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HET AUTONOME HUIS 

In een locale economie 

NIEUWSBRIEF  NR 12  18 DEC 2011 

 
 

AUTONOMIE MET MINDER TRANSPORT 

INHOUD 

1.. Wat heeft transport met het autonome huis te maken? 

2.. Wat liep er fout?  

3.. De “transporteconomie” verhindert duurzame ontwikkeling 

4.. De prijs van het autoverkeer is veel te hoog 

5.. Beleidsfouten uit het verleden 

6.. Beleidsfouten van nu  

7.. Hoe minder transport hoe beter 

8.. De elektrische auto: foutieve verwachtingen 

9..  Het betere openbaar vervoer met een hoger comfortniveau 

10.. De zachte vervoerswijzen met mankracht 

11.. Wat kunnen we zelf doen en wat niet? 

 

1.. WAT HEEFT  TRANSPORT MET HET AUTONOME HUIS TE 

MAKEN? 

Energieverbruik van het verkeer 

Zowat 28 % van het energieverbruik van een gemiddeld 

Nederlands gezin gaat naar transport. De auto is uiteraard de 

grootste energieverslinder.  

Zowat 29 % van het energieverbruik heeft met de woning te 

maken. 

De ecologische voetafdruk 
De ecologische voetafdruk wordt uitgedrukt in ha per 

inwoner. De verhoudingen met de voetafdruk zijn ongeveer: 

 één derde energieverbruik en C02 absorbtie – dé uitdaging voor het autonome huis 

 één derde landbouw en voeding – hier kan je als consument alles aan doen via 

voedselkeuze 

 één derde transport – niet alleen individuele keuzes, vooral het verkeersbeleid is hier 

doorslaggevend. 

Bovenstaande gegevens tonen aan  

 dat het niet voldoende is om goed te isoleren en dan er op los te rijden en kilometers te 

vreten van en naar het werk 

 dat we de voornaamste oorzaak van het probleem de verkeerde voeding te veel “onder 

tafel” geveegd hebben  

Het autonome huis kan dus niet los gezien worden van de leefwijze en de wijze waarop we 

ons verplaatsen. De burger kan zelf veel doen, maar ondersteuning van het beleid is nodig zijn 

om de nodige transformatie te laten slagen. 

Deze nieuwsbrief beantwoordt de vraag: “Hoe de transporteconomie transformeren naar een 

duurzaam systeem?” 
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2.. WAT LIEP ER FOUT?  

Ontbinding van het woonweefsel, de transporteconomie en 

de uit de hand gelopen mobiliteit (zie ook vorige 

nieuwsbrief)  

 

De middeleeuwse stad was introvert: het leven speelde 

zich af binnen de muren. Alles was op loopafstand: je kon 

steeds op 400 loopafstand te voet naar alle voorzieningen; 

winkel school, werk, enz. 

De voeding van de stadsbewoner werd door de lokale 

boeren buiten de standsmuren verzorgd. De boeren 

verkochten hun waren op de graanmarkt, de vismarkt , de 

hooimarkt, enz… 

De zone rond de stad was als het ware de moestuin van de 

binnenstad. De beerputten werden geledigd door de boeren, 

die er hun akkers mee bemestten. 

Daarna kwan de industriële revolutie in de 19
e
 eeuw: de 

trein “opende” de binnenstad en meer mensen konden in de 

stad gaan werken: de pendelarbeid was geboren. 

De tram maakte het mogelijk om de stad nog meer te laten 

groeien; de loopafstanden naar het centrum werden 

verlengd dank zij de tramsporen. Veel nieuwe wijken 

werden in de 19° eeuw bij gebouwd dank zij dit nieuwe 

transportmiddel. 

Daarna kwam de auto, vooral na de tweede 

wereldoorlog. 

De auto gaf de doodsteek aan de steden; vele gebouwen 

werden massaal afgebroken voor parkings en 

stadsautowegen. Daarna 

kwam 
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de metro, omdat er bovengronds geen plaats meer was voor de tram werd deze onder de grond 

gestopt. Dit versterkte de tewerkstelling in het centrum en de 

cityvorming met monotone kantoorcomplexen. (zie bvb.  De 

Noordwijk te Brussel)  

Buiten de stad werd het platteland “opgegeten” door verspreide 

verkavelingen (sprawl=suburbane gebied). 

In de stad werd de leefbaarheid aangetast: de bomen moesten 

plaats maken voor parkings en de bewoners vluchtten de stad uit 

naar hun villa in het groen. Dit versterkte de files en de auto-

overlast in de steden. 

De functionele uiteenrafeling van het stedelijk weefsel heeft de woon-werk afstand vergroot  

en dat is de hoofdoorzaak van de files en de onleefbaarheid van de stad is er ook een gevolg 

van. 

 

We kunnen een ecologische en autonome stad realiseren nu we weten wat de oorzaken 

zijn van het verval: de uit de hand gelopen verkeersstromen. 

 

 

De elektrische wagen lost de problemen niet op van de files 

en het ruimtegebrek in de steden. 

 

Daarom zijn de auto-luwe stad en het verbeterde openbaar 

vervoer de enige juiste oplossing. 

Dit zal het wonen in de stad terug aantrekkelijk maken, vooral 

voor gezinnen met kinderen.. 

Veel groene ruimtes en speelplaatsen voor kinderen, wonen kort 

bij de werkplaats en de buurtschooltjes zullen de 

transportbehoefte sterk verminderen.  

 

EFFECTEN OP HET PLATTELAND:  

versnipperd en gebetonneerd door de verstedelijking en verschraald door de monoculturen 

van de huidige industriële landbouw. 

Ruimtelijk: grootschalig contra kleinschalig 

Op het platteland is het kleinschalige landschap verdwenen: grootschalige agro-industrie heeft 

monokulturen gecreëerd en anderzijds zijn de verspreide villaverkavelingen vervreemdend en 

de men kent zijn buur niet meer. De biologische landbouw en de permacultuur zijn 

antwoorden van onderuit op deze wantoestanden. 

Sociaal: vervreemding contra geborgenheid 

Tegen die sociale ontbinding is de co-housing beweging ontstaan: men wil terug naar een 

intensief buurtleven en meer gemeenschappelijke verbondenheid. 

De oplossing is een ecologische woongemeenschap  zoals die nu reeds worden  gebouwd in 

co-housingprojecten, zie verder. 

Economisch: mondialisering contra lokale economie 

Voedingsproductie en de energieproductie kwamen in handen van grote producenten. 
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De autonomie op vlak van energie en voeding van het huis, het dorp en stad is een 

tegenbeweging van onder uit. 

De slowfood-beweging en de transitiebeweging ondersteunen eveneens dit gedachtegoed. 

De tegenbeweging is op gang gebracht, maar mag niet in naïviteit verzanden. 

Meer concrete onderbouwing en praktische richtlijnen en duidelijke acties naar het beleid te 

zijn essentieel om te slagen. 

 

3..DE TRANSPORTECONOMIE VERHINDERT  DUURZAME 

ONTWIKKELING 

De globalisering van de wereldeconomie is voornamelijk te danken aan de supergoedkope 

transportmogelijkheden van vandaag. Transport met al zijn neveneffecten wordt thans door de 

overheid gesponsord. 

Het transport in het algemeen kan grenzeloos groeien dank zij de openlijke en financiële steun 

van de overheid via infrastructuurwerken en via veel te lage belastingen, die de 

maatschappelijke kosten van dit vervoer niet kunnen dekken. 

Vroeger kostten sinaasappelen veel meer dan appelen, vandaag is dat niet meer zo. Is dat nog 

economisch en ecologisch te verantwoorden?  

Is de exponentiële groei van het wegverkeer en de containertrafiek economisch te 

verantwoorden? 

Bijvoorbeeld: Een potje yoghurt legt 32.000 km af vooraleer het op ons bord terecht komt en 

dat terwijl alle ingredïenten in eigen regio van de consument te vinden zijn. (uit: “Hoeveel 

kilometer eet je vandaag?”)  

 

4..DE PRIJS VAN HET AUTOTRANSPORT IS VEEL TE HOOG 

 

De kostprijs voor de automobilist  
Voor een gemiddelde kleine personenwagen met een gemiddelde van 18.568 gereden 

kilometers per jaar komt men op de prijs van 56,9 cent per gereden autokilometer. Hierin zijn 

0,18 euro./km taksen inbegrepen. Dit wil zeggen dat de gemiddelde Belg 881 euro per maand 

moet ophoesten voor zijn vervoer.  

 

De kostprijs voor de burger 
De kostprijs voor de automobilist is echter niet volledig, via belastingen betalen we nog eens 

de externe maatschappelijke kosten zoals: 

1. De schade van verkeersongelukken, ambulance, politie, enz… 

2. Luchtvervuiling, gezondheidsproblemen, schade aan gebouwen … 

3. Geluidsoverlast 

4. Schade aan de natuur 

5. Afschrijving van het autowegennet en onderhoud der wegen 

 

De studie van “De Borger en Proost” (*) wijst uit dat deze externe kosten, zonder afschrijving 

van de infrastructuur, gemiddeld 0,3 euro per gereden kilometer bedraagt voor een kleine 

personenwagen. (In de stad is dat 0,464 euro/km) De autotaksen, die deze externe kosten 

zouden moeten vergoeden, bedragen slechts 0,18 euro/km. Autoverkeer wordt dus 

gesponsord door de overheid. 

Ter vergelijking: het openbaar vervoer kost tussen de 0,11 à 0,289 euro per gereden 

kilometer, alles inbegrepen.  
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“Van Hulten” berekende reeds in 1972 dat de belastingen op het autoverkeer slechts de helft 

dekken van de maatschappelijke kosten.  

 

De files: immense schade voor de economie 
De externe maatschappelijke kostprijs van het autoverkeer neemt enorm toe in geval van 

verkeersopstoppingen omdat het verlies van werkuren wordt meegerekend; 

Berekening van de externe kosten voor een kleine personenwagen op benzine en één 

inzittende, berekend voor het jaar 2005: 

In de daluren: 0,30 euro/km 

In de piekuren: 2,89 euro/km  In de veronderstelling dat de auto slechts voor de helft tijdens 

de piekuren gebruikt wordt, geeft dit een gemiddelde schadeclaim van 2,89 euro/km  x 9.000 

km/jaar = 26.010 euro per jaar !   Men zou de benzineprijs moeten verdubbelen om deze 

externe kost te kunnen betalen. Dit zou autorijden reserveren voor de zeer rijken onder ons, 

wat sociaal nooit zal geaccepteerd worden. 
 (*)Bovenstaande cijfergegevens zijn afgeleid uit het  boek “Mobiliteit de juiste prijs”, van “De Borger” en 

“Proost   (de prijzen zijn geactualiseerd met factor 2,3 = prijsstijging van de benzine) 

 

5.. BELEIDSFOUTEN UIT HET VERLEDEN 

 

Fouten van vroeger 
Meer wegen, meer infrastructuur, meer transport, meer uiteenlegging der functies. 

 

1.. Massaal investeren in containerhavens en autowegen en super goedkoop luchtverkeer 

eisen nu hun tol 

 

1. We worden overspoeld door goedkope producten uit de lage loonlanden 

2. Eigen werkgelegenheid wordt weggezogen naar de lage loonlanden 

3. Uitbuiting van de natuurlijke rijkdommen en het arbeiderspotentieel van de 

ontwikkelingslanden: sneller groeiende kloof tussen rijke en arme landen 

4. We worden overspoeld door “economische vluchtelingen” die hier het geluk zoeken 

 

2.. Massaal investeren in autowegen en voorstadsverkeer = massaal investeren in het 

vergroten van de woon-werk-afstand 

 

Suburbanisatie wordt bevorderd door de aanleg van nieuwe woonwijken aan de rand van de 

stad. 

 

3.. Langparkeerders in ondergrondse parkeerplaatsen 

Pleinen en straten vol met auto‟s zijn storend en hinderen het leven 

in de steden. Daarom wil men de auto‟s wel eens onder de grond 

stoppen.  

Deze esthetische camouflage is echter een slechte oplossing omdat 

ze o.a. veel te duur is en filebevorderend. Een ondergrondse garage 

kost meer dan 25.000 euro per parkeerplaats.  

Voor de bewoners zijn goedkope garagemogelijkheden 

bovengronds mogelijk. Voor de middenstand is het beter om 

kortparkeerplaatsen bovengronds te voorzien voor de winkels en 

diensten. Voor de langparkeerders is het beter deze parkeerplaatsen 
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buiten de stad te voorzien langsheen de lijnen van openbaar vervoer. (paternosterparkings 

voor parc-and-ride) 

 

4.. Afbouwen openbaar vervoer  

Heel wat trams zijn afgeschaft en vervangen door bussen. 

De reden hiervoor was dat de bus meer mensen kan oppikken in de verspreide verkavelingen. 

Heel wat lijnen zijn afgeschaft en de frequente is soms zeer laag. 

Deze maatregelen hebben er toe geleid dat men meer en meer is overgestapt naar de auto. 

Nochtans stijgt het aantal gebruikers van het openbaar vervoer, hoe komt dat? 

Hat autoverkeer stijgt ook en de files nemen toe. Dit heeft alles te maken met de grotere 

afstand tussen wonen en werken. 

 

5.. Gratis openbaar vervoer: niet verantwoord voor voorstadsverkeer 

 

Waarom kan gratis openbaar vervoer de files niet oplossen?  

1. Omdat de files er niet gekomen zijn vanwege het te dure openbaar vervoer. Men heeft het 

openbaar vervoer in het verleden afgebouwd: minder dienstverlening, minder rijcomfort, 

meer voortransport, langere rijtijden enz… 

2. Omdat de concurrentiepositie van het openbaar vervoer met de auto moet hersteld worden, 

het vervoersaanbod structureel moet aangepakt worden: betere dienstverlening, meer 

comfort, minder overstappen, korte wachttijden enz...Niet de prijs, maar wel de kwaliteit 

is hier van doorslaggevend belang. 

3. Omdat de groeiende ruimtelijke scheiding tussen wonen en werken het probleem op den 

duur onoplosbaar maakt (zie Los Angeles). 

 

Het openbaar vervoer vanuit het platteland naar de stad mag geld kosten : het zal de mensen 

aanmoedigen om korter bij hun werkplek te gaan wonen. (gratis treinabonnementen voor 

bedienden is een verkeerde politiek en op termijn een ruimtelijke catastrofe omdat wonen en 

werken nog meer uit mekaar getrokken wordt). 

 

Gratis openbaar vervoer in de binnenstad is positief voor het stedelijk wonen 

 Goed voor de middenstand in de stad: er is meer sociaal leven (5 x meer 

ziekenhuisbezoeken in Hasselt)  

 Het is een goed idee omdat het een bijkomende stimulans is om in de stad te wonen 

waardoor het dagelijks pendelen vanuit het platteland en de voorsteden verminderd wordt. 

Het is een maatregel die kan passen in een duurzame ontwikkeling. 

 

De sleutel voor de overstap naar het openbaar vervoer is het afbouwen van de 

langparkeerplaatsen in de stad. Hier durft men voorlopig niet aan raken. Voor Brussel 

betekent dit dagelijks 173.000 langparkeerders of zo‟n 225 ha. 
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6.. FOUTEN VAN NU 

 

1.. Rekeningrijden: tol betalen tijdens de spitsuren 

Rekeningrijden is een kilometerheffing, gericht op het belasten van het gebruik van de auto. 

Dit kan gebeuren door middel van een heffing per kilometer op een bepaalde weg op een 

bepaald tijdstip. Specifiek voor Nederland (waar de aanschaf van de auto zwaar wordt belast) 

wordt dit gekoppeld aan het verlagen van de belastingen op het aanschaffen en bezit van de 

auto. 

De nadelen van dit systeem: 

 versterking van het mobiliteitsproletariaat: hoe armer, hoe minder mobiel. 

 diegenen die niet verantwoordelijk zijn voor de files zoals: bevoorrading, dokters, 

vertegenwoordigers e.d. worden benadeeld 

 aanmoediging van sluikverkeer 

 geen oplossing voor de files: een tol kan de verkeerspieken met 20 % verminderen maar 

de stijging van het verkeer zal zeker meer bedragen (UFSIA-studie van prof Bruno De 

Borger) 

 dit systeem heeft geen enkel positief effect op de leefbaarheid van de stad omdat men niet 

raakt aan de langparkeerplaatsen. 

 
 

2.. Subsidies milieuvriendelijke auto’s 

 

Wie profiteert ervan? „De hogere inkomens en de slimme belastingbetaler' 

Wie betaalt de rekening? De overheid verliest een pak belastinginkomsten. 

 

De kans zit er dik in dat de subsidies voor auto's die minder CO2 uitstoten leiden tot een 

toename van de CO2-uitstoot. Energiezuinige wagens zijn duurder in aankoop, maar zuiniger 

in verbruik. Dit nodigt uit om meer kilometers te rijden. In plaats van met de fiets naar de 

winkel te gaan, neemt men de auto, want rijden is toch zuinig. 

Wie profiteert van de CO2-korting?  

Hogere inkomens hebben voldoende financiële draagkracht om een iets duurdere 

energiezuinige auto te kopen. De lagere inkomens lopen de korting mis omdat ze meer het 

openbaar vervoer gebruiken of zich verplaatsen met een tweedehandse auto. 

 

Een CO2-heffing op het brandstofverbruik zal veel efficiënter zijn om de CO2-uitstoot van 

het autoverkeer terug te dringen. Het maakt de aankoop van energiezuinige auto‟s 

aantrekkelijk en het zet aan om minder kilometers te rijden. 

 

Het duurder maken van de brandstof en het verminderen van de langparkeerplaatsen in 

de stad zijn de juiste remedies, maar men durft deze maatregelen blijkbaar (nog) niet te 

nemen. 
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7.. HOE MINDER TRANSPORT HOE BETER:  

DE TRANSPORTBEHOEFTE REDUCEREN 

HET VERKEERSPROBLEEM AANPAKKEN = ENERGIEVERSPILLING VERMIJDEN  

 

Een grotere mobiliteit is een bedreiging voor stad en platteland.  
Schone auto’s kunnen zorgen voor zuiverder lucht maar de files worden 
hiermee niet opgelost 
 

 

REGIONALISERING IN PLAATS VAN MONDIALISERING 

Internationaal vervoer moet duurder:  

minder containers, minder import uit lage loonlanden, minder uitbuiting van de derde wereld, 

meer economische autonomie, minder wilde mondialisering, meer economische 

onafhankelijkheid, minder  risico‟s, meer tewerkstelling. Dit alles kan resulteren in meer 

welvaart voor iedereen en een beter leefmilieu. 

 
MINDER VERVOER IS MOGELIJK MITS DE JUISTE MAATREGELEN 

1. Investering in grootschalige vervoersinfrastructuren vermijden 

2. Afstanden woon-werkverkeer verkleinen 

 

PRIORITEIT: LEEFBARE STEDEN 

Stadsvernieuwing voor gezinnen met kinderen: 

De files worden voornamelijk veroorzaakt door „kantoormensen‟ die elke dag de stad in 

moeten. Je moet hen een woonmilieu kunnen aanbieden dat kan concurreren met de „open-

bebouwing-verkaveling‟. Jonge gezinnen met kinderen de stad in krijgen vergt heel wat 

maatregelen,  

1. Kwaliteitsverbetering van wonen in de stad: 

- Begroening van de stad: o.m. de langparkeerplaatsen ombouwen tot groene zones.   

- Heraanleg van woonstraten in de stad 

- Voorzieningen en veilige routes op loopafstand 

- Voorzieningen voor kinderen in de directe woonomgeving 

- Woonparkeren voorrang geven en reserveren voor de bewoners. 

2. Financiële maatregelen voor het ere-herstel 

van de rijwoning in de steden. (Rijwoningen zijn 

een zeer goede stedelijke woonvorm voor gezinnen 

met kinderen ) 

- Zeer hoge aankooppremie van rijwoningen in de 

steden 

- Zeer hoge saneringspremie voor rijwoningen in de 

steden (50% van de kosten) 

- BTW-vrij verbouwen van rijwoningen 

- Alle saneringspremies afschaffen voor open 

bebouwing 

3. Harde vervoerslijnen zoals de metro niet 

doortrekken naar de voorsteden 

4. Het autoverkeer onbetaalbaar duur maken en niet het openbaar vervoer gratis maken, 

op deze wijze verklein je de woon-werk-afstand en komen er automatisch meer voorzieningen 

in de woongebieden (Zie : „Steden wegen ruimte‟ van Bert Bakker) 
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ZACHTE VERVOERSWIJZEN 

Op buurtniveau kan men de transport behoefte reduceren door: 

Wonen waar je werkt: transport te voet of per fiets 

Winkelen in de buurtwinkel: winkelen met de bakfiets 

Lagere school: te voet of per fiets 

Buiten buurtniveau:  

Voortransport naar het station of de sneltram: de kleine elektrische 

wagen 

Middelbare school: de fiets en/of openbaar vervoer 

Recreatie: auto huren ofwel gemeenschappelijke auto delen. 

 

GOEDE RUIMTELIJKE ORDENING 

Minder afhankelijkheid van de auto en het transport in het 

algemeen 

Een goed voorbeeld is de energieverspilling op dorpsniveau: onze 

kinderen naar school voeren met de auto. 

Probleem : waarom kunnen onze kinderen niet te voet of per fiets 

naar school?  

Antwoord : “Omdat het te gevaarlijk is, er zijn geen  veilige fietsroutes en veel te veel 

gevaarlijke kruispunten” 

De oplossing: maak deze omgeving veilig voor de 

kinderen en dan is de woonbuurt leefbaar voor 

iedereen. 

In bijgaande tekening is de groene lijn de 

schoolroute en wordt het doorgaande verkeer 

omgeleid. 

De straten zijn allemaal “zone 30” met goed 

afgebakende voetgangerszones en fietspaden. Dit 

concept  bestaat al lang, maar wordt veel te weinig 

toegepast.  

 

 

 

Het verdubbelen van de brandstofprijs is noodzakelijk en economisch verantwoord : 

- minder vervuiling en minder files 

- meer geld voor alternatieve energie en tewerkstelling. 

De ruimtelijke verweving van wonen en werken is de ultieme, definitieve, goedkoopste  en  

meest duurzame oplossing voor het mobiliteitsprobleem. 

Het beperken van de langparkeerplaatsen in de steden is het meest efficiënte en meest 

rechtvaardige middel om de overstap naar het openbaar vervoer te realiseren. 
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8.. DE ELEKTRISCHE AUTO: FOUTIEVE VERWACHTINGEN 

 

Eerst en vooral moet men onderscheid maken tussen de hybride  en de elektrische auto. 

De hybride auto: deze auto rijdt elektrisch, ondersteund door een verbrandingsmotor die de 

batterijen oplaadt. 

De hybride auto is een overgangssysteem, de elektrische auto is het einddoel naarmate de olie 

duurder en duurder wordt en uiteindelijk zal opgebruikt zijn.  
 

De zuivere elektrische auto: deze auto werkt uitsluitend op batterijen. 

Er bestaan twee soorten elektrische auto‟s: 

De zware elektrische auto (1.000 kg) vergt zware batterijen en veel elektrische energie. Men 

wil hiermee de concurrentie aangaan met de klassieke auto:  

 grote actieradius: meer dan 100 km,  

 grote snelheid: meer dan 100 km/uur !!!  

 hetzelfde comfort: airconditioning, enz.. 

 verbruik: 0,25 kWh / km  

 batterijcapaciteit: 50 kWh 

 energieverbruik per jaar: 3.000 kWh (12.000 km/jaar) 
 

De lichte elektrische stadswagen (150 à 450 kg) vergt een minimum aan batterijen en 

verbruikt veel minder energie. 

 actieradius: minder dan 100 km,  

 snelheid: max.60 km/uur !!! 

 minder comfort 

 verbruik: minder dan 0,10 kWh/ km  

 batterijcapaciteit: 3 à 7 kWh 

 energieverbruik per jaar: 600 kWh (korte afstanden: 6.000 km/jaar) 
 

Het valt op dat de batterijcapaciteit en het verbruik in verhouding veel kleiner zijn bij de 

kleine stadswagen omdat vooral de snelheid en het gewicht van de auto beperkt zijn. 

 

Technisch en economisch gezien is de elektrische wagen uiterst geschikt voor korte afstanden. 

De grote zware elektrische wagen is geen goede optie en eigenlijk een verkeerde keuze opdat 

het een enorme toename van het elektrisch verbruik zal veroorzaken. 

Vooral het opladen zal hoge piekverbruiken geven. 

Bekeken vanuit de ruimtelijke ordening en de file-problematiek is de zware elektrische wagen 

ook geen oplossing. 

Nadeel van de kleine elektrische stadswagen: 

Ze zijn niet geschikt voor de autosnelweg 
 

Het energieverbruik van de elektrische wagens 

We verwijzen graag naar de kritische studies die Kris De Decker gedaan heeft over de 

elektrische auto, zie : http://www.lowtechmagazine.be/2009/03/elektrische-auto-snelle-

oplaadtijden-elektriciteitsnetwerk.html 

http://www.lowtechmagazine.be/2009/03/elektrische-auto-snelle-oplaadtijden-elektriciteitsnetwerk.html
http://www.lowtechmagazine.be/2009/03/elektrische-auto-snelle-oplaadtijden-elektriciteitsnetwerk.html
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De voornaamste bevindingen van deze studie: 

Als alle auto‟s hybride plug-in zouden zijn en opgeladen zouden worden om 5 uur ‟s middags, 

zouden er in de VS 640 nieuwe energiecentrales van ongeveer 1 gigawatt moeten bijgebouwd 

worden. 

Uiteraard zal niet iedereen tegelijkertijd zijn auto opladen. 

Maar… elektrische auto‟s moeten heel snel kunnen opgeladen worden in tegenstelling met 

hybride auto‟s.  Een auto die 6 tot 12 uur moet worden opgeladen om slechts 1 of 2 uur te 

kunnen rijden, is niet aantrekkelijk. 

Men voorziet in de toekomst al oplaadtijden tussen de 10 en de 30 minuten, via speciale 

oplaadpunten onder hoogspanning.  

Opgepast: dat zal leiden tot enorme pieken in het elektriciteitsverbruik.  

Als je een zware elektrische auto oplaadt in 20 minuten, heb je een vermogen nodig van 75 

kWatt (of ongeveer = 25 kWh).  

Kris De Decker rekende het volgende uit: 

België en Nederland tellen samen 12,5 miljoen personenauto‟s (7,4 miljoen in Nederland en 

5,1 miljoen in België). Als die allemaal tegelijk zouden worden opgeladen in 10 minuten tijd, 

dan is er 1.937 gigawatt nodig. Dat is twee keer meer dan de volledige elektriciteitsproductie 

in de hele Europese Unie (ongeveer 800 gigawatt). 

Als slechts 12.500 van deze auto‟s (0,1 procent) tegelijk zouden worden opgeladen zijn er al 

twee extra elektriciteitscentrales van elk 1 gigawatt nodig. Eén op honderd auto‟s die tegelijk 

worden opgeladen staat gelijk aan een piekvermogen van 10 gigawatt. Dit probleem kan je 

niet oplossen met betere batterijen – integendeel, je kan het alleen maar erger maken. 

Batterijen met een hogere capaciteit kunnen weliswaar het aantal stops verminderen, maar er 

zal opnieuw meer piekvermogen nodig zijn per oplaadbeurt. 

 
KLEINE EN LICHTE ELEKTRISCHE AUTO'S VOOR HET AUTONOME HUIS. 

 

Opladen met de zon 

In ons klimaat is het niet mogelijk om met PV cellen een zware elektrische auto op te laden, 

zeker niet in de winter. 

Met kleinere en lichtere wagens zou dat wel mogelijk zijn: mini- auto‟s met een beperkt 

gewicht (150 kg)  en een maximum snelheid van bvb. 60 km/uur. 

Met een batterij-capaciteit van 3 kWh zou je al kunnen werken.  

Ter vergelijking: de stadsauto “Renault Twizy” weegt 450 kg, heeft een batterij van 7 kWh. 

en verbruikt 0,1 kWh/km. Oplaadtijd : 3,5 uren. (snelladen:1 uur) 

 

Het snel opladen, daar moeten we ook vanaf omdat het 

een te grote belasting geeft op het net. 

Overdag opladen is mogelijk tijdens de kantooruren. 

Als men bijvoorbeeld de mini-auto gebruikt als 

voortransport en men parkeert aan een 

“transitparking”, (bijvoorbeeld aan het treinstation) 

dan kan men de auto gedurende de kantooruren 

opladen 

s‟ Nachts is er geen zon en in principe moet je dan ook 

niet opladen. 

Ingeval van het autonome huis is de elektrische wagen dus geen bijkomende last voor de 

WKK of de zonnepanelen: hij wordt doorgaans buitenshuis opgeladen.  

In elk geval moet men er rekening mee houden bij de dimensionering van de PV  

cellen dat men eventueel een elektrische scooter/fiets  en/of -wagen zelf wil opladen. 

http://europe.theoildrum.com/node/5104
http://www.t3.com/news/electric-lightning-sports-car-charges-as-fast-you-can-fill-a-petrol-tank?=36232
http://earth2tech.com/2008/06/19/epyon-10-minute-electric-car-charging/
http://www.iht.com/articles/2008/11/27/business/rbogel.php
http://www.treehugger.com/files/2008/03/mitsubishi-i-miev-electric-car-new-york-auto-show.php
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Kleine lichte elektrische wagens:  

dé oplossing voor het voortransport en lokaal verkeer.
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9.. HET  BETERE OPENBAAR VERVOER  MET EEN HOGER 

COMFORTNIVEAU  

 

Hoe de concurrentiepositie van het openbaar vervoer herstellen? 

Wat zijn de redenen waarom we het openbaarvervoer niet gebruiken? 

In volgorde van belangrijkheid 

1. De halte ligt te ver van de woning 

2. De snelheid is te laag en te lange wachttijden (te weinig frequentie)  

3. Te veel overstappen 

4. Te ver natransport 

5. Te veel volk, te druk in de piekuren, geen comfort (vooral in de bus en tijdens de piekuren 

6. Te duur voor wat men aanbiedt 

7. De opstap is te hoog, niet aangepast voor gehandikapten. 

 

1.. OPDOEKEN VAN LANGPARKEERPLAATSEN IN DE STAD  

hoofdvoorwaarde voor succes  

 

Parkings voor langparkeerders van de pendelaars verwijderen. 

Langparkeren in de stad kan alleen voor de bewoners zelf en dan nog alleen in eigen 

woonbuurt 

Kortparkeerders in de stad zijn nodig voor vrije beroepen, bevoorrading, diensten en 

shopping 

Overstapparkings  

De overstap naar het openbaar vervoer is eenvoudig te realiseren dank zij kleinschalige  

“paternosterparkings” langsheen de grote invalswegen van de stad. Sneltrams op eigen 

bedding kunnen de burgers met meer comfort en met grotere snelheid dan de auto in de stad 

brengen, technisch is dat geen probleem. Het komt er op aan het voortransport te voet, met de 

fiets of met de auto zo kort mogelijk te houden. De lage-vloertram kan zelfs ook de fiets 

meenemen om het natransport op te vangen.  

Voortransport kan ook met kleine en vooral lichte elektrische 

auto‟s en elektrische fietsen en scooters.  

 

Figuur: 

Langparkeerders buiten de stad houden is mogelijk dank zij een 

sneltram met kleinschalige parkeerplaatsen aan de halten. 

Voortransport: eventueel per elektrische auto 

 

Parkeerbeleid: 

Hef zeer zware belastingen op het langparkeren, de belasting op 

parkeergarages moet zodanig hoog zijn dat het goedkoper is voor 

de werkgever om een abonnement voor het openbaar vervoer aan 

te bieden aan de werknemer. 

De financiering van het openbaar vervoer kan via deze parkeerbelasting. 

Het langparkeren afschaffen in de straten en pleinen en meer groen voorzien in plaats van 

asfalt. Het zal het stedelijk wonen stimuleren waardoor er minder pendelaars zullen zijn. 
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Bewonersparkeren: 

In de straten van de stad moet meer ruimte gegeven worden aan het bewonersparkeren en het 

kortparkeren. Op deze wijze stimuleert men het wonen in de stad, het winkelen en de horeca. 

 

2.. MEER COMFORT VOOR HET OPENBAAR VERVOER 

 

Het openbaar vervoer kan veel sneller en comfortabeler, vooral tijdens de files is dat van 

belang. Dit kan  

- dank zij een fijnmazig netwerk: korte loopafstanden 

- dank zij minder overstappen in een efficiënt netwerk 

- dank zij lage-vloer-trams 

- dank zij eigen bedding: geen hinder van auto-files 

- dank zij een hoger aanbod, geen vervoer in „sardienendoosjes‟ in de piekuren!  

- dank zij hoge frequentie: korte wachttijden 

 

Natransport: te voet dank zij een fijnmazig net in de 

binnenstad. 

Een fijnmazig bovengronds openbaar vervoersnet is noodzakelijk 

om de loopafstanden zo kort mogelijk te houden. Een eigen 

bedding is veelal een noodzaak voor de vlotte doorstroming. 

Sneltrams en snelbussen op eigen bedding zijn sneller dan de 

auto en ook comfortabeler 

Fijnmazig  net van openbaar vervoer in de binnenstad, dat best 

gratis mag zijn. 

 
De tram moet in ere hersteld worden: 
 

De tram heeft veel voordelen vergeleken met de metro: 

 kleinere loopafstanden 

 kleinere investering (1 km metro kost meer dan 30 miljoen euro./km) 

 veroorzaakt geen scheiding van wonen en werken, geen manhattan-effect 

 geen degradatie van de stadsbeleving 

 

In stedelijke gebieden zijn trams beter dan bussen; 

 ze zijn één meter smaller 

 ze kunnen 2,3 maal meer passagiers bevatten 

 ze gaan 2,5 keer  langer mee 

 geen C02 uitstoot 

 

Harde lijnen, zoals trein, metro, lightrail,  tussen de 

voorsteden en de stad dienen vermeden te worden omdat 

deze cityvorming en suburbanisatie veroorzaken: meer 

doodse kantoorcomplexen in het stadscentrum en meer 

slaapsteden aan de stadsrand
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De “lightrail”: geen ei van Columbus. 
 

De lightrail is een opgefokte tram die als massatransportmiddel kan 

ingezet worden omdat deze ook op treinrails en metro-rails kan 

rijden. Het is een grofmazig vervoerssysteem dat voor 

pendelverkeer kan ingezet worden en in de stad bovengronds kan 

aangewend worden. Aangezien dit systeem niet op de gewone 

(smalle) tramrails kan rijden is het niet goed integreerbaar in het 

stedelijk weefsel en heeft het quasi dezelfde nadelen als de metro. 

De effecten op het vergroten van de woon-werk-afstand is zelfs nog 

groter. 
 

Op het platteland is voortransport belangrijk, vooral voor de minder mobielen. De belbus, de 

ligfiets en de vouwfiets zijn nieuwe mogelijkheden. De kleine elektrische wagen kan 

eveneens een aangewezen alternatief zijn als voortransport in de verspreide woongebieden 

rond de steden. 
 

 

Overstappen naar het openbaar vervoer? Ja maar 
 

De drempel waar de gebruiker van de auto over moet is de 

comfort - drempel.. Naast de wachttijden en de rijtijden, is het 

instapcomfort en het zitcomfort niet te verwaarlozen. De nieuwe 

generatie trams en bussen voldoen aan deze comforteisen. 

 

 

 

Vervoer dat goed is voor kinderen en bejaarden is goed 
voor iedereen 
Een groot gedeelte van de openbaar vervoer gebruikers  bestaat 

uit auto - loze mensen zoals kinderen, en bejaarden. Voor deze 

gebruikersgroep zijn er nu aangepaste lage-vloer-bussen en - 

trams. Ook gehandicapten kunnen er mee vervoerd worden. 

 

 
 
Piek-uurprobleem 
Het opeengepakt rechtstaan tijdens de piekuren is niet op te 

lossen met zachte zitjes en brede inkomdeuren. Dit is wel te 

verhelpen met de inzet van een grotere transportcapaciteit. De 

gelede trams en bussen zijn hiervoor een oplossing zonder daarom 

extra personeel of extra materiaal in te schakelen. 
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3.. GOEDKOPER OPENBAAR VERVOER 

In plaats van gratis openbaar vervoer moet het O.V.- ticket goedkoper: tot 7,5 cent/km, om 

zodoende met de auto te kunnen concurreren. Daarbij moet er een gezinsticket komen zodat 

ouders-met-kind met één ticket op het O.V. kunnen. (is beter dan gratis ticket voor kinderen) 

Een gezin met twee kinderen moet dan maar één ticket kopen voor een rit naar de kust in 

plaats van 4 stuks. Op deze wijze is er een eerlijke concurrentiepositie hersteld. Zolang als het 

goedkoper is van met de auto te rijden is het onmogelijk het file-probleem op te lossen, het zal 

steeds verergeren . 

 

4. MEER RUIMTE VOOR HET OPENBAAR VERVOER EN MINDER VOOR DE 

AUTO 
 

Vooral in de steden is het openbaar vervoer dikwijls in de verdrukking. Dit kan opgelost 

worden door: 

ruime en veilige perrons, eigen bedding voor tram en bus, duidelijk aangeduide en 

comfortabele haltes. 

Minder ruimte voor de auto:  

minder rijstroken en meer afremmende maatregelen in functie van de verkeersveiligheid. 

Trager verkeer is veiliger verkeer dank zij het woonerf en zone 30. 

Versmalling van de invalswegen naar de stad. 

 

5.. DUURDER AUTOVERKEER 
 

Er is op het ogenblik geen concurrentie want de auto is voor de burger goedkoper en meer 

comfortabel. Daar komt nog bij dat van alle kosten die de auto veroorzaakt er maar de helft 

door de automobilist wordt betaald; de auto wordt dus fiscaal bevoordeeld en niet het 

openbaar vervoer zoals veel wordt beweerd. 

Duurdere brandstofprijzen zijn de eenvoudige oplossing voor dit probleem. 

 

10.. DE ZACHTE VERVOERSWIJZEN MET MANKRACHT 

 

De ligfiets, de elektrische fiets, de vouwfiets, de bakfiets e d....zijn ideale transportmiddelen 

voor korte afstanden, zoals het voortransport naar het openbaar vervoer op het platteland. 
 

Wetende dat 56 % van alle verplaatsingen niet verder gaan dan 5 km, kan men stellen dat 

voor de fiets een grote toekomst is weggelegd. 

Wetende dat de vouwfiets een ideaal voor- en natransport is voor het openbaar vervoer, kan 

men stellen dat de fiets een belangrijke rol kan spelen in het oplossen van de files. 

De wetenschap dat de auto steeds meer uit de stad zal geweerd worden, maakt van de fiets het 

ideale stedelijk vervoermiddel.  
 

Aandachtspunten  

- Vooral meer en bredere fietspaden zijn nodig 

- Parkeerfaciliteiten moeten aangepast worden. 
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11.. WAT KUNNEN WE ZELF DOEN EN WAT NIET  ? 

 

Voor de burger: 

Korter bij het werk gaan wonen 

Car pooling 

Fiets en bakfiets gebruiken voor korte afstanden 

 

Voor het gemeente bestuur  

Voorrang voor veilige voet- en fietspaden en veilige schoolroutes  

Meer zorg voor beveiligde halten van openbaar vervoer en beschutte stelplaatsen voor fietsen 

en elektrische fietsen 

 

Voor de NMBS en de openbaar vervoersmaatschappijen 

Meer aandacht voor het voortransport: 

Kleine transitparkings aanleggen aan alle haltes met mogelijkheid voor het opladen van de 

Kleine elektrische wagens  

Kleine elektrische voertuigen ter beschikking stellen voor het natransport 

Mogelijkheden om de fiets mee te brengen. 

De prijzen voor het voorstadsverkeer duurder en in de binnenstad gratis. 

 

Voor het stadsbestuur 

Langparkeerplaatsen sterk reduceren en zelfs verbieden op het openbare domein. 

Kortparkeren en bewonersparkeren bovengronds  meer ruimte geven. 

Meer groen in de stad. 

Meer veiligheid dank zij zone 30 en de aanleg van woonerven. 

 

Voor de bestuurders van het land 

Files worden niet veroorzaakt door de bewoners maar wel door het verkeersbeleid en de 

ruimtelijke ordening. 

 

Een paar voorbeelden tonen dit duidelijk aan: 

Het Deurgangdok te Antwerpen: extra 20.000 containers per dag en de ring rond Antwerpen 

zit nu al vol vrachtwagens. 

Het Uplace project aan de ring te Brussel: extra 25.000 auto‟ per dag op de ring rond Brussel, 

die nu al de over-verzadigd is.  

Hierbij probeert men ons wijs te maken dat dit goed is voor de tewerkstelling terwijl het 

eigenlijk omgekeerd werkt: het zuigt de tewerkstelling weg op andere plaatsen. 

 

Het goede  voorbeeld zien we te “Freiburg”: 70 % van de verplaatsingen gebeuren er met 

het openbaar vervoer en in de wijk “Vauban” beschikt slechts één op de tien gezinnen nog 

over een auto omdat alles zo goed bereikbaar is te voet, per fiets en per openbaar vervoer.  
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WEBSITE IN VOORBEREIDING: 

www.hetautonomehuis.be 

Voorlopig zijn de volgende documenten te downloaden vanuit de website: www.eco-housing.be 

 De adviesnota aan de minister: "Herziening subsidies voor micro-WKK's". 

 De PowerPoint presentatie: “Van nulenergie naar autonome woning” 

 De vroegere nieuwsbrieven 

Post adres van “Het Autonome Huis”: Heerbaan 132 - 1840 Londerzeel - Tel: 052 / 37 11 38 

E-MAIL ADRES : info@hetautonomehuis.be 

 

Vorige nieuwsbrieven  

nr 1: Autonomie met warmtekrachtkoppeling - juni 

nr 2: Van smart grid naar local grid - juli 

nr 3: Biogas - aug. 

nr 4: De mogelijkheden van biobrandstoffen - sept. 

nr 5: Autonome watervoorziening - sept. 

nr 6: Windenergie op kleine schaal - okt. 

nr 7: Kleine waterkracht – okt. 

nr 8: Autonome voorziening van elektrische stroom - nov. 

nr 9: Nulenergie: van passief huis naar actief huis - nov. 

nr 10: Materiaalkeuze en concept van het autonome huis - nov. 

nr 11: Van “co-housing” naar “eco-housing” en “eco-village” – dec. 

Huidige nieuwsbrief: nr 12: Autonomie met minder transport. 

Geplande nieuwsbrieven 

nr 13: Autonomie met voeding: het actieve huis en de plaatselijke voedselproductie – dec. 

nr 14: Bespreking concept “Earth ships”.  

 

PRINCIPES VAN HET AUTONOME HUIS : 

1. Zelfvoorziening per woning en/of per woningcluster. Dat wat in de woning zelf niet kan voorzien worden, 

(bijvoorbeeld voedsel) moet in en zo kort mogelijke omgeving voorzien worden. 

2. Autonomie op vlak van de basis behoeften: huisvesting, watervoorziening, voeding, energie, waarbij zo veel mogelijk 

de grondstoffen uit de onmiddellijke omgeving worden gebruikt. 

3. Passend in de “transitiebeweging”: van onder uit, naar een samenleving zonder fossiele bandstoffen en met 

plaatselijke, milieuvriendelijke productie van voeding en energie. 

4. Energiezekerheid via weersonafhankelijk energiesysteem en de local grid als back up. Onafhankelijkheid van de zon 

en/of de wind is mogelijk met biomassa. Energiezekerheid  is mogelijk via het lokale netwerk: de  lokale omgeving 

zorgt ervoor dat we niet zonder energie vallen. Een WKK zorgt kan voor deze onafhankelijkheid zorgen.   

5. Active house = meer produceren dat nodig is een belangrijk principe ter ondersteuning van het lokaal netwerk en zonder 

het netwerk te verstoren met piekbelastingen. 

6. Duurzaam: CO2 neutraal en met minimale ecologische voetafdruk. Dit is realiseerbaar met biobrandstoffen (PPO en 

pellets) in combinatie met zonne-energie. 

7. Inpassend in de bestaande ruimtelijke ordening en plaatselijke architectuur en zo veel mogelijk gebruik makend van het 

bestaande patrimonium. Een ecologisch huis is in de eerste plaatse een bestaand huis. Het afbreken van een bestaand 

huis om beter te isoleren vergt een terugbetaaltijd van 50 jaar of meer. Niet de nieuwbouw, maar het verbouwen naar 

een zo hoog mogelijk isolatieniveau is een prioriteit. 

8. Lowtech: met beheersbare, begrijpbare en zelf te onderhouden technieken. De bewoner moet in staat zijn om zijn eigen 

energiehuishouden te beheersen en te begrijpen. 

9. Mobiliteit: hoe minder vervoer hoe beter: wonen waar men werkt, geen eco-slaapsteden en het gebruik van grondstoffen 

uit de onmiddellijke omgeving. 

10. Betaalbaar: De investering in autonomie moet zichzelf terug betalen binnen de 15 jaar.  

11. Bioklimatisch: De architectuur moet aangepast zijn aan het klimaat, zodat de architectuur een maximaal 

energievoordeel biedt en de nood aan technieken minimaliseert.  

12. Aanpasbaar aan nieuwe technieken: gezien de snelle technische ontwikkeling inzake de elektriciteits- en de 

warmteproductie dient de autonome woning deze ontwikkelingen flexibel te kunnen opvangen.  

13. Compacte bouwsystemen: dit wil niet zeggen dat we moeten vervallen tot het zielloze dozensysteem waarbij een 

uitsteeksel of een erker net meer mogelijk zouden zijn. Het heeft vooral te maken met aaneengesloten bouwen zoals dat 

in onze steden en dorpen het geval is: de rijwoning is de meest compacte en de meest energiezuinige woonvorm. 

14. Het principe van de “Trias energetica”: de volgorde van belangrijkheid:  

       Ten eerste: beperk de energievraag 

       Ten tweede: duurzame (en CO2 neutrale) opwekken van de benodigde energie 

       Ten derde: wek de resterende energiebehoefte zo efficiënt mogelijk op. 

©Hugo Vanderstadt - eco-housing architectuur 

http://www.hetautonomehuis.be/
http://www.eco-housing.be/
mailto:info@hetautonomehuis.be

