
 
 
Het zal u niet ontgaan zijn dat de laatste jaren de Tankstations meer en meer onbemand zijn?  
De doelstelling voor 2025 op de fossiele brandstof zullen uiteraard meer en meer deel gaan uitmaken op 
alternatieve brandstoffen, wat geeft dit ons naar de toekomst? 
 
Gaat we echt ook de impact van de auto op het milieu kunnen verminderen?  
Zoals iedereen weet is er de elektrische auto: maar is hij of zij de redder van onze de planeet?  
Qua uitstoot is de elektrische auto ontegensprekelijk één van de zuiverste oplossing maar geen enkele 
energiebron is vrij van vervuiling, de elektrische wagen vormt zeker een belangrijk deel van de korte 
termijnoplossingen.  
 
Ondergaan we binnenkort hetzelfde lot wat ook ooit het paard en wagen, de stoommachines is overkomen?  
Ik kan me best voordstellen dat de ombouw naar elektrische of waterstof wagens voor puristen geen 
alternatief zal zijn om te blijven rijden. De originaliteit zal dan dermate aangetast zijn dat men niet meer kan 
spreken over een pure oldtimer belevenis. 
De toekomst hierover is (voorlopig) nog ongewis maar doet ons wel nadenken. Net zoals je nu ook met je paard 
en kar de weg op mag kan ik me best wel voorstellen dat er in de toekomst speciale wegen zullen zijn voor 
zelfrijdende (deel) auto's. 
 
 
Wat betekend dit allemaal voor onze oldtimer? 
 
Wij overlopen voor U even de voor en nadelen van (enkele) alternatieven voor onze oldtimers, ontdek voor 
Uzelf welke oplossingen de weg zou kunnen vrijmaken naar een groenere toekomst. 
 
LPG 
Vintage auto’s ombouwen naar LPG is dit te doen?   
 
LPG of Liquefied Petroleum Gas (afgeleid van petroleum) is een vloeibaar gemaakt gas op basis van propaan en 
butaangas dat onder druk als vloeistof wordt bewaard.  
LPG is al langer ingeburgerd in ons land dan CNG. Mits de nodige aanpassingen kan in theorie eender welke 
benzineauto worden omgebouwd. Een oltimer laten ombouwen naar LPG is niet moeilijk, haalbaar en 
betaalbaar. Je betaalt tussen de 1500 en 2000 euro. 
Lpg stoot 15 % minder CO2 uit dan benzine en ook aanzienlijk minder NOX.  
 
De nadelen blijven dat het gasreservoir een groot stuk van de koffer inpalmt en dat lpg niet altijd welkom is in 
ondergrondse parkeergarages. 
De ombouw werd vroeger gesubsidieerd, maar volgens m’n laatste informatie nu niet meer.     
 
Het kost de helft van de prijs om te tanken, het is groener en men beschikt over evenveel pk's. 
Waarom rijden oldtimers nog niet op LPG? 
 
CNG 
Compressed Natural Gas of samengedrukt aardgas.  
 
Deze brandstof produceert minder CO2 dan benzine en geeft beduidend minder partikels en NOX.  
Let wel op dat er bij een slechte of onvolledige verbranding er methaan in de uitlaat terecht komt, wat ook een 
broeikasgas is. 
Ook als een LPG tank neemt de CNG gastank behoorlijk wat kofferruimte in beslag.  
Een groot voordeel bij CNG is wel als je woning op het aardgasnet is aangesloten je de  mogelijkheid hebt om 
een CNG pomp thuis te laten installeren! 
 
Dieselwagen ombouwen naar aardgas/CNG: te duur 



 
Om een dieselwagen om te bouwen naar een aardgas voertuig is mogelijk, moeilijk en heel duur: meer dan 
10.000 euro en niet interessant voor personenwagens, maar wel voor zware en vervuilende vrachtwagens kan 
het interessant zijn!  
 
 
Waterstof 
 
Waterstof tanken dé toekomst? 
Waterstofconferentie Antwerpen: waterstof is de ontbrekende schakel bij groene energie. 
 
Duurzaam van water naar waterstof met groene stroom. 
Het klinkt bijna te mooi om waar te zijn! 
Een alternatief met als restproduct geen CO2, maar zuiver water.  
Via elektrolyse, een proces waarbij water wordt omgezet in waterstof en zuurstof door de toediening van 
elektrische stroom. Die stroom kan groen worden opgewekt, door middel van zon of windenergie.   
 
Waterstofgas komt steeds vaker naar voor als mogelijke vervanger voor brandstoffen zoals benzine of diesel. 
Heel wat autoconstructeurs die een auto op waterstof in hun gamma hebben of vervangkits aanbieden maar er 
bestaan nog steeds grote misvattingen over het gas. 
 
Verbrandingsmotor of brandstofcel 
Er zijn twee soorten waterstofwagens.  
Enerzijds met een verbrandingsmotor. De waterstof verbrandingsmotor werkt in principe hetzelfde als een 
benzine of dieselmotor wat wil zeggen dat de waterstof verbrandt wordt in de cilinders. 
Anderzijds heb je de wagens met een waterstof/brandstofcel. In de literatuur vind je deze onder de benaming 

FCEV (Fuel Cell Electric Vehicle) of FCV (Fuel Cell Vehicle). In feite zijn 
dit elektrische wagens waarbij de batterij vervangen wordt door een 
brandstofcel en of een waterstoftank. 
(onderkant van een Toyota Mirai. Toyota persfoto.) 
Op onderstaande figuur zie je de opbouw van een auto op waterstof. 
In dit geval bevindt de waterstoftank zich achteraan. De tank levert 
H2 aan de brandstofcel die zich in het midden bevindt. De 
brandstofcel zet waterstof en zuurstof om in elektriciteit en water.  

De elektriciteit wordt naar de elektromotor vooraan gestuurd, die op zijn beurt de wielen aandrijft. 
Aangezien H2 een lage energiedichtheid heeft moet het in de auto samengeperst worden in een tank bij een 
druk tot 700 bar. Hiervoor zijn speciale koolstofvezeltanks nodig die de extreme druk aankunnen. 
 
Er is momenteel een grote onzekerheid over de waterstofprijs.  
Aan de huidige prijs van 10€ per liter kost het 10€ aan waterstof om 100 km te rijden. De kans is groot dat de 
waterstofprijs daalt wanneer er massaproductie opgezet wordt maar zelfs dan zal het allicht niet goedkoper 
worden dan rijden op elektriciteit. 
 
=>Moet je eens voorstellen als het elektriciteitsnet zich volledig zou moeten afstemmen naar de nieuwe 
mobiliteit, dat het energienet met auto’s zou praten om die bepaalde energieproductie van wind en of zonne-
energie op de consumptie van elektronmobiliteit zou afstemmen! 
 
Wat het naar klassiekers betreft, er is volgens mij wel de een of andere manier dat altijd toegestaan zal blijven. 
 
Hier is nog een mooi filmpje over energie en het gebruik van auto’s in de toekomst.  
Persoonlijk vind ik het goed onderbouwd met feiten en cijfers waarin men het beeld van de toekomst 
geschetst, dat trouwens nu al voor een deel bestaat.  
 
youtu.be/fwSkQa1tNmE?t=25m55s 
 
 

https://youtu.be/fwSkQa1tNmE?t=25m55s


 
Alternatieve brandstoffen  
 
2025 is kort dag, het rijden met alternatieve aangedreven voertuigen zal zeker nog een tijd vragen. 
 
Technologische ontwikkelingen in de autosector leiden onvermijdelijk tot alternatieven voor benzine en diesel. 
Welk alternatieve brandstof het op termijn zal halen is nog voor vele de vraag, het doet me denken aan de 
periode tussen VHS of BETAMAX. 
 
 
Fossiele brandstoffen: fossiele resten van dood organisch materiaal na een omzettingsproces van miljoenen 
jaren, gekend als steenkool, aardolie aardgas… 
Biologisch brandstof: geproduceerd uit plantaardig materiaal, men spreekt dan over een biobrandstof. 
 
Specifieke nieuwe voertuigen kunnen zowel op benzine/diesel als op biobrandstoffen rijden.  
 
Agio of Agrobrandstoffen worden in de volksmond meestal onder de noemer van biobrandstoffen gezet. 
Bio-ethanol en biodiesel worden geproduceerd op basis van o.m.  maïs, palmolie, koolzaad, zonnebloempitten, 
suikerriet… 
Een bijkomende probleem is om voldoende hoeveelheden van te produceren moet men er enorme 
teeltoppervlakken voorzien.  
Het ideaal idee is dat er een kringloop ontstaat zodat je klimaatneutraal zou rijden, CO2 die bij verbranding in 
de atmosfeer vrijkomt zou aldus ten goede komen voor de groeien van de gewassen, waarvan naderhand weer 
nieuwe biobrandstof wordt gemaakt. 
Als men een regenwoud kapt voor de aanleg van oliepalmplantages of suikerrietvelden is er volgens mij geen 
sprake meer van een klimaatneutraal effect. 
 
De uitstoot van een wagen voor een belangrijk deel bepaald door de brandstof die hij verbruikt. 
De auto industrie doet meer en meer onderzoek naar alternatieve brandstoffen om alsdusdanig de uitstoot van 
de klassieke benzine en dieselmotoren zo schoon mogelijk te maken. Naast deze inspanningen is men ook aan 
het kijken naar de verbeteringen van de aandrijfsystemen, interessante perspectieven voor de nabije toekomst. 
 
E10: In Frankrijk en Duitsland is E10 benzine verkrijgbaar met 10% bio-ethanol. 
Ongeveer negentig procent van de hedendaagse auto’s is geschikt voor E10 brandstof.  
E85: 85% ethanol en 15% benzine, vereisen aanpassingen in de brandstoftoevoer en motorsturing van de 
wagen, enkel te gebruiken in speciale flexifuel wagens die hiervoor aangepast zijn.  
Flexifuel auto’s kunnen zowel op benzine of op maximaal 85% ethanol rijden. Een speciale sensor meet de 
concentratie biobrandstof en mengverhoudingen daar tussenin zodat de werking van de motor aangepast 
wordt.  
Biobrandstoffen zijn voorlopig nog duurder dan fossiele brandstof, Flexifuel een milieuvriendelijke oplossing. 
 
Lambdasonde  
Een lambdasonde is een sensor die zich in de uitlaat bevindt, een lambdasonde meet de zuurstof en de 
samenstelling van de uitlaatgassen en deelt deze waarden mee naar het motormanagement. Deze past op zich 
de samenstelling van brandstof en lucht mengsel aan wanneer nodig om alzo werking van de 
verbrandingsmotor zo efficiënt en effectiefmogelijk te houden en zorgt er voornamelijk ook voor dat de 
katalysatoren goed hun werk kunnen doen. Een katalysator filtert schadelijke gassen uit de uitlaatgassen.  
De katalysator bevindt zich voor in het uitlaatsysteem, vlak na de motor. Voor het verwijderen van de 
schadelijke en giftige gassen uit de uitlaatgassen bestaat de katalysator eigenlijk uit twee soorten 
katalysatoren. De reductie - katalysator en de oxidatie - katalysator.  
 
Een VW Käfer Holzbrenner, een van de auto's die tijdens WOII omgebouwd werd om op hout te kunnen rijden. 
Foto: VW 
In de tweede wereldoorlog was benzine heel erg schaars, waardoor veel mensen hun auto ombouwden om te 
kunnen rijden op hout.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Sensor
https://nl.wikipedia.org/wiki/Uitlaat_(verbrandingsmotor)


 
Iets wat men nu niet meer kan voorstellen, zelf de klassieke houtkachel moet stilaan uit de woning gezien de 
pollutie van fijn stof enz.  

In Australië waren er bijvoorbeeld ruim 60.000 
auto’s die op houtsnippers konden rijden.  
Na de oorlog verdween de techniek vrijwel direct, 
benzine bleek toch een stuk gemakkelijker.  
Toch zijn er nog steeds mensen die hun auto’s 
ombouwen om op hout te rijden. Er zijn zelfs enkele 
houtgestookte auto’s in Nederland. 
 


