
From: Antonius Nicola - To:  - Cc:  - Date: 26 December 2019 at 12:11, Attachments: Elektrische-autos-op-de-Dam-in-
amsterdam-1024x683.jpg

Subject: Halees, pindakees

Elektrische auto gewoon vies

In de NRC verscheen onder ‘NRC Checkt’ een artikeltje met betrekking tot de elektrische auto. Wat 
we eigenlijk allang wisten, werd daarin nog eens bevestigd. Staatssecretaris Wiebes had ook al spijt 
van zijn € 6 miljard subsidie, die door de bestuurders van hybride auto’s misbruikt werd door op 
benzine te blijven rijden – iets dat nu blijkt eigenlijk niets uit te maken voor het milieu. Het NRC-
artikeltje ontlokte windturbine- en elektrische autocriticaster Hugo Matthijssen de navolgende 
verzuchting.

Kijken we naar elektrische auto’s dan blijkt dat die in Nederland rijden op een mix van stroom op het 
net die bestaat uit “groene en grijze bronnen”. Zie het rapport van CBS hier.

Dat was in 2013 en sinds 2013 is het aandeel gas in de productie van stroom fors afgenomen en de 
kolenstook toegenomen. Alle bronnen samen in een mix van onze elektriciteitsproductie geeft op dit 
moment dan ook een CO2-uitstoot van ongeveer 500 gram per Kwu.

Een representatieve elektrische auto van de laatste generatie, met een beetje bruikbare actieradius, 
is de nieuwste Opel Ampera. Die gebruikt in de dagelijkse praktijk 17,6 Kwu op 100 km. zie de test in 
Autoweek 25. Dat betekent een uitstoot 8.800 gram CO2 per 100 km of te wel 88 gram CO2-uitstoot 
per km. In de winter is dat veel meer. Je moet dan rekening houden met een forse vermindering van 
de actieradius omdat stroom ook gebruikt wordt voor de verwarming.

In de media wordt gesproken over nul-uitstoot maar ook de fijnstofproductie van de elektrische auto 
is o.a. door de slijtage van de remmen, banden en het wegdek in de praktijk per km. vrijwel gelijk 
aan de productie van een veel lichtere auto met een euro 5 of 6 motor. Daarbovenop komt nog de 
uitstoot bij de centrale.

Maar daarmee zijn we er nog niet, in de praktijk wordt de extra vervuiling bij de productie van accu’s 
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vrijwel nooit meegenomen. Die wordt vergeten. Er wordt alleen naar de vermeende voordelen 
gekeken, maar de vervuiling die vrij komt bij de productie van de accu is ook nog eens fors te 
noemen. Daardoor vindt er bij de productie van de elektrische auto een stuk meer vervuiling plaats 
dan bij de vergelijkbare brandstofauto.

En als laatste de productie van de motoren. Daarin zitten permanente magneten in waar neodymium 
voor gebruikt wordt, waarvan winning en productie extreem vervuilend zijn. Neodymium behoort tot 
de zeldzame aardmetalen en is een bijzonder materiaal. In combinatie met ijzer en borium kunnen 
hiermee de momenteel sterkste permanente magneten ter wereld worden vervaardigd. De Britse 
krant ‘Daily Mail’ veroorzaakte veel opschudding met een rapportage over de Chinese industriestad 
Baotou, de plek waar een groot deel van de wereldvoorraad van neodymium gewonnen wordt. De 
rapportage bevatte schokkende foto’s over gifmeren en verhalen van bewoners over 
gezondheidsproblemen zoals kanker, huidproblemen en uitvallende tanden. Met andere woorden, 
niet alleen de productie van de accu’s veroorzaakt vervuiling maar de productie van de magneten 
voor de motoren nog veel meer.

Wil je echt weten wat de productie van deze magneten in de praktijk betekent dan is dat in dit artikel 
over windmolens heel duidelijk beschreven.

Neem je alles mee dan is de elektrische auto gewoon vies te noemen. Aan de andere kant 
ben ik blij dat ook de media het nu een beetje door beginnen te krijgen.

Op 24-06 las ik in De Telegraaf, blz. T5 Kringen van Rob Hoogland, de volgende tekst:

Wat er ook tegen hun motieven wordt ingebracht, voor dat soort volk (Pex Langenberg, D66, 
wethouder Mobiliteit, Duurzaamheid en Cultuur van Rotterdam) is het milieu een religie. Dat de 
productie aan de batterijen van één Tesla net zoveel CO2 uitstoot veroorzaakt als een benzine-
auto in acht jaar, zoals deze week bekend werd, dat schuiven ze onder het arrogantiekleed. U 
weet bovendien hoe het gaat met religieuzen vooral als ze fundamentalistisch van aard zijn. … 
etc.

Waard om te lezen!

Aldus Hugo Matthijssen.

Voor mijn eerdere bijdragen over klimaat en aanverwante zaken zie hier, hier, hier, hier en hier.
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