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Wegverkeer zorgt voor een vijfde van de CO2-uitstoot in 
Nederland. De uitstoot per kilometer daalt door het 
gebruik van kunststoffen die auto’s lichter maken, door 
rubberadditieven die de rolweerstand verminderen en 
efficiënte batterijen voor elektrische auto’s.
Tekst: Marga van Zundert

CHEMIE MAAKT DUURZAMER 
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AUTO’S STEEDS SCHONER DOOR MEER KUNSTSTOF, 
STERKE BANDEN EN EFFICIËNTE BATTERIJEN

Klimaat

IN HET KORT
o	 Chemie maakt auto’s steeds duurzamer. 
o	 Minder CO2-uitstoot dankzij lichtgewicht kunststof onderdelen en supersterke banden. 
o	 De grootste klapper CO2-reductie in het wegvervoer wordt verwacht van elektrische auto’s.

 Een doorsnee nieuwe personenauto telt zo’n 
10.000 onderdelen van kunststof, een derde 
van het totaal. Dan denk je wellicht aan de 
bumper, het dashboard of het achterlicht, 
maar het gaat ook om tandwielen in de aan-

drijving en onderdelen van het motorblok, vertelt Bert 
Havenith, strategic and market intelligence director bij 
DSM Engineering Materials. “Een voorbeeld is het 
inlaatspruitstuk, dat lucht verdeelt over de cilinders 
voor de verbranding van benzine of diesel. 30 jaar gele-
den waren die allemaal van metaal, vanwege de hoge 
temperaturen, tegenwoordig bijna altijd van kunststof. 
Dat scheelt 2 tot 3 kilo.”
Een moderne personenauto bestaat nu voor 10-15 
gewichtsprocent uit kunststof. “Een achterklep van 
glasvezelversterkt polypropyleen geproduceerd in Genk 
is bijvoorbeeld meer dan de helft lichter dan een stalen 
exemplaar”, verklaart een woordvoerder van het auto-
motive-team van chemiebedrijf SABIC. Maar ook isole-
rend kunststof levert een belangrijke bijdrage. Have-
nith: “Stroomdraden zijn al heel lang voorzien van een 
plastic omhulling ter isolatie, maar denk bij een 
moderne auto ook aan besturingselektronica die niet 
gestoord mag worden door signalen van buitenaf. En in 
elektrische auto’s staan honderden volts op de batterij, 
daar kun je alleen veilig in rijden dankzij uitstekend iso-
lerend plastic.” En ook de klassieke kunststof onderde-
len zoals bumper en interieurpanelen worden nog 
steeds lichter. Zo presenteerde BASF eind vorig jaar een 
nieuw type polyurethaan dat de dikte van een bumper 
terugbrengt van 3,0 naar 2,5 millimeter. Zonder in te 
boeten aan sterkte, want veiligheid blijft uiteraard 
voorop staan.

CO2-reductie
De 10-15 procent kunststof in een moderne personen-
auto vermindert het gewicht met zo’n 200 kilo, een 

reductie van meer dan 10 procent van het totaalge-
wicht. Die besparing vertaalt zich in 15-20 gram min-
der CO2-uitstoot  per gereden kilometer. Rijdt iedere 
Nederlander een dergelijke auto, dan sparen de 
kunststoffen met 120 miljard gereden kilometers in 
2018 (alleen personenauto’s) meer dan 2 miljard kilo 
CO2 per jaar. Dat is meer dan een procent van de 
totale Nederlandse CO2-uitstoot.
Mede dankzij de introductie van meer kunststof in 
auto’s daalde de CO2-uitstoot van nieuwe auto’s in de 
jaren 2000-2015 gestaag van meer dan 150 tot net 
boven de 100 g/km, dicht bij de doelstelling voor 2021 
van de EU voor nieuwe auto’s: 95 g/km. Die daling 
stokte echter in 2015. Dat komt omdat Nederlanders 
meer grotere, zwaardere auto’s zijn gaan kopen, vaak 
SUV’s. De introductie van meer kunststoffen heeft de 
gewichtstoename niet kunnen compenseren. Zou het 
gewicht van de gemiddelde Europese personenauto 
omlaag gaan van 1380 kilo in 2017 naar 1000 kilo in 
2050, dan zou dat de uitstoot met 40 procent verla-
gen, berekende het ITF (International Transport 
Forum).

Nog lichter
Qua gewicht kan er nog een flinke slag gemaakt wor-
den. SABIC geeft als voorbeeld ruiten en panorama-
dak van doorzichtig, zeer slagvast polycarbonaat dat 
25 tot 35 procent aan gewicht bespaart ten opzichte 
van glas. Havenith van DSM zegt hierover: “Kiezen 
voor een chassis van composiet op basis van super-
sterke koolstofvezels, zoals in de Formule 1 gebeurt, 
bespaart ook veel gewicht. Maar dat materiaal is prij-
zig, en automotive kent ook een enorme prijsdruk.” 
Een andere rem op het gebruik van meer lichtgewicht 
kunststoffen zijn toenemende eisen aan recycling. De 
circa 10.000 kunststof auto-onderdelen zijn gemaakt 
van zo’n duizend verschillende typen polymeren. Het 
gaat namelijk om gespecialiseerde kunststoffen zoals 
extra slijtvast en/of zeer temperatuurbestendig nylon 
of polypropyleen of hydrolysebestendig polyester. 
Havenith: “Voor recycling is de mix aan kunststoffen 
die je na demontage overhoudt een nadeel ten 
opzichte van metalen als staal en aluminium. Die 
smelt je relatief eenvoudig om voor hergebruik in de 
auto-industrie. Recyclingtechnologie om een plastic-
mix weer om te zetten in hoogwaardige producten is 
nog niet volwassen.” Kunststofproducenten zoals 
DSM, BASF en SABIC ontwikkelen en introduceren 
desalniettemin steeds meer recyclebare en gerecy-
clede kunststoffen, en ook biobased versies. 

Mede dankzij de introductie van meer kunststof in auto’s 
daalde de CO2-uitstoot van nieuwe auto’s in de jaren 
2000-2015 van meer dan 150 tot net boven de 100 g/km.
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Chemie Magazine presenteert 

10 klimaatinnovaties. De chemische 
industrie reduceert de CO2-uitstoot 

niet alleen door de eigen processen te 
verduurzamen, maar zorgt via haar 
producten ook voor minder uitstoot 

in andere sectoren. 
Deel 4: 

het wegverkeer.

Een doorsnee nieuwe  
personenauto telt zo’n 10.000 
onderdelen van kunststof,  
een derde van het totaal
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21 procent  
van de totale CO2-uitstoot in Nederland komt 
door verkeer en vervoer. Personenvervoer is 
goed voor meer dan de helft daarvan (51,6 
procent). 

30 miljard kilo CO2 
stootte het wegverkeer uit in 2017, 30 procent 
meer dan in 1990. 

117 gram CO2  
stoot een ‘gloednieuwe’ benzineauto uit per 
gereden kilometer (2019). De gemiddelde 
uitstoot per kilometer daalde van 193 gram in 
1990 naar 174 gram in 2017.

30-70 procent 
minder CO2  
stoot een elektrische auto uit (indirecte 
uitstoot) ten opzichte van een benzineauto. 

15-20 gram
minder CO2-uitstoot per kilometer dankzij 
lichtgewicht kunststoffen.

CIJFERS

SUPERSTERKE 
BANDEN

Als alle Nederlandse autobezitters 
met de zuinigste banden zouden rij-

den, dan vermindert de CO2-uitstoot met 
zo’n 400 miljoen kilo CO2 per jaar, berekende 

MilieuCentraal. “Je auto zet energie in benzine om in 
beweging, maar een deel daarvan raak je kwijt door 
rolweerstand”, vertelt Jos Hudepohl, vestigingsmana-
ger van PPG Industries in Delfzijl. “De rolweerstand 
van een trein op de rails – staal op staal – is heel laag. 
Bij autorijden wordt die bepaald door de interactie tus-
sen het asfalt en de band.”
Wielrenners weten dat uit ervaring: met slappe banden 
moet je harder trappen. Een band vervormt wanneer 
hij over de weg rolt en warmt zo ook op. Dat zorgt voor 
energieverlies. Harde banden zijn dus beter, maar 
tegelijkertijd moet een band op de weg voldoende grip 
houden om snel te kunnen remmen. Sinds 2012 kent de 
EU een label voor autobanden. Dat geeft aan hoe ener-
giezuinig de band is (categorie A t/m F) en geeft infor-
matie over grip (veiligheid) en geluidsniveau. 
PPG produceert silica voor autobanden, een rubberad-
ditief dat rolweerstand en slijtage vermindert en grip 
verbetert. Het is geschikt voor gewone autobanden, 
winterbanden en ook voor trucks. Hudepohl: “Het leidt 
tot 30-40 procent minder rolweerstand ten opzichte 
van het alternatief koolstof. Vooral wanneer je veel 
kilometers rijdt, tikt dat aan. Alle grote bandenmerken 
wereldwijd gebruiken silica.”
Chemiebedrijf Teijin Aramid produceert de super-
sterke aramidevezel Twaron, die ook wordt toegepast 
in autobanden. Door het sterke, stijve materiaal kan de 
hoeveelheid rubber in een band omlaag, wat het 
gewicht reduceert. Maar ook de rolweerstand gaat 
omlaag door de supersterke vezels, de band deukt 
nauwelijks in. En er is nog een bijkomend voordeeltje: 
door het supersterke materiaal raakt je band vrijwel 
nooit meer lek.  

CHEMIE EN AUTOMOTIVE 
Kunststofproducerende bedrijven zoals DSM, 
BASF en SABIC produceren in Nederland een 
reeks aan speciale kunststoffen voor zeer diverse 
automotive-toepassingen voor interieur, chassis 
en onder de motorkap. De kunststoffen reduce-
ren het gewicht van auto’s en daarmee hun CO2-
uistoot. BASF is ook marktleider in nikkel-kobalt-
aluminium kathode-actieve materialen voor 
lithiumionbatterijen in elektrische auto’s. Bedrij-
ven als PPG en Teijin Aramid produceren additie-
ven en materialen die het gewicht en de rolweer-
stand van autobanden verlagen.

‘ Ons doel is een betaalbare,  
middelgrote elektrische auto  
die 300-600 kilometer kan rijden 
en in 15 minuten oplaadt’ 

Een stekkerauto in Nederland stoot nu ongeveer 
40 procent minder CO2 uit dan een auto met een uitlaat.

Als alle Neder-
landse autobe-

zitters met de 
zuinigste ban-

den zouden 
rijden, vermin-

dert de CO2-
uitstoot met zo’n 
400 miljoen kilo 

CO2 per jaar.

Een moderne 
personenauto 
bestaat nu voor 
10-15 gewichts-
procent uit 
kunststof.

STEKKERAUTO
De grootste klapper in CO2-reductie in 
het wegvervoer moet de komende 
decennia komen van elektrificatie. Het 
rijden in een stekkerauto veroorzaakt 
geen CO2-uitstoot, mits de stroom 
geproduceerd is uit waterkracht, wind- 
of zonne-energie. Maar ook op grijze 
stroom is een batterij-auto meestal 
beter voor het klimaat dan een benzine- 
of dieselwagen. Alleen in landen als India 
en Polen, waar nog veel kolencentrales 
staan, levert elektrisch rijden geen kli-
maatwinst op, blijkt uit recent onderzoek 
van de Radboud Universiteit in Nature 
Sustainability. De onderzoekers analy-
seerden de hele keten voor brandstof- en 
elektrische auto’s, dus ook de CO2-uit-
stoot bij productie van alle materialen en 
de uiteindelijke afvoer en recycling. Vol-
gens MilieuCentraal, een onafhankelijke 
voorlichtingsorganisatie over duurzaam-
heid, stoot een stekkerauto in Nederland 
nu ongeveer 40 procent minder CO2 uit 
dan een auto met een uitlaat. Met de 
verwachte toename aan duurzame ener-
gie zal dat voordeel alleen maar groeien.
Bovendien worden accu’s steeds effi-

ciënter. Dessa Langevoort, hoofd com-
municatie Benelux bij BASF. “In samen-
werking met de auto-industrie is ons 
doel om in 2025 een betaalbare, middel-
grote elektrische auto te produceren die 
300-600 kilometer kan rijden op een 
volle batterij en in 15 minuten weer hele-
maal oplaadt.” Dat is niet alleen prettig 
voor de eigenaar, een efficiëntere batterij 
is ook lichter en verlengt de levensduur, 
allemaal goed voor nog minder CO2-
uitstoot.

BASF is specialist in kathodematerialen 
voor de meest gebruikte batterij: de lithi-
umionbatterij. De kathode is de negatieve 
pool van de batterij en de samenstelling 
ervan bepaalt hoeveel en hoe snel lithi-
umionen in de batterij hun lading kunnen 
overdragen. Dat bepaalt ook het rende-
ment en de opslagcapaciteit, en voor een 
belangrijk deel de betrouwbaarheid, 
levensduur, grootte, gewicht en kosten. 
“Het draait bij kathode-actieve materia-
len vooral om deeltjesgrootte, zuiverheid 
en oppervlakstructuur van het gebruikte 
nikkel-kobalt-aluminium of nikkel-

kobalt-mangaan”, vertelt Langevoort. 
“BASF is een van de weinige die de fijn-
structuur onder de knie hebben.” 
Behalve de structuur is ook de hoeveel-
heid kobalt van belang. Het gehalte van 
het dure, zware metaal is gestaag ver-
laagd in de afgelopen jaren. Kobaltwin-
ning, met name het handmatig mijnen 
wat in Congo nog gebeurt, is omstreden. 
Langevoort: “BASF betrekt geen kobalt 
uit ambachtelijke mijnen en zet zich in 
voor een verantwoorde en duurzame 
wereldwijde toeleveringsketen.”  
Het bedrijf werkt ook aan een nieuw type 
lithiumionbatterij: de vastestofbatterij. 
“Hetzelfde werkingsprincipe,” vertelt 
Langevoort, “maar met een vast in plaats 
van vloeibaar elektrolyt waardoorheen 
de lithiumionen van pool naar pool rei-
zen.” Ze beloven een hogere energie-
dichtheid tegen lagere kosten en hogere 
veiligheid. Extra CO2-besparing gebeurt 
ook in het productieproces. De nieuwste 
BASF-fabriek voor batterijmaterialen in 
Harjavalta, Finland, maakt enkel gebruik 
van hernieuwbare energiebronnen: 
water-, wind- en biomassa-energie. p
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