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Het Engelse begrip resilience heeft in het huidige tijdsgewricht 
meer gewicht gekregen dan ooit. Want ondernemingen en 
 organisaties dienen veel vaker dan in het verleden over een enorme 
veerkracht te beschikken om te kunnen blijven opereren. Het is 
 evident dat die veerkracht de afgelopen periode gigantisch op de 
proef is gesteld en dat zal naar mijn overtuiging voorlopig niet snel 
veranderen. Eerst was het de COVID 19 pandemie die een zware 
wissel heeft getrokken op de samenleving en de mobiliteits-
industrie. Het leidde tot een ont-
wrichting van de logistieke keten 
van zowel goederen als grond-
stoffen. Net nadat die storm een 
beetje lijkt te zijn geluwd, krijgt 
de wereld te maken met de 
 oorlog in de Oekraïne die 
opnieuw een zware wissel trekt 
op het uithoudingsvermogen en 
de veerkracht van onze achter-
ban die veel internationaal 
 acterende organisaties omvat 
De gevolgen voor de mobiliteitssector zijn immers immens als 
blijkt dat bepaalde toeleveranciers van de ene op de andere dag 
geen (cruciale) onderdelen meer kunnen leveren. Dan valt het 
 productieproces in een klap stil. Ook de massale exodus van 
 Oekraïense werknemers uit bijvoorbeeld Poolse fabrieken om in 
hun land te gaan strijden voor de democratie zorgt voor een kink in 
de logistieke kabel. Die geopolitieke spanningen maken het beant-
woorden van een nog veel groter vraagstuk urgenter: hoe zit het 
met onze afhankelijkheid van een land als Rusland of van toe-
leveranciers uit een gebied dat in oorlog verkeert? Welke in -
spanningen en resilience vraagt dit van ondernemingen om over-
eind te kunnen blijven?
Ondertussen schieten de energieprijzen door het plafond. De gas- 
en brandstofprijzen (benzine/diesel) zijn inmiddels zo hoog dat 
mensen er ongeveer een hypotheek bij moeten nemen. Het is haast 
onvermijdelijk dat dit een loon-prijsspiraal – of zelfs omgekeerd – 

een prijs-loonspiraal ontketent. Wat het allemaal niet makkelijker 
maakt is dat Nederland ook nog eens kampt met een schrijnend 
tekort op de arbeidsmarkt. Ik heb daarom groot respect voor de 
wijze waarop leden met de huidige disrupties fl exibel weten om te 
gaan. Uiteraard tracht RAI Vereniging hen in deze turbulente tijden, 
waar dat maar enigszins kan, zo goed mogelijk te ondersteunen.
Los van de economische implicaties die de situatie in de Oekraïne 
met zich mee brengt, vind ik het adembenemend om te zien hoe 

allerlei partijen, waaronder 
 RAI-leden, er alles aan doen om het 
sociale leed dat dit land wordt 
 toegebracht nog enigszins te ver-
zachten. Onder andere door bussen 
ter beschikking te stellen, die 
 buschauffeurs van de RET naar 
Polen rijden, om daar Oekraïners op 
te halen teneinde hen te verdelen 
over opvangcentra in Europa. 
Het is tegen de achtergrond van 
deze ontwikkelingen eigenlijk niet 

verwonderlijk dat de animo voor de gemeenteraadsverkiezingen 
min of meer is weggekwijnd en heeft geresulteerd in een historisch 
lage opkomst. Dat is jammer. Vooral omdat op lokaal niveau 
 transities plaats vinden die voor de mobiliteitsbranche cruciaal zijn: 
van lineair naar circulair en van fossiele naar hernieuwbare brand-
stoffen. Maar ook de grote bouwopgaven krijgen in gemeenten 
vorm. De stedelijke herinrichting is een belangrijk onderwerp waar-
over zowel RAI Vereniging als de Mobiliteitalliantie voortdurend in 
dialoog zijn met meerdere ministeries. Centraal daarbij staat de 
vraag: wat is de juiste plek van de motor/brom/fi ets, de auto, de 
vrachtwagen, etc. Ondanks alles wat er op dit moment in de wereld 
gaande is, blijft het van groot belang om aan stedelijke mobiliteit 
aandacht te besteden. In deze editie leest u wat er op dit gebied 
inmiddels is bereikt en wat er idealiter nog moet gebeuren om 
 steden toekomstbestendig te maken. ●

DR. STEVEN VAN EIJCK
Algemeen voorzitter RAI Vereniging

‘ Vooral op lokaal niveau 
 vinden belangrijke 
 mobiliteitstransities plaats’

Ongekende 
veerkracht



3RAI VERENIGING 
MAGAZINE #1
APRIL 2022

COLOFON

INHOUD

GO!Mobility is een uitgave van 
RAI Vereniging, postbus 74800, 
1070 DM Amsterdam, telefoon 
(020) 504 49 49, www.raivereniging.nl.  

GO!Mobility verschijnt 3 keer per jaar en 
is o.a. bestemd voor politici, overheids-
instanties, de media en leden van RAI 
Vereniging. Verspreiding vindt plaats op 
basis van controlled circulation. 

GO!Mobility is ook als digitaal magazine 
te lezen op www.raivereniging.nl

REDACTIEADRES
GO!Mobility
Markant Media
César Francklaan 12
1272 EC Huizen
E-mail: markantmedia@kpnmail.nl
www.markant-media.com
Tel. 06-551 35 559 

PRODUCTIE
Markant Media

REDACTIE
Menno Timmer, hoofdredacteur

REDACTIERAAD
Jaap Schuler, Jeroen van de Braak, 
 Floris Liebrand, Tom van Steijn

Omgekeerd ontwerpen cruciaal voor toekomstbestendige stad
De huidige inrichting van steden is feitelijk niet meer houdbaar. Mobiliteit in de 
binnensteden komt steeds meer onder druk te staan. De verdergaande verste-
delijking, de energietransitie, digitalisering van de samenleving en nieuwe ver-
voerswijzen en vervoersdiensten dwingen beleidsmakers tot een andere aan-
pak van stedelijke infra. Mobiliteit staat niet op zichzelf, maar dient integraal 
deel uit te maken van de openbare ruimte, zegt Frans Bekhuis, senior project-
manager van CROW. Hij pleit voor een ‘omgekeerde ontwerpmethodiek’. Dit 
houdt in dat bij investeringen in stedelijke infra wandelen en fi etsen voorrang 
krijgen op het OV, MaaS-oplossingen en het private autogebruik.
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Haagse Raad kiest voor ‘Mobiliteit op Maat’
Teneinde de stad bereikbaar, leefbaar, verkeersveilig en aantrekkelijk te 
 houden heeft Den Haag de ‘Strategie mobiliteitstransitie’ gepresenteerd. 
Deze strategie omvat concrete project- en beleidsvoorstellen om de Hofstad 
in 2040 toekomstbestendig te maken. Het vertrekpunt van alle maatregelen 
is de menselijke maat, vertelt Robert van Asten, wethouder Mobiliteit en 
 Cultuur. ‘Iedereen moet toegang krijgen tot vervoer van deur-tot- deur en alle 
voorzieningen dienen binnen zo’n 15 minuten bereikbaar te zijn.’
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Een op de drie Nederlanders heeft volgens het onderzoek één of meer-
dere e-bikes. Er is een duidelijk profiel voor de elektrische fietser: 
 eigenaren zijn vaak ouder dan vijftig jaar en heb-
ben een modaal tot twee keer modaal inkomen.
De groeiende populariteit van de elektrisch fiets 
heeft er voor gezorgd dat de marktwaarde van 
dit segment vorig jaar met 1,1 miljard euro is 
gestegen tot 9,5 miljard euro. De elektrische 
stadsfiets bezit het grootse omzetaandeel 
(75%), op ruime afstand gevolgd door (elektri-
sche) hybride  fietsen (17%). Daarna volgen de 
speed pedelecs (2%), de bakfietsen (2%), moun-
tainbikes (2%), vouwfietsen (1%) en driewielers 
(1%). ¡¡In de meeste gevallen is de e-bike privé-
bezit (96%). De overige 4 procent wordt 
geleased via de werkgever, het eigen bedrijf of 

middels  private lease. In totaal komt dit neer op zo’n 200.000 e- bikes. In 
2020 werd 2 procent van de e-bikes geleased. 

Uit gegevens van de GfK E-bike Monitor 2021 
valt af te lezen dat steeds meer forenzen de 
e-bike omarmen als vervoermiddel naar het 
werk. Hoewel deze tweewieler nog steeds het 
meeste wordt ingezet voor recreatieve doelein-
den, won het gebruik er van tijdens woon-werk-
verkeer in 2021 flink terrein. Dit is deels te ver-
klaren doordat de coronamaatregelen in 2021 
iets milder waren dan het jaar ervoor. Hierdoor 
gingen er weer meer mensen naar kantoor en 
werd de e-bike gezien als een goed alternatief 
voor woon-werkverkeer. Het afleggen van 
 langere afstanden is voor veel consumenten de 
motivatie om een e-bike aan te schaffen. ●

Bijna 5 miljoen e-bikes in Nederland

4

ADAPT Wegen is een tool die data, 
technologie en domeinkennis 
combineert. Een scanauto, voor-
zien van een Lidar scanner en 
camera is op die manier in staat 
om alle gegevens op en rondom 
wegen, zowel binnen als buiten de 
stad, in kaart te brengen. Met 
behulp van deze digitale data 
 analyse is volgens BAM Infra 
Nederland veel sneller en auto-
matisch een compleet overzicht 
van de staat van de weg te krijgen 
dan op basis van menselijke 
 waarneming mogelijk zou zijn..
ADAPT Wegen analyseert name-
lijk niet alleen naar het asfalt, 

maar ook naar de geleiderails, de 
verkeersborden, de markeringen 
of de hectometerpaaltjes. 
De innovatieve, digitale methodiek 
levert een enorme tijdbesparing 
op. Onderhouds engineers en 
Inspecteurs hoeven immers niet 
meer kilometers wegen te 
 schouwen, waar geen schade is. 
Ze kunnen zich direct focussen op 
de schades waar onderhoud 
nodig is. Met ADAPT Wegen kan 
BAM laten zien waar de schade is 
en wat de schade is. Het dash-
board visualiseert wat er met de 
weg aan de hand is en welk onder-
houd er wanneer nodig is. ●
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Efficiënter wegbeheer- en onderhoud 
dankzij  kunstmatige intelligentie
Dankzij de toepassing van Artificial Intelligence - ADAPT Wegen – is BAM Infra Nederland in staat om snel, efficiënt  
en nauwkeurig inzicht te krijgen in de staat van de weg en het wegmeubilair. Het systeem maakt gebruik van Lidar 
 technologie en algoritmes, waardoor onderhoudsplannen voor de korte en lange termijn eenvoudig zijn op te stellen. 
Wegbeheerders weten zo exact wat er met de weg aan de hand is en waar en wanneer onderhoud nodig is. 

Ons land telt op dit moment zo’n 4,9 miljoen e-bikes. In totaal goed voor een marktwaarde van 9,5 miljard euro, 
zo blijkt uit de E-bike Monitor van marktonderzoekbureau Multiscope.

Met ADAPT Wegen beschikt BAM over een digitale methode om de 
onderhoudsbehoefte van wegen in kaart te brengen.

Steeds meer forenzen omarmen de e-bike 
als vervoermiddel naar het werk.



Uit onderzoek dat RAI Vereniging heeft laten 
uitvoeren voor de aftrap van MaartMotor-
Maand blijkt dat de helft van de ondervraagden 
van mening is dat motorrijden niet veilig is of 
zich er niet comfortabel bij voelt. Volgens het 
onderzoek fantaseert een derde van de Neder-
landers zonder motorrijbewijs er weleens over 
om op de motor te stappen. De belangrijkste 
redenen om het motorrijbewijs te behalen zijn 
het gevoel van vrijheid en plezier (40%), het feit 
dat je minder in de file staat (30%) en het  mak   - 
kelijk kunnen parkeren (26%). Toch zijn er ook 
veel Nederlanders die het niet zien zitten om 
hun motorrijbewijs te behalen omdat zij motor-
rijden als iets spannends en niet veilig vinden. 
Die perceptie is onjuist, zegt Ton Crooijmans, 
bestuurslid sectie Motoren RAI Vereniging. 

‘Juist de afgelopen jaren is het motorrijden, 
mede dankzij de toepassingen van ADAS- 
systemen, steeds veiliger 
geworden. Het aantal dode-
lijke ongevallen met motor-
fietsen is de afgelopen 20 jaar 
zelfs gehalveerd van 95 onge-
vallen in 2000 naar 44 nu.’
Ook zijn motorkleding en 
motorhelmen veel veiliger dan 
vroeger. Bovendien gaan de 
snelheden op wegen naar 
beneden: op de snelweg van 
130 naar 100 km/h en in bin-
nensteden gaan steeds vaker 
naar 30 km/h. ‘De motor is 
dus een zeer geschikt en slim 

mobiliteitsproduct om in deze snelheden mee 
te bewegen’, aldus Crooijmans. ●

Beeldvorming veiligheid motorrijden 
klopt niet met de werkelijkheid

Het lidmaatschap van XPENG bij  
RAI Vereniging volgt op de toetreding tot 
de Nederlandse automarkt afgelopen jaar. 
XPENG produceert en verkoopt wereldwijd 
een divers aanbod van verschillende elek-
trische personenauto’s. De snelgroeiende 
Europese en Nederlandse markt voor 
 elektrische mobiliteit is daarbij van groot 
belang.

Versterking draagvlak
RAI Vereniging is blij dat XPENG zich aan-
sluit. Niet alleen versterkt de samenwer-
king met XPENG de strategische positie in 

Den Haag als belangenbehartiger van 
de auto-industrie in Nederland. 
Met XPENG heeft RAI Vereniging ook 
een nieuwe partner aan boord met 
 knowhow en kennis op het gebied  
van elektrische mobiliteit. Juist de 
Nederlandse markt is dankzij de snelle 
elektrificatie en uitgebreide laad-
infrastructuur erg aantrekkelijk voor 
nieuwe toetreders, waarbij de 
 (technische) dienstverlening van  
RAI Vereniging hen kan  ondersteunen 
bij een succesvolle introductie van 
nieuwe EV-modellen. ●

Chinese autofabrikant XPENG treedt 
toe tot RAI Vereniging
De Chinese autofabrikant XPENG Motors heeft zich aangesloten bij de sectie Personenauto’s en lichte Bedrijfs-
wagens van RAI Vereniging. De Chinese fabrikant is nieuw op de Nederlandse markt en introduceert dit jaar  
haar eerste model. Het lidmaatschap werd bezegeld tijdens de opening van het XPENG Experience Center in 
 Leidschendam.
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Terwijl motorrijden nog nooit zo veilig is geweest als nu, de ongevallencijfers en snelheden omlaag gaan en de 
 veiligheidsmaatregelen toenemen, sluit de beeldvorming bij veel mensen niet aan bij de werkelijkheid. 

Tom Crooijmans: ‘Het aantal dodelijke ongevallen met motor-
fietsen is de afgelopen 20 jaar gehalveerd’

Steven van Eijck, voorzitter RAI Vereniging, verwelkomt 
Isaac Yeo van XPENG als nieuw lid.
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Paul van Merrienboer: 
‘Om binnensteden te 
transformeren zijn 
functionele producten 
nodig, zoals de 
 scooter’



Paul van Merrienboer, mede-oprichter en 
managing director verwoordt de groene 
 ambities van de Check als volgt: ‘steden beter 
bereikbaar en leefbaarder maken in samen-
werking met stadsbestuurders, andere 
 mobiliteitsaanbieders én het OV.’

Deelscooter als oplossing
Van Merrienboer ziet de deelscooter vooral als 
de oplossing van een probleem. Met het pro-
bleem bedoelt hij de hoge concentratie auto’s 
in de binnenstad. Die staan het grootste deel 
van de tijd stil, nemen relatief veel ruimte in en 
worden vaak verkeerd gebruikt . ‘Veertig 
 procent van de autoritten in de stad 
bedraagt minder dan 2 kilometer.’ 
Het inzetten van deelscooters in 
 steden heeft naar zijn oordeel aan-
toonbaar impact op het verminderen 
van autobezit en – gebruik. ‘Om te 
beginnen schaffen deelscooterge-
bruikers minder snel een auto aan. 
Nog belangrijker is dat de deel-
scooter een substantieel aantal 
autoritten voorkomt. Een derde van 
alle met een deelscooter afgelegde 
ritten zou anders met de auto zijn gemaakt, 
waarbij de auto gemiddeld 1,3 personen per 
dag verplaatst en de deelscooter er 8.’

Datagestuurde filosofie
Check hanteert als technologiebedrijf een sterk 
datagestuurde filosofie die de basis moet 

 vormen van een levensvatbaar businessmodel. 
Dit betekent in de praktijk aannames eerst 
goed valideren om ze pas daarna te implemen-
teren teneinde te kunnen doorgroeien. Het lijkt 
een aanpak die vruchten afwerpt, want na in 
februari 2020 met 160 scooters in Rotterdam 
te zijn gestart is Check op dit moment in 6 
Nederlandse steden actief met een vloot van 
3.000 deelscooters. Het eind is voorlopig nog 
niet in zicht, zegt Van Merrienboer. ‘We zijn met 
alle top-30 steden in Nederland in gesprek om 
onze spanwijdte te verbreden.‘ Voor de 
 fi  nanciering die voor de expansie nodig is kan 
Check terugvallen op het venture-capital fonds 

Ponooc van Pon, dat investeert in partijen die 
actief zijn in mobiliteit en duurzaamheid. ‘Het 
mooie van dit fonds, dat er naar streeft een 
proactief (minderheids)aandeelhouder te zijn, 
is dat het de partijen waarin wordt geïnves-
teerd, in staat stelt om geheel autonome 
 keuzes te maken’, verduidelijkt hij. 

Gedrag monitoren
Omdat Check het platform zelf heeft gebouwd 
en alles via de app verloopt, is alle informatie 
over de scooters en de gebruikers eenvoudig 
te monitoren om zaken te verbeteren, te 
 controleren en te beheersen en ongewenst 
gedrag te voorkomen. ‘Iedere locatie waar 
iemand zijn of haar app opent is bekend en we 
weten exact waar iedere scooter zich in de 
stad bevindt.’
Zo weet Check dat 95 procent van de klanten, 
de Nederlandse nationaliteit bezit (dus geen 
toerist is) en 75% van de gebruikers in 
 Amsterdam is woonachtig in de hoofdstad. In 

Amsterdam waar bromscooters van 
45 km/u worden ingezet rijden huur-
ders per rit gemiddeld 4 kilometer, 
terwijl in de andere vijf steden waar 
de vloot uitsluitend uit snorscooters 
bestaat, de gemiddelde ritafstand 3 
kilometer bedraagt. 

Scooter binnen 225 meter
Andere interessante informatie die 
uit de data-analyse naar voren komt 
is dat de gemiddelde afstand die 

iemand bereid is af te leggen om bij een 
deelscooter te komen maximaal 225 meter 
bedraagt. ‘Daar sturen we als organisatie 
voortdurend op. Dit betekent dat een klant in 
twee op de drie gevallen binnen die actieradius 
een Check scooter kan vinden. De voordelen 
die wij gebruikers bieden zijn dus uiteen-

‘ Bij foutief parkeren geldt 
het principe ‘3 strikes? 
You’re out’
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Platform geleidelijk opschalen met andere vervoersmodaliteiten

Deelscooter aanbieder Check 
wil steden leefbaarder maken 
Binnen 15 minuten moeten berijders op de plaats van bestemming zijn en binnen 30 seconden op weg. Vanuit die 
gedachte is deelscooteraanbieder Check begin 2020 toegetreden tot de Nederlandse markt. De onderneming 
heeft inmiddels meer dan 3.000 deelscooters in gebruik in 6 Nederlandse steden en 400 in Düsseldorf. Daarmee 
is de elektrische scootervloot van de start-up in een periode van ongeveer 1 jaar meer dan verdrievoudigd. 

7
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lopend. Die kunnen binnen een afstand van 
225 meter beschikken over een ‘scooter on 
demand’ en een rit met een Check scooter 
zorgt tegelijkertijd voor tijdwinst en gemak.’ 
Van Merrienboer wijst er op dat behalve de 
klant zelf ook de gemeenten een aparte doel-
groep vormen. ‘Het is immers van belang het 
deelscooterconcept optimaal te integreren in 
de bestaande stadsinfrastructuur. Dit houdt in 
dat het moet aansluiten bij Mobility as a 
 Service (MaaS)- oplossingen, er zo min 
 mogelijk parkeeroverlast mag zijn en het 
deelscootergebruik niet ten koste mag gaan 
van fietsritten of loopbewegingen.’

Bevorderen veilig(er) weggedrag
Om ongewenst gedrag en overlast tot een 
minimum te beperken laat Check uitsluitend 
volwassenen vanaf 18 jaar toe die in het bezit 
zijn van een autorijbewijs. ‘Om misbruik 
 volledig uit te sluiten moet een nieuwe klant 
eerst een videoselfie maken en dat beeld 
 matchen wij dan met de foto op het rijbewijs. 
Iemand die bij ons start krijgt bovendien een 
veiligheidsinstructie en in samenwerking met 
de ANWB is een online deelscootercursus ont-
wikkeld die moet bijdragen tot correct gebruik.’ 
Het zijn stuk voor stuk maatregelen die 
 volgens hem hebben bijgedragen tot een 

 veilig(er) weggedrag. Iets dat Van Merrienboer 
eveneens met harde cijfers zegt te kunnen 
onderbouwen. ‘Van de 4 miljoen ritten die tot 
nu toe zijn gemaakt bedroeg het aantal ver-
keersongevallen met een dodelijke afloop nul 
en in 2021 waren er slechts 100 schadeclaims 
op 3 miljoen ritten. Dat heeft alles te maken 
met het feit dat onze scooters niet zijn opge-
voerd. Ze zijn schoon, maken geen herrie en 
de berijders zijn allemaal in het bezit van een 
B-rijbewijs.’

Coins beloningsprogramma
Check zegt vooral te geloven in het belonen 
van goed gedrag en heeft hiervoor speciaal 
het Coins programma ontwikkeld. Op basis 
van dit programma, waarbij berijders gratis rij-
minuten kunnen verdienen, beoordeelt iedere 
gebruiker het parkeergedrag van zijn of haar 
voorganger. Elke beoordeling levert een gratis 
Coin op en bijna de helft van de gebruikers 
geeft inmiddels een waardering voor de wijze 
waarop de te huren scooter is achtergelaten. 
Om extreem korte ritten te voorkomen beloont 
Check eveneens mensen die langere trajecten 
afleggen met Coins. 

3 strikes? You’re out
Daarnaast zegt Check op te treden zodra 
sprake is van ongewenst gedrag. ‘In dat geval 
hanteren wij het principe ‘3 strikes? You’re out’. 
Een foutparkeerder wordt bij 3 waarschuwin-
gen binnen een half jaar voor een periode van 
3 maanden van het platform geweerd.’
Op de vraag of de deelscooter op termijn niet 
tegen grenzen aanloopt en steden maat-
regelen gaan nemen om het gebruik er van te 
beperken of te ontmoedigen antwoordt Van 
Merrienboer ontkennend. ‘Gemeenten denken 
echt goed over deelmobiliteit na en beschik-
ken over duidelijke kaders om dit te beheersen 
en te controleren. Los daarvan is het belangrijk 
om een en ander in het juiste perspectief te 
plaatsen. De Amsterdamse Staatsliedenbuurt 
telt 5.000 auto’s per km2. Ter vergelijking: in 
heel Rotterdam rijden 3.000 deelscooters en 
die nemen een factor 6 minder ruimte in 
beslag en rijden gemiddeld 8 maal zoveel rit-
ten als een auto. Dus waar hebben we het 
over?’

Functioneel product
Hij is daarom optimistisch over het groei-
potentieel. ‘De huidige energietransitie vraagt 
immers om functionele producten om binnen-
steden te transformeren. De deelscooter is bij 
uitstek zo’n functioneel product. Het platform 
is namelijk uitstekend uit te breiden met 

‘Deelscootergebruik mag niet ten koste gaan 
van fietsritten of loopbewegingen’

 ‘Check laat uitsluitend 
 volwassenen vanaf 18 jaar 
toe die in het bezit zijn van 
een autorijbewijs.‘
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andere vervoersmodaliteiten, zoals (Bak)fiet-
sen, stepjes en tal van andere zogeheten Light 
Electric Vehicles (LEV’s) die in toenemende 
mate op de markt komen. Dit moet wel 
 volgens de Check-formule gebeuren, dus 
eerst testen of het allemaal goed werkt om 
vervolgens op te schalen. Met als uiteindelijke 

doel steden leefbaarder te maken.’
Dat gebeurt, beklemtoont de managing-direc-
tor, stapsgewijs in samenwerking met steden 
en andere mobiliteitsaanbieders/marktpar-
tijen, waarbij eveneens de koppeling met het 
OV een factor van belang is. ‘Ruim een kwart 
(27%) van alle scooteracties (starten, stoppen, 

parkeren) vindt namelijk plaats binnen 200 
meter van een OV-knooppunt. En juist de 
 integratie met het OV maakt het mogelijk om 
optimaal deur-tot-deur vervoer te faciliteren.’ ●
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CROW is in 1987 opgericht vanuit bouwend Nederland en fungeert voor 
gemeenten, provincies, decentrale overheden en metropoolregio’s als 
kennisplatform op het gebied van verkeer en vervoer, openbare ruimte, 
infrastructuur en aanbestedingen/contracten. Het activiteitenprogramma 
steunt op een drietal pijlers: kennis ontwikkelen, kennis delen en kennis 
borgen. CROW werkt hiervoor nauw samen met zowel publieke als pri-
vate partners. Dat gebeurt op basis van werkgroepen waarin vrijwilligers 
– hoofdzakelijk vakprofessionals – meedenken over thema’s die het 
belang van de BV Nederland dienen. Vanwege de complexe maatschap-
pelijke opgaven waar Nederland voor 
staat en die het collectieve belang raken, 
voert de overheid in de meeste gevallen 
de regie, maar schakelt daarbij de bin-
nen het netwerk van CROW aanwezige 
denkkracht en expertise in. Als het gaat 
om verkeersveiligheid, dan zitten bij-
voorbeeld ook de Mobiliteits alliantie, de 
ANWB en organisaties uit de hoek van 
onderwijs en wetenschap bij CROW aan 
tafel, mede met het oog op de doorwer-
king van nieuwe kennis naar toekomstige vakprofessionals. 

Welke trends ziet CROW, die de noodzaak om te komen tot andere/meer 
fl exibele stedelijke vervoerssystemen, versnellen?
Nederland is hard op weg naar 19 miljoen inwoners. Die bevolkingsgroei 
zorgt voor (nog) meer verplaatsingen. Bovendien komt er meer diversiteit 
in het mobiliteitsgedrag met een steeds breder palet aan voertuigen. Er 
ontstaat steeds meer strijd om de ruimte. En omdat het aantal vierkante 
meters nu eenmaal beperkt is, is er een herschikking van leefomgeving in 
de stad nodig.

Wat moet er gebeuren om steden bereikbaar en leefbaar te houden?
De auto is qua verplaatsingen nog altijd het dominante vervoermiddel in 
de binnenstad. Daar is de stad nooit op ingericht. Het gaat te ver om de 
auto uit de stad te jagen, maar het zou wel een oplossing zijn om die 
autoluw te maken. Het OV, deelplatformen (fi etsen, scooters en auto’s) of 
combinaties daarvan, denk aan ketenmobiliteit, zijn goede alternatieven. 
Het is belangrijk dat er dan ook (mobiliteits)hubs komen, zoals eveneens 
in het coalitieakkoord is opgenomen. Hubs kunnen zorgen voor meer 
 verblijfskwaliteit op straat en ze bevorderen de keuzemogelijkheid voor 

bewoners en de sociale cohesie. Zie 
www.mobiliteitshubs.nl. Het is evident 
en onvermijdelijk dat een toekomst-
bestendig mobiliteitssysteem andere 
accenten gaat krijgen. Ik noem dat 
‘duurzame gebiedsontwikkeling’. Daar 
is CROW volop mee bezig. Om een bre-
dere en integrale kijk op bereikbaarheid 
te bewerkstelligen en de autodominan-
tie in de stad te reduceren ontwikkelt 
CROW onder andere het ‘omgekeerde 

ontwerpprincipe’ (STOMP). Daarbij geldt dat niet de auto het uitgangs-
punt dient te zijn bij de (her)inrichting van de stedelijke omgeving, maar 
de fi etser en de voetganger. Bij investeringen moeten (S)tappen en (T)
rappen de leidraad vormen en pas dan het (O)V, (M)aaS-oplossingen en 
de (P)rivé auto. Allerlei vormen van smart mobility en zelfrijdende auto’s 
kunnen de verkeersdrukte eveneens ontlasten, maar de digitalisering van 
de samenleving gaat verder dan dat. De coronapandemie heeft een 
 compleet digitaal mobiliteitssysteem opgeleverd. Technologie die ons in 
staat stelt om meer thuis te werken. 

CROW

‘ Omgekeerd ontwerpen cruciaal 
voor toekomstbestendige stad’

De huidige inrichting van steden is feitelijk niet meer houdbaar. Mobiliteit in de binnensteden komt steeds meer onder 
druk te staan. De verdergaande verstedelijking, de energietransitie, digitalisering van de samenleving en nieuwe 
 vervoerswijzen en vervoersdiensten dwingen beleidsmakers tot een andere aanpak van stedelijke infra. Mobiliteit staat 
niet op zichzelf, maar dient integraal deel uit te maken van de openbare ruimte, zegt Frans Bekhuis, senior project-
manager van CROW. Hij pleit voor een ‘omgekeerde ontwerpmethodiek’. Dit houdt in dat bij investeringen in stedelijke 
infra wandelen en fi etsen voorrang krijgen op het OV, MaaS-oplossingen en het private autogebruik.

‘   Parkeren is de meest 
onderschatte schakel
 in de mobiliteit’
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Zijn er generieke oplossingen om de (mobiliteits)problemen in binnen
steden op te lossen of zijn er ook stadsspecifieke oplossingen vereist?
Ik denk beide. Betalen naar gebruik, gebaseerd op financiële prikkels, is 
de facto zo’n generieke maatregel. Algemene, voor alle steden geldende 
oplossingen, verdienen naar mijn oordeel de voorkeur. Al zijn er in het 
 buitenland genoeg voorbeelden te geven van steden die op basis van hun 
bevoegdheden menen een iets andere invulling te geven aan landelijk 
beleid. Dat is niet altijd handig en kan verwarring scheppen voor wie van 
de ene naar de andere stad reist. Een locaal sturingsmechanisme dat wat 
mij betreft een uitzondering vormt is het parkeerbeleid. Parkeren is de 
meest onderschatte schakel in de mobiliteit. Wie de stad in rijdt zonder 
parkeerplek te kunnen vinden kan immers weer rechtsomkeert. Parkeren 
vormt een integraal onderdeel van de reis en het is voor gemeenten een 
belangrijk instrument om de bereikbaarheid en leefbaarheid in steden te 
beïnvloeden. 

Welke rol kunnen nieuwe mobiliteitsdiensten – denk aan deelplatformen 
– spelen om de binnenstad attractief, gezond en bereikbaar te houden?
Die zijn kansrijk mits ze aan een aantal randvoorwaarden voldoen. De 
gebruikers van deelmobiliteit beperken zich vooralsnog tot de jonge, goed 
opgeleide mensen. Die zijn er, anders dan de meeste ouderen, mee opge-

groeid en hebben over het algemeen meer affiniteit met duurzaamheid. 
Los van de doelgroep is het van belang dat deelmobiliteit op de juiste 
plekken in de stad (hubs) aanwezig is, het moet betaalbaar zijn, op loop-
afstand beschikbaar en het gebruik eenvoudig.

RAI Vereniging pleit voor de invoering van een voertuigcategoriesysteem 
met ‘voertuigfamilies’ die ieder een vaste plek op de weg krijgen en 
 w aarbij de maximum snelheid is aangepast op het ontwerp van de weg. 
Wat vindt u van dat idee?
Dat is op zich een sympathieke gedachte die de verkeersveiligheid verbe-
tert en de verkeersdoorstroming bevordert. Je zou het idealiter eigenlijk 
wel moeten combineren met een aantal andere trends en ontwikkelingen 
die ik eerder ter sprake bracht, zoals het principe van ‘omgekeerd ontwer-
pen’, de toepassing van Intelligente Snelheids Aanpassing (ISA) in voer-
tuigen en het is, vind ik, belangrijk om slim na te denken waar je in steden 
bepaalde voertuigen wel of niet toelaat. Wenselijk gedrag dwing je niet af 
met uitsluitend doelgroepstroken.

Zijn er buitenlandse steden waar Nederland een voorbeeld aan zou 
 kunnen nemen?
Laat ik beginnen te zeggen dat veel buitenlandse steden juist het Neder-

Frans Bekhuis: ‘Niet de auto, maar fietsers en voetgangers dienen het uitgangspunt te zijn bij de (her)inrichting van de stedelijke omgeving’
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landse beleid als voorbeeld nemen en onder de indruk zijn van de ont-
werpwijze, de fietsinfra en de turborotondes etc. Met zijn hoge bevol-
kingsdichtheid, het aantal voertuigbewegingen en activiteiten per 
vierkante meter is ons land eigenlijk een grote stadsstaat en wordt door 
buitenlandse verkeersdeskundigen regelmatig als een groot experiment 
gezien. Mijn ervaring is dat vrijwel iedere buitenlandse stad op een 
bepaalt onderdeel excelleert of tot de verbeelding spreekt. In het gevecht 
om ruimte gelden in Singapore parkeervergunningen van 75.000 dollar 
per jaar. München heeft op grote schaal hubs ingevoerd en Parijs profi-
leert zich als ’15- minuten- stad’. Binnen een kwartier dienen alle voorzie-
ningen die een Parijzenaar nodig heeft beschikbaar te zijn. De grootste 

gemene deler van alle stedelijke agglomeraties 
is wel dat de fiets met een enorme inhaalslag 
bezig is. Dat is niet verwonderlijk, want uit onder-
zoek blijkt dat 50 procent van de verplaatsingen 
per auto minder dan 7,5 kilometer betreft. Dat is 
een afstand die perfect met een fiets of e-bike is 
af te leggen. Gelukkig beginnen steden dit 
steeds meer te faciliteren. CROW tracht hier een 
steentje aan bij te dragen door de aanwezige 
kennis en expertise bij gemeenten en provincies 
onder de aandacht te brengen opdat zij zelf het 
juiste maatwerk kunnen leveren.

Welke Nederlandse steden doen het naar uw 
oordeel goed?
Alle grote steden zijn mutatis mutandis bezig 
hun mobiliteitssysteem slimmer en toekomst-
bestendig te maken. Groningen zet in op volledig 
emissievrij, beschikt over goede mobiliteitshubs 
en is aan de slag gegaan met omgekeerd 
 ontwerpen. Utrecht is hard op weg autoluw te 
worden en wil in 2040 een ’10-minuten-stad’ zijn. 
Maar ik herhaal, het blijft allemaal maatwerk. 
Er bestaat niet een uniforme pasklare oplossing 
die als een soort sjabloon op iedere Neder-
landse stad is te projecteren. Het stedelijk weef-
sel, de opbouw van de stad en de uitvalswegen 
zijn overal anders.

Wat zou er op de korte en middellange termijn 
moeten gebeuren? Hoe groot is de urgentie?
Nederland staat voor een gigantische opgave 
om er de komende tien jaar één miljoen wonin-

gen bij te bouwen. Mijn advies zou zijn: pak die woningbouw via omge-
keerd ontwerpen aan en zorg er voor dit principe optimaal in de stad toe 
te passen. En betrek daar tijdig de juiste vakmensen bij: de stedenbouw-
kundige, de verkeerskundige, de landschapsarchitect en de parkeer-
professional. Het moge duidelijk zijn dat haast is geboden. En die urgen-
tie krijgt extra gewicht met het op korte termijn in werking treden van de 
Omgevingswet. Die vraagt om een integrale aanpak van de fysieke leef-
omgeving. Met andere woorden: een sectorale benadering van mobiliteit 
is vanaf dat moment niet meer mogelijk. Stedenbouwkundige en project-
ontwikkelaars zullen voortaan rekening moeten houden met de rest van 
de omgeving en mobiliteit daarin optimaal moeten inbedden. ●
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‘Mobiliteit dient integraal deel uit te 
maken van de openbare ruimte’
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Coxx Mobile Systems geldt als 
specialist op het gebied van 
slimme stadsdistributieoplos-
singen. De onderneming staat 
vooral bekend om de X-Low lage 
chassis in de klasse van 3,5 tot 
7,5 ton, waarbij het modulaire 
meccano-achtige onderstel zowel 
maatwerk als serieproductie 
mogelijk maakt. Aan het roer van 
het in 1916 opgerichte bedrijf 
staat Robert Cox. Die beschouwt 
het, als vertegenwoordiger van de 
inmiddels vierde generatie, als 
zijn ambitie om met zijn bedrijfs-
kundige achtergrond het 
 inno vatieve erfgoed van zijn voor-
gangers nog beter te laten aan-
sluiten op de markt.

Verbeterde efficiency
De X-Low chassis voor bedrijfs-
wagens en minibussen (paarden-
wagens en campers) zijn zowel 
geschikt voor elektrische- als 
 dieselaandrijving. Volgens Cox 

bieden de lage lichtgewicht voer-
tuigchassis tal van voordelen en 
is het onderscheidend vermogen 
vergeleken met de concurrentie 
aanzienlijk. ‘Het maakt sneller 
kunnen laden en lossen mogelijk, 
het vergroot de efficiency waar-
door de exploitatieopbrengsten 
per voertuig en per chauffeur toe-
nemen. Bovendien verlaagt het de 
lichamelijke belasting van chauf-
feurs met als bijkomend voordeel 
dat diens veiligheid beter wordt 
gewaarborgd vergeleken met een 
conventioneel, hoger voertuig.’

Mobiele kantoren
Coxx Mobile Systems bouwt jaar-
lijks zo’n 300 chassis voor de 
 verschillende segmenten. Het 
snelst groeiend is de markt voor 

Om steden slimmer, efficiënter en duurzamer te kunnen 
bevoorraden werkt Coxx Mobile Systems voortdurend aan 
modulaire, schaalbare en flexibele voertuiginnovaties.  
Het bedrijf, dat excelleert in het vervaardigen van ultra lage 
en lichtgewicht chassis, werkt inmiddels ook nauw samen 
met autofabrikanten en andere partijen aan (fabrieks-
matige) oplossingen die de transitie naar zero emissie 
moeten versnellen. Een recent voorbeeld betreft een multi-
modaal home delivery concept met afzetbare laadbakken.

XXX
Coxx Mobile Systems lanceert 
home delivery voertuig voor 
slimme stadslogistiek

THEMA: STEDELIJKE MOBILITEIT

Robert Cox: ‘ Het totale concept 
van ons home delivery voertuig is 
een soort ecosysteem geworden’
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(elektrische) stadsdistributie, 
waarbij een belangrijk deel voor 
rekening komt van bloementrans-
port. Een belangrijke trend die 
ongetwijfeld is aangezwengeld 
door de coronapandemie is de 
toenemende vraag naar mobiele 
kantoren, mobiele commando-

centra, mobiele tandartspraktij-
ken en busjes voor het uitvoeren 
van allerlei medische controles. 
Deze oplossingen borduren voort 
op de expertise die Coxx heeft 
met het ombouwen van markt-
wagens en foodtrucks. ‘Wij heb-
ben immers het laagste chassis 
in de markt. Dat heeft enorm veel 
voordelen. Neem een marktkoop-
man, die kan dankzij ons chassis 
op een hoogte van slechts 25 cm 
werken. Dat is een substantieel 
verschil met de 80 tot 100 cm 
hoogte bij een standaard chassis. 
Het draagt bij aan een betere 
 presentatie (hij kijkt niet op de 
consumenten neer), het zorgt 
voor meer opslagruimte én het 
lagere zwaartepunt leidt tot een 
veiliger rijgedrag en daarmee tot 
een lager brandstofverbruik.’

Meccano bouwwijze
De meccano-achtige bouwwijze 
maakt versnelde assemblage en 
levering van chassis kits moge-
lijk. Hierdoor is het eenvoudig om 
het ‘bouwpakket’ overal ter 
wereld in elkaar te zetten en naar 
grotere volumes op te schalen, 

vertelt Cox. Behalve in Nederland 
gebeurt dat op dit moment in het 
Verenigd Koninkrijk en de V.S. 
Met als resultaat dat 80 procent 
van de omzet afkomstig is uit het 
buitenland. Het bedrijf huldigt 
daarbij het principe ‘think global, 
act local.’ Dit betekent een hechte 

samenwerking met buitenlandse 
voertuigfabrikanten en distribu-
teurs, waarbij zij zelf op lokaal 
niveau de contacten met de eind-
gebruikers onderhouden. 

Allerlichtste chassis
Cox benadrukt dat de behoeften 

op de afzonderlijke afzetmarkten 
sterk uiteenlopen. ‘In Engeland is 
alles prijsgedreven. Het moet 
vooral allemaal zo goedkoop 
mogelijk. In België ligt het accent 
met name op marktwagens en 
mobiele kantoren. De Duitse 
markt vraagt met name om 
mobiele kantoren en specifieke 
transportoplossingen en in de V.S 
is een grote vraag naar chassis 
voor minibussen en in toene-
mende mate naar oplossingen 
voor stadsdistributie en marktwa-
gens. De levering van het X-Low 
minibus chassis aan de V.S heeft 
ons zelfs de titel ‘gamechanger’ 
opgeleverd voor het allerlichtste 
en allerlaagste chassis. Dit pro-
duct behaalde de hoogste score 
ooit tijdens de Amerikaanse 
Altoona-test, een loodzware rij-
simulatie over 150.000 mijl.’

Custom made EV-platform
Om transporteurs te faciliteren 
met het ombouwen van hun voer-

tuigchassis naar elektrische trac-
tie werkt Coxx nauw samen met 
verschillende partijen. Met de 
komst van zero emissie zones 
hebben bijvoorbeeld marktwa-
gens straks geen toegang meer 
tot de binnenstad. ‘Het gaat om 
voertuigen met een prijskaartje 
van gemiddeld 2 ton. Die kun je 
niet zomaar afschrijven. Wij wer-
ken er hard aan om voor dit seg-
ment tot 7,5 ton een elektrisch 
alternatief aan te kunnen bieden.’
Tegelijkertijd komen er steeds 
meer fabrieksmatige EV oplos-
singen. Een goede ontwikkeling 
voor Coxx en haar klanten. Dit 
biedt hen immers een meer 
betaalbare elektrische bedrijfs-
wagen op maat op basis van een 
custom chassis van Coxx. Als 
voorbeeld noemt Cox de diverse 
chassis ombouwen voor de Fiat 
e-Ducato. Verder bouwt de onder-
neming het eerste lichtgewicht 
custom made EV-platform voor 
de eDeliver 9 van Maxus Motors. 

‘ Wij bieden het laagste 
 chassis in de markt’

De afzetbare Last Mile Box (rechts) als onderdeel van het home delivery voertuig dat Coxx voor Leen Menken 
Food Logistics bouwde.



Hij zegt er trots op te zijn dit 
nieuwe product tijdens de IAA in 
Hannover in september, in 
samenwerking met RAI Carrosse-
rieNL, op het Holland Paviljoen 
uitgebreid te kunnen presenteren. 

Home delivery voertuig
Een andere veelbelovende inno-
vatie betreft het home delivery 
voertuig dat Coxx in opdracht van 
Leen Menken Food Logistics 
bouwde. Dit prototype dat zich 
nog in de testfase bevindt 
beschikt over afzetbare laad-
bakken (de Last Mile Boxen) die 
geschikt zijn voor zowel gekoelde 
als droge producten. De klant kan 
kiezen uit een elektrische aan-
drijflijn voor fijnmazige binnen-
stedelijke distributie of voor een 
dieselkrachtbron voor de meer 
perifere stadsgebieden. Het chas-
sis is dusdanig laag dat de 
 chauffeur probleemloos bij de 
laadbakjes kan die op de auto 
staan. 

‘Het totale concept is een soort 
ecosysteem geworden. De duur-
zame, gekoelde Last Mile Boxen 
zijn namelijk slechts 2,5 meter 

lang, waardoor ze per 9 stuks 
over langere afstanden met een 
oplegger zijn te vervoeren. Dit 
levert een extra kostenbesparing 
en CO2-reductie op. De Last Mile 
Boxen, die per voertuig of per 
boot aan de rand van de stad 
kunnen worden geplaatst, funge-
ren als een soort mini-distributie-
centrum. De ‘last mile’ is per elek-
trisch Coxx voertuig of e-bike af 
te leggen.’

Opschaalbare innovaties
Het duurzamer, slimmer en 
 veiliger maken van mobiliteit en 
de logistieke keten blijft naar het 
oordeel van Cox de komende 
jaren de belangrijkste drijfveer. 
‘Daarvoor bestaat geen kant en 
klare oplossing, maar dit vraagt 
om een gezonde mix van elektri-
ficatie, schone diesel en alterna-
tieve brandstoffen.’ Via een aantal 
pijlers verwacht de onderneming 
hier een substantiële bijdrage aan 
te kunnen leveren. Onder andere 

door met slimmere voertuigen 
het aantal ongevallen op het werk 
te verlagen. De verbeterde toe-
gankelijkheid van voertuigen 
moet er verder toe leiden dat 
chauffeurs minder snel lichame-
lijke klachten krijgen en langer 
kunnen blijven doorwerken. Het 
construeren van lichtere chassis 
impliceert automatisch dat voer-
tuigen meer lading kunnen mee-
nemen hetgeen de verkeersdruk 
vermindert. Daarnaast blijft Coxx 
Mobile Systems inspelen op de 
behoefte aan mobiele werkplek-
ken van bedrijven en noemt de 
onderneming het kunnen 
 opschalen van de productie een 
belangrijke voorwaarde om 
slimme mobiliteitsoplossingen 
breder beschikbaar te kunnen 
stellen. ‘Wij hechter er namelijk 
veel waarde aan dat onze inno-
vaties zoveel mogelijk herbruik-
baar zijn voor andere klanten en 
markten.’ ●
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Het Coxx X-Low chassis is de modulaire basis voor klant specifieke vervoersoplossingen.

Het home delivery voertuig van Coxx met de duurzame mobiele koelbox 
die als een soort mini-distributiecentrum fungeert.
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Wat als een soort rode draad door de Strategie mobiliteitstransitie loopt 
is dat mobiliteit onlosmakelijk is verbonden met de inrichting van de 
openbare ruimte. Dat is volgens Van Asten een duidelijke breuk met het 
verleden, waarbij de auto centraal stond. ‘Bij het ontwerpen en de 
 organisatie van de openbare ruimte staat de compacte stad centraal, 
evenals de nabijheid van bestemmingen. Daarbij geldt dat alle belang-
rijke voorzieningen lopend en fietsend bereikbaar zijn. Voetgangers en 
fietsers krijgen dan conform het STOMP-principe voorrang, gevolgd 
door het OV, deelmobiliteit en de privé auto.’

Wat betekent dit straks voor concreet voor de dagelijkse praktijk? Wordt 
Den Haag autoluw? Komen er 30 km/u zones, veilige(r) fietspaden etc?
Door bij de inrichting van openbare ruimten lopen en fietsen prioriteit te 
geven, willen we niet-noodzakelijke autoritten van minder dan 5 kilo-
meter verminderen. Dit impliceert dat de stad autoluw wordt. Dit gaat 
hand in hand met een breed scala aan maatregelen, zoals veilige(r) 
fietsroutes, goed bereikbare en 
toegankelijke parkeervoorzienin-
gen voor (bijzondere) fietsen, 
e-scooters en andere duurzame 
voertuigen, het faciliteren van 
deelmobiliteit, goede laadinfra 
voor ev’s, het vervangen van 
leaseauto’s voor mobiliteits-
abonnementen en stadsvriende-

lijke logistiek en bevoorrading. En, 
niet onbelangrijk, 30 km/u wordt 
de norm en 50 km/u de uitzon-
dering.

RAI Vereniging is sterk voor
stander van de invoering van een 
nieuw voertuigcategoriesysteem 
met doelgroepstroken, waarbij 
iedere voertuigfamilie (voet
gangers, fietsachtigen, motor
voertuigen, bestelwagens, vracht
wagens en trams/ov) een vaste plek op de weg krijgen, gekoppeld aan 
een maximale snelheid. Wat vindt u van dit idee?
Een mooi uitgangspunt. Alleen heeft Den Haag onvoldoende ruimte 
voor doelgroepstroken. Ik ben al blij met vrijliggende OV-banen. Er is 

domweg geen plek voor een vrij liggend 
fietspad met eventueel een parkeer-
strook en daarnaast nog een weg en een 
aparte tram-of busbaan. De wegen in 
Den Haag zijn niet verbreedbaar. Dus is 
het noodzakelijk om de mobiliteits-
transitie te maken en er voor te zorgen 
dat bepaalde voertuigen die eigenlijk niet 
in de binnenstad thuishoren, van de weg 

Fietsen, lopen, OV en deelmobiliteit krijgen prioriteit

Haagse Raad kiest 
voor ‘Mobiliteit op Maat’
Teneinde de stad bereikbaar, leefbaar, verkeersveilig en aantrekkelijk te houden heeft 
Den Haag de ‘Strategie  mobiliteitstransitie’ gepresenteerd. Deze strategie omvat 
 concrete project- en beleidsvoorstellen om de Hofstad in 2040 toekomstbestendig te 
maken. Het beleid voltrekt zich langs een viertal hoofdlijnen met daaraan gekoppelde 
 (strategische) keuzes: de compacte stad, de menselijke maat, stadsvriendelijke ver-
voerswijzen en stoelt op een  regionale context met mobiliteitshubs. Het vertrekpunt van 
alle maatregelen is de menselijke maat, vertelt Robert van Asten, wethouder Mobiliteit 
en Cultuur. ‘Iedereen moet toegang krijgen tot vervoer van deur-tot- deur en alle voor-
zieningen dienen binnen zo’n 15 minuten bereikbaar te zijn.’

 
’ 30 km/u wordt de norm en 
50 km/u de uitzondering’
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afgaan. Dan gaat het om het maken van de juiste keuzes: voorkomen 
dat iemand met de auto een pak melk gaat halen bij de dichtstbijzijnde 
buurtwinkel en er tegelijkertijd voor waken dat bijvoorbeeld een lood-
gieter wel snel naar zijn volgende klus kan.

Er wordt tegenwoordig veel gesproken over een ‘toekomstbestendige 
infrastructuur’. Aan welke criteria moet die naar uw oordeel voldoen?
Dat onderwerp staat bij ons niet direct op de bestuurlijke agenda. Ik 
denk dat alleen al het aanleggen van een goede OV-verbinding sowieso 
al een toekomstbestendige maatregel is.

Volgens een vorig jaar verschenen rapport van de gezamenlijke net
beheerders, waaronder Tennet en Gasunie, moet Nederland op de schop 

om de klimaatambities te realiseren. De snelle elektrificatie van het 
wagenpark, de aanleg van warmtenetten en de uitrol van 5G zorgen voor 
een extra beslag op de (stedelijke) ondergrond. Dit vraagt om een 
enorme verzwaring en capaciteitsuitbreiding van het elektriciteits
netwerk. Hoe gaat Den Haag hier mee om?
De gemiddelde Hagenaar zal waarschijnlijk denken: de stad ligt toch al 
de hele tijd open, dus dit kan er nog wel bij. Die ondergrondse infra is 
per definitie al een behoorlijk issue. Dan heb ik het nog niet over de 
warmteleidingen die er dwars doorheen moeten. Straten moeten inder-
daad met grote regelmaat op de schop voor het aanleggen van nieuwe 
rioleringen, glasvezelkabels en extra energieleidingen. Die overlast baart 
mij wel zorgen. Het zijn vervelende, maar uiteindelijk per saldo relatief 
kleine ingrepen die tijdelijk veel ongemak opleveren. Uiteraard proberen 

Robert van Asten: ‘Alle belangrijke voorzieningen dienen lopend en fietsend bereikbaar te zijn’
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we zaken zoveel mogelijk te combineren door 
bij vervanging van de riolering direct te kijken 
naar de kwaliteit en capaciteit van de andere 
ondergrondse voorzieningen. Het is voorals-
nog de prijs die moet worden betaald voor de 
transitie naar schone (elektrische) mobiliteit. 
Mogelijk dat er in de toekomst andere, 
 eenv oudigere laadoplossingen komen. 

Den Haag is een van de steden die in 2025 een 
zero emissiezone gaat invoeren voor schone 
bevoorrading. Hoe verloopt dit traject? 
Komt er een followup voor andere brandstof
aangedreven voertuigen?
Het is goed dat er samen met de branche 
afspraken zijn gemaakt voor zero emissie 
stadslogistiek. Dat biedt transporteurs en 
ondernemers houvast en duidelijkheid die 
 cruciaal is bij het verduurzamen het verjongen 
van hun vloot. Het zetten van zo’n stip op de 
horizon helpt echt, vind ik. Dat is ook goed te 
zien in Den Haag waar een groeiend aantal 
vervoersbewegingen elektrisch plaats vindt. 
Voor personenvervoer is de milieuzone 
onlangs nog uitgebreid. Het is de bedoeling 
dat dit proces een vervolg krijgt. Hoe snel dat 
gaat hangt af van de politieke kleur van het 
stadsbestuur. Sommige partijen zijn nu een-
maal terughoudender in het aanscherpen van 
de milieueisen. 

Zijn er voorbeelden van bijv. buitenlandse 
 steden die voor Den Haag als een soort blauw
druk dienen om te komen tot een duurzaam en 
veilig mobiliteitsbeleid?
Zeker, alleen belemmerde de coronapandemie wel het aantal buiten-
landse werkbezoeken om daar in de praktijk kennis mee te kunnen 
maken. Oslo heeft voorrangsregels ingesteld voor voetgangerszones. 
Met als resultaat dat het aantal verkeersslachtoffers tot nu is geredu-
ceerd. Gent kent een systeem van zogeheten ‘inprikkers’. Dit houdt in 
dat verkeer op de ringweg slechts via één kwadrant de stad in of uit kan 
rijden, Dit heeft het sluipverkeer en doorgaand stadsverkeer ongeveer 

tot nul teruggebracht. Een interessante ontwikkeling die onder invloed 
van corona de wereld op zijn kop zette is de enorme inhaalslag van die 
fiets in vrijwel alle grote Europese steden. Ik vraag mij wel af of Parijs nu 
echt een fiets Walhalla is geworden of dat fietsen daar nu populair is 
omdat er eindelijk eens fatsoenlijke fietspaden zijn aangelegd. Het-
zelfde geldt een beetje voor Duitsland. Daar liggen ook veel fietspaden, 
maar die kunnen zomaar midden op de snelweg eindigen. Ik vind dat we 

‘Nederland heeft het best goed gere-
geld; in Duitsland eindigen fietspaden 
soms zomaar op de snelweg’



de kennis van Nederland als fietsland bij uitstek met een eeuwenoude 
fietstraditie beslist niet moeten onderschatten. Ons land loopt wat dat 
betreft meestal toch voorop met een goede visie. Dat is in het buiten-
land lang niet altijd het geval.

Als we de stedelijke mobiliteit in Den Haag naar 2030 projecteren. Hoe 
ziet de stad er dan uit vergeleken met het huidige verkeersbeeld?

Aanzienlijk rustiger. Het aantal auto’s is dan fors afgenomen evenals het 
aantal parkeerplekken, omdat bewoners in de woonwijken meer ruimte 
wensten voor andere functies. Tal van deelmobiliteitsystemen/platfor-
men, maken het tegelijkertijd mogelijk om toch optimaal mobiel te 
 blijven. En er zijn tegen die tijd grote stappen gezet om het doorgaande 
verkeer in de stad te beëindigen. ●
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Een Duitse truckjournalist testte de 40 tons truck op de ‘Green Truck 
route’, een 343 km lang traject met een verscheidenheid aan snelwegen, 
heuvelachtig terrein en krappere wegen die wordt gebruikt voor het testen 

van vrachtwagens van verschillende fabrikanten in een breed scala van 
omstandigheden. Tijdens de test bleek de Volvo FH Electric net zo 
 comfortabel of zelfs comfortabeler dan een dieseltruck, oordeelde de 
testchauffeur.  
De emissievrije Volvo hield over het hele traject een gemiddelde snelheid 
van 80 km/u aan, vergelijkbaar met de Volvo FH met dieselmotor en 
 uitgerust met het brandstofbesparingspakket I-Save. Op basis van het 
energieverbruik van slechts 1,1 kWh/km slaagde de e-truck er in om 345 
km op één lading af te leggen.  
De testresultaten laten volgens Tobias Bergman, Press Test Director bij 
Volvo Trucks, zien dat het mogelijk is om tijdens een normale werkdag tot 
500 kilometer te rijden, met een korte stop om bijvoorbeeld tijdens de 
lunch op te laden.  
Tijdens de test op de Green Truck route verbruikte de Volvo FH Electric 50 
procent minder energie dan een vergelijkbare Volvo FH met dieselmotor. 
Het streven van Volvo Trucks is dat elektrische voertuigen in 2030 goed 
zijn voor de helft van de verkoop en dat in 2040 100 procent CO2-reductie 
well-to-wheel voor nieuwe verkochte vrachtwagens wordt behaald. ●

Tot 500 kilometer met de Volvo FH Electric

Daarmee hebben de gecertificeerde 
inzamelaars in ons land nagenoeg 
evenveel banden inzamelden als in 
2019 en 2020. Ook in die jaren werden 
ongeveer 9,5 miljoen afgedankte ban-
den opgehaald bij de 10.000 garages, 
bandenbedrijven en gemeenten die in 
Nederland deelnemen aan het 
 RecyBEM-systeem.
Met dit volume halen RecyBEM-inza-
melaars, direct of indirect via leveran-
ciers, alle gebruikte banden bij gara-
gisten en bandenbedrijven op uit de 
vervangingsmarkt. De stabilisatie van 
het inzamelaantal is het gevolg van 
een toenemende bewustwording in de 
sector van het principe ‘éénmaal oud 
voor éénmaal nieuw.’ Tot 2020 raakte 

de bandenbalans steeds verder uit 
evenwicht en werden er veel meer 
banden ingezameld dan er op de 
markt geplaatst werden. In 2021 is dit 
gat voor het eerst weer kleiner 
 geworden.

De inzameling van de autobanden 
onder de RecyBEM-regeling in 2021 
betekent ook een enorme besparing 
van grondstoffen en CO2-uitstoot:
– 36.925 ton rubber
– 6.834 ton staal
– 190 ton textiel
– 80.779  ton CO2 ●

RecyBEM: 9,5 miljoen gebruikte autobanden ingezameld
Er zijn in Nederland vorig jaar 9,49 miljoen gebruikte autobanden uit de vervangingsmarkt ingezameld, zo blijkt uit 
cijfers van RecyBEM. 

ECO TRENDS

Volvo heeft onlangs in Duitsland de Volvo FH Electric onderworpen aan de eerste onafhankelijke energie-efficiency-
test. Met als resultaat dat de volledig elektrisch aangedreven truck de officiële opgegeven actieradius overtrof en 
50 procent minder energie gebruikte dan zijn tegenhanger op diesel.

Elektrische voertuigen moeten als het aan Volvo Trucks ligt in 2030 
goed zijn voor de helft van de verkopen.

Conform het principe ‘éénmaal oud voor éénmaal nieuw’ 
 worden er evenveel banden ingezameld als dat er nieuw op de 
markt komen
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Tot de meest voorkomende modellen behoren 
achtereenvolgens de Tesla model 3 (41.292), 
de Mitsubishi Outlander (21.442), de Kia Niro 
(15.680), de Hyundai Kona (14.991) en de 
Volkswagen ID.3 (12.657). 

Ook het aantal laadpunten blijft in hoog tempo 
toenemen. Het aantal publieke en semi- 
publieke laadpunten bedroeg eind vorig jaar 
82.876 en het aantal snellaadpalen bedraagt 
inmiddels 2.577. Dit betekent dat er iets min-

der dan 1 laadpaal 
per 4 EV’s beschik-
baar is. Nederland 
wordt internationaal 
gezien als een grote 
speler op het gebied 
van elektrische 
 mobiliteit. Ons land 
was in 2020 een van 
de 4 Europese landen 
waar minstens 25 
procent van de nieuw 

verkochte auto’s elektrisch was. De andere 3 
landen waren Noorwegen, IJsland en 
 Zweden. En op het gebied van laadinfra-
structuur is er geen ander land met dezelfde 
dichtheid aan laadpunten als Nederland. Dat 
betekent echter niet dat Nederand rustig 
 achterover kan  leunen. Momenteel rijdt slechts 
zo’n 4 procent van het personenwagenpark 
elektrisch. 
Het klimaatakkoord mikt op 1,8 miljoen laad-
punten in 2030. Om dat te realiseren zouden er 
dan per dag zo’n 600 laadpunten bij moeten 
komen en die moeten allemaal worden gevoed 
vanuit het  elektriciteitsnetwerk. Om dit 
 mogelijk te maken zullen we slim moeten gaan 
laden en waar nodig het elektriciteitsnetwerk 
te verzwaren. ●

Aantal stekkerauto’s met 40 procent gegroeid in 2021
Het aantal Volledig elektrische auto’s en plug-in hybrides is het afgelopen jaar met bijna 40 procent toegenomen tot 
381.327 eenheden. Op 31 december telde ons land 243.664 full EV’s, bijna twee maal zoveel als in 2020, terwijl het 
 aantal plug-in hybrides met 37 procent groeide tot 137.663 voertuigen, zo blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor 
 Ondernemend Nederland (RVO). 

Sinds 2020 brengt Renault een 
programma volledig elektrische 
vrachtwagens in de klasse van 3,1 
tot 27 ton op de markt. Het aan-
bod van e-trucks groeit gestaag 
en de verkoopvolumes weerspie-
gelen volgens de onderneming 
deze snelle vooruitgang. In 2021 
werden 249 elektrische trucks 
geleverd en zijn er 613 besteld.
Het Franse concern heeft zich ten 
doel gesteld dat tegen 2030 zo’n 
vijftig procent van de verkoop 
elektrisch moet zijn en dat rond 
2040 alle verkochte voertuigen 
CO2-neutraal moeten zijn. Om 
deze ambities te ondersteunen 

gaat Renault Trucks onder de 
noemer E-Tech transporteurs vol-

ledig begeleiden in hun overgang 
naar CO2-neutraliteit. Het E-Tech 

aanbod omvat zowel elektrische 
voertuigen met hoge prestaties 
als een allround ondersteuning 
van klanten bij hun energie-
transitie, vanaf de eerste aankoop 
tot en met het onderhoud, oplaad-
voorzieningen en het bieden van 
transportoplossingen. ●

Onder de naam E-Tech heeft Renault Trucks de ambities op het gebied van elektrische mobiliteit uitgebreid. 
Daarnaast gaat vanaf 2023 de verkoop van twee nieuwe modellen tot 44 ton van start: de Renault Trucks T E-Tech
voor regionaal vervoer en de Renault Trucks C E-Tech voor de bouwsector.

ECO TRENDS

Renault breidt e-truck gamma uit

Het aantal laadpalen blijft achter bij het toenemend aantal EV’s.

De Renault T E-Tech kan 300 
kilometer afleggen met één 
lading en 500 kilometer met een 
tussentijdse snellading.
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stoelen, rolstoelposities, stuurinrichtingen en 
remmen. De klanten zijn grosso modo in drie 
categorieën in te delen: meerijders (rolstoel-
auto’s), zelfrijders (rolstoelbussen) en groeps-
vervoer (buurtbussen en rolstoeltaxi’s). 

Betaalbaarheid onder druk
Wijntjes stelt vast dat, mede door corona, de 
behoefte aan individueel vervoer sterk is toe-
genomen en dat in combinatie met de aan-
houdende vergrijzing de vraag naar voer-
tuigaanpassingen in de toekomst zal blijven 
groeien. Hij zegt zich wel grote zorgen te 
maken over de betaalbaarheid er van. ‘In het 
regeerakkoord is opgenomen dat de BPM-vrij-
stelling op alle bestelbussen gaat vervallen. Dat 
is een slechte ontwikkeling, want dan wordt het 
voor onze doelgroep, mensen die het vaak toch 
al niet breed hebben, een dure hobby. Het alter-
natief zou een elektrisch busje kunnen zijn. Wij 
krijgen al mondjesmaat dit soort wagens aan-
geboden – de Mercedes EQV & E-Vito of de 
elektrische Opel Vivaro – maar het prijskaartje 
is vaak nog (te) hoog en het is niet toegestaan 
om iets te veranderen aan het accupakket.’

AAN profiel geven
Die BPM moet er daarom van af blijven, vindt 
hij. Als nieuwe voorzitter van de AAN 
beschouwt hij het als zijn taak om de club om 
te vormen tot een belangenorganisatie die met 
meer leden meer gewicht in de schaal kan 
 leggen. ‘De leden zijn feitelijk actief in een niche 
binnen een niche. Minder dan 0,1 procent van 

het wagenpark wordt aangepast. Het is een 
segment dat steeds meer in het gedrang komt 
en tegelijkertijd uitermate belangrijk is. Ieder-
een kan immers opeens minder valide worden. 
Het kan ons allemaal overkomen. De AAN mag 
zich niet van de kaart laten vegen en moet 
meer slagkracht krijgen om ongewenste over-
heidsmaatregelen te kunnen pareren en promi-
nent op het netvlies te komen van partijen als 
de RDW, het CBR, de Belastingdienst, WMO en 
het UWV.’

Groepen uitsluiten dreigt
Er zijn binnen de aanpassingswereld nu al 
nieuwe ontwikkelingen gaande die volgens hem 
vastlopen op rigide wet- en regelgeving. Elektri-
sche rolstoelbussen doen hun intrede, maar 
omdat ombouwers geen toegang hebben tot 
het zwaar beveiligde computersysteem van het 
voertuig is het onmogelijk om een wagen met 
lane-assist te voorzien van joystick besturing. 
Verder zijn er nieuwe regels in de maak met 
betrekking tot botsproeven. Dit maakt het bijna 
onmogelijk om bodemverlagingen bij auto’s uit 
te voeren om zo een grotere binnenruimte voor 
de rolstoel te realiseren. ‘We werken er hard 
aan om er voor te zorgen dat hier een uitzonde-
ring voor wordt gemaakt binnen Europa. Het 
kan niet zo zijn dat wetgeving vanuit Den Haag 
of Brussel er toe leidt dat een complete groep 
van betaalbaar vervoer wordt uitgesloten. Dan 
ontstaat een situatie dat alleen nog mensen 
met een beperking uit de Quote 500 zich een 
rolstoelauto kunnen veroorloven.’ ●

Alexander Wijntjes, directeur-eigenaar van Aanpassingsbedrijf Bierman, is begin dit jaar aangetreden als nieuwe 
 voorzitter van Auto Aanpassers Nederland (AAN). Over zijn ambities laat hij geen misverstand bestaan. De kleine club 
die oplossingen voor mensen met een beperking aanreikt moet meer gewicht en slagkracht krijgen om ongewenste 
overheidsmaatregelen, zoals het laten vervallen van de BPM-vrijstelling op rolstoelbusjes, te voorkomen. 
 ‘Mobiliteitsoplossingen dienen wel betaalbaar te blijven en niet het exclusieve domein worden van welgestelden 
met een handicap uit de Quote 500’, vindt Wijntjes.

Aanpassingsbedrijf Bierman is al sinds 1950 
gespecialiseerd in het modificeren van auto’s 
en bussen voor individueel- en groepsrolstoel-
vervoer, zowel nieuw als gebruikt, en biedt daar-
naast diverse oplossingen voor mensen met 
een beperking. Wijntjes, die inmiddels tot de 
derde generatie behoort, nam de onderneming, 
samen met zijn broer Erwin over van zijn vader 
(die in Nederland bekendheid verwierf met de 
Renault Express Pausmobiel). Bierman in 
Nieuw-Vennep telt 40 medewerkers en verricht 
jaarlijks tussen de 1.000 en 1.500 aanpassin-
gen. Hiervoor vinden er nog eens zo’n 500 à 
750 keuringsafspraken plaats op het bedrijf. 
Die zijn namelijk verplicht bij aanpassingen aan 

Mobiliteitsoplossingen voor minder 
validen moeten wel betaalbaar blijven
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Alexander Wijntjes: ‘Het mag niet zo zijn dat 
straks complete groepen worden uitgesloten 
van betaalbaar vervoer’
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‘ Mobiliteitsoplossingen mogen niet het exclusieve domein worden  
van welgestelden met een handicap uit de Quote 500’
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MARKTANALYSE

Nederland staat samen met Zwe-
den bovenaan in de ranglijst van 
landen met het hoogste markt-
aandeel van volledig elektrische 
auto’s en plug-in-hybrides in de 
EU. Uit een nieuw overzicht van 
ACEA, de koepelorganisatie van 
autofabrikanten in Europa, blijkt 
dat een kwart (25%) van alle in 
Nederland verkochte personenau-
to’s in 2021 elektrisch was aange-
dreven. In Zweden was dit aan-
deel zelfs 32 procent. 
Volgens de cijfers van ACEA, die 
zijn samengevat in de uitgave 
‘Electric vehicles tax benefits & 
purchase incentives’, gold vorig 
jaar in 17 van de 27 EU-lidstaten 

een fiscale stimuleringsregeling 
of een aankoopsubsidie bij de 
aanschaf van een EV. Zowel de 
aard als de hoogte van dergelijke 
belastingvoordelen verschillen 
echter nog altijd sterk binnen de 
EU, concludeert ACEA. Dit heeft 
tot gevolg dat in landen die über-
haupt geen stimuleringsregeling 
kennen het marktaandeel van EV’s 
extreem laag is, zoals in Estland 
(1,8%), Litouwen (1,1%), Polen 
(1,9%), Slowakije (1,9%), Kroatië 
(1,9%) en Griekenland (3,6%). 
Na Zweden en Nederland scoren 
Finland (18,1%), Denemarken 
(16,4%) en Duitsland (13,5%) rela-
tief hoog. ● 

Nederland in Europese kop-
ploeg met elektrisch rijden

Bron: ACEA

Zweden 32,2%
Nederland 25,0%
Finland 18,1%
Denemarken 16,4%
Duitsland 13,5%

Portugal 13,5%
Luxemburg 11,4%
België 10,7%
Oostenrijk 9,5%
Ierland 7,4%

Spanje 4,8%
Hongarije 4,7%
Italië 4,3%

De combinatie van een laag aan-
tal nieuw verkochte personen-
auto’s (322.831) en een relatief 
hoog aandeel van (volledig) elek-
trische auto’s in de nieuwverkoop 
(20%) zorgde er voor dat de totale 
BPM inkomsten de afgelopen 
twee jaar sterk is gedaald. 

 In 2020 incasseerde de overheid 
nog 1,4 miljard euro aan BPM 
inkomsten uit nieuw verkochte 
personenauto’s. In 2021 daalden 
de inkomsten nog verder tot 1,2 
miljard euro.
Dit betekent echter niet dat de 
belastingdruk op nieuwe auto’s 
minder wordt. De gemiddelde 
BPM die voor een nieuwe perso-

nenauto moest worden afgedra-
gen daalde weliswaar van 3.923 
euro in 2020 tot 3.626 euro in 
2021, maar het gaat hierbij om het 
rekenkundig gemiddelde BPM 
bedrag waarin ook de elektrische 
auto’s waarvoor geen BPM ver-
schuldigd is, worden meegere-
kend. Als wordt gekeken naar de 
gemiddelde BPM van auto’s op 
conventionele brandstoffen, dan 
bedroeg het gemiddeld af te dra-
gen BPM bedrag 4.526 euro. Voor 
de verschillende voertuigcatego-
rieën was het gemiddelde BPM 
bedrag vorig jaar: benzine 5.072 
euro; diesel 12.721 euro; hybride 
2.262 euro en voor plug-in hybrids 
1.588 euro. ●

Hogere belastingdruk 
brandstofauto’s

Gemiddelde BPM personenauto’s
 

 benzine diesel hybride PHEV
2021 5.072 12.721 2.262 1.588
2020 5.086 10.761 1.918 2.076
2019 5.392 12.561 1.894 3.037
2018 4.642  8.870 1.629 3.045
2017 4.141  7.795 1.389 2.564
2016 3.592  6.636 1.456  445

Bron: RDC

Verkoopaandeel elektrische auto’s in de EU (2021)
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MARKTANALYSE

Nederlandse autopark 
 relatief oud

COVID-19 heeft structurele gevol-
gen voor de personenmobiliteit 
door meer thuiswerken, televerga-
deren en thuisonderwijs, zo blijkt 
uit het ‘Mobilteitsbeeld 2021’ van 
het Kennisinstituut voor Mobiliteit 
(KiM). Het KiM verwacht dat 
thuiswerken, televergaderen en, in 
mindere mate, thuisonderwijs 
door corona structureel op een 
hoger niveau blijven ten opzichte 
van de situatie vóór de pandemie. 
Ongeveer de helft van de werken-
den die thuiswerkmogelijkheden 
hebben, verwacht ook na beëindi-
ging van de COVID-19-maatrege-
len meer thuis te werken en te 
televergaderen dan vóór COVID. 
Dit zijn met name mensen met 
een kantoor- of management-
functie. Ook werkgevers verwach-

ten een toename. Ongeveer 25-30 
procent van de studenten (uit het 
voortgezet onderwijs en hoger) 
denkt na beëindiging van de 
COVID-19-maatregelen vaker 
thuisonderwijs te volgen dan 
ervoor. Het kennisinstituut schat 
het dempend effect op de ontwik-
keling van de afgelegde afstand 
per trein in op -4 tot -9 procent. 
Voor het vervoer per bus, tram en 
metro zou dat -4 tot -8 procent 
zijn en dat per auto -1 tot -4 pro-
cent. Voor de fiets is het totaalef-
fect naar verwachting minimaal 
(-2 tot +0,5%) en voor lopen 
(mede als gevolg van meer com-
penserende reizen zoals omme-
tjes) is er een licht versterkend 
effect (+1 tot +3,5%). ●

Effecten COVID-19 op 
 personenmobiliteit door 
thuiswerken structureel

Structurele effecten op de afgelegde afstand per 
vervoerwijze door thuiswerken en thuisonderwijs  (in %)

Bron: KiM

Verandering afgelegde afstand per modaliteit 
 auto trein bus/tram/metro fiets  lopen
Afname 
woon-werk -2,5 tot 4 -5 tot -7   -4 tot -5,5  -1,5 tot -2,5  -1 tot 0
Afname 
zakelijk -0,5 tot 0,7 -0.4 tot -0,5 < -0,1  0 0
Afname woon- 
onderwijs- -0,1 tot -0,2 -1,5 tot -3   -2 tot -4   -0,4 tot  -0,8 < 0,1
Toename overig
Ipv woon-werk 1 to 2 1,5 tot 2,5 1 tot 2 1 tot 2  1,5 tot 3
Toename overig
Ipv woon-onderwijs 0  0,2 tot 0,5   0,2 tot 0,4   0,2 tot 0,5  0,3 tot 0,7
Totaal effect   -1,1 tot -3,6  -3,9 tot -8,8  -3,5 tot -8,1  -1,7 tot +0,5  +1,3 tot 3,5 

Het aantal personenauto’s in de 
EU is in 2020 met 1,2 procent toe-
genomen tot 246,3 miljoen een-
heden, zo blijkt uit de nieuwe 
 editie ‘Vehicles in use, Europe 
2022’ van ACEA, de Europese 
koepelorganisatie van autofabri-
kanten. Volgens de uitgave 
bedraagt de gemiddelde leeftijd 
van het wagenpark in de EU 11,8 
jaar. Nederland, waar personenau-
to’s gemiddeld 11,2 jaar oud zijn, 
behoort daarmee tot de hekken-
sluiters. In de meeste omringende 
landen zijn auto’s aanzienlijk jon-
ger: België 9,2 jaar, Denemarken 

8,9 jaar, Duitsland 9,8 jaar, Ierland 
8,6 jaar en Luxemburg 6,7 jaar.
De uitgave laat verder zien dat, 
ondanks de verkoopgroei van 
auto’s met een alternatieve aan-
drijving, het marktaandeel van 
deze categorie - 5,3 procent van 
de totale Europese vloot - nog 
zeer beperkt is. Slechts 0,5 pro-
cent van het voertuigpark in de EU 
is volledig elektrisch aangedre-
ven, het aandeel van plug-in 
hybrids bedraagt 0,6 procent en 
1,2 procent beschikt over een 
hybride aandrijving. ●

Bron: ACEA

Totaal gemiddeld 11,8 
w.v.
Luxemburg  6,7
Ierland  8,6
Denemarken  8,9
België  9,2

Duitsland  9,8
Zweden 10,2
Frankrijk  10,3
Nederland  11,2
Italië  11,8
Spanje  13,1

Gemiddelde leeftijd personenauto’s in de EU
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GO!FACTOR

Sweet sixteen... Bauke IJntema 
Renault 16

Voor Bauke IJntema staat zijn Renault 16 uit 1973 symbool voor ware 
liefde. De directeur-eigenaar van IJntema Carrosseriebouw heeft er sinds 
hij zijn rijbewijs haalde talloze versleten en gaf zelfs het ja-woord in zo’n 
‘sweet sixteen’. Het begon natuurlijk allemaal met een tweedehandsje, 
vertelt hij. ‘Die kocht ik destijds als 18 jarige voor 650 gulden. Enkele jaren 
later kwam ik in het bezit van een gerestaureerd en goed exemplaar. 
De liefde ging zo ver dat ik daarin zelfs ben getrouwd.’ Hij haast zich er 
aan toe te voegen dat hij nog net niet mét de Franse  voiture is getrouwd. 
 Uiteindelijk bleek de ware liefde na zo’n 20 jaar toch te roestgevoelig en 
belandde de wagen noodgedwongen op de sloop. Al snel kreeg IJntema 
echter dit exemplaar in het vizier dat hij in Frankrijk van de tweede 
 eigenaar kocht. ‘Die vertelde mij dat de auto van een Franse militair was 
geweest die er 25 jaar mee in Haïti heeft rondgereden. Na beperkte 
 renovatiewerkzaamheden gebruik ik hem vooral als vakantieauto.

Samen met mijn zoon heb ik  bijvoorbeeld in 2018 deel genomen aan een 
georganiseerde reis van zes weken naar Peking via de Zuidelijke Zijde-
route dwars door Turkije, Iran, Turkmenistan,  Oezbekistan etc. Een tocht 
van circa 15.000 kilometer, waaraan 32 auto’s meededen. De ‘Seize’ hield 
zich  kranig. Alleen extreem slecht wegdek veroorzaakte een keer een 
scheur in de velg. Veel andere deelnemers, grotendeels Volvo’s,  hadden 
meer problemen. Die kregen vaak  tijdens het doorkruisen van hoogvlaktes 
last van ‘vapour lock’, waarbij de benzine in de  carburateur min of meer 
het kookpunt bereikt. Maar de Renault, inmiddels gewend aan  Haïtiaanse 
temperaturen, bleek daar goed tegen bestand. Dat de hele rit vlekkeloos 
verliep heeft natuurlijk ook met goede voorbereiding te maken. Ik had een 
compleet magazijn reserveonderdelen meegenomen, maar dat bleek 
 allemaal onnodig. Want deze Renault kent het begrip ‘met de Franse slag’ 
helemaal niet.’ ●
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In deze rubriek laten we personen 
aan het woord die betrokken zijn 
bij of werkzaam in de mobiliteits-
wereld. Dit keer Timo Koop, 
 verkoopleider Haller Benelux, 
specialist op het gebied van 
 afvalinzamelvoertuigen.

Wat is uw favoriete 
 vervoermiddel? 
Mijn Specialized Epic MTB, omdat 
mij dit een enorm vrij gevoel geeft. 
Fietsen in de natuur, met name in 
de Ardennen en de Alpen geldt 
voor mij als een van de hoogte-
punten in het leven. Stuk gaan op 
een beklimming van 2 uur en dan 
de avontuurlijke afdaling als belo-
ning.

Wat vindt u van het mobiliteits-
beleid in Nederland?
Het beleid moet eigenlijk door de 
tussenkomst van de coronapan-
demie worden herijkt. Er is een 
enorme discrepantie ontstaan 
 tussen personen- en goederenver-
voer. Gebleken is dat de logistieke 
kwetsbaarheid bij het goederen-
vervoer groot is en de flexibiliteit 
en het aanpassingvermogen van 
mensen bij het personenvervoer 
enorm. Thuiswerken heeft een 
enorme vlucht genomen en is veel 
meer geaccepteerd én we zijn met 
zijn allen bereid om veel vaker de 
fietste pakken of te gaan wande-
len. 

Wat zou u als eerste veranderen 
als u het voor het zeggen had?
Dat is een lastige. Zaken verande-
ren doe je niet zomaar. Een vraag 
die mij al langer bezighoudt is 
waarom velen zo ver van hun werk 
wonen met onnodig lange reis-
tijden tot gevolg. Ondertussen 
 vergrijst Nederland en kampt met 
een schrijnend personeelstekort 
dat dit probleem waarschijnlijk 
alleen maar groter zal maken. De 

politiek zou de mogelijkheden 
voor mensen om te verhuizen, 
 teneinde elders iets te kunnen 
kopen of te huren, veel meer moe-
ten faciliteren. De drempel om te 
kunnen verhuizen moet omlaag. 

Vindt u dat het kabinet voldoende 
aandacht schenkt aan vervoers-
alternatieven, zoals de bus, de 
fiets of gemotoriseerde twee-
wielers?
In principe wel, maar ik wil daar 
toch een kanttekening bij plaat-

sen. Er is namelijk nog steeds veel 
onduidelijkheid over bijvoorbeeld 
subsidieregelingen voor emis-
sieloze bedrijfsvoertuigen. Om dit 
moment is onze branche enorm 
actief op het gebied van zero 
emissie oplossingen. Concrete 
investeringen blijven echter naar 
mijn mening achter. Onze klanten 
wachten af omdat ze geen sub-
sidies willen mislopen. Dit kan 
betekenen dat ze er voor kiezen 
om dan toch maar een leasecon-
tract voor een langjarige periode 

af te sluiten of deze te verlengen, 
in plaats dat wordt geïnvesteerd in 
emissieloos materieel. Dat is 
ongewenst en leidt eveneens tot 
scheve concurrentie. 

Zou u zelf bereid zijn tenminste  
1 keer per week de auto voor het 
werk te laten staan?
Zeker. Na twee jaar COVID-19 is 
dat sowieso al een soort vanzelf-
sprekendheid geworden. We zijn 
veel efficiënter gaan werken en er 
zijn andere manieren van commu-
nicatie ontstaan en er is meer 
begrip. Voor mij is het wel heel 
belangrijk om fysiek aanwezig te 
zijn bij een persoonlijk (verkoop)
gesprek, vanwege mijn advise-
rende rol. De kracht van non- 
verbale communicatie verdwijnt 
volledig tijdens een gesprek via 
Teams of Zoom.

Met welke politicus zou u wel 
eens van gedachten willen 
 wisselen? (en waarover?)
Met Vivianne Heijnen, de nieuwe 
staatssecretaris van IenW. Om te 
horen wat haar ambities zijn om 
een “bereikbaar en leefbaar land” 
te realiseren. Welke hindernissen 
verwacht zij als politicus tegen te 
komen tijdens het transitieproces 
naar zero emissie? 

Hoe ziet het Nederlandse ver-
keersbeeld er over tien jaar uit?
Tegenwoordig heeft elk gezin 
bijna twee auto’s. Mijn inschatting 
is dat dit over 10 jaar niet meer te 
betalen is en het is de vraag is of 
ieder gezin in ons land dan über-
haupt nog wel een auto bezit. Er is 
sowieso al een trend van bezit 
naar gebruik gaande. Zeker onder 
jongeren. Ongetwijfeld zal het 
(elektrisch) deelautogebruik een 
hoge vlucht nemen en men zal 
meer afhankelijk zijn van elkaar en 
het OV. ●
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Timo Koop
‘ De drempel om te kunnen 
verhuizen moet omlaag’
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Westerveld vertelt dat, toen zij in januari 2021 
in dienst trad bij RAI Vereniging, de meeste 
social media kanalen als een soort terra 
 incognita werden beschouwd. Langs lijnen van 
geleidelijkheid bracht zij hier gaandeweg ver-
andering in. ‘Al snel werd duidelijk dat de voor-
naamste stakeholders van RAI Vereniging – 
leden, politiek en de media – vooral actief zijn 
op LinkedIn en Twitter. Het consequent delen 
van berichten en standpunten op deze kanalen 
leidde er toe dat het aantal volgers exponenti-
eel groeide en dat die berichten ook op grote 
schaal werden gelezen en gedeeld. Stand-
punten van RAI Vereniging over bijvoorbeeld 
de vrachtwagenheffing, die een dag voor het 
politieke debat over dit onderwerp werden 
geplaatst, werden direct door de politiek 
 opgepakt.’

Boegbeeldprogramma
Om ervoor te zorgen dat social media als het 
ware een integraal deel gaan vormen van het 
dna van RAI Vereniging, heeft Westerveld een 
‘boegbeeldprogramma’ voor alle medewerkers 
opgezet. Met als doel om alle sectiemanagers 
en medewerkers actief te laten zijn op de 
online platformen zodat zij als een expert op 
hun vakgebied worden gezien en met de juiste 
feiten en standpunten invloed kunnen uit-
oefenen op het (overheids)beleid. Het heeft, 
zegt zij, niet alleen tot een intensievere inter-
actie met de stakeholders geleid, maar tevens 
bijgedragen tot een betere binding met de 
leden. ‘Sterker nog, sectiemanagers hebben 
aangegeven dat zij via social media zelfs 
nieuwe leden hebben geworven.’

Video’s en social advertising
Naast haar rol als Social Media Adviseur is 
Westerveld tevens nauw betrokken bij de ver-
schillende campagnes van de negen secties, 
zoals bijvoorbeeld Maart Motor Maand van 
sectie Motoren, de Kijk Verder (fietsverlich-
tings)campagne van sectie Fietsen en de 
 campagne van sectie RAI CarrosserrieNL om 
jongeren te enthousiasmeren voor een baan in 
de carrosseriebouw. Veel van die campagnes 
vertalen zich volgens haar eveneens in social 
advertising, video’s en vlogs. Westerveld: ‘Met 
als resultaat dat we er voor Leerbedrijf Carros-
serie in slaagden een grote groep jongeren te 
bereiken middels twee jongeren die vlogden 
over hun werkzaamheden en ook door social 

media advertising in te zetten tijdens belang-
rijke momenten zoals voor het aanmelden van 
opleidingen’.

Nieuwe website
Uiteraard, besluit zij, bestaat er een duidelijke 
relatie tussen social media en de eigen 
 website. ‘Al was het alleen maar om via de 
social media kanalen meer bezoekers naar de 
website van RAI Vereniging te leiden. Op dit 
moment is er een gebruikersonderzoek 
gestart om de ervaringen van de diverse doel-
groepen te peilen. Het is de bedoeling om de 
website in de loop van dit jaar in een volledig 
nieuw jasje te steken. Met een moderne “look 
and feel”.’ ●

De invloed van social media wordt steeds groter. Logisch, want dankzij de nieuwe media zijn bedrijven en organisaties 
steeds beter in staat om hun doelgroep(en) op een gerichte manier te bereiken. Om maximaal te kunnen profiteren van 
de verschillende online platformen heeft RAI Vereniging al enige tijd een specialist op dat gebied in dienst in de persoon 
van Diane Westerveld. Zij heeft er als Social Media Adviseur voor gezorgd dat RAI Vereniging dankzij het posten van 
(nieuws)berichten en standpunten prominent zichtbaar is en het aantal views op de diverse kanalen met verdubbeld. 

RAI Vereniging digitaal 
op de kaart zetten

SPECIALIST IN BEELD

Westerveld: ‘social media dienen integraal deel uit te gaan maken van het dna van RAI Vereniging’
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EYE CATCHER

Marktaandeel e-bike 
naar 52 procent
De verkoop van fietsen in Nederland maakte vorig jaar, mede als gevolg van de aanhoudende leveringsproble-
men en de wereldwijde coronacrisis, pas op de plaats. Het verkoopvolume daalde met bijna 16 procent tot 
923.000 eenheden. Toch wist de branche een omzet van 1,5 miljard euro te realiseren, het op een na hoogste 
niveau ooit en een verdubbeling ten opzichte van 10 jaar geleden. Dat was mede te danken aan de populariteit 
van de e-bike die inmiddels goed is voor 52 procent van de totale markt. 

De elektrische fiets vertegen-
woordigde vorig jaar voor het 
eerst meer dan de helft van de 
totale Nederlandse fietsmarkt. De 
afzet van e-bikes daalde in 2021 
weliswaar met 12,5 procent tot 
478.000 stuks, maar het markt-
aandeel nam per saldo toe tot 
51,8 procent. Ruim drie kwart 
(76%) van de omzet uit fiets-
verkoop komt inmiddels voor 
rekening van de elektrische fiets. 

Memorabel moment
Dat de e-bike voor het eerst de 
conventionele fiets in volume is 
gepasseerd noemde Huub 
Lamers, voorzitter sectie Fietsen 
van RAI Vereniging, een memo-
rabel moment. Hij kwalificeerde 
2021 tijdens de online presentatie 
van de jaarcijfers en de bekend-
making van de Fiets Awards en 
de Fiets Innovatie Awards, als een 
jaar met twee gezichten. Vergele-
ken met 2020, dat in alle opzich-
ten te boek staat als een record-
jaar, heeft de branche dit hoge 
niveau niet vast kunnen houden, 
stelde hij vast. Daarnaast leidde 
de corona-uitbraak tot consumen-
tenschaarste en was de beschik-
baarheid van fietsen niet opti-
maal.

Gemiddelde e-bike €2.400
Met een gemiddelde prijs die het 

afgelopen jaar uitkwam op bijna 
2.400 euro (+6%) leverde de 
e-bike opnieuw een substantiële 
bijdrage aan de omzet van de 
sector. Bij de fietsspeciaalzaken, 
waar de aanschaf van e-bikes 
slechts een geringe daling liet 

zien (- 5,8%) steeg de gemiddelde 
prijs die een consument voor een 
e-bike betaalde zelfs tot 2.500 
euro. Van de bijna een half mil-
joen fietsen die in 2021 werden 
verhandeld, werd ruim 10 procent 
online aangeschaft. De prijs via 

dit kanaal bleef onveranderd en 
kwam uit op 2.077 euro.

Fietsleaseregeling
De sectievoorzitter toonde zich 
voor het lopende jaar optimis-
tisch. Hij zei veel positiviteit in de 
markt te ervaren. Over de impact 
die de oorlog in Oekraïne op de 
fietsbranche zou kunnen hebben, 
maakt Lamers zich niet al te veel 
zorgen. ‘De fiets blijft immers een 
goedkoop én gezond alternatief. 
Zeker bij de huidige torenhoge 
brandstofprijzen.’ Wel deed hij 
een appel op Den Haag om de 
fietsleaseregeling te vereenvoudi-
gen en zo het fietsen naar het 
werk te stimuleren. In de meeste 
omringende landen is deze rege-
ling volgens hem veel transparan-
ter en minder complex. ‘Wij wer-
ken er als sectie hard aan om hier 
verandering in aan te brengen.’ ●

Huub Lamers: ‘Dat de e-bike voor 
het eerst de conventionele fiets in 
volume is gepasseerd is een 
memorabel moment.’
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De woningbouwopgave is reusachtig: tot 2040 
moeten er in Nederland 900.000 woningen bij. 
Om hierbij niet de leefomgeving uit het oog te 
verliezen, werken zeven stedelijke regio’s momen-
teel verstedelijkingsstrategieën uit om zo, samen 
met het Rijk, de ruimtelijke hoofdkeuzes te 
maken. Maar welke keuzes kunnen Rijk en regio 
maken? Is er wel een oplossing?
In hoge dichtheden bouwen bij mobiliteits knopen 
met hoge (openbaar-)vervoerswaarde wordt vaak 
aangedragen als dé oplossing. Met het toepas-
sen van dit ontwerpprincipe stimuleren we het 
gebruik van het OV en de fi ets en voorkomen we 
toename in autobezit en -gebruik, zo is de 
gedachte. MuConsult is betrokken bij de uitwer-
king van de verstedelijkingsstrategie in het 
gebied  Arnhem-Nijmegen-Foodvalley (ANF) en 
heeft een aantal mobiliteitsanalyses gedaan voor 
deze regio die inderdaad laten zien dat het 
 ontwerpprincipe werkt. Bouwen in hoge 
 dichtheden rondom mobiliteitshubs genereert 
minder mobiliteit in het algemeen, en minder 
automobiliteit in het bijzonder. Maar is daarmee 
het ei van Columbus gevonden?  Uitgaande van 
onze analyses zou ik drie  nuances willen aan-
brengen: 1) Het autobezit en -gebruik neemt in 
alle woningbouwscenario’s toe; 2) Er zal veel 
geïnvesteerd moeten worden om de onvermijde-
lijke mobiliteitsgroei in goede banen te leiden; 
3) Het lijkt onrealistisch om de ontwerp principes 
overal toe te passen.
Onze analyses tonen aan dat het bouwen van 
woningen hoe dan ook leidt tot een toename van 
mobiliteit. 21 procent extra huishoudens in de 
regio ANF zorgt voor een toename van 12 tot 21 
procent automobiliteit, 20 tot 34 procent toe-
name van het OV-gebruik en 19 tot 21 procent 
extra fi etsritten. In het meest gunstige scenario, 
waarbij álle extra woningen worden gebouwd 
rond mobiliteitsknopen met een zeer hoge ver-
voerwaarde (IC-stations), is er dus nog altijd 

De dilemma’s van 
duurzame verstedelijking
Nederlands staat de komende jaren voor een ingewikkelde opgave: honderd duizenden 
nieuwe woningen bouwen én de impact van de mens op natuur en leefomgeving terug-
dringen. Is dat mogelijk, gelet op het feit dat die woning opgave meteen ook een mobi-
liteitsopgave is? Bouwen bij mobiliteitsknopen wordt gezien als de oplossing, maar zo 
simpel is het nog niet.

GASTCOLUMN

sprake van 12 procent toename van autogebruik. 
En die concentreert zich bovendien in gebieden 
waar het mobiliteitssysteem al zwaar onder druk 
staat. Bij een minder consequente toepassing 
van het ontwerpprincipe verschuift de impact van 
binnenstedelijke locaties naar omliggende regio’s 
en is toename van autogebruik hoger. 
Het is dus niet de vraag of er geïnvesteerd moet 
worden in het mobiliteitssysteem, maar waar. De 
investeringsopgave verschilt sterk per scenario. 
Bij een maximale toepassing van de ontwerpprin-
cipes ligt de focus bijvoorbeeld op investeren in 
OV- en fi etsbereikbaarheid in de stad, terwijl bij 
een minimale toepassing de focus ligt op inves-
teren in autobereikbaarheid van uitleglocaties en 
het hoofdwegennet. 
Een derde conclusie luidt dat het onrealistisch is 
om de ontwerpprincipes helemaal toe te passen. 
De groei van steden in de regio kent z’n grenzen. 
Grote, middelgrote en kleine steden hebben 
bovendien een bij hun omvang passende schaal-
sprong nodig in hun stedelijke mobiliteits-
systeem, waarvoor ook weer ruimte nodig is. Het 
is zeer de vraag of een dergelijke schaalsprong 
inpasbaar is. Een en ander betekent dat de ste-
den de woningbouwopgave tot 2040 nooit alleen 
kunnen realiseren. Er zullen óók uitbreidingen 
moeten plaatsvinden in omliggende kleinere ker-
nen. De dilemma’s van stedelijke mobiliteit zijn 
dus groot. In het kader van integrale uitwerkingen 
is het daarom raadzaam om de verbanden tus-
sen ruimtelijke keuzes en mobiliteitseffecten 
mee te wegen in de uiteindelijke invulling van die 
strategieën. Mobiliteit beperken en autobezit- en 
gebruik ontmoedigen zijn belangrijke bouwste-
nen, maar ze voorkomen niet dat er een omvang-
rijke restopgave is die gezamenlijk opgepakt 
moet worden. 

Drs. Casper Stelling is manager 
Markt en  Kennis van MuConsult.
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Jaco Bijlsma, hoofdredacteur Autovisie
Dat je als EV-rijder als tweederangs automobilist behandeld 
wordt, is ook ergerlijk. Niet alleen zijn de stations verder van de 
pompstationshop, ze hebben niet eens eigen prullenbakken. En 
nog steeds zie ik op de borden langs de snelweg ook niet of een 
tankstation een snellaadstation heeft. Of je wel of niet ‘groene’ 
stroom kunt laden, moet ik ook maar raden want dat is ook ner-
gens aangeduid. Wel komen er meer slecht nieuws bordjes om te 
voorkomen dat je nog langer moet wachten. Zo lees je steeds 
vaker dat maar maximum 20 minuten mag laden en daarna de 
snellader weer moet vrijmaken voor de volgende wachtende.
BRON: AUTOVISIE

Prestaties emissievrije stedelijke mobiliteit
De Clean Cities Campaign, een Europese coalitie waarin onder 
andere een groot aantal NGO’s participeren, heeft de mobiliteit in 
Europese steden onder de loep genomen. Op basis van een onder-
zoek – de Clean Cities Study – werd een score toegekend aan 36 
steden op basis van hun inspanningen om schone, actieve en 
gedeelde mobiliteit te bevorderen zodat ze tegen 2030 een volledig 
emissievrije mobiliteit behalen. Een score van 100 procent geeft 
aan dat een stad op schema zit om emissievrije mobiliteit te 
 bereiken tegen 2030. Hoewel volgens de studie geen enkele stad 
op schema ligt, scoorde Amsterdam met een percentage van 65 
verhoudingsgewijs goed en behaalde op de ranglijst na Oslo een 
tweede plaats. Tot de slechts presterende steden behoren Napels, 
Krakou, Warschau en Rome.
MAGAZINE PERSONENVERVOER

Luc Weijmans, mobiliteitsexpert
Het ontstane imago van dieselauto’s is onterecht. De diesel is niet 
vervuilend. Het beeld is gecreëerd door de media en politiek 
 zonder doorgrond onderzoek. Het schandaal rondom Volkswagen 
(dieselgate) vormde hiervoor de basis. Je komt sommige binnen-
steden niet met alle dieselauto’s in, maar met een benzineauto 
straks ook niet. Die stoot ook CO2 uit. Een diesel is minder milieu-
belastend dan de gemiddelde auto op de weg. Het sneeuwbal-
effect is een lawine geworden. 
BRON: HART VAN NEDERLAND

AFCAR NL
Autobezitters moeten meer controle over hun autodata krijgen, 
vindt AFCAR NL, een samenwerkingsverband van de ANWB, 
BOVAG, FOCWA, RAI Aftermarket, RAI Equipment, VACO, Verbond 
van Verzekeraars en VNA. ‘Steeds meer auto’s leggen gegevens 
vast over de staat van de auto en het rijgedrag van de bestuurder. 
Die gegevens worden via een dataverbinding doorgestuurd naar de 
autofabrikant, vaak zonder dat de autobezitter dat weet. Er moet 
daarom wetgeving komen waarmee de toegankelijkheid van auto-
data goed wordt geregeld.’
BRON: SECURITY.NL

Onderzoek verkeersveiligheid 
Volgens een nieuw onderzoek van Deloitte over verkeersveiligheid 
blijkt dat er nog een groot gat ligt tussen de ambities van de over-
heid en de realiteit. De cijfers laten zien dat er in 2030 op de rijks-
wegen tussen de 75 en 185 dodelijke verkeersongevallen zullen 
vallen. Dat is een toename van 29 tot 219 procent ten opzichte van 
de 58 ongevallen op rijkswegen in 2020. Het onderzoek laat zien 
dat de geplande rijkswegenprojecten slechts een marginaal effect 
hebben op de verkeersveiligheid, terwijl een verbetering er van 
vaak wel een (sub) doel van die projecten is.
BRON: LETSELSCHADE.NU

IN HET NIEUWS

Een diesel is minder milieu-
belastend dan de gemiddelde 
auto op de weg



 

Tijdens de online Fiets Awards verkiezingen 2022, afgelopen maart, ging de titel E-bike van het Jaar in de categorie 
 ‘Sportief’ naar de Kalkhoff Entice 5.B Advance+. De Sparta d-RULE Energy ging naar huis met de award voor de E-bike van 
het Jaar in de subcategorie ‘Urban’. De Trek Checkpoint SL eTAP werd winnaar in de categorie ‘Gravel Bike van het Jaar 
2022’, een mix tussen een racefiets en een MTB. Daarnaast werden de Ziemi fietsverlichting, de Battery-box van Battery 
Control en de Reco One e-bike van Advanced Ebike verkozen tot Fiets Innovaties van het Jaar. De Fiets van het Jaar 
 verkiezing en de Fiets Innovatie Awards zijn een initiatief van RAI Vereniging.

Uitreiking 
Fiets Awards 
2022

SUPPORT 
15 juni
Event voor mensen met een 
bewegingsbeperking
Utrecht

ALGEMENE LEDENVERGADE-
RING RAI VERENIGING
15 juni
Amsterdam

IAA TRANSPORTATION
Platform voor bedrijfswagens en 
logistieke oplossingen
Hannover Messe

TRANSPORT COMPLEET 
 HARDENBERG
14 t/m 16 juni 
Vakbeurs en netwerkevenement 
voor de transportbranche 
Evenementenhal Hardenberg

POLISMOBILITY
18 t/m 21 mei
RAI Automotive Industry NL 
 presenteert zich tijdens dit event 
met een Holland High Tech 
 Paviljoen
Keulen

KALENDER
MOBILITY
GO! RAI VERENIGING 
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(Alle data zijn onder voorbehoud. Voor een actuele update 
van de bijeenkomsten check de website van RAI Vereniging: 
www.raivereniging.nl)

32


