter Braziliaanse ethanol
komt Europa pas in als eerst 19,2
eurocent aan invoerrechten is af-
gedragen. Wie bedenkt dat die
heffing voor aardolie niet geldt
en beseft dat de totale productie-
kosten van een liter benzine niet
meer dan zo’n 50 eurocent bedra-
gen weet genoeg: technisch is
duurzamer mobiliteit niet zo
moeilijk, politiek is het zo goed
als onmogelijk.
Ten slotte, een uitspraak van Al-
tieri om over na te denken: “Be-
halve Brazilië zijn nog zo’n 100
landen in de wereld geschikt voor
grootschalige verbouw van sui-
kerriet. De meesten maken alleen
suiker…” ●

Bij de juiste toepassing
verbeteren gerecyclede
of biologische materia-
len ook de kwaliteit.
Dit spuitgietdeel van
een buitenspiegel is
dankzij toepassing van
30% hennep niet alleen
milieuvriendelijker en
goedkoper, maar ook
ruim 7 gram lichter.

Brandstofslang geproduceerd uit olie uit de zaden
van de ricinusboom. In tegenstelling tot slangen
uit traditioneel materiaal is deze wel bestand
tegen ethanol.

Ook Fiat werkt aan biobouwstoffen. De zittingen van deze expe-
rimentele Novo Uno zijn opgetrokken uit kokosvezel, bumpers
en dashboard uit bagasse, een restproduct van rietsuiker en bio-
ethanol.

Absorberend deel achter de bumper
van de Citroën C4. Belangrijkste
grondstoffen: gerecycled polipropy-
leen (PP) en flessendoppen.

De koelventilator van de Citroën C3
en C3 Picasso bestaat voor een groot
deel uit oude panties.

Biologisch deurpaneel van de C4 Pi-
casso uit 50% vlasvezel en 50% PP.
Het materiaal komt van een rol en
krijgt zijn vorm in een mal bij 200°C.

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




