
E SSAY

Erwin vandenBrink

Eenmeerderheid indeTwee-
deKamerwil datwij over
tien jaar alleennogmaar in
elektrische auto’s rijden.
Wiewilwetenwat voor
consequenties dat heeft

voor onzeomgevingmoet eens eenkijkje
nemen indeDuitsebruinkoolmijnen.
Daar gravenmachines zo groot als flat-
gebouwendebruinkoollaagweg, com-
pleetmet oudedorpenenal, eenmaan-
landschap van vele tientallen vierkante
kilometers achter zich latend.

Nuwordt dat hele landschapwelweer
netjesheringericht,maarhet geeft een
indruk vandeomvang vandedagbouw-
mijnendienodig zouden zijn alswij de
verbrandingsmotormassaal inruilen
voor elektrische tractie. Elektromoto-
ren, batterijen enelektronica inhet
algemeen vergennamelijk aanzienlijke
hoeveelheden zeldzameaardmetalen.
Deopvallendste eigenschap vandeze
metalen is dat zeniet zeldzaamzijn.
Ze zijn overal te vinden.Bijwijze van
spreken in je achtertuin.

Je zoubeter kunnen spreken van lage-
dichtheidertsen: rijk ijzererts bevat tot
meerdan80% ijzeroxide, bij zeldzame
aardmetalen liggendie concentraties
tussende3%en10%enkomen inhet
erts vele elementen voor,wat raffina-
gebewerkelijkmaakt. Van sommige
metalen ligt de concentratie inhet erts
ver onderde 1%.Dusmoet je geweldi-
gehoeveelhedengrondomspitten en
bewerkenomerwat van tewinnen.

IknoemDuitslandals voorbeeld
omdathet vooru enmij dichtbij is en
omdathet verduurzamingdoor elektri-
ficatie hoog inhet vaandel heeft.Wil je
werkelijk zienhoehet eraan toe gaat bij
dewinning en raffinage van (omer een
paar tenoemen) lanthanium, cerium,
neodymium,praseodymium, samari-
umof terbium, reis dannaarTaobou in
Binnen-Mongolië.Daar bevindt zichde
waarschijnlijk grootste gifbelt terwereld,
een ecologische rampvergelijkbaarmet
demoedwilligedrooglegging vanhet
Aralmeer (door landbouwirrigatie). Voor-
alsnogdus exporteert Europademilieu-
gevolgen vaneenduurzameelektrificatie
naarChina.

Maarhet echtewerkmoetnogbegin-
nen. Erwordennuenkelehonderddui-
zendenelektrische auto’s per jaar ge-
produceerdopeen totale autoproductie
van zo’n90miljoenexemplarenwaarvan
17miljoen inEuropa.Wereldwijdwer-
den in2015 ruim400.000 elektrische
auto’s verkocht ener rijden ernu zo’n
1,1miljoen rondop1,2miljard.

Alswij bij dehuidige stand vande
techniek inEuropaop zelfvoorzienen-
dewijze via elektrificatie ons transport
willen verduurzamen,moetenwebereid
zijnmet vandie voortgravendebruin-
koolflatgebouwenons gehele continent
zoongeveer omte schoffelen voorde
benodigde aardmetalen.

Je kunt tegenwerpendat dit slechts
eenmoedwillig apocalyptischeprojectie
is omdatde techniek voortschrijdt en

Voorlopig komt de elektrische
Het wachten is op elektromotor en batterijen zonder zeldzame aardmetalen voordat de

technische vooruitgangaltijd oplossin-
genheeft gebracht.Maardatzelfde argu-
ment geldt voordeklimaatwetenschap
diedit alles inbewegingheeft gezet.
Ookklimaatmodellen zijn slechts angst
inboezemendeprojecties,moment-
opnamengemaaktmetde stand vande
kennis opditmoment.

Wie zich eenbeetje indekwestie ver-
diept, stuit op allerlei veelbelovendon-
derzoekdatdemassaledoorbraak vande
elektrische automogelijkmoetmaken.
Enookwindenergie,wantdynamo’s zijn
inprincipe identiek aanelektromotoren,
zewordenalleen aangedreven inplaats
vandat ze aandrijven. Zonderpermanen-
temagneten endus zonder zeldzame
aardmetalenkun je ookelektromotoren
maken, namelijkmet elektromagneten.
Alleen zijndie vooralsnog veel groter en
zwaarder (want jehebt veel kopernodig)
en stukkenminder krachtig en efficiënt,
want ze kunnenenormheetworden.
Erwordt ookgezochtnaar allerlei tus-
senoplossingen: nieuweelementen,
slimmermagnetiseren, betere software-
matigebesturingomallerlei ongewenste
magnetische invloeden, zwerfstromen
enwatdiesmeer zij te voorkomenof te
onderdrukken.

De ledlamp, de continu variabele
transmissie vanDAF, dekokendwater-
tapkraan, elkwillekeurig technologisch
vernieuwend industrieel product vergde
zo’n 25 tot 50 jaar omhet vanaf idee via
research, ‘proof of principle’, prototype,
demonstratiemodel enuiteindelijk
certificatienaar kinderziektevrije serie-
productie te ontwikkelen.

Die elektromotor enbatterij zon-
der zeldzameaardmetalen zijn er dus
niet volgend jaar endus rijdt dehele
wereldniet al over tien jaar duurzaam
elektrisch.

Elektrische auto’s zullen voorlopig
eennicheproduct blijven. Ze zijnuitste-
kend voor stadsvervoer: vaakoptrekken
en remmen. Zet ze in als taxi enbestel-
auto. Eenelektromotor levert bij elk
toerental zijnmaximale koppel enkan
remenergie terugleverenaandebatterij.
Enhij zet daaromongeacht rijstijl 85%
vande verbruikte energie om inarbeid.
Een verbrandingsmotor (levert bij con-
stantebelasting een rendement van50%)
zet inde stad al gauwnietmeerdan15%
vande tankinhoudominarbeid. Inde
stadheb je veel stopcontacten. Je kunt
volstaanmet eenkleinerebatterij. Dat
scheeltwederomzeldzameaardmetalen.

autodestadnietuit
hele wereld duurzaam elektrisch kan rijden

Transitie van fossiel
naar duurzaam is nu
slechts verschuiving in
mijnbouw van kolen
en olie naar andere
delfstoffen: zeldzame
aardmetalen
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Juist daar kun jewind- en zonnestroom
goedbufferen in autobatterijen, hetgeen
dehele stroomvoorziening stabieler en
betrouwbaardermaakt.

Het is goed tebedenkendat de
hele ‘transitie’ van een fossiele ener-
gievoorzieningnaar een ‘duurzame’
energievoorziening vooralsnog slechts
neerkomtopeen verschuiving inde
mijnbouwvankolen, olie engasnaar
delfstofwinning: ookmijnbouw.Dus,
gatenboren, graven enhakken, opgrote
schaal, indenatuur. Een zomogelijknog
grotere technischeopgave is het terug-
winnen vandie elementenuit onze afge-
dankte spullenwant ook indie afvalstro-
menzijnhunconcentraties akelig laag.
Ookdat vergtweerheel veel energie.

Laat beleiddaarom indepas lopen
metde standder techniek. Vergaloppeer
jeniet aanambitieswaarvan zonneklaar
is dat die tochniet gehaaldwordenen
diededesillusie inwatpolitiek vermag
alleenmaarnoggrotermaken.

ErwinvandenBrink isoud-hoofd-
redacteurvanDe Ingenieur,Natuur-
wetenschapenTechniekenTechnology
ReviewNederland.Hij schrijft over
industriële trendsen innovatie.

pagina 16, 09-04-2016 © Het Financieele Dagblad


