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HET NIEUWE RIJDEN: AUTONOOM, ‘GRATIS’
EN GROEN
INHOUD
1.. Het nieuwe rijden, het einde van de autocultuur?
2.. De elektrische auto: foute verwachtingen
3.. Wat is het huidige aanbod ?
4.. De solar carport, de solar parking
5.. Het vrachtvervoer, oplosbaar probleem
6.. Elektrisch openbaar vervoer
7.. Het beleid en de elektrische voertuigen
8.. Conclusies.

1.. HET NIEUWE RIJDEN, HET EINDE VAN DE
AUTOCULTUUR?
Vanwege de stijgende brandstofprijzen zien we een dalend autogebruik in de VS.
Zie: “Het einde van de autocultuur?”
http://www.express.be/business/?action=view&cat=economy&item=het‐einde‐van‐de‐
autocultuur&language=nl&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=
We zien in de VS een stijgend gebruik van het openbaar vervoer en de fiets. Men gaat ook meer in de
steden wonen omdat de verplaatsingen er minder groot zijn.
Het energieverspillend autoverkeer lost zich vanzelf op als de brandstof maar duur genoeg wordt.
Wat is dan “het nieuwe rijden”?
In de eerste plaats zullen we minder rijden en korter bij het werk gaan wonen.
In de tweede plaats zullen we de verplaatsingen doen met milieuvriendelijke middelen zoals het OV,
de fiets en de kleine elektrische voertuigen.
Deze verplaatsingen zullen zeer lokaal zijn. In de ecologische wijk ‘Vauban’ te Freiburg heeft slechts
één op de 10 gezinnen nog een auto.
Iedereen die afgezonderd wil wonen zal daarvoor veel moeten betalen.
Het is de olieprijs en de ruimtelijke ordening die bepalend zijn, daaruit komt de vervoerswijze.
De nieuwe kleine compacte batterijen zorgen nu voor een explosie van kleine elektrische voertuigen
zoals de elektrische bakfiets, de Trikke, de Segway, de elektrische vouwfiets, ze zullen de komende
jaren het vervoerslandschap drastisch veranderen. ‘Cargo bikes’ zijn nu al een echte hype in
Kopenhagen.
ZIE YOUTUBE http://www.youtube.com/watch?v=v0SEpVo33AM&feature=share
De stijgende brandstofprijzen zullen deze evolutie nog versnellen: kleine voertuigen voor korte
afstanden, meer openbaar vervoer voor langere afstanden en vrachtvervoer met waterstofgas of
aardgas als brandstof.

Autonoom rijden, gratis en groen
Met autonoom rijden bedoelen we rijden met zelfgemaakte brandstof of brandstof uit de
onmiddellijke buurt.
Dat kan plantenolie zijn, biogas, biomassa en natuurlijk ook de zon.
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Gezien het grote energieverbruik van voertuigen vergt plantenolie te veel landbouwgrond en dus
niet geschikt om massaal toegepast te worden. Zie http://www.hetautonomehuis.be/biomassa/
Biogas en biomassa zijn mogelijkheden, maar ook hier stelt zich het probleem van onvoldoende
aanbod.
De prijs van de ruwe olie zou vervierdubbelen tegen 2020. Geen nood …de zon schijnt gratis en is dus
de ideale “brandstof” voor het rijden in de toekomst. Gedaan met die dure tankbeurten!
We kunnen van het overaanbod zon in de zomermaanden waterstofgas produceren via elektrolyse
en op deze wijze ook op zelfgemaakte waterstof rijden.

2.. DE ELEKTRISCHE AUTO: FOUTE VERWACHTINGEN
In het boek ‘Het Autonome Huis’ wordt duidelijk gemaakt waarom er geen toekomst is voor de zware
elektrische wagen. Zie pagina 201.
Eerst en vooral moet men onderscheid maken tussen hybride en zuiver elektrische auto’s.

De hybride auto: deze heeft twee motoren: een elektrische motor en een verbrandingsmotor.
Als de accu leeg is, wordt deze bijgeladen door de generator die aan de verbrandingsmotor
gekoppeld is.
De hybride auto is een goed overgangssysteem die lange afstanden kan overbruggen.
De zware elektrische auto (1.000 kg) vergt zware batterijen en veel elektrische
energie.
De diverse zwaardere modellen kan je zien op: http://www.elektrischeauto.nl/modellen/
Men wil hiermee de concurrentie aangaan met de klassieke auto
o grote actieradius: meer dan 100 km,
o grote snelheid: meer dan 100 km/uur,
o zelfde comfort:airconditioning, enz..
o verbruik: 0,25 kWh/ km
o batterijcapaciteit: 50 kWh
o energieverbruik per jaar: 3.000 kWh (12.000 km/jaar)
o kostprijs veel duurder dan de benzineauto vanwege de dure batterijen (27.000 tot 36.000 euro)
waarvan ongeveer 12.000 euro voor de batterijen.

Energieverbruik zware elektrische wagens
We verwijzen naar de kritische studies die Kris De Decker gedaan heeft over de elektrische auto, zie :
http://www.lowtechmagazine.be/2009/03/elektrische‐auto‐snelle‐oplaadtijden‐
elektriciteitsnetwerk.html
De voornaamste bevindingen van deze studie.
Een auto die 6 tot 12 uur moet worden opgeladen om slechts 1 of 2 uur te kunnen rijden, is niet
aantrekkelijk.
Men voorziet in de toekomst al oplaadtijden tussen de 10 en de 30 minuten, via speciale
oplaadpunten onder hoogspanning.
Dat zal leiden tot enorme pieken in het elektriciteitsverbruik!
Als je een zware elektrische auto oplaadt in 20 minuten, heb je een vermogen nodig van 75 kWatt (of
ongeveer = 25 kWh).
België en Nederland tellen samen 12,5 miljoen personenauto’s (7,4 miljoen in Nederland en 5,1
miljoen in België). Als slechts 12.500 van deze auto’s (0,1 procent) tegelijk zouden worden opgeladen
zijn er al twee extra elektriciteitscentrales van elk 1 gigawatt nodig. Dit probleem kan je niet oplossen
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met betere batterijen – integendeel, je kan het alleen maar erger maken. Batterijen met een hogere
capaciteit kunnen weliswaar het aantal stops verminderen, maar er zal opnieuw meer piekvermogen
nodig zijn per oplaadbeurt.
Nog een paar cijfers:
1.000 kg om 70 kg te transporteren…93 % van de energie wordt dus niet gebruikt om de persoon te
vervoeren
Eén kilogram benzine heeft een 50 tot 100 keer groter energiegehalte dan een kilogram batterij kan
opslaan.
Het jaarlijks stroomverbruik per gezin zou verdubbelen: van 3.500 naar 7.000 kWh.

De grote zware elektrische wagen is geen goede optie:
‐ Het is een verkeerde keuze omdat ze een enorme toename van het elektrisch verbruik zal
veroorzaken. Vooral het snelle opladen zal hoge piekverbruiken geven.
‐ De zware elektrische wagen is geen oplossing voor de files en het ruimtebeslag in de steden.
‐ De kostprijs is veel duurder in vergelijking met de benzinewagen omdat de batterijen zo duur zijn.

De lichte elektrische stadswagen (150 à 450 kg)
vergt een minimum aan batterijen en verbruikt veel minder energie.
o
o
o
o
o
o
o

actieradius: minder dan 100 km
snelheid: max.60 km/uur
minder comfort
verbruik: minder dan 0,10 kWh/ km
batterijcapaciteit: 3 à 7 kWh !!!
energieverbruik per jaar: 600 kWh (korte afstanden: 6.000 km/jaar)
kostprijs goedkoper dan de benzine auto

Het valt op dat de batterijcapaciteit in verhouding veel kleiner is bij de kleine stadswagen omdat
vooral de snelheid en het gewicht van de auto beperkt zijn.
Nadeel van de kleine elektrische stadswagen: hij is niet geschikt voor de autosnelweg.

Gratis opladen met de zon is mogelijk
In ons klimaat is het niet mogelijk om met PV‐cellen een zware elektrische auto op te laden, zeker
niet in de winter.
Met kleinere en lichtere wagens zou dat wel mogelijk zijn: mini‐ auto’s met een beperkt gewicht (200
kg) en een maximum snelheid van bvb. 60 km/uur.
Met een batterijcapaciteit van 3 kWh zou je al kunnen werken.
Het snel opladen, daar moeten we ook vanaf omdat het een te grote belasting geeft op het net.
Overdag opladen is mogelijk tijdens de kantooruren. Als men bijvoorbeeld de mini‐auto gebruikt als
voortransport en men parkeert aan een “transitparking”, (bijvoorbeeld aan het treinstation) dan kan
men de auto gedurende de kantooruren opladen.
Ingeval van het autonome huis is de elektrische wagen dus geen
bijkomende last voor de WKK of de zonnepanelen: hij wordt
doorgaans buitenshuis opgeladen.
In elk geval moet men er rekening mee houden bij de
dimensionering van de PV‐cellen dat men eventueel een
elektrische scooter/fiets en/of ‐wagen zelf wil opladen.
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Dit is mogelijk op voorwaarde dat we de kleine elektrische wagens als basis nemen voor onze
mobiliteit in de toekomst.
Met een 7 à 10 m² zonnepanelen kan je zelfs in de winter een mini‐car voldoende opladen.
Dit type auto is o.m. ideaal als stadsauto en als voortransport naar het openbaar vervoer op het
platteland. Aan het station kan deze wagen gedurende de dag opladen terwijl je op kantoor bent. Je
kan dus gratis rijden. Op deze wijze kan je de dure benzine kosten vergeten en de zonnepanelen
afschrijven op een 5 à 8‐tal jaren.

De toekomst
Als de kostprijs van de zonnepanelen verder blijft dalen en als het rendement nog zal
verviervoudigen (zoals men voorziet binnen een 5‐tal jaren), dan is er veel meer mogelijk.
ZIE VIDEO: http://www.eenvandaag.nl/binnenland/39826/doorbraak_bij_zonnepanelen
Met dergelijk hoog rendement kan men met 2 m² zonnepanelen toekomen. Dit kan zelfs op het dak
van de minicar voorzien worden. Als er ook nog wat meer goede modellen kleine elektrische wagens
op de markt komen, is deze evolutie niet meer te stoppen.
Daarnaast zullen de batterijen steeds kleiner en krachtiger worden.

3.. WAT IS HET HUIDIGE AANBOD KLEINE ELEKTRISCHE
VOERTUIGEN ?
Het aanbod is enorm en neemt elke dag toe.
Hieronder een onvolledig overzicht .

De elektrische fiets, de e‐bike
Kostprijs : gemiddeld 1500 euro tot 1.800 euro
Fietsbereik: max. 130 km

De elektrische vouwfiets
Gewicht : ongeveer 20 kg
Fietsbereik: max 80 km
Voordeel : de vouwfiets is mee te nemen op
het openbaar vervoer

De elektrische bakfiets
Afmetingen:
Cargobikes van 50 cm breedte variëren van lengte
tussen 220 cm en 255 cm
Cargotrikes (op drie wielen) zijn 100 cm breed en 220
cm lang
De kostprijs is zeer varierend, afhankelijk van de
accessoires. Hieronder de gemiddelde prijzen:
Cargobike: 1.700 euro
De driewieler bakfiets: de ‘cargotrike’: 1900 euro
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De elektrische bakfiets is meestal een driewieler, ook e‐trike genoemd.
Meerprijs trapondersteuning: 1.300 euro !
Laadtijd : 4 à 5 uur
Actieradius: gemiddeld 35 km

Opmerking: cargotrikes geven problemen op gewone fietspaden gezien ze één meter breed
zijn!

De Trikke
ZIE YOUTUBE:
http://www.trikke.nl/
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

verbruik: 0,014 kWh/km
snelheid: Economy mode: +/‐ 18 km/u
Express mode: +/‐ 25 km/u
actieradius: Economy mode: +/‐ 45 km
Express mode: +/‐ 26 km
staand rijden biedt meer overzicht op het verkeer
eenvoudig te besturen en te bedienen
opstappen en wegrijden, geen helm of rijbewijs nodig
opvouwbaar
uitneembare accu, 48 V – 11,25 Ah Lithium‐Ion Panasonic.
overal op te laden via het stroomnet (230V)
gewicht: 16,5 kg, excl accu.
kostprijs: 2.000 euro

Afmetingen:
Breedte 67 cm, lengte 125 cm, hoogte 128 cm

De elektrische Segway:
ZIE YOUTUBE:

http://www.youtube.com/watch?v=IXmsnJsxLIs
Besturing van de Segway
De gebruiker bestuurt de Segway door naar voren en naar achteren te leunen.
Hierdoor beweegt de Segway naar voren of naar achter. De Segway stopt als
men rechtop staat. Door aan het stuur van de Segway te draaien, kan men naar
links of rechts sturen.
De segway heeft een maximum snelheid van 20km/h maar in
voetgangersgebieden kan de snelheid begrenst worden op 6 km/h
http://www.segway.nl/
http://www.segwayroller.com/pages/index.php?taal=nl
Rijkwijdte: 16 / 35 km
o max snelheid: 20 km/u
o gewicht: 8,5 à 45 kg
o oplaadtijd; 1/ 3 uur
o verbruik: 0,052 kWh/km
o kostprijs: 3.600 tot 6.000 euro
o accu: lithium‐ion batterijen
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De elektrische scooter
YOUTUBE: http://www.youtube.com/watch?v=TrYDFG7ghLM
Gemiddelde waarden:
o autonomie : 45 /70 km
o verbruik: 4 kWH/100 km
o batterij : 4 X 12 V lithium–ion
o topsnelheid: 45 km/uur
o oplaadbeurt: 4 tot 5 uur
o gewicht: 140 kg
o kostprijs: 2.500 tot 9.100 euro

KLEINE LICHTE ELEKTRISCHE WAGENS
dé oplossing voor het voortransport en lokaal en/of stedelijk verkeer

De “Biro” electric car
ZIE YOUTUBE
http://www.youtube.com/watch?v=f_rJ6gXhUZ0

De Birò is kleiner dan de meeste huidige mini cars
Geen rijbewijs nodig
Het is een lichte wagen; gewicht met accu’s 370 kg.
Klein en zeer praktisch: 103 cm breed en 174 lang.
Hierdoor is de Birò overal op de stoep eenvoudig te parkeren.
Vijf Birò’s passen op 1 parkeerplek!
Lengte 1.740 mm ‐ Breedte 1.030 mm
Draaicirkel:
o vanuit het centrum van buitenste wiel: 2800 mm
o minimale afstand tussen twee muren: 6 m

Ruitenwisser met sproeier
Accupakket: Pb‐Gel 4x12V 100Ah
Energieverbruik standaard acculader 850 W
Prestaties:

o
o
o
o
o
o
o

oplaadduur 4‐9u
actieradius: min. 50 km
maximale snelheid 45 km/h
maximaal vermogen 4 kW
hellingspercentage: tot 20%
verbruik: 0,08 kWh/km
prijs: 8.500 euro
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DE MINI ELECTRIC CAR: RENAULT TWIZY

ZIE YOUTUBE http://www.youtube.com/watch?v=TG_facDdZnY
De stadsauto “Renault Twizy” weegt 450 kg,
o heeft een batterij van 7 kWh.
o verbruikt 0,1 kWh/km.
o oplaadtijd : 3,5 uren. (snelladen:1 uur)
o actieradius: 100 km
o topsnelheid : 45 of 80 km/uur
o vermogen ; 12,5 kW of 17 pk.
o kostprijs: 7.690 euro + huur batterij 49 euro/maand.

In het tweede kwartaal van 2012 zal de elektrische Renault Twizy zich een nieuwe positie verwerven
in stedelijke CO2‐vrije mobiliteit. Met 12,6kw/17pk heeft de Twizy de prestatiedynamiek van een
motorfiets. Met een ultrakorte lengte van 232 cm biedt de overdekte tweezitter echter wel
bescherming tegen de elementen.

CITY CARS DIE BINNENKORT OP DE MARKT KOMEN
Nissan PIVO 3

HIRICO
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Diverse ontwerpen
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ZWAARDERE KLEINE ELEKTRISCHE WAGENS
VOOR WOON-WERKVERKEER

De Smart Fortwo elektric drive
ZIE YOUTUBE http://www.youtube.com/watch?v=lM7JKHZGoRU&feature=related
o
o
o
o
o
o
o
o

gewicht: 855 kg, zonder accu
accu in lithium ion 16,5 kWh
rijbereik : 140 km
max. snelheid: 125 km.uur.
verbruik: 0,15 kWh/km
op te laden met gewoon stopcontact
kostprijs: 20.000 euro
afmetingen: L/B/H: 269/175/156 cm

De Mia elektric
ZIE YOUTUBE http://www.youtube.com/watch?v=F0AE6tagk28
o gewicht: 836 kg
o batterij 8 ofwel 12 kwh,
o rijbereik: 80 tot 120 km
o max. snelheid: 100 km/uur
o kostprijs: 23.806 euro

Toyota el, iq‐ev
Gewicht: 1080 kilo.
Accu: lithium‐ion accu weegt 166 kilo, is een superplat
geheel dat zowat de totale bodem van de iQ EV beslaat.
o De actieradius = 80 kilometer
o De topsnelheid = 125 km/h.
o
o

Prijs: 12.090 euro
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4..DE SOLAR CARPORT
Gratis rijden met zonne‐energie, ook in de
wintermaanden
Hoeveel m² panelen hebben we nodig?
Met zonnepanelen op 45 ° en zuid gericht
We nemen de meest rendabele panelen van dit ogenblik:
Met de nieuwste PV‐cellen bekomen we reeds een
gemiddelde opbrengst van ongeveer 132 kWh/m².
Dit geeft 0,18 kWh/m²/dag in de winterperiode en
0,49 kWh/m²/dag in de zomerperiode.
De zware el. auto
Verbruik per dag: 12.000/365 = 32,8 km/dag x 0,25
kWh/km = 8,2 kWh/dag
Dit vergt in de winter: 8,2 kWh/0,18 kWh = 45,5 m² zonnepanelen.
De mini‐car
Batterijcapaciteit: 3 à 7 kWh
Verbruik: 0,08 kWh/km
Gemiddeld aantal gereden km = 6.000 km/jaar
Verbruik per jaar : 6.000 x 0,08 = 480 kWh.
Verbruik per dag: 480/365 = 1,3 kWh/dag
Dit vergt in de winter: 1,3 kWh/0,18 kWh = 7,2 m² zonnepanelen.
Conclusie:
Wanneer we werken met een SOLAR CARPORT is een zware elektrisch wagen geen optie.
De kleine elektrische wagen is op te laden met een carport – dak van 2/3,6 m. op 45 °
Is dit rendabel?
Raming kostprijs solar carport van 10 m²: 10.000 euro.
We kunnen dit betalen met besparing op de dure benzine en met de winst die maken met de extra
zonnestroom in de zomer die in het net kan geïnjecteerd worden.
We kunnen de solar carport afschrijven op een periode van 5 jaar.
Daarna rijden we gratis.

Solar parking: ideaal bij haltes van openbaar vervoer
Langparkeerplaatsen in de stad zijn
nefast: ze trekken verkeer aan, met files
tot gevolg. Als men de langparkeerders
uit de stad haalt hebben we twee vliegen
in één klap: de stad wordt leefbaar en
het voortransport kan met kleine
elektrische voertuigen. Solar parkings
kunnen de mini‐cars opladen tijdens de
kantooruren. Vooral de haltes aan de
sneltrams en de treinstations zijn van
belang.
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5.. VRACHTVERVOER: OPLOSBAAR PROBLEEM
De groei van de containertrafiek heeft zo zijn gevolgen.
Grote havendokken voor massatransport trekken veel containers aan. Dit heeft effecten op de
verkeersinfrastructuur: de noodzaak aan een extra rijstrook voor alle autosnelwegen die de haven
met het hinterland verbinden.
De effecten op het spoor zijn er natuurlijk ook …
In de kostenbaten analyse van de nieuwe containerdokken dienen de effecten op de achterliggende
infrastructuur mee gerekend te worden.
Conclusie
Investeren in massa transport niet zo zinvol in functie van de tewerkstelling. Er zijn meer lasten dan
lusten. De ruimtebenutting , de luchtvervuiling, de C02 uitstoot enz… zouden ons moeten doen
nadenken over een andere economie met minder transport: de lokale economie.
Er komt trouwens een transportcrisis als de olieprijs blijft stijgen en dan zit je daar met al die dure
infrastructuur…
Wist u dat in de VS de staalindustrie terug tot leven komt dankzij de hoge transportkosten vanuit de
lage loonlanden? Zo zien we dat tewerkstelling positief reageert op de hoge olieprijzen omdat de
concurrentiepositie met de lage loonlanden wordt hersteld via die hoge transportkosten. Zo was het
vroeger ook : appelsienen waren duurder dan appelen omdat ze van verder kwamen…

Zijn elektrische bedrijfsvoertuigen de oplossing?
Hieronder een overzicht:
http://www.energieportal.nl/Newsflash/Newsflash/Overzicht‐elektrische‐bedrijfswagens‐3405.html
Een opligger verbruikt 1,944 kWh /km.
Dit is 7 x meer in vergelijking met de zware elektrische auto (0,25 kWh/km)
Gemiddeld aantal gereden afstand = 100.000 km/jaar x 1,944 kWh/km = 194.400 kWh per jaar
Dit komt overeen met het elektriciteitsverbruik van 55 gezinnen per jaar!
Andere nadelen:
Enorme gewichten aan batterijen
Grote aanschafkosten
Conclusie
Voor zwaar verkeer en lange afstanden is elektrisch rijden geen oplossing.
Tenzij misschien voor zware vervoersassen, daar kan men gebruik maken van elektrische
vrachtwagens met bovenleiding. Het energieverbruik zal echter zeer groot zijn.
Zie:
http://www.lowtechmagazine.be/2012/05/siemens‐herontdekt‐de‐trolleytruck.html

Vrachtvervoer in de steden
Kleine bestelwagens kunnen ingeschakeld worden in de steden
Ze verbruiken veel minder: 0,25 kWh/km
Zie Hasselt ‐ intelligente stadsdistributie:
http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/mediatheek/nieuws/binnenland/1.1012583
Het Citydepot Hasselt is het eerste stadsdistributiecentrum in Vlaanderen. Het concept is simpel.
Aan de rand van de stad wordt een magazijn gebouwd waar de leveranciers met hun goederen
terecht kunnen. Vanuit het stadsdepot vertrekt er vervolgens tweemaal per dag een vrachtwagen,
die een ronde doet langs de handelszaken. Hierdoor worden goederen gebundeld waardoor het
aantal vrachtritten van en naar het stadscentrum wordt beperkt.
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De elektrische vrachtwagen levert twee maal per dag. Dit
is een gratis basisservice. De vrachtwagen is een uniek
stukje technologie waar er maar een handvol van
rondrijden in Europa. Hij wordt 100 % elektrisch
aangedreven en is volledig manueel gebouwd. Het gaat om
een 12 ton vrachtwagen van het type M.A.N. met een
maximale snelheid van 85 km/h en een actieradius van
ongeveer 110 km, afhankelijk van het geladen gewicht.

De cargo‐bike
Just‐in‐time service: mocht er vanuit het magazijn
dringend een product geleverd moeten worden, dan
volstaat het dat de winkelier even mailt of belt naar het
CityDepot. Binnen maximaal een halfuur wordt het
bedoelde product dan aan de deur afgeleverd. Dergelijke
leveringen gebeuren met een cargobike met elektromotor.
Met deze unieke fiets kunnen volumes tot 1 kubieke meter
worden getransporteerd op een erg snelle en flexibele
manier.
Voordelen voor de handelaars:
Meer flexibiliteit, de elektrische vrachtwagen kan de goederen
aanvoeren wanneer zij dat wensen: wekelijks, dagelijks, tot zelfs
meerdere keren per dag. Bovendien kunnen zij hun opslagruimte
in de binnenstad inruilen voor een goedkopere opslag in het
CityDepot en de vrijgemaakte vierkante meters omzetten in
winkelruimte.
Voordelen voor de bewoners:
Het City‐depot is een aanzienlijke stap in de richting van een nog
leefbaardere en aangenamere stad: minder vrachtwagens, minder
lawaai en minder luchtverontreiniging .

S‐City shuttle te Utrecht.
In Utrecht heeft men het Shutle systeem bedacht.
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Welk soort vrachtvervoer voor lange afstanden?
Op aardgas?
Ook aardgas (met de dual fuel motor) is een goede optie in een overgangsfase, zo bekomen we een
zuivere lucht zonder fijn stof.
De dual fuel diezelmotor
De "dual‐fuel" motor werkt op een mengsel van ca 95% aardgas en ca 5% dieselolie.
De dieselolie ontsteekt het aardgas. In de dieselmotor komt dieselolie bij ca 350 graden C tot
"zelf"ontbranding. De dieselolie steekt dan het aardgas aan.
Voordelen van dit systeem zijn:
o Motoren kunnen gewoon op dieselolie blijven rijden indien op bepaalde locatie's geen aardgas te
verkrijgen is.
o Schoner milieu (minder C02 – uitstoot, minder lawaai, geen fijn stof)
o Aardgas is goedkoper dan dieselolie per geleverde energie‐eenheid

Waterstof = de toekomst.
Vrachtwagens op een waterstofmotor lijkt het meest voor de hand liggende voor de CO2 neutrale
systemen. De waterstof kan via elektrolyse tot stand komen van uit de wind‐ en zonnestroom.
De veilige waterstofstockage komt er aan.
http://www.visionair.nl/wetenschap/doorbraak‐waterstofopslag‐in‐
benzinetank/#.T1y7n05UEIc.twitter
Veilige waterstofauto’s, in nabije toekomst haalbaar..
http://www.demorgen.be/dm/nl/12196/Autosalon‐
Brussel/article/detail/1433271/2012/05/04/Grootschalige‐productie‐veilige‐waterstofauto‐s‐slechts‐
kwestie‐van jaren.dhtml?utm_source=facebook&utm_medium=web#.T6OOMNGmTEw.facebook

6.. HET ELEKTRISCH OPENBAAR VERVOER
Zoals bij vrachtvervoer stelt zich het zelfde probleem voor
de bussen; het energieverbruik is zeer hoog.
Daarom is een dual fuel motor een goede oplossing in
afwachting van de watertoftechnologie.
Elektrisch rijden kan overwogen worden en is een techniek
die onmiddelijk in de praktijk kan gebracht worden via een
bovenleiding: de trolleybus. De hybride bussen kunnen in
het stadscentum elektrisch rijden met een bovenleiding en
in het buitengebeid op batterijen of met een dual fuel
motor .
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7.. HET BELEID EN DE ELEKTRISCHE VOERTUIGEN
Subsidiebeleid in de steden
Vele steden voeren een ondersteunend beleid om de zachte vervoerssystemen in de steden te
bevorderen. Zo heeft de stad Gent en heel progressief subsidiebeleid :
o 250 euro voor een elektrische fiets;
o 400 euro voor een elektrische bakfiets;
o 400 euro voor een elektrische scooter;
o euro voor een wagen op aardgas, in vaktermen een CNG wagen
genoemd (CNG=Compressed Natural Gas, dat is niet hetzelfde als LPG)
In Gent kan je ook bakfietsen huren aan 1,75 euro per uur.
Pakjesdiensten per elektrische fiets en bakfiets: “Velocom” te Rijsel levert
zowel brieven en pakjes.

Welk beleid voor de mini‐electric city cars ?
De massale ondersteuning van de
elektrische stadsauto’s kan tot verkeerde
effecten leiden, niet alleen omwille van de
batterijen en het energieverbruik, maar
vooral vanwege het ruimtegebruik. De
stadsbewoners willen de auto’s liefst zo veel
mogelijk uit de stad weren en meer ruimte
voor groenvoorzieningen. De vraag stelt zich
of de stad niet zal dichtslibben met citycars?
Zo is er het car2go succes in Amsterdam en
vele andere steden: men kan een Smart
oppikkenen weer achterlaten. Een kwartier
rijden kost 4,35 euro. Als de mensen
overstappen van de fiets en de tram naar de
Car2go, dan slipt de stad binnen de kortste
keren dicht en dan …?
Conclusie
De citycars best niet massaal toepassen in de steden, hoewel ze uiteraard positief zijn in de
concurrentiestrijd met de benzinewagen.
Betere alternatieven in de binnenstad zijn de elektrische fiets en –bakfiets, de trikke enz… omdat ze
minder energie en ruimte gebruiken.
Deze minivoertuigen zijn echter wel ideaal als voortransport voor het openbaar vervoer in het
buitengebied.
Snellaadpalen? Geen goed optie, zo lang men niet weet of men de nodige groene stroom kan
produceren.

Integratie openbaar vervoer met elektrisch voortransport
“Solar Parkings” voor kleine elektrische voertuigen aan de stations zijn nog niet gerealiseerd en er
zijn voorlopig ook nog geen plannen in die richting. Het zijn vooral de vervoersmaatschappijen die
hier het initiatief zullen moeten nemen. In elk geval zullen dergelijke parkings heel wat nieuwe
klanten aantrekken.
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8.. CONCLUSIES
De stijgende benzineprijzen en de opkomst van de elektrische voertuigen zullen een drastische
wijziging geven in ons vervoersgedrag.
De kostprijs en de beperkte capaciteiten van de accu’s zijn vandaag nog een drempel.
Binnen de 5 jaar zal dit veranderen en dat zal de evolutie naar elektrisch rijden nog versnellen.
Het grote probleem is de energieopwekking van zo veel elektriciteit.
Het toenemende rendement van de zonnepanelen zal hierin een uitkomst moeten bieden, zodat we
kunnen rijden met (decentrale) zonne‐energie.
Omwille van het energieverbruik en het ruimtegebruik zullen kleine elektrische voertuigen
aangewezen zijn en het is goed om dit nu al in te plannen in het toekomstig rijgedrag.
Voor korte afstanden en stadsvervoer
Elektrisch rijden is nu al betaalbaar en zelfs goedkoper dan de klassieke auto op voorwaarde dat men
kleine, lichte voertuigen gebruikt.
Opladen met de zon moet standaard worden.
Voor langere afstanden
Snelladen is nefast voor het energieverbruik.
Voorlopig is de hybride auto een goede overgangstechnologie.
Toekomst: de waterstofauto
Voor vrachtvervoer
Tijdelijk: de dual fual motor: geen fijn stof en geen luchtvervuiling.
Toekomst: de waterstofvrachtwagens: een schoon en C02 neutraal vervoerssysteem ligt in het
verschiet.
Minder transport is mogelijk via een meer regionale gerichte economie.
In de steden : kleinschalige stadsdistributie
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WEBSITE:
www.hetautonomehuis.be
DE VOLGENDE DOCUMENTEN ZIJN TE DOWNLOADEN:
 De beleidsnota met de standpunten en concrete actieponten
 Het beleidsadvies certificaten
 De actuele nieuwsbrieven
HET E‐BOEK:
Inleiding
1. Autonome watervoorziening
2. Biobrandstoffen voor meer autonomie.
3. Biogas
4. Autonome voorziening van elektrische stroom
5. Van smart grid naar local grid
6. Windenergie op kleine schaal
7. Kleine waterkracht
8. Autonomie met warmtekrachtkoppeling
9. Nulenergie: van passief naar actief en autonoom huis
10. Materiaalkeuze en concept van het autonome huis
11. Autonomie met minder transport
12. Autonomie met voeding
13.Van “co‐housing” naar “eco‐housing” en “eco‐village”
14. Literatuurlijst en slot
Korte inhoud
CONTACT:
Post adres van “Het Autonome Huis”:
Heerbaan 132 ‐ 1840 Londerzeel
Tel: 052 / 37 11 38
e‐mail adres : info@hetautonomehuis.be
PRINCIPES VAN HET AUTONOME HUIS :
1. Zelfvoorziening per woning en/of per woningcluster.
2. Autonomie op vlak van de basis behoeften: huisvesting, watervoorziening, voeding, energie, waarbij zo
veel mogelijk de grondstoffen uit de onmiddellijke omgeving worden gebruikt.
3. Energiezekerheid via weersonafhankelijk energiesysteem en de local grid als back up
4. Active house = meer produceren dat nodig is ter ondersteuning van het lokaal netwerk.
5. Duurzaam: CO2 neutraal en met minimale ecologische voetafdruk.
6. Inpassend in de bestaande ruimtelijke ordening en plaatselijke architectuur en zo veel mogelijk gebruik
makend van het bestaande patrimonium.
7. Lowtech: met beheersbare, begrijpbare en zelf te onderhouden technieken.
8. Mobiliteit: hoe minder vervoer hoe beter: wonen waar men werkt, geen eco‐slaapsteden.
9. Betaalbaar: De investering in autonomie moet zichzelf terug betalen binnen de 15 jaar
10. Bioklimatisch: De architectuur moet aangepast zijn aan het klimaat, zodat de architectuur een maximaal
energievoordeel biedt en de nood aan technieken minimaliseert.
11. Aanpasbaar aan nieuwe technieken: gezien de snelle technische ontwikkeling inzake de elektriciteits‐ en
de warmteproductie dient de autonome woning deze ontwikkelingen flexibel te kunnen opvangen.
12. Compacte bouwsystemen: dit heeft vooral te maken met aaneengesloten bouwen zoals dat in onze
steden en dorpen het geval is: de rijwoning is de meest compacte en de meest energiezuinige woonvorm.
13. Compacte bouwsystemen: dit wil niet zeggen dat we moeten vervallen tot het zielloze dozensysteem
waarbij een uitsteeksel of een erker net meer mogelijk zouden zijn. Het heeft vooral te maken met
aaneengesloten bouwen zoals dat in onze steden en dorpen het geval is: de rijwoning is de meest
compacte en de meest energiezuinige woonvorm.
14. Het principe van de “Trias energetica”: de volgorde van belangrijkheid:
Ten eerste: beperk de energievraag
Ten tweede: duurzame (en CO2 neutrale) opwekken van de benodigde energie
Ten derde: wek de resterende energiebehoefte zo efficiënt mogelijk op.
©Hugo Vanderstadt  ecohousing architectuur

