
                                                  Elektrisch rijden 
 
Uitgangspunten 
Bij verschillende typen voertuigen (auto's) zijn voor enerzijds brandstofmotoren benzine en 
dieselolie de meest gebruikte brandstoffen als primaire, potentiële energiedragers in gebruik, 
anderzijds worden steenkool, stookolie en aardgas gebezigd in conventionele elektriciteitscentrales 
als primaire potentiële energiedragers voor de meeste elektrisch aangedreven voertuigen. 
 
Het mechanisch rendement of nuttig effect van een benzine-motor bedraagt ongeveer 
27%; dat van een dieselmotor ongeveer 42%. 
 
In Nederland wordt de meeste elektrische energie (ruim 20.000 mW) met fossiele brandstoffen 
opgewekt in en door conventionele energiecentrales. 
De meeste elektrische auto's betrekken hun elektrische energie van zo'n conventionele 
energiecentrale. Voor deze auto's resteert een mechanisch rendement van hooguit 14%. 
Deze rendementsverschillen tussen enerzijds de elektrische auto, anderzijds de conventionele auto 
met brandstofmotor worden hoofdzakelijk veroorzaakt door het feit, dat bij de elektrische auto 
vanaf de stoomketel in de energiecentrale tot en met de elektro-motor in de auto niet minder dan 
zeven (7) energie-omzettingen plaats hebben met bij iedere omzetting de nodige verliezen, tegen 
slechts twee (2) energie-omzettingen in een conventionele auto met een brandstofmotor. 
 
Om voor een elektrische auto een vergelijkbaar vermogen met een conventionele auto te 
kunnen opwekken, betekent dit, dat ten opzichte van de benzine-motor 27/14, of bijna twee maal 
zoveel, en ten opzichte van de dieselmotor 42/14, of zelfs drie maal zoveel brandstof(equivalent) 
met een vergelijkbare verbrandingswaarde in de stoomketel van de energiecentrale dient 
te worden verbrand. Dit met evenzoveel uitstoot van schadelijke stoffen in de uitlaatgassen, 
waaronder NOx, SO2 en CO2. 
 
Een marginaal voordeel van de elektrische auto ten opzichte van de auto met een brandstofmotor is, 
dat de uitlaatgassen niet meer direct op de openbare weg onder en in onze neuzen worden geblazen. 
Of dit opweegt tegen het veel grotere nadeel van aanzienlijk meer brandstofverbruik en evenzoveel 
uitstoot in het macromilieu via de schoorstenen van energiecentrales, is natuurlijk geen vraag. 
 
Uit oogpunt van energietechniek en een zo gunstig (is: gering) mogelijk brandstofverbruik voor een 
zo groot mogelijk vermogen, is elektrisch rijden dus niet beter, maar juist aanzienlijk 
slechter voor het macromilieu en dus ook voor onze gezondheid, vooral als dit massaal 
dreigt te gaan gebeuren. Penny wise, pound foolish. 
 
In een geliberaliseerde energiemarkt zullen energieproducenten- en -handelsondernemingen niet het 
minste bezwaar hebben tegen elektrisch rijden, integendeel; zeker niet als dit grootschalig zal gaan 
gebeuren. Dit om de eenvoudige reden dat dan de vraag naar en dus ook de verkoop van elektrische 
energie aanzienlijk zal  toenemen. 
 
Het ligt voor de hand om de trap van boven naar beneden schoon te vegen; niet andersom. Daarom 
dient elektrisch rijden alleen dán te worden aangemoedigd of zelfs bevorderd, indien de hiervoor 
benodigde elektrische energie uitsluitend, aantoonbaar en voor 100 % langs zogenoemd 
duurzame weg wordt opgewekt. 
 
 
Berkel en Rodenrijs, 28 februari 2019                                                           JJVM Czerwinski MME     


