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Te duur voor de stad,
te licht voor de snelweg
Waarom de elektrische auto
ook dit jaar niet doorbreekt

BEREIK?

“Dit is de toekomst”, klonk het al in
Zomer
opladen na 130 km
2010, toen het Autosalon in het
Winter
opladen na 80 km
teken stond van de elektrische
OPLADEN?
VERKOOP?
wagens. Acht jaar later blijven
ze een rariteit, en komt
15
8-9
subsidies Goed voor
de verkoop maar
uur
uur
aangevraagd
5
1,2
in 2017
niet van de
miljoen euro
via
gewoon
via
laadpaal
VOORDELIGER?
miljoen euro
voorzien
stopcontact
rijden
met
elektrische
wagen
is...
grond. Waar5.000 km/jaar 20% duurder
ONDERHOUD? TOCH NIET ZO GOED VOOR HET MILIEU?
om? Nieuw
Productie van model
even duur
25.000 km/jaar
= acht jaar uitstoot
met zware batterijen
onderzoek legt
van een benzinewagen
7% goedkoper
35.000 km/jaar
15 à 20 ton CO2
het pijnpunt
goedkoper
Voor modellen met
kleinere batterij is
bloot: voor korte
dat drie jaar
afstanden blijft hij
enorm duur, voor lange
afstanden is de batterij
gewoon te licht.
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BERT HEYVAERT

Stel: je rijdt acht jaar op benzine, en rijnen van de garagegroep Felix, die
acht jaar elektrisch. Wat is het voor- de testen voor het onderzoek deed.
deligst? Die vraag stelt Ward Aerts, “In de praktijk ligt het lager. In de zostudent Autotechnologie aan de mer gaan mensen na 130 kilometer
Thomas More hogeschool, zich in laden, op koude winterdagen al na 80
zijn onderzoek. Hij vergeleek twee kilometer, doordat er veel energie
Citroën Berlingo’s, en nam alles in re- naar de verwarming gaat.” En de batkening: aankoopprijs, onderhoud, terij opladen kost tijd: 15 uur in een
energieverbruik,
gewoon stopconsubsidies, verzetact, 8 à 9 uur aan
MARK PECQUEUR
keringen, …
een laadpaal.
DOCENT AUTOTECHNOLOGIE
“Het eindresultaat
De oplossing lijkt
is wat we noemen
simpel: een wagen
de Total Cost of
met
zwaardere
Ownership: hoebatterij.
veel kost een waType Tesla, mogen per kilometer
menteel goed voor
dat je ermee rijdt.
632 kilometer theIn acht jaar tijd,
oretisch
bereik
want zo lang houdt
(450 kilometer in
een Belg gemidde praktijk). Maar
deld zijn wagen.”
die kost meer dan
Conclusie:
hoe
100.000 euro, kan
minder je met een elektrische wagen je niet zomaar thuis opladen, en is
rijdt, hoe duurder. Wie acht jaar lang door zijn enorme batterij helemaal
5.000 kilometer rijdt, betaalt 20 pro- niet ecologisch (zie kader). Kortom:
cent meer. Ondanks de goedkope de wagen van de toekomst botst op
energie en de grote subsidies. Hoe zijn limieten.
meer je ermee rijdt, hoe voordeliger.
Op 25.000 km per jaar is het gelijk, op 3,8 miljoen te veel
35.000 km is de elektrische wagen
7 procent goedkoper dan een benzi- Het is de reden waarom het Autonewagen.
salon vandaag niet vol elektrische
wagens staat, zegt Mark Pecqueur,
15 uur laden voor 80 km
docent Autotechnologie aan Thomas
More. “Eigenlijk gelooft geen enkele
De oplossing lijkt simpel: voldoende fabrikant dat puur elektrische warijden. Maar daar wringt net het gens de toekomst zijn. Hybride wel.
schoentje: elektrische wagens zijn Maar de elektrische wagen is gewoon
vandaag nog niet gemaakt om veel ki- niet zo klantvriendelijk. De enige
lometers mee te doen. “Het bereik plaats waar hij tot zijn recht komt, is
van de elektrische Berlingo is offi- voor kleine afstanden in de stad.
cieel 150 kilometer”, zegt Ben Qui- Maar dan blijft hij heel duur.”

“Eigenlijk gelooft geen
enkele fabrikant dat puur
elektrische wagens de
toekomst zijn. Ze zijn
gewoon niet zo
klantvriendelijk”

NIET HEEL GROEN, NIET HEEL PROPER
Naast de kostprijs
en het gebruiksgemak zijn er nóg
factoren die het
doorbreken van de
elektrische wagen
beletten. Uit onderzoeken blijkt dat hij
niet zo ecologisch is,
en hij de luchtvervuiling niet helemaal kan stoppen.
De ecologische
voetafdruk is zelfs
een probleem: “Het is
simpel: alle auto’s elektrisch maken, dat kan
onze planeet niet aan”,
zegt Mark Pecqueur,
docent Autotechnologie aan Thomas More.
“De batterijen bestaan
uit zeldzame materialen, zoals kobalt en lithium. De ontginning
daarvan is helemaal
niet zo ecologisch, en

de aarde heeft er te
weinig van om het als
massaproduct te gebruiken.” Vooral bij
modellen met zware
batterijen – zoals Tesla
– weegt de productie
zwaar op het milieu.
Vijftien à twintig ton
CO2, berekende het
Zweedse Environmental Research Institute
in juni. Dat komt overeen met gemiddeld
acht jaar uitstoot van
een benzinewagen.
Voor kleinere batterijen is dat ongeveer drie
jaar. Daarin is het elektriciteitsverbruik voor
het opladen van de batterij niet meegerekend.
Bovendien lossen ze
de luchtvervuiling
niet helemaal op. De
stinkende stikstofdioxide (NO2) verdwijnt

Dat blijkt ook uit recente cijfers van
de Vlaamse overheid. Die had vijf
miljoen euro subsidies uitgetrokken
voor wie in 2017 een wagen aankocht.
Uiteindelijk vroegen slechts 321
mensen die subsidie aan, en werd het
resterende bedrag (3,8 miljoen euro)
overgeheveld naar 2018. In de hoop
dat de boom er dan komt.
Vraag is: komt die er ooit? Volgens

dan wel, maar recente
onderzoeken tonen aan
dat elektrische wagens
meer fijne stofdeeltjes
uitstoten op een andere manier. “De zware
batterij veroorzaakt
snellere slijtage van de
banden en het wegdek”, zegt Pecqueur.
Europees onderzoek
toont aan dat de helft
van het fijn stof op onze wegen niet via de
uitlaat komt, maar via
dergelijke slijtage. Het
noopte prof. Frank
Kelly – topadviseur bij
de Britse overheid –
deze zomer tot een
open brief in The
Guardian: “Elektrische
wagens zijn niet het
antwoord op luchtvervuiling. Onze steden
hebben minder wagens
nodig, niet alleen propere wagens.” (bhe)

Pecqueur is het wachten op die andere autorevolutie: zelfrijdende wagens,
die zonder eigenaar rondrijden. “Dan
komt er een nieuw economisch model, met elektrische wagens die wel
efficiënt gebruikt worden op korte afstanden. Maar zolang dat niet gebeurt
en elektrische wagens het moeten
hebben van subsidies, zullen ze in
België niet doorbreken.”

