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We leven op dit moment in bizarre tijden. Dat is ongeveer de eerste 
constatering van iedereen die de telefoon opneemt. Direct gevolgd 
door vraag: hoe gaat het met jou en met je dierbaren? Keer op keer 
staat dit centraal zodra mensen contact met elkaar hebben. Logisch, 
want de gevolgen van het Corona virus zijn nu wel angstig dichtbij 
gekomen en treft collega’s, stakeholders en niet in de laatste plaats 
onze leden, zowel fysiek als economisch. Zij staan voor ongekende 
uitdagingen en ik wil hen vanuit de grond van mijn hart vooral veel 
sterkte, beterschap en succes wen-
sen in deze nieuwe werkelijkheid. Het 
is evident dat de huidige situatie 
grote gevolgen heeft voor onze leden. 
RAI Vereniging doet er alles aan om 
haar leden in deze zware tijden bij te 
staan met effectieve maatregelen. 
We zitten bovenop de actualiteit. 
Onze sectiemanagers en sectievoor-
zitters volgen via de verschillende 
sectiebesturen de ontwikkelingen op 
de voet en trachten op die manier 
zoveel mogelijk signalen uit de markt op te pakken. Daarnaast 
 m onitort RAI Vereniging alle dagelijkse informatie scherp en deelt dit 
maximaal met de eigen goed bezochte website. RAI Vereniging heeft 
binnen het Dagelijks Bestuur van VNO-NCW inmiddels een breed pak-
ket aan ondersteunende maatregelen voor ondernemers opgesteld 
en afgestemd met het kabinet. Denk hierbij aan uitstel van betalingen, 
kredietverleningen en belastingverlichtingen. Ook vanuit de SER 
 hebben we ons uiterste best gedaan om met de sociale partners een 
stevig pakket aan maatregelen te presenteren dat de pijn tussen 
werkgevers en werknemers moet verzachten. Bijvoorbeeld door 
arbeidsduurverkorting. Naar mijn oordeel zal het hier niet bij blijven. 
Er is meer nodig. De disruptie die plaats vindt is te groot en niet alle 
ondernemingen zijn voldoende krachtig of hebben genoeg vlees op 
de botten om deze situatie nog maanden vol te kunnen houden. 
Wat we met zijn allen kunnen leren van deze wereldwijde pandemie, 

die aanvankelijk als een ‘stevige griep’ werd afgedaan, is dat de 
samenleving uitermate kwetsbaar is. Die kwetsbaarheid zal 
 ongetwijfeld tot herbezinning leiden. De enorme afhankelijkheid van 
distributieketens – gericht op het zoeken naar de laagste kosten en 
winstmaximalisatie – legt nu immers op een pijnlijke wijze het 
zwakke punt van de industrie bloot. Zodra één schakel in de 
 productielijn stagneert, valt de hele keten als een stel dominostenen 
om. Het is dus onvermijdelijk dat er een herbezinning komt op de 

doorgeschoten globalisering en er 
zal op termijn een andere kosten- 
batenanalyse moeten plaatsvinden, 
waarbij risicobeheersing en risico-
management centraal dienen te 
staan. De Corona-crisis zal naar mijn 
overtuiging verder leiden tot een 
 herijking van de sociale contacten. 
Het thuiswerken heeft een grote 
vlucht genomen. Waarschijnlijk niet 
tijdelijk, maar structureel, want de 
ervaringen lijken positief. Dit zal 

straks nog bijzondere uitkomsten kunnen opleveren als het gaat om 
filedrukte,uitstootenklimaateffecten.
Ik verwacht bovendien dat zaken als regionalisering en lokalisering 
opnieuw onder de aandacht zullen komen. Hetzelfde geldt voor het 
opnieuw tegen het licht houden van infrastructuur. Wat behoort nu 
eigenlijk tot vitale infra en wat niet? Er dient een goede balans te zijn 
tussen weginfra en het OV. Binnen de Mobiliteitsalliantie behoort dit 
tot een van de vraagstukken.
Tot slot wil ik nog even aandacht vragen voor het daadkrachtige 
optreden van het Kabinet om de economische gevolgen van deze 
 crisis zoveel mogelijk te beperken. Dat vraagt om respect. Vanzelf-
sprekend blijft RAI Vereniging alle leden in deze moeilijke periode in 
hun zoektocht naar steunmaatregelen maximaal ter zijde staan. Het 
is mijn overtuiging dat we alleen door eensgezindheid, met zijn allen, 
deze crisis zullen overwinnen. ●

DR. STEVEN VAN EIJCK
Algemeen voorzitter RAI Vereniging

‘ De crisis leidt tot een 
herijking van de 
 sociale contacten

Ongekende tijden
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Motorsport kweekvijver voor productinnovaties 
Er vindt een voortdurende kruisbestuiving plaats vanuit de racerij naar 
 productiemotoren, zegt Mario Janssen, Country Manager van Yamaha Motor 
Europe, branche Nederland.. ‘Alleen de vertrekpunten zijn anders. 
 Technische innovaties die er bij het motorracen op gericht zijn zo hard 
mogelijk te kunnen rijden, vertalen zich bij consumentenmotoren juist in 
systemendiebijdragentotextraveiligheid,meerefficiency,eenlagerbrand-
stofverbruik en dus CO2-reductie.’

9

Met aerodynamica in wielersport valt nog een wereld te winnen
Wat is de beste plek van een wielrenner tijdens een ploegentijdrit? Wat zijn 
de aerodynamica effecten als twee renners achter elkaar rijden? Wat is de 
beste zithouding tijdens een afdaling of een beklimming? Bert Blocken, 
hoogleraar bouwfysica aan de TU/e en de KU Leuven, deed hier in de 
 speciale windtunnel op de campus van TU Eindhoven onderzoek naar. Een 
van zijn expertisegebieden is sportaerodynamica. Hij berekende dat het 
gebruik van zogeheten ‘speed gel’ de luchtweerstand met 3 procent kan 
reduceren. 
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Auto van de toekomst
In 2010 bestond een auto voor ongeveer 15% uit plastics en composieten. 
In 2030 is dat opgelopen naar 28%.*

*Bron: Prognos
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Dat Nederlanders er vaak voor 
kiezendefietsmeetenemenop
vakantie of daarmee op vakantie 
te gaan is niet verwonderlijk. De 
fietsisimmershetidealevervoer-

middel om te ontspannen, de 
omgeving te verkennen en lekker 
buitentezijn.Recreatievefietsers
noemen ontspanning (31%), 
 buiten willen zijn (17%) en ‘er even 

tussenuit’ (14%) als belangrijkste 
redenen om voor het plezier te 
fietsen.
Het grootste deel van de Neder-
landsefietsvakantiegangers
neemtdefietsmeeachteropde
auto en onderneemt ter plekke 
dagtochtjesperfiets.Dezegroep
verblijft meestal op een camping 
in een (vouw)caravan of kampeer-
auto of kiest voor een hotel of 
B&B. 

Detrektochtfietserdieineigen
land blijft, start meestal direct 
vanuit huis (64%). Kamperen in 
een tent is bij deze categorie het 
meest populair, maar de trektocht-
fietsersovernachtenookgraagbij
een adres van ‘Vrienden op de 
fiets’ofineenhotel,pensionof
B&B. 
Volgens Fietsplatform gaven 
Nederlanders in 2018 een bedrag 
van326eurouitaanfietsvakan-
ties, waarvan 260 miljoen aan 
fietsstandplaatsvakantiesen66
miljoenaanfietstrektochten.
Opmerkelijk is dat Nederlandse 
fietsvakantiegangersperpersoon
meer uitgeven dan het geval is bij 
een gemiddelde binnenlandse 
vakantie.Bovendiendurenfietsva-
kanties in de meeste gevallen ook 
iets langer, aldus de organisatie. ●

1,1 miljoen fietsvakanties in eigen land
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Nederlands wagenpark groeit sterker dan bevolking

Begin 2020 stonden volgens het CBS ruim 7,6 
miljoen personenauto’sopnaamvanparticu-
lieren.DaarmeewarenerinNederland 543
auto’s perduizendinwonersvan 18jaar of
ouder.Begin2015warendaternog528.Het
autobezitishethoogstbij 50-tot65-jarigen.
Bijdezeleeftijdsgroepzijner 679auto’sper
duizendinwoners.Onder 18-tot25-jarigenis
hetautobezitmet172auto’s perduizend
 inwoners het laagst. Het autobezit nam de 
afgelopen vijf jaar het sterkst toe bij 80-plus-
sers.Zijhaddenbegin2015 324auto’s per

 duizend inwoners. Sinds begin 2020 zijn dat 
375auto’s.Ditbetekentdathetautobezit
van 80-plussersongeveertweemaalzohoog
alsdatvan 18-tot25-jarigen.
Hetautobezitvanjongerentot 30jaarligtin
2020met 283auto’s perduizendinwonersiets
lagerdanbegin2015.Hoewelhetautobezitin
die leeftijdscategorie in 2020 lager was, nam 
het aantal personen in deze leeftijdsgroep toe. 
Daardoor bleef het aandeel auto’s dat deze 
groep in bezit had nagenoeg gelijk. ●

Nederland telde begin dit jaar bijna 8,7 miljoen personenauto’s, 1,7 procent meer dan een jaar geleden. 
Daarmee groeit het aantal auto’s sterker dan de bevolking van 18 jaar en ouder. 

Nederlanders boeken jaarlijks gemiddeld zo’n 3,1 miljoen binnenlandse vakanties. Van dit totaal is ongeveer een derde 
(1,1 miljoen) een fietstocht. Dit aantal is verdeeld over 967.000 standplaatsvakanties met fietsen als hoofdactiviteit en 
166.000 fietstrektochten. Bij elkaar goed voor circa 326 miljoen euro aan bestedingen, zo blijkt uit cijfers van 
 Fietsplatform, de koepelorganisatie voor recreatieve fietsers.

Autobezit bij ouderen is tweemaal zo hoog als 
dat van 18-tot 25-jarigen

Binnenlandse fietsvakanties 
goed voor 326 miljoen euro 
aan bestedingen



Van Eijck benadrukt het belang om de publiekprivate samenwerking 
met de Nationale Politie in stand te houden en roept het kabinet op om 
in te grijpen. 
Fietsdiefstal is een groot maatschappelijk probleem. Ieder jaar worden 
zominimaal550.000fietsengestolen,meteentotalewaardevancirca
600miljoeneuro.Datzijnercirca1.500per
dag. Onder meer Oost Europese bendes in 
Nederland actief hebben het gemunt op 
e-bikesendureracefietsen.Dieverdwijnen
in grote aantallen de grens over naar Oost 
Europa.
Bedrijfsleven, overheid, branchepartijen en 
kennisinstellingen werken daarom nauw 
samen binnen SAFE (Stichting Aanpak 
Fiets-enE-bikediefstal)omhetaantalfiets-
diefstallen terug te dringen. Met succes. 
Mede dankzij deze gezamenlijke aanpak in 

samenwerkingmetdeNationalePolitie,ishetaantalfietsdiefstallenin
10jaarteruggedrongenvannaarschatting850.000fietsen,naarcirca
550.000fietsenperjaar.HelaasisbinnendeNationalePolitienubeslo-
tenomgeenprioriteitmeertegevenaanfietsdiefstal.VanEijck:‘Hier-
door dreigt nu ruim tien jaar ervaring en een geweldig netwerk verloren 

te gaan. Een onbegrijpelijk besluit, dat 
grote impact heeft op de maatschappij.’ 
Bovendien vreest hij dat hierdoor ook de 
regionale eenheden hun prioriteiten gaan 
verleggen en de toch al lage aangiftebe-
reidheidvan25procentnogverder
afneemt. ‘’ Als we niet ingrijpen, wordt 
Nederlandeenwalhallavoorfietsdieven.’●

Fietsdiefstal moet meer prioriteit krijgen

Het motorrijbewijsbezit is volgens 
hetCBShethoogstonder50-tot
65-jarigen.Indezeleeftijdsgroep
zijn er per 1.000 personen 166 
met een A-rijbewijs. In de cate-
gorie jonger dan 30 jaar was het 
motorrijbewijsbezit met 37 per 
1.000 inwoners het laagst. Vorig 
jaarhebbenruim 26.000Neder-
landers hun motorrijbewijs 
gehaald. Dat is substantieel meer 
dan voorgaande jaren. De afgelo-
pen vier jaar kwamen er jaarlijks 

gemiddeld 25.000nieuweA-rij-
bewijshouders bij. Van hen 
was 62procentjongerdan30jaar
en 6procent50jaarofouder.
Deze aandelen zijn sinds 2016 
jaarlijks vrijwel gelijk.
Onder de motorrijbewijsbezitters 
zijn mannen met 81 procent over-
vertegenwoordigd. In de leeftijds-
klassevan 18jaarofouderis 17
procent van de mannen in het 
bezit van een motorrijbewijs. Bij 
devrouwenisdat 4procent. 

Gemiddeld zijn de mannelijke 
motorrijbewijshouders(54jaar)
iets ouder dan de vrouwen 
(50jaar).●

Meer animo voor motorrijbewijs
Het aantal personen met een motorrijbewijs laat al zes jaar 
op rij een opgaande lijn zien. Op 1 januari dit jaar waren 
bijna 1,5 miljoen Nederlanders in het bezit van het 
 A-rijbewijs. Dat is een plus van 4,4 procent vergeleken met 
2014. In diezelfde periode nam ook het motorfietspark toe 
met 4 procent tot zo’n 680.000 exemplaren.
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De Nationale Politie stelt geen capaciteit meer beschikbaar voor een landelijke gezamenlijke aanpak van fietsdiefstal. 
Volgens Steven van Eijck, voorzitter van RAI Vereniging, is dit besluit onbegrijpelijk. Fietsdiefstal is de meest 
 voorkomende diefstal in Nederland. Jaarlijks wordt naar schatting 5 procent van alle Nederlanders hierdoor getroffen. 
Dit kost onze samenleving circa 600 miljoen euro per jaar. 

Nederland telt 680.000 motoren en 1,5 miljoen mensen met een
A-rijbewijs

Steven van Eijck: ‘Als we niet ingrijpen, 
wordt Nederland een walhalla voor 
 fietsdieven’
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Bert Blocken: ‘Aerodynamica verbeteringen 
van minder dan 1 procent kunnen al het 
 verschil maken tussen winst en verlies’
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Alles in de sport is er per saldo op gericht de 
luchtweerstand zo laag mogelijk te maken. 
Met name wielrenners kunnen hier sterk van 
profiteren.Tochwasdebelangstellinghiervoor
in de wielerwereld tot nu toe onderbelicht en is 
er relatief weinig onderzoek verricht naar de 
effecten van aerodynamica in de wielersport, 
zegt Blocken. Hij besloot hier verandering in 
aan te brengen en beschouwt zijn vakgebied 
vooral uitdagend aangezien aerody-
namica verbeteringen van minder 
dan 1 procent al het verschil kunnen 
maken tussen winst en verlies. 

Luchtbel met overdruk
Het leverde regelmatig opmerkelijke 
en onverwachte resultaten op. Wat 
gebeurt er bijvoorbeeld als twee 
wielrenners achter elkaar rijden met 
de eerste? Hoeveel nadeel heeft de voorste 
renner dan? De uitkomst van het onderzoek 
was bijna niet voor te stellen. De hoogleraar 
kwam namelijk tot de conclusie dat dit beiden 
voordeel oplevert: de achterste heeft dan 30 
tot 40 procent minder luchtweerstand en de 
voorste nog altijd 2 tot 3 procent aerodynami-
cawinst. ‘Dit lijkt wellicht een te verwaarloos-
baar verschil, maar dit fenomeen wordt rele-
vanter wanneer we rekening houden met de 
volgwagens in de wedstrijden. Als er eentje 
vlak achter een tijdrijder rijdt, dan kan dit 
beslissend zijn voor de wedstrijd.’ 

Oneerlijke concurrentie?
Hij legt uit dat dit komt doordat de volgwagen 
de lucht vooruit duwt. Dit vermindert de lucht-
weerstand doordat een wielrenner als het ware 
in een luchtbel met overdruk komt te rijden. 
Oneerlijke concurrentie zou men zeggen. Toch 
vindt de internationale wielerunie UCI dit 
geoorloofd. De bond verbiedt alleen het rijden 
in het wiel van een motor of volgauto. Wat er 

zich achter een wielrenner bevindt acht men 
irrelevant. Volgwagens moeten minstens 10 
meter achter de wielrenner blijven, maar dat is 
enkel omwille van de veiligheid. Bij motoren 
zijn er geen beperkingen. Dat heeft volgens 
Blocken eerder met onkunde te maken. Hij 
wijst op een reactie van de UCI in een artikel 
over dit onderwerp in de Franse sportkrant 
L’Equipe. Die luidde: ‘Voor een motor rijden kan 
helemaal geen voordeel opleveren.’

Vormweerstand
Het is evident dat luchtweerstand bij snel-

Professor Bert Blocken TU/e en KU Leuven:

Wat is de beste plek van een wielrenner tijdens een ploegentijdrit? Wat zijn de aerodynamica effecten als twee renners 
achter elkaar rijden? Wat is de beste zithouding tijdens een afdaling of een beklimming? Bert Blocken, hoogleraar bouw-
fysica aan de TU/e en de KU Leuven, deed hier in de speciale windtunnel op de campus van TU Eindhoven onderzoek 
naar. Een van zijn expertisegebieden is sportaerodynamica. Hij berekende dat het gebruik van zogeheten ‘speed gel’ de 
luchtweerstand met 3 procent kan reduceren. 

hedenvanaf50km/ueensteedsgrotererol
gaat spelen. ‘Luchtweerstand is de som van 
vormweerstand en wrijvingsweerstand. 
 Vormweerstand heeft te maken met de vorm 
van het lichaam en de vorm van de luchtstro-
ming. Wrijvingsweerstand is gerelateerd aan 
de ruwheid van het oppervlak: hoe ruwer het 
oppervlak des te groter de wrijvingsweerstand 
en omgekeerd. De vormweerstand is te ver-

minderendooreenanderefiets-
houding aan te nemen. Of door een 
oppervlak juist ruwer te maken.’

Speed Gel
De aerodynamica expert geeft toe 
dat dit tegenstrijdig klinkt. Ter ver-
duidelijking voert hij aan dat een ruw 
oppervlak weliswaar meer wrijving 
genereert, maar er tegelijkertijd voor 

zorgt dat de luchtstroming langer langs het 
lichaamsoppervlak strijkt. Met als resultaat 
dat de stroming zich meer naar achter op het 
lichaam verplaatst, waardoor een renner min-
der zuigkracht dus minder vormweerstand 
ondervindt. ‘Je kunt het vergelijken met de 
putjes op een golfbal. Dit maakt het oppervlak 
ruw en juist daardoor vliegt het balletje veel 
verder dan eentje zonder reliëf. Dankzij de 
putjes neemt de vormweerstand veel verder af 
dan de wrijvingsweerstand toeneemt. En dat is 
precies wat er ook gebeurt bij het gebruik van 
Speed Gel.’

‘ Nog een wereld te winnen op het gebied 
van aerodynamica in wielersport’

THEMA: AUTO/MOTOR/WIELERSPORT 
ALS RESEARCH LAB

‘Fietsen en pakken zijn nog 
lang niet geoptimaliseerd’
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Skinsuit
Het gaat hierbij om kleine korreltjes die op de 
benen van renners moeten worden gesmeerd. 
Met wiskundig-fysische modellen rekende de 
TU/e uit dat Speed Gel de luchtweerstand met 
3 procent kan reduceren. Helaas is het gebruik 
van deze gel, anders dan tijdens de Triathlon, 
door prof wielrenners niet toegestaan. De UCI 
stelt namelijk dat attributen die enkel als doel 
hebben om aerodynamisch voordeel te gene-
reren niet zijn toegestaan. Blocken: ‘De bond 
beschouwt Speed Gel kennelijk als een soort 
materiaaldoping. Zou het een lichaamsbe-
schermende gel zijn geweest, dan zou het 
gebruik waarschijnlijk wel mogen. Met andere 
woorden: een korrelige zonnecrème met het-
zelfde effect, is mogelijk wel toegestaan.’
Het principe van ruwe oppervlakken om zo de 
luchtstroming positief te beïnvloeden wordt 
eveneens toegepast op de skinsuits. Met suc-
ces. Metingen in de windtunnel laten zien dat 
eengoedeskinsuit4tot5procentminder
luchtweerstand heeft dan een gewoon pak. De 
hoogleraar voegt hier aan toe dat wanneer er 
in het kielzog van een renner in een skinsuit 
ook nog eens een motor rijdt, dit een extra 
voordeelvan9procentoplevert.

Tijdwinst ploegentijdrit
De professor zegt nog legio voorbeelden te 
kunnen geven van praktische aerodynamica 
verbeteringen in de wielersport. Zo werd hij 
benaderd door de Performance Manager van 
Team Jumbo-Visma voor advies over de meest 
gunstige volgorde van renners gedurende een 
ploegentijdrit. ‘Met 8 renners zijn er in totaal 
40.320 combinaties mogelijk, waarvan er 
slechts 8 worden gebruikt. Wij hebben alle 
 fysiologische kenmerken van de Jumbo-Visma 
renners gescand. Een speciaal computerpro-
gramma bracht vervolgens de luchtweerstand 
van iedere individuele renner in kaart en die van 
de hele tijdrittrein. Dit werk droeg bij aan de 
sterke prestatie van Team Jumbo-Visma tijdens 
de ploegentijdrit van de Tour de France vorig 
jaar (27,6 km) waar ze 20 seconden sneller 
waren dan de sterke INEOS ploeg.’ 

Wereldrecord
Actueel noemt Blocken de deelname van TU/e 
aan het programma ‘Wereldrecord’ van Canvas. 
De uitzending op 17 februari besteedde aan-
dacht aan de snelste beklimming van de Alpe 
d’Huez, die nog altijd op naam staan van Marco 
Pantani. ‘Heel wat ploegleiders weten niet welke 
rol aerodynamica speelt bij beklim mingen of 

afdalingen. Voor dit programma hebben wij 
berekeningen uitgevoerd en houdingsgerela-
teerde aanbevelingen gedaan. Kort samengevat 
komt het er op neer dat naarmate de klimmers 
allemaal meer rechtop zitten, ze allemaal een 
groter aerodynamica voordeel hebben.’

Ontwerpparameters oneindig
De vraag die oprijst is welke aerodynamica 
verbeteringen in de wielrennerij inmiddels hun 
weghebbengevondennaarconsumentenfiet-
sen en in hoeverre er op dit gebied nog winst 
valt te behalen. Naar het oordeel van Blocken 
zijnfietsenenpakkennoglangnietgeopti-
maliseerd en is het aantal ontwerpparameters 
zeer groot en het aantal varianten haast onein-
dig. Alleen al een pak dat enkele malen is 
gewassen gedraagt zich volgens hem al 
anders dan een nieuw exemplaar. ‘Uiteindelijk 
vinden al die innovaties ook hun weg naar de 
consument. Vergeet daarbij niet dat een nieuw 
ontwikkeld pak pas tijdens een wedstrijd mag 
worden gebruikt als het daadwerkelijk in de 
winkel ligt. Voor de meeste fabrikanten van 
wielrenproducten is verhoging van hun naams-
bekendheid de primaire reden voor sportspon-
soring. Uiteindelijk willen ze allemaal meer van 
hun producten kunnen verkopen.’ ●
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‘Als twee  renners 
achter elkaar rijden, 
levert dit de voorste 
ook aero- 
dynamicawinst op’
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De ontwikkeling van Yamaha Motor Corporation is nauw verbonden met 
deevolutiediehetmerkdeafgelopen65jaardoormaakteophetgebied
van motorsport. Al meteen twee maanden nadat het Japanse concern in 
1955officieeltendoopwasgehouden,werdgestartmetcompetitief
racen ter promotie van product- en naamsbekendheid. Janssen legt uit 
dat motorraces destijds een belangrijke graadmeter vormden om te 
laten zien hoe goed een product was. Bedrijven konden zo de superiori-
teit van hun producten tonen. Deelname had echter ook een schaduw-
zijde, want wie geen podiumplaats of een goede klassering wist te beha-
len riskeerde een mogelijke daling van de verkoopkansen, aangezien de 
resultaten van de races direct gekoppeld waren aan de verkoop.

Aardverschuivingsoverwinning
De allereerste deelname aan de Mount Fuji Ascent Race in Japan met de 
YA1 pakte meteen goed uit. Met zeven YA1 motoren - deze machine was 
slechts vijf maanden te koop - slaagde Yamaha er in om bij de eerste 
tien te eindigen en zelfs alle drie de podiumplaatsen te veroveren. ‘Deze 
aardverschuivingsoverwinning betekende een klap in het gezicht van de 
gevestigde orde. Het bewijst hoe belangrijk de ervaringen uit de racerij 
zijn voor productinnovatie en het is tegelijkertijd een cruciaal verkoopin-

strument waarmee een fabrikant de potentie en prestaties van zijn 
 producten kan laten zien.’
Sinds die tijd is motorsport verankerd in de genen van de onderneming. 
Op elk motorcircuit of crossbaan is het merk wel vertegenwoordigd. Een 
van de huidige boegbeelden in de motorsport is Italiaan Valentino Rossi. 

Yamaha Motor Europe, branche Nederland:

Motorsport kweekvijver voor 
productinnovaties en veiligheids
verhogende systemen
Yamaha is al sinds de oprichting in 1955 actief in de motor-
sport. Het racing DNA zit als het ware verankerd in de 
bedrijfsvoering, vertelt Mario Janssen, Country Manager 
van Yamaha Motor Europe, branche Nederland. De consu-
ment heeft volgens hem veel baat bij de raceactiviteiten van 
het concern. ‘Er vindt een voortdurende kruisbestuiving 
plaats vanuit de racerij naar onze productiemotoren. Alleen 
de vertrekpunten zijn anders. Technische innovaties die er 
bij het motorracen op gericht zijn zo hard mogelijk te kun-
nen rijden, vertalen zich bij wegmotoren juist in systemen 
die bijdragen tot extra veiligheid, meer efficiency, een lager 
brandstofverbruik en dus CO2-reductie.’

THEMA: AUTO/MOTOR/WIELERSPORT 
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Mario Janssen: ‘Alle in de racerij opgedane ervaringen sijpelen 
 uiteindelijk door naar de wegmotoren’
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Daarnaast geldt ook Michael van de Mark als een talentvolle Neder-
landse motorcoureur die succesvol voor Yamaha rijdt tijdens het wereld-
kampioenschap Superbike (WSBK).

Gebruikersprofielen
Het optimaal tunen van racemotoren is volgens Janssen een ongoing 
proces. ‘Het is een uitdagend traject met talloze variabelen. Ieder circuit 
is immers anders. Dit betekent dat afstelling van motor en elektronica, 
het remvermogen, de tandwielverhoudingen, de traction control etc, 
 allemaal afgestemd moeten zijn op het type circuit. Zelfs de buiten-
temperatuur heeft invloed op de afstelling van de motor. Los van het 
 product kunnen uiteraard de knowhow van de monteurs en het talent 

van coureurs het verschil maken tussen winnen en verliezen. 
Alle in de racerij opgedane ervaringen sijpelen uiteindelijk door naar de 
wegmotoren,vervolgthij.‘Iederemotorfietswordtvervaardigdenafge-
steldaandehandvangebruikersprofielen.Inzo’nprofielzijnzaken
 opgenomen als het gemiddeld jaarkilometrage van de potentiële berijder, 
wel of geen duopassagier, het te vervoeren gewicht, sportief of tour en 
ga zo maar door. Allemaal elementen die helpen bij het bepalen van de 
optimale motorkarakteristiek, het veringpakket, de noodzakelijke elektro-
nische ondersteuning, tankinhoud etc.’

Traction control
Tot een van de meest aansprekende toepassingen die vanuit de motor-
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sport hun weg hebben gevonden naar weg-
motoren behoort naar het oordeel van de 
Country manager traction control. Dit redu-
ceert automatisch het motorvermogen op 
het moment dat er zich een kritische situa-
tie voordoet. Al dan niet in combinatie met 
hellingshoeksensoren zorgt dit systeem er 
voor dat een motorrijder ook in bochten 
grip op de weg houdt door tijdig, indien 
noodzakelijk, in te grijpen.
Andere interessante features waar motor-
rijders veel baat bij kunnen hebben noemt 
hij wheely control (dit voorkomt dat een 
machine bij te veel gas geven op het ach-
terwiel gaat rijden), slide control (voorkomt 
wegslippen in bochten), elektronische 
vering, Inertial Measurement Unit (IMU) en 
niet te vergeten de toepassing van lichtge-
wicht materialen zoals carbon en titanium. 
En dan is er nog de zogeheten Yamaha 
Chip Controlled Throttle (YCCT). Yamaha 
was de eerste fabrikant die deze technolo-
gie, direct vanuit de YZF-M1 MotoGP racer, 
sinds 2006 al toepast op de productiemo-
toren. Deze gepatenteerde elektronische 
gasregeling maakt het tevens mogelijk om 
verschillende rijmodi Rain, Tour, Sport in te 
stellen, waardoor de gasreactie kan wor-
den aangepast naar bijvoorbeeld de wens 
van de berijder. 

Quick shifters
Een redelijk nieuw fenomeen op motoren 
zijn quick shifters. Die zijn vergelijkbaar 
metdeschakelflippersaanhetstuurvan
een auto. Motorrijders kunnen daarmee 

zonder de koppeling te gebruiken op – of terugschakelen. Dit verhoogt 
zowel het comfort als de rijsensatie, zegt Janssen.
Hij noemt het opmerkelijk en fascinerend dat de wisselwerking tussen 
twee werelden die bijna diametraal tegenover elkaar staan uiteindelijk 
leidt tot een product dat de consument meer veiligheid, comfort en rij-
sensatie oplevert. ‘De motorsport zoekt de grenzen op om het maximale 
uit een machine te kunnen halen. De resultaten van de technische inno-
vaties die dit mogelijk moeten maken komen vervolgens terecht bij de 
dagelijkse wegmotoren. Alleen met een tegenovergestelde doelstelling: 
demotorfietscontroleerbaarhoudenendeberijdereenmaximaleveilig-
heid bieden zonder een afbreuk te doen op de rijsensatie.’

Brandstofbesparend injectiesysteem
Hijmaaktineenruimehalbenedende65jaarmotorevolutiedieYamaha

tot op heden heeft doorgemaakt aanschouwelijk. Alle machines die his-
torie hebben geschreven staan hier keurig in volgorde van productiejaar 
en hun palmares opgesteld. Het verschil tussen het exemplaar dat in 
1987aanDakarheeftmeegedaanendatuit2014ismarkant.Heteerste
exemplaar oogt nog log en zwaar en beschikt over een indrukwekkende 
benzinetank. De machine uit 2014 is aanzienlijk slanker, lichter en heeft 
een nauwelijks zichtbaar tankje. Dat is het resultaat van decennia race 
ervaring, zegt Janssen.
‘Bij motorraces wil je beschikken over zoveel mogelijk vermogen, maar 
tegelijkertijd zo min mogelijk brandstof meenemen om gewicht te bespa-
ren. Dit heeft geleid tot een doorontwikkeling van onze injectiesystemen, 
waarbij men gebruik maakt van meerdere injectoren. Ook wel primaire- 
en secundaire injectoren genoemd. Dit houdt in dat de secundaire injec-
tor pas in actie komt afhankelijk van de motortemperatuur, gasstand, 
toerental e.d. Het wordt nu in alle motoren toegepast en draagt bij aan 
een lager brandstofverbruik, lagere belasting van het milieu en dus 
 minder CO2-uitstoot.’

Elektrificatie
HetstaatvoorJanssenvastdatdemotorfietsmarktdekomendeperiode
verderzalelektrificeren.Hoesneldezetransitiebinnendemotorsport
zal worden doorgevoerd vindt hij moeilijk te beoordelen. ‘Motorracen is 
emotie. Zo’n hels accelererende machine moet de zintuigen kunnen prik-
kelen. Die moet je ruiken, horen, voelen…. Voor de branche ligt er een 
interessante opgave om dat stuk beleving te behouden tijdens het racen 
met zero emissie motoren.’ Voor wegmotoren ligt dat genuanceerder, 

meenthij.Daariselektrificatievolopinopmars.Yamahagaatde
komende jaren verschillende elektrische gemotoriseerde tweewielers 
introduceren. Of de focus komt te liggen op batterij-elektrische tractie of 
waterstof-elektrische aandrijvingen door middel van een brandstofcel, 
blijft nog even de vraag. ‘De actieradius van de huidige accu’s en de nog 
beperkte laadinfra kunnen een drempel opwerpen. Vandaar dat Yamaha 
ook de ontwikkeling van een brandstofcelmodel in ogenschouw neemt. 
Wij houden in ieder geval alle opties open.’ ●
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‘Yamaha is ook bezig met 
het ontwikkelen van een 
brandstofcelmotorfiets’ 



‘Laadpaal op wielen’ als living lab 

Dat rijden op zonne-energie in de dagelijkse praktijk goed haalbaar is bewijst het Solar Team Eindhoven (STE). 
De studenten van de TU/e wonnen in oktober vorig jaar voor de vierde keer op rij de Bridgestone World Solar Challenge. 
Zij deden mee in de klasse voor gezinsauto met de vier persoons Stella Era en lieten de concurrentie ver achter zich. 
Het resultaat was vooral te danken aan het extreem lage gewicht van de Stella Era, het aerodynamische ontwerp en de 
daaruit volgende grote actieradius van 1.200 tot 1.800 kilometer. Het uiterst effi  ciënte ontwerp kwam mede tot stand
 in nauwe samen werking met verschillende partijen uit de automotive sector, zoals Lightyear, Audi en Next Level 
Electronics (NLE).

Met de Stella Era, een gezinsauto die nagenoeg 
volledig onafhankelijk is van laadpalen, wil het 
Solar Team Eindhoven aantonen dat het rijden 
op zonne-energie voor productiemodellen 

mogelijk is, vertelt Yvo Elling. Hij is binnen het 
STE verantwoordelijk voor Strategie en Autono-
mie. Dit betekende concreet dat hij tijdens de 
3.000 kilometer lange rit van Darwin naar Ade-

laide voordurend moest waken over ‘de gezond-
heid’ van de Stella Era. ‘Het reglement van de 
organisatie is tamelijk streng. Teams moesten 
vóór een bepaalde tijd binnen zijn en op som-

Stella Era brengt rijden op 
zonneenergie dichterbij 
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mige trajecten was het bijvoorbeeld verboden 
om tussentijds bij te laden. Eén keer is het 
 voorgekomen dat we met nog slechts 1 kWu 
energie in de accu arriveerden nadat 1.200 kilo-
meter was afgelegd zonder dat mocht worden 
bijgeladen. Dat van de 14 deelnemers in de 
Cruiser Class uiteindelijk maar 3 teams de 
finishhaaldenbewijstdatdelathoogligt.’

4e generatie zonnecelauto
De Cruiser Class werd in 2013 geïntroduceerd 
om de World Solar Challenge (WSC) beter te 
laten aansluiten bij de praktijk van alledag. Het 
gaat in deze categorie niet om de snelste auto, 

maaromhetvoertuigdatuitblinktinefficiëntie,
comfort, design en technische innovaties. De 
Stella Era behoort inmiddels tot de vierde gene-
ratie zonnecelauto die de studenten van TU/e 
ontwierpen. Saillant detail is dat alle voorgan-
gers van dit model – Stella, Stella Lux en Stella 
Vie – tijdens de challenge glorieerden. Dat 
heeft, naast de knowhow van de studenten vol-
gens Elling tevens te maken met een gepassio-
neerde inzet. ‘Voor iedere Solar wedstrijd start 
een team van tot wel 26 personen met de 
bouw van een nieuw model. From scratch wel 
te verstaan, want de telkens veranderende 
richtlijnen van de WSC dwingen ons in feite om 

telkens een ander voertuig te ontwikkelen. Het 
is een beetje zoals in de beurswereld: resulta-
ten uit het verleden bieden geen garantie voor 
de toekomst. Wat niet wegneemt dat een 
nieuw team zoveel mogelijk voortborduurt op 
ervaringen met eerdere zonneauto’s. En zij krij-
gen daarbij ondersteuning van alumni van 
voorgaande teams.’

Rijdende laadpaal
De Stella Era werd ongeveer in één jaar gepro-
duceerd. De factor tijd vormde eigenlijk de 
grootste bottleneck, zegt Elling. Het ontwikke-
len en bouwen van een nieuwe auto in een jaar 
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De Stella Era weegt slechts 500 kilo 
en kan op één batterijlading zo’n 
1.200 kilometer rijden
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tijd is een heel stressvol proces. 
‘Het reglement van de WSC 
beperkt tegelijkertijd de designkeu-
zes. Een voertuig mag niet langer 
zijn dan vijf meter, het zonnepaneel 
magnietmeerdan5m2beslaan
en om het gewicht zo laag moge-
lijk te houden mogen de inzitten-
den idealiter niet meer dan 80 kilo 
per persoon wegen.’ 
Het productietijdpad omvat achtereenvolgens 
het design, de aerodynamica simulatie, het ont-
werpen van de body van de auto, vervolgens 
het creëren van de body en eindigt met een 
assemblage en test fase. 
Met als eindresultaat een ‘rijdende laadpaal’, 
want het Eindhovense team won eveneens de 
Smart Grid Pitch Competition. De prijs voor het 
beste idee dat bijdraagt aan duurzame elektri-
citeitsvoorziening. De Stella Era kan namelijk 
ook dienen als laadpaal en de extra opgewekte 
elektriciteit terugleveren aan andere auto’s of 
aan het energienet. 

Hoog motorrendement 
Dankzijde5m2siliconzonnepanelenophet
dak van de auto en een hoog motor rendement 

van98,5procenthoudthetenergieverbruik
bijna gelijke tred met de opgewekte energie. Zo 
kon de Stella Era de 3.000 kilometer van Dar-
win naar Adelaide met een gemiddelde snel-
heid van ruim 80 km/u rijden waarbij het 
slechts twee keer nodig was om extra bij te 
laden. 
Twee inwheel elektromotoren in de voorwielen 
zijn in belangrijke mate verantwoordelijk voor 
deefficiencywinst.Dievoorkomenimmers
mechanische verliezen. Bovendien zorgt de uit 
carbon (koolstofvezel) bestaande carrosserie 
voor een extreem laag voertuiggewicht van 
500kilo(incl.hetaccupakketvan125kilo).
Verder zijn de buitenspiegels vervangen voor 
camera’s wat weer een extra aerodynamica 
voordeel oplevert. Daarnaast speelde het feit 
dat de Stella Era vier personen kan vervoeren in 

het voordeel van het studenten-
team. ‘Het energieverbruik per 
persoon pakte in ons geval 
 relatief gunstig af vergeleken met 
concurrenten die over niet meer 
dan 2 zitplaatsen beschikten’, 
 verduidelijkt Elling.

Kennisuitwisseling
Hij bevestigt dat de praktijkervaringen die het 
Solar Team opdoet interessante toepassingen 
kunnen opleveren voor partijen uit de auto-
motive sector. ‘Er is absoluut een bepaalde 
mate van kennisuitwisseling en kruisbestui-
ving. Zo zat Tesla in de jury van de World Solar 
Challenge en heeft een van onze teamleden 
uitgenodigd voor een gesprek in San Francisco 
om daar eventueel aan de slag te gaan. Met 
Lightyear, een directe spin-off van het Solar 
Team, is eveneens sprake van kennisover-
dracht. Zowel op innovatief als commercieel 
gebied. Lightyear heeft bijvoorbeeld onze 
 carbonoven gebruikt voor het afbakken van het 
koolstofvezel dak van een van hun prototypes.’
Audi leverde het camerasysteem om het zicht 
rondom de Stella Era optimaal te kunnen moni-
toren en Next Level Electronics (NLE) de motor 
inverters (controllers). Die zijn nodig om het 
gevraagde vermogen te kunnen leveren. Het 
Solar Team heeft deze motor inverters voor het 
eerst toegepast en NLE heeft vervolgens de 
feedback gebruikt om hun product te 
 verbeteren. 

Goede marktpotentie
Behalve Lightyear zijn er nog weinig aanbie-
ders die brood zien in het op grotere schaal op 
de markt brengen van zonneauto’s. Toch zou 
dit op niet al te lange termijn best kunnen ver-
anderen, verwacht Elling. Wat de Stella Era zo 
goed maakt is het superlage gewicht, beklem-
toont hij. ‘De rolweerstand is extreem laag 
waardoor je als het ware over de weg glijdt. 
Het probleem is alleen dat carbon duur is en 
lastig te vervaardigen. Er moet dus een alterna-
tief komen voor carbon om de kosten te druk-
ken. Als dat lukt, biedt een zonneauto veel 
potentie. De actieradius is minimaal 1.200 kilo-
meter met een batterijlading; dat is meer dan 
voldoende voor iedere forens in Nederland.’ ●
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Yvo Elling (rechtsachter: ‘We willen aantonen dat het rijden op zonne-energie voor 
 productiemodellen mogelijk is’

‘ De Stella Era kan extra opge
wekte energie terugleveren’
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De onderneming bouwt een breed scala aan 
mobiele faciliteiten voor onder andere 
 promotie en marketing doeleinden, road-
shows, commandocentra tot en met rijdende 
medische applicaties en racetrailers. ‘
Alles is mogelijk’, zegt directeur Niels Ebbing. 
Ondanks het brede productieprogramma 
steunt de bedrijfsvoering op één principe: er 
worden geen concessies gedaan aan de kwali-
teit. Dit uitgangspunt levert de klant uiteindelijk 
geld op.
Gebroeders Ligthart bestaat al ruim 140 jaar 
en hield zich aanvankelijk bezig met het ver-
vaardigen van landbouwvoertuigen en eenvou-
dige carrosserieën. Vervolgens schakelde men 
over naar de bouw van echte trailers en tank-
wagens. Toen de volumebouw in zwang kwam 
en de productie van die voertuigen deels werd 
verschoven naar lage lonenlanden, besloot de 
onderneming zich te specialiseren. 

Meerdere marktsegmenten
Ligthart is actief in een aantal segmenten: 
generieke werkzaamheden voor de regionale 

Ligthart Mobiele Faciliteiten

Specialistische maatoplossingen en 
racetrailers met showroom uitstraling
Voor wie maatwerktrailers zoekt voor 
de meest uiteenlopende toepassingen 
is bij Gebroeders Ligthart Carrosserie 
en Tankbouw in Schagerbrug aan het 
juiste adres. 
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Niels Ebbing: ‘Het is heel goed mogelijk dat 
een door ons gebouwde commando trailer bij 

de (toekomstige)  Formule 1 Grand Prix van 
Nederland in Zandvoort een centrale rol kan 

gaan vervullen.’



Ben Leek (links) en Niels 
Ebbing: ‘Het afwerkingsniveau 
van deze Porsche trailer moest 
op verzoek van de klant even-
veel exclusiviteit uitstralen als 
de te vervoeren auto’s’ 
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markt;specialty’s(specifiekeproductendieeenstandaardproducent
niet aankan); bergingsvoertuigen en mobiele faciliteiten & race gerela-
teerde producten.
In de fabriekshal wijst Ebbing op een onderstel van een tanktrailer. ‘Die 
bouwen wij compleet vanaf nul op. Het gaat in dit geval om een klant 
die een tanktrailer wenst met een standaard applicatie. Die laat de 
opbouw door een andere partij verzorgen, maar wil beslist dat wij het 
chassis leveren.’ Als voornaamste reden geeft hij aan dat de opdracht-
gever meerdere tankwagens in gebruik heeft en uit ervaring weet dat 
het, rekening houdend met onderhoud, vervroegde afschrijving, levens-
duur etc, economisch rendabeler is om het onderstel bij Ligthart te 
bestellen. ‘Hoe langer producten van Ligthart op de markt zijn en hoe 
kritischer klanten kijken naar het optimaliseren van de levensduur, des 
te vaker klanten bij ons terug komen omdat onze trailers op de lange 
duur kosteneffectief blijken te zijn.

Porsche racetrailer
Een eind verderop staat een enorme racetrailer die is bestemd voor het 
Porsche Centrum Gelderland om het transport van zeer exclusieve 
auto’s te verzorgen. Het afwer-
kingniveau is bijna onwerkelijk. 
Geconserveerdealuminiumprofie-
len aan de buitenzijde en overal 
led-verlichting aan de binnenkant. 
Het is inderdaad specialistisch 
maatwerk, erkent Ebbing. ‘Het lijkt 
wel het interieur van een show-
room. De klant wil het zo. Die kon 
voor een dichte autotransport-
trailer eveneens terecht bij een 
andere aanbieder. Alleen niet met 
hetzelfde afwerkings- en kwaliteitsniveau. Toen die klant een vergelijk-
baar exemplaar van ons tijdens een race event ontwaarde meldde hij 
zich direct met de boodschap: doe ons er ook zo een…..’

Mond-tot-mond reclame
Zo gaat het vaak, vervolgt hij. ‘De beste aanbeveling is mond-tot-mond 
reclame. Kwaliteit wordt altijd herkend en dan komen de klanten bijna 
vanzelf. Dat betekent niet dat we er niet hard voor moeten werken om 
het bedrijf hier aan de gang te houden maar het helpt wel. Dat is niet in 
de laatste plaats de verdienste van het hele team, waarin mijn rol 
beperkt is, dat zich met grote passie inzet. Producten van Ligthart die 
de weg opgaan zien we eigenlijk, anders dan voor de reguliere service 
beurt, nooit meer terug.’
Dat geldt overigens niet voor de klanten, voegt hij er onmiddellijk aan 
toe. Een aantal jaren geleden leverde Ligthart aan ThijssenKrupp, een 
Duits bedrijf dat innovatieve staal-oplossingen op het gebied van 
 voertuigchassis ontwikkelt, een promotie/presentatietrailer. ‘Onlangs 
klopten ze opnieuw bij ons aan voor een tweede exemplaar. Want, zo 
oordeelde men, dat voertuig verdient zichzelf terug.’

Uitschuiftrailer met terras
Hoewel de meeste klanten afkomstig zijn uit Duitsland, België en 
Nederland, loopt er op dit ook een tender voor de Verenigde Arabische 
Emiraten. ‘Die vinden in de wereld niet zo makkelijk een partij die tege-
moet kan komen aan al hun eisen en wensen die ze aan hun promotie-
wagens stellen. Het bedrijf dat dit toekomstige voertuig moet volstou-
wenmetartificialintelligencebevindtzichsowiesoalinNederlanddus
dan is een plus een al gauw twee.’
Tot een van de meest bijzondere opdrachten behoorde volgens Ebbing 
de bouw van een uitschuiftrailer van twee verdiepingen met een terras 
op een van de uitschuifbare delen ten behoeve van producttrainingen, 
demo’s en racegames. 

Mobiele commando trailer
Naast het leveren van gesloten auto transport trailers, vervullen produc-
ten van Ligthart tevens een belangrijke functie tijdens grote events en in 
de racewereld. De onderneming heeft namelijk tal van faciliteiten 
gebouwd voor partijen die ze nu verhuren. Zoals mobiele commando-
centra. Een soort zenuwcentrum waar alle communicatiestromen 

 tijdens een event samenkomen en 
worden gemonitord om zo de veilig-
heid te waarborgen en de verkeers-
stromen te reguleren. Tot de inzetge-
bieden van zo’n mobiele commando 
unit behoren bijvoorbeeld de intocht 
van Sinterklaas, Koningsdag en 
schaatsevenementen in het Thialf 
stadion in Heerenveen. Zelfs 
 Defensie maakte er eind vorig jaar 
gebruik van om ervoor te zorgen dat 
het feestelijke onthaal van de 

JSF-toestellen gladjes zou verlopen. Ebbing: Het is heel goed mogelijk 
dat de commando trailer bij de (toekomstige) Formule 1 Grand Prix van 
Nederland in Zandvoort een centrale rol kan gaan vervullen. ‘

Nieuwe bergingsvoertuigen
Op de vraag welke voertuiginnovaties voor Ligthart interessant zijn om 
op in te spelen, antwoordt Ebbing dat er in toenemende mate behoefte 
bestaat aan voertuigen waarvoor minder fysieke handelingen nodig 
zijn. ‘Dit betekent zoveel mogelijk functies automatiseren.’ Voor een van 
de grootste auto transporteurs van Nederland hebben we een systeem 
ontworpen waarmee de oprij platen automatisch in- en uitschuiven. Een 
andererelevanteontwikkelingnoemthijdeversneldeelektrificatievan
het voertuigpark. Op dit moment is het onveilig om elektrische auto’s 
met de bestaande bergingsvoertuigen te transporteren, vanwege het 
risico dat het accupakket oververhit raakt en er onderweg brand uit-
breekt. ‘Er zijn dus andere bergingsvoertuigen nodig en wij zijn bezig 
om die te ontwikkelen.’ ●

THEMA: AUTO/MOTOR/WIELERSPORT 
ALS RESEARCH LAB

‘ We zien onze voertuigen 
eigenlijk nooit meer 
 terug’
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Begin februari organiseerde de sectie 
RAI Automotive IndustryNL samen met 
RAI CarrosserieNL een workshop Robo-
tica. Gastheer was VDL Weweler in 
Apeldoorn. Dick Aalderink en Peter van 
Wilgen verzorgden namens het bedrijf 
een presentatie en een rondleiding. VDL 
Wewelerheeftdelaatstejarenflink
geïnvesteerd in robots. Waren er in 
1995nog2robotsingebruik,inmiddels
zijn dat er ongeveer 40. De robot is vol-
ledig geïntegreerd in het productieproces. De 
komst van robots bracht een sociale innovatie 
teweeg: mensen moesten in plaats van spier-
kracht hun hersenen meer gaan gebruiken. 
Ookwerdergewerktineen5-ploegendienstin
plaats van een dagploeg.
Peter HaspelsvanValkWelding maakteduide-
lijk dat ook de lasrobot de afgelopen jaren een 
grote ontwikkeling heeft doorgemaakt. Dit 
maakt het niet meer noodzakelijk uitsluitend 

grote series te hoeven lassen. Bij kleine series 
en enkele stuks zijn lasrobots eveneens prima 
inzetbaar. Voor de nieuwste robots is zelfs 
geen robotkennis meer nodig.
Behalve lasrobots bestaan er uiteraard nog 
heel veel andere soorten robots. Paul Bakker 
van Fanuc Beneluxlietdeaanwezigenkennis
maken met de verschillende type robots. De 
onderneming vervaardigt maandelijks 11.000 
robots in Japan. Ook bij deze robots wordt de 

artificialintelligencesteedshogerwaar-
door het inleren van de robots steeds 
eenvoudiger wordt. Als laatste spreker 
trad Rik Grasmeijer van Fieldlab Indu-
strial Robotics op. Een organisatie die 
onderzoekt,onderwijstencertificeert
op het gebied van robots. Wanneer 
wordt overwogen om een robot in te 
gaan zetten moet volgens Grasmeijer 
de insteek niet zijn om de robot de 
menstelatenvervangen. Dewerknemer

en de robot moeten gaan samenwerken. En 
als het goed is wordt er straks door de robot 
meer gedaan dan wat de werknemer alleen 
kon doen. Verder is het volgens hem van 
belang om bij het overschakelen op robots te 
kijken of bijvoorbeeld het product of onderde-
len van het product aangepast kunnen wor-
den. Want een robot kan mogelijk meer dan 
een mens. Een andere mindset is dus zeker 
ook nodig. ●

ROBOTICA VEREIST ANDERE MINDSET 

DRIE PODIUMPLAATSEN VOOR WINNAARS 
FIETS INNOVATIE AWARDS

18

Voorde15ekeerorganiseerde
RAI Vereniging de verkiezing 
voor de Fiets Innovatie Awards. 
Intotaalwerden19fietsinnova-
ties van uiteenlopende aard aan-
geboden. De jury, bestaande uit 
voorzitter Kees Pereboom, Bas 
Pruyser, Hans de Looy, Martijn 

Kuiper, Harrie Hoitink en Arno 
Hackmann, bepaalde uiteindelijk 
drie winnaars: het Fizik Antares 
Versus Evo 00 Adaptive zadel 
van AGU, het Alvaro spatbord 
van Hesling en het Saris Motion 
Platform 1 MP1) van Juncker. 
De prijzen werden uitgereikt 

 tijdens de beurzen Bike Motion 
en E-bike Xperience in de 
Utrechtse Jaarbeurs.
De jury zei veel waardering te 
hebben voor het Antares Versus 
Evo 00 Adaptive zadel. ‘Dat is 
het eerste in een nieuwe reeks 
hoogwaardigefietszadelsvan

het merk Fizik die 
uitblinken in 
krachtoverbren-
ging, schokdem-
ping, stabiliteit en 
comfort.’
Met het Alvaro 
spatbord is het 
Hesling volgens 
de jury gelukt de 
kabels met een-
voudige clips 
onder het spat-

bord vast te zetten. Het Alvaro 
spatbord is vervaardigd van 
kunststof en heeft een strak 
design: licht in gewicht en 
 volledig recyclebaar. Het Motion 
Platform 1 (MP1) van het Ameri-
kaanse merk Saris brengt het 
dynamischefietsgevoelvanbui-
ten naar indoor trainingen, meldt 
het juryrapport. ‘De MP1 is com-
patibel met allerlei indoor trai-
ners, zowel ‘direct drive’als 
‘wheel-on’, van andere merken.’
De winnaars ontvingen de bij de 
prijzen behorende oorkondes uit 
handen van Steven van Eijck, 
voorzitter van RAI Vereniging. Op 
de foto de winnaars van de Fiets 
Innovatie Awards en de Fietsen 
van het Jaar 2020. ●
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VIJF ‘FIETSEN VAN HET JAAR 2020’ BEKROOND

Het bestuur van RAI Vereniging is verzwaard 
met drie nieuwe bestuurders: Petra de 
 Fluiter (Trek BeNeLux), Henk Makaske 
(Stella) en Jack Duis (CST). Het bestuur telt 
voortaan acht leden. Sectie  Fietsen wil met 
deze verzwaring het draagvlak voor haar 
beleid verbreden. Bovendien past de uitbrei-
ding bij het groeiend aantal leden van de 
sectie. Bestuursvoorzitter Huub Lamers 
(foto) is verheugd over de benoemingen: 
‘De mobiliteitswereld is volop in beweging 
endefietsheefthierineensteedsbelangrij-
kere rol.  Sectie Fietsen van RAI  Vereniging 
bouwt mee aan deze toekomst en heeft 
hierin een invloedrijke positie. Bovendien 
zijn steeds meer toonaangevende partijen 
lid en dat vraagt om een representatief 
bestuur. Ik ben blij met de kennis en erva-

ring die deze drie nieuwe bestuursleden 
inbrengen en ben er van overtuigd dat  sectie 
Fietsen  hiermee een nog krachtigere stem van 
defietsindustrieinNederlandenEuropakan
laten horen.’ ●

Het bestuur bestaat vanaf 1 april 2020 uit: 
•  Huub Lamers (voorzitter), 

Gazelle / Pon Bicycle Group 
•  René Veenhuizen (vice-voorzitter),  

Shimano Benelux
•  Walter van den Hoven, Schwalbe Nederland
•  Sten van der Ham, Accell Nederland
•  Charles Drapers, Pointed 
•  Jack Duis, CST 
•  Henk Makaske, Stella 
•  Petra de Fluiter, Trek BeNeLux

DRAAGVLAK SECTIE FIETSEN VERSTERKT 

De Batavus Finez is verkozen tot Fiets van 
het Jaar 2020. In de categorie E-bike van het 
Jaar ging de Trek Allant+ 7 er met de prijs 
vandoor. Speed E-bike van het Jaar werd de 
Gazelle Ultimate Speed 380. De Cannondale 
SuperSix EVO Hi_Mod Disc Dura Ace Di2 en 
de Trek Supercaliber 9.8 werden uitgeroe-
pentotrespectievelijkRacefietsenMTBvan
het Jaar. De awards werden uitgereikt door 
Steven van Eijck, voorzitter van RAI 
 Vereniging.
DejurykwalificeerdedeBatavusFinezals
déidealeallrounder.‘Defietsrijdtnietalleen
goed, maar is ook kwalitatief goed afge-

werkt en kent een robuust design.’
Lovend was de jury over het rijplezier dat de 
Trek Allant+ 7 biedt. Deze e-bike beschikt 
over een zeer krachtige performance motor 
en heeft een fraai design en clean uiterlijk, 
mede dankzij de weggewerkte kabels.
MetdeGazelleUltimateSpeed380fietsje
snel en gezond naar het werk, stelt de jury 
vast.‘Dezefietsweetdaarnoghetallerbe-
langrijksteaantoetevoegen:fietsplezier.’
Alsklassiekeronderderacefietsenbeschikt
de nieuwe generatie van de Cannondale 
SuperSix EVO Hi_Mod Disc Dura Ace Di2 
over een compleet nieuw frame met een lage 

aanzet achtertrein, volledig interne bekabe-
ling en aero eigenschappen. Voldoende 
kwalificatiesomzoweloppapieralsopde
weg een brede glimlach bij de juryleden 
teweeg te brengen. De jury omschrijft de 
TrekSupercaliber9.8tenslottealseen
 volbloed crosscountry-racebike. 
De winnaars v.l.n.r.: Pamela Slettenaar,  
Onno Kramer en Arend de Vries (Batavus); 
Mart van Blanken, Jack Duis (juryvoorzitter) 
en Ruben van Loon (Cannonadale); Erik van 
Houweling, Ellis Wiggers en Linda Slob 
(Gazelle) en Martin Sneeuw en Petra de 
 Fluiter(Trek). ●
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Erstaanvoor2025en2030ambitieuze
CO2-eisen voor de truckfabrikanten op de 
agenda, stelt hij. ‘Alle betrokkenen zullen 
hieraan een bijdrage moeten leveren. Dus 
ook brandstof- en energieleveranciers, 
bandenfabrikanten en over heden.’  Scania 
zegt dan ook een groot voor stander te zijn 
van de recent door het Ministerie van I&W 
aangekondigde proef met de Super Eco-
Combi. Scania heeft hier al uitgebreide 
ervaring mee  opgedaan en die is zeer 
positief.
Scania Transportlaboratorium is het eigen 
transportbedrijf van Scania dat het trans-
port verzorgt tussen de verschillende 
fabrieken in Zweden en de hoofdassem-
blage-unit Scania Production Zwolle. Hier 
worden in de dagelijkse praktijk nieuwe 
technologieën en nieuwe concepten aan 
de tand gevoeld. Al in 2014 kreeg Trans-

portlaboratoriumontheffingomop
bepaalde trajecten in Zweden met een 32 
meter combinatie te rijden. De afgelopen 
5jareniszo’n4miljoenkilometeraan
data en ervaring bij elkaar gereden. In de 
praktijk leverde dat volgens Scania een 
CO2-reductievanzo’n25procentop.
Dit betekent dat dit concept alle potentie 
heeft om een serieuze bijdrage te leveren 
aan de overall CO2-doelstellingen, vervolgt 
Van der Baan. ‘De EU heeft voor de hele 
branche ambitieuze CO2-doelen neerge-
zet. De bijdrage van de truckfabrikanten 
aan deze ambities is een verlaging van de 
CO2-uitstootmet15procentin2025en
zelfs 30 procent in 2030. De inzet van de 
Super EcoCombi is complementair en 
vergt geen grote investeringen van de 
branche. Het kan daardoor relatief snel 
worden toegepast.’ ●

Praktijkproeven Scania Super EcoCombi veelbelovend 

Zo bieden de verschillende voer-
tuigconfiguratiesdeberijdermaxi-

maal comfort dankzij het 
Smart-Cabin-concept. Hiermee 

wordt een ideale werkplek gereali-
seerd, waarbij alles draait om 
bedieningsgemak, comfort, digi-
talisering en connectiviteit. Voor-
beelden zijn de virtuel cockpit, 
een groot 12,3 inch mediascherm, 
het MAN SmartSelect bedienings-
systeem en de beschikbaarheid 
van de belangrijkste smartpho-
ne-apps via Android Auto & Apple 
Carplay. Andere highlights zijn het 
multifunctionele en verstelbare 
stuurwiel, een elektrische in het 
dashboard geïntegreerde hand-
rem, een stuurhendel die veilig 

schakelen mogelijk maakt en een 
sterk verbeterde in- en uitstap. 
Verder moeten diverse nieuw ont-
wikkelde assistentiesystemen, 
zoalsTurnAssist,TrafficJam
Assist en Lane Change Assist, het 
werk van de chauffeur veiliger en 
comfortabeler maken. MAN 
claimt dat de vernieuwde vloot op 
lange afstanden tot wel 10 pro-
cent brandstof bespaart vergele-
ken met de vorige generatie en 
daarmee eveneens een fors 
lagere CO2-reductie realiseert. ●

Nieuwe MAN smart truckgeneratie
MAN Truck & Bus heeft een nieuwe smart truckgeneratie gepresenteerd die volgens de onderneming ondernemers en 
chauffeurs alles moet bieden dat zij nu en in de toekomst van hun voertuig mogen verwachten. Centraal daarbij staan 
vooral de rust- en werkplek van de chauffeur en de verbeterde efficiency van de voertuigen.

Om de CO2-doelen te halen zullen alle stakeholders binnen transport en logistiek de handen inéén moeten slaan. Dat is de 
stellige overtuiging van Janko van der Baan, Managing Director van Scania Nederland.

Scania Transport Laboratorium heeft al 5 jaar en 
4 miljoen kilometer ervaring met de 32 meter lange 
combinatie. 

Chauffeurscomfort en verbeterde efficiency staan 
centraal bij de nieuwe MAN truckgeneratie

ECO TRENDS
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De Galloo Group, een recycleaar met meer dan 
40 vestigingen in Frankrijk, België en Nederland, 
is enthousiast. Zij staan te trappelen om de EU 
tehelpendedoelstellingenvoor2025ophet
gebied van hergebruik van plastics te behalen. 
In het Noord-Franse Halluin heeft het concern 
z’n eigen plasticrecycleraar in Galloo Plastics. 
Daar worden al meer dan twintig jaar plastics 

gescheiden en samengesteld voor de automo-
bielindustrie.Inmiddelszo’n50.000tonperjaar.
Scholz, een grote metaalrecycleraar met 200 
recyclingfaciliteiten wereldwijd, wijst erop dat 
in 2030 bijna een derde van een auto geen 
waarde meer heeft voor recycleraars omdat 
het plastics zijn. Het is restafval, zo luidt het. 
De onderneming wijst erop dat het dumpen 

van plastics op een 
afvalberg of verbran-
ding nu vaak goedko-
per is dan materiaalre-
cycling. Er zou een gat 
zitten tussen de econo-
mische haalbaarheid 
voor de recyclingsector 
en wat de (Europese) 
politiek als ideaal uit-
gangspunt ziet. Met 
andere woorden: als de 
politiek zijn zin krijgt, 

staat de winstgevendheid van materiaalrecy-
cling onder druk.
Honda Motor Europe stelt, bij monde van 
Recycling manager Julien van Damme, dat 
plasticrecycling de laatste jaren niet heeft stil-
gestaan. De technieken zijn zo goed geworden 
dat gerecyclede plastics vergelijkbaar zijn met 
nieuw geproduceerd materiaal. Het probleem 
is volgens hem dat positief gezinde wet- en 
regelgeving het gebruik van gerecyclede plas-
tics in de weg zit.
Een bedrijf als Volvo heeft zich ten doel 
gestelddatin2025minimaaleenkwartvan
het plastic dat in elke Volvo wordt gebruikt, 
gerecycled is. Nu is dat nog 16 á 17 procent. 
De grootste uitdaging van Volvo is momenteel 
om aan genoeg geschikt plastic te komen. 
Volvo meldt dat het ook best lastig is om som-
mige plastics te recyclen. Dat willen de Zwe-
den oplossen door die plastics te vervangen 
door andere materialen. ●

Verdrievoudiging plasticrecycling in 2025

De DAF CF Hybrid rijdt volledig 
elektrisch in stedelijke gebieden 
en maakt daarbuiten gebruik van 
schone dieseltechnologie. De 
‘innovation truck’ combineert 
daarmee het beste van twee 
werelden door in stedelijke gebie-
den zero emissie te rijden en daar-
buiten toch een grote reikwijdte en 
flexibiliteittehebben.
De DAF CF Hybrid Innovation 

trucks zijn uitgerust met de uiterst 
efficiënte10,8literPACCAR
MX-11-dieselmotor, een ZF elek-
tromotor en een speciale ZF 
TraXon-versnellingsbak voor 
hybrideaandrijflijnen.
De elektromotor wordt gevoed 
door een batterijpakket dat wordt 
opgeladen tijdens het rijden op de 
dieselmotor. De elektromotor fun-
geert dan als generator en levert 

energie aan de batterijpakket. 
De DAF CF Hybrid heeft, afhanke-
lijk van het totaalgewicht van de 

truck-trailer-combinatie, een volle-
digelektrischbereikvan30tot50
kilometer. ● 

Veldtest met DAF CF Hybrid schone stadsdistributietruck
DAF Trucks is de veldtest gestart om praktijkervaring op te 
doen met de CF Hybrid. De Nederlandse transporteur Peter 
Appel heeft twee van deze innovatieve trucks in gebruik 
genomen voor de bevoorrading van supermarkten in 
 centraal-Nederland. 

De ambitie van de EU is om op korte termijn 3 maal zoveel plastic te gaan recyclen. In 2025 moet Europa op jaarbasis 10 
miljoen ton gaan recyclen. Op dit moment ligt dit volume op 2,94 miljoen ton, slechts 6 procent wat in de markt voorhan-
den is. ARN inventariseerde de haalbaarheid van deze doelstelling bij verschillende marktpartijen.

De DAF CF Hybrid kan in binnenstedelijke gebieden tot 50 kilometer 
elektrisch rijden 

ECO TRENDS

Auto van de toekomst
In 2010 bestond een auto voor ongeveer 15% uit plastics en composieten. 
In 2030 is dat opgelopen naar 28%.*

*Bron: Prognos

2010 
15%

2030 
28%
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Het leveringsprogramma van Krone Trailer 
omvat zo’n beetje alles waar het goederenver-
voer behoefte aan heeft, met uitzondering van 
kippers en tanktrailers. Alle nieuwe voertuigen 
zijn afkomstig uit Duitsland en worden waar 
nodiginRotterdamgemodificeerdvoorde
Nederlandse markt. Voor de in- en verkoop van 
gebruikte trailers kunnen klanten terecht bij 
Krone-Used en voor verhuur bij Krone Fleet.
Menzing legt uit dat Krone vóór 2012 ook in 
ons land actief was.‘ Alleen hadden de werk-
nemers een Duits contract. Toen een van de 
directieleden overleed kwam men er achter 
dat de locale marktkennis eigenlijk onvol-
doende was en werd besloten tot de oprich-

ting van een eigen vestiging onder Nederlands 
bestuur.’

Stadsdistributie op de schop
Op de vraag welke marktontwikkelingen op dit 
moment dominant zijn antwoordt Menzing dat 
in de transitie naar schone en zuinige mobili-
teit lichtgewicht construeren snel aan belang 
wint.‘Deroepomelektrificatieenzeroemissie
maakt het onvermijdelijk dat stadsdistributie 
op de schop gaat. Als het gaat om CO2-reduc-
tie heeft Krone als innovatief bedrijf altijd al 
een voortrekkersrol vervuld.’ 
Hij benadrukt dat Krone al tien jaar geleden de 
EuroCombi ontwikkelde. Deze Duitse variant 
van de LZV werd destijds door de toenmalige 
lobby van de Deutsche Bahn de kop in gedrukt. 
‘Nu het alle hands aan dek is om de CO2-uit-
stoot te reduceren, is ook Duitsland gedwon-
gen om hiervoor oplossingen aan te reiken en 
opent dit de weg naar een bredere inzet van 
LZV’s in Europa. Zo verkopen wij bijvoorbeeld 
de dolly die daar bij hoort alsmede de aan-
hangers die eventueel in een LZV-combinatie 
kunnen rijden.’
Verder is Krone Trailer nauw betrokken bij de 
Super EcoCombi – twee trailers achter elkaar 
– waarvoor onlangs een uitgebreid testtraject 
is gestart. ‘Wij nemen actief deel aan de lobby 
binnen RAI Vereniging om dit nieuwe voertuig-
concept te laten slagen. Het is mijn over-
tuiging dat LZV’s en Super EcoCombi’s nood-
zakelijk zijn om de CO2-doelstellingen te 
kunnen realiseren.’

Gekantelde beeldvorming
Op het moment dat deze editie verschijnt is 
Krone Trailer als nieuw lid toegetreden tot de 
sectie RAI CarrosserieNL van RAI Vereniging. 
Het betekent voor de onderneming een her-
nieuwde kennismaking met de brancheorgani-
satie. Als verklaring voor de scheiding enkele 
jaren geleden geeft de managing director aan 
RAI Vereniging toendertijd vooral te zien als 
een brancheorganisatie zonder relevante 
beurs voor de eigen trailerbusiness. Kosten-
technisch leverde het lidmaatschap naar zijn 
oordeel onvoldoende voordeel op. Die beeld-
vorming is nu gekanteld, vervolgt hij. 

Politieke besluitvorming beïnvloeden
‘In de klimaatdiscussie komt er ongelofelijk 
veel op ons af: zero emissie stadslogistiek, 
een verplicht bandenspanningsysteem, de 
komst van de zogeheten VECTO-tool om de 
CO2-uitstoot en het brandstofverbruik van de 
gehele voertuigcombinatie te meten, de 
PIEK-certificeringvoorstilleproductenen
voertuigen en ga zo maar door. In zo’n sterk 
veranderend speelveld staat samenwerking en 
elkaar informeren centraal en is het cruciaal 
om onderdeel te vormen van een breed en 
krachtig samenwerkingsverband. Alleen bin-
nen zo’n platform als RAI Vereniging kun je de 
politieke besluitvormingsprocessen voor zijn 
en voorkomen dat er beleid komt dat in de 
praktijk niet goed gaat werken.’ ●

Sinds 2012 beschikt het Duitse familiebedrijf Krone officieel over een eigen vestiging in ons land. Krone Trailer BV in 
 Rotterdam maakt als volle dochter van Fahrzeugwerk Bernhard Krone GmbH, deel uit van een van de grootste 
 trailerbouwers in Europa. De onderneming mag zich inmiddels marktleider in Nederland noemen. Zo’n 20 tot 25 
 procent van alle verkochte trailers is afkomstig van Krone, zegt managing director André Menzing. Veelzeggend voor 
de ambities van Krone is de tekst in het logo: ‘We Deliver the Future’.

22

André Menzing: ‘Krone Trailer is nauw betrok-
ken bij de Super EcoCombi’

‘ LZV’s en Super EcoCombi’s nodig voor 
behalen CO2doelstellingen’
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‘Deelname aan een krachtig samenwerkingsverband is cruciaal om te 
voorkomen dat er beleid komt dat in de praktijk niet goed gaat werken.’
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MARKTANALYSE

In2019werdeenrecordaantal
van 420.000 nieuwe e-bikes in 
Nederland verkocht, een plus van 
2,6 procent ten opzichte van 
2018. De totale omzet uit de ver-
kopenvannieuwefietsensteeg
voor het 7e jaar oprij naar een 
nieuwrecordvan1,252miljard
euro. Met de e-bike als grote aan-
jager. Huub Lamers, voorzitter 
sectie Fietsen noemde de e-bike 
tijdens de bekendmaking van de 
Fietsen van het Jaar 2020 en de 
winnaars van de Fiets Innovatie 
Awards de ‘kip met de gouden 
eieren’. ‘De branche groeit en 
bloeit en kent tal van nieuwe toe-
treders die op de golven van het 
succes kansen zien.’ 
Afgelopen jaar werden 423.000 

e-bikes verkocht, goed voor een 
totale omzet van 868 miljoen 
euro. Dit is een ruime verdubbe-
ling ten opzichte van 2014 toen 
de omzet uit e-bikes 414 miljoen 
euro bedroeg. Gemiddeld 
besteedden consumenten afge-
lopen jaar 2.067 euro aan een 
e-bike.Deelektrischefietsismet
41,7 procent marktaandeel voor 
het tweede jaar op rij het meest 
verkochtetypefietsinNederland.
Op afstand volgt de citybike-stad-
fietsmet32,9procentenopde
derdeplekstaatmet10,9procent
marktaandeeldekinderfiets.
Inmiddels wordt bijna 70 procent 
van de totale marktomzet uit de 
verkopenvanelektrischefietsen
behaald. 

Consumenten gaven gemiddeld 
1.243 euro uit aan een nieuwe 
fiets;hethoogstebedragooit.●

Ebike is kip met de 
gouden eieren

Verkopen fietsen in Nederland
 

 2019 2018 2017 2016 2015
Totaal 1.007.000 1.011.000 957.000 928.000 983.000
w.v.
Ebikes  423.000  410.000 296.670 269.120 275.240

Opbrengst wegenbelas
ting naar 6,1 miljard euro
De afgelopen tien jaar is het 
bedrag dat autorijdend Nederland 
betaalt aan wegenbelasting (mrb) 
met 1,1 miljard euro gestegen tot 
naar raming 6,1 miljard euro dit 
jaar. 
Nederlandse autobezitters gaan 
in 2020 in totaal 147 miljoen euro 
meer betalen aan mrb dan vorig 
jaar. Dit komt onder meer door 
een groeiend wagenpark, hogere 
tarieven,endefijnstoftoeslag,
ook wel ‘roettaks’ genoemd. In 
totaal verwachten het Rijk en pro-
vincies volgens het CBS bijna 6,1 
miljard euro te innen.De motorrij-
tuigenbelasting bestaat uit een 
rijksdeel en deel bestemd voor 
provincies.HetRijkverwacht 131

miljoen euromeerteinnen.De
opbrengsten van het Rijk stijgen 
onderanderedoorinflatiecorrec-
tie van het tarief en door een 
groeiend wagenpark. Daarnaast 
stijgen de opbrengsten van het 
Rijk 49miljoen eurovooraldoor
invoeringvandefijnstoftoeslag
per 2020. 
Provincies merken niets van de 
invoeringvandefijnstoftoeslag.
Die is namelijk alleen van toe-
passing op het rijkstarief. Dit jaar 
verwachten zij gezamenlijk onge-
veer 16miljoen euromeerte
innen. ●

Opbrengsten 
motorrijtuigenbelasting
 
 2020 2019 2018 2017 2010
Totaal 6,1 5,9 5,8 5,7 5,0
w.v.
Rijk 4,4 4,3 4,2 4,1 3,6
Provincies 1,7 1,6 1,6 1,6 1,4

Bron: RAI Vereniging/BOVAG/GfK

Bron: Rijksbegroting



25RAI VERENIGING 
MAGAZINE #2 
APRIL 2020 

MARKTANALYSE

Het aantal stekkerauto’s in Neder-
landisin2019met43procent
gestegen tot 203.636 eenheden 
per 1 januari dit jaar, zo blijkt uit 
cijfers van RVO Nederland. Daar-
mee is het aantal volledig elektri-
sche auto’s en plug-in hybrids 
sinds2015meerdanverdubbeld.
De meest populaire volledig elek-
trische auto is de Tesla Model 3, 
waarvaneropditmoment29.937
rond rijden. Op de tweede plaats 
komtdeTeslaModelS(12.950)
gevolgd door respectievelijk de 
NissanLeaf(9.131)endeVW
Golf(6.963).

Bij de plug-in hybrids staat de 
Mitsubishi Outlander met een 
totaalvan22.548geregistreerde
voertuigen bovenaan de ranglijst, 
met op enige afstand de Volvo 
V60PHEV(12.541)endeVWGolf
(10.529).
Onslandteldeperultimo2019
bijna51.000publiekeensemi-
publieke (snel)laadpalen en onge-
veer 100.000 private laadpunten. 
Dit betekent dat er op een park 
van zo’n 143.000 stekkerauto’s 
ongeveer 1 publiek of semi- 
publieke laadpaal per vier EV’s 
beschikbaar is. ●

In2019ishetaantalgestolen
 wpersonenauto’s met slechts 2,1 
procent afgenomen tot 7.107 een-
heden. Het jaar ervoor was de 
daling nog ruim 12 procent . 
Vooral oudere personenauto’s en 
lichte bedrijfswagens worden 
mindergestolen. 
Een en ander blijkt uit cijfers van 
het Landelijk Informatiecentrum 
Voertuigcriminaliteit (LIV). 
 Volgens Hendrik Steller, Manager 
van het LIV is de sterke daling van 
voertuigdiefstallen die de afgelo-
pen jaren werd gerealiseerd 
 voorbij. ‘We lijken de ondergrens 
te hebben bereikt. Voldoende 
reden om de aanpak niet te laten 
verslappen en vol in te blijven 
 zetten op preventie en samen-
werking bij de opsporing.’
Personenauto’s tot 3 jaar oud 
(+11,1%), zware bedrijfswagens 
(+44%)enbrom/snorfietsen

(+7%) lieten tegen de trend in een 
toename van het aantal gestolen 
voertuigen zien. Circa drie kwart 
van alle gestolen personenauto’s 
is ouder dan 3 jaar. Dit geeft aan 
dat een voertuigbeveiligings-
systeem niet alleen op jongere, 
maar zeker op oudere voertuigen 
zinvol kan zijn.
Het terugvindpercentage over alle 
voertuigcategorieën is licht geste-
gennaar35,6procent.Ditcijferis
het laagst bij personenauto’s van 
3tot6jaar,namelijk29procent. 
Opvallend noemt het LIV de toe-
name van het aantal aangiften 
van verduisterde voertuigen: in 
2019warenditer1254tegen751
in2018. Hetaantalmotorfietsen
dat het afgelopen jaar onvrijwillig 
van eigenaar verwisselde nam 
opnieuwaftot1.579machines,
een daling van 1,4 procent. Meer 
dandehelftvandemotorfietsen

wordt gestolen in Amsterdam- 
Amstelland, Haaglanden en Rot-
terdam-Rijnmond, aldus het LIV. ●

Ondergrens voertuig
diefstal lijkt bereikt 

 
Nederland: ontwikkeling aantal stekkerauto’s 
(per 1 januari)

 2019 2018 2017 2016 2015
Totaal  203.626 142.786 119.412 112.068 87.531 
w.v.
Plugin hybride 95.885 97.702 98.217  98.903  78.163
Volledig elektrisch  107.536 44.984 21.115 13.105 9.368
Waterstof  215  50  41 30 –

Ontwikkeling voertuigdiefstal

 2019 2018 
Totaal 23.636 23.127 +2,2%
w.v.
Personenauto’s  7.107 7.261  2,1%
Bestelwagens 1.330 1.479  10,1%
Vrachtwagens 62 43 +44,0%
Aanhangwagens/opleggers  629  658  4,4%
Motorfietsen 1.579 1.602 - 1,4%
Brom/snorfietsen 12.929 12.084 + 7,0%

Bron:Landelijk Inform
atie-

centrum
 Voertuigcrim

inaliteit
 (LIV)

Bron: RVO Nederland

Verdubbeling aantal 
 stekkerauto’s
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GO!FACTOR

Dat Marco Schillemans idolaat is van het merk 
Ford, is niet verwonderlijk. Hij werkt al 27 jaar 
voor Ford Nederland en is nu business  
 development manager op de after sales 
 afdeling. Het model Mustang staat in zijn 
 prioriteitenlijstje bovenaan. Deze Ford Mustang 
Convertibleuit1966iszijntweedemodel,
 vertelt hij. ‘Daarvoor reed ik in een Mustang 
cabrioI(nline)6uit1965.Eenschitterende
wagen, maar mijn hart gaat nog sneller 
 kloppen van de 4,7 liter V8 versie. Die kon ik na 
een lange zoektocht in 2018 kopen van een 
Amerikaan die in Parker Florida een art gallery 
bestierde.’ 
Volgens Schillemans staan beelden van de 
Mustang bij velen op het netvlies gebrand. De 

wagen kreeg destijds namelijk grote bekend-
heid door onder andere de spectaculaire 
achtervolgingssceneindefilmBullitt,waarbij
Steve McQueen met ’s werelds meest 
 iconische muscle car door de straten van San 
Franciscoscheurde.DeMustangfigureerde
bovendienindeJamesBondfilmGoldfinger.
‘Na aankomst in Nederland per boot eind 2018 
ontving ik trouwens een anekdotisch bericht 
van de verkoper. Parker Florida was namelijk 
zojuist getroffen door een hurricane van de 
categorie5.Hijbedanktemijvoorhetredden
van de Mustang. Een omgevallen boom zou de 
wagendefinitiefhebbenvernietigd.Ikgebruik
hem puur als hobby auto. Dit houdt in dat ik 
deze Amerikaanse krachtpatser minimaal een 

keer per maand warm rijd om hem in conditie 
te houden. Als het even kan gebeurt dit natuur-
lijk door deelname aan toertochten. Zoals 
laatst tijdens het 1001 Mustang event in België 
op de Ford testbaan in Lommel. Uiteindelijk 
kwamen daar 1.326 Mustangs bij elkaar. Die 
zijn allemaal in een parade gaan rijden, 
waarmeeeenofficieuswereldrecordwerd
gevestigd.’ ●

Iconische muscle car Marco Schillemans, business development manager 
op de after sales afdeling van Ford Nederland 
Ford Mustang Convertible uit 1966
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UITGESPROKEN

In deze rubriek laten we 
personen aan het woord die 
betrokken zijn bij of werk-
zaam in de mobiliteits-
wereld. Dit keer Karin van 
den Berg Hulshoff, partner 
van Riders Vision, verant-
woordelijk voor Business 
Development, Dealers en 
Marketing

Wat is uw favoriete 
vervoermiddel? 
De vrijheid die mijn eerste auto, 
een Suzuki Swift, mij heeft gege-
ven maakt hem favoriet. Dat 
gevoel van vrijheid ervaar ik ook 
op elektrische  scooters. 

Wat vindt u van het 
 mobiliteitsbeleid in Nederland?
Op een bepaalde manier is het 
mobiliteitsbeleid vastgeroest. 
Onze producten zijn High Tech 
maar in de branche blijft men 
 achter. Het mobiliteitsbeleid, zeker 
ook bij onderdelen van de over-
heid, is nog steeds voor een groot 
deel gebaseerd op oude funda-
menten. Ik mis in het complete 
mobiliteitsdebat de elektrisch aan-
gedreven motor, motorscooter en 
scooter met een actieradius van 
meerdan150km.Wanneerde
overheid meer zou stimuleren zou-
den mensen, zeker forenzen, graag 
voordezevormvanfileverminde-
rende schone mobiliteit kiezen.

Wat zou u als eerste veranderen 
als u het voor het zeggen had?
Zorgen voor een brede stimulering 
en promotie vanuit overheid en 
werkgevers om meer ruimte te 
geven aan andere vormen van 
elektrische mobiliteit. Er wordt een 
additionele subsidie over wogen 
voor de overstap naar een elektri-

sche auto. Trek dit breder zodat 
consumenten ook over kunnen 
stappen naar elektrisch aangedre-
ven motoren en scooters. 

Vindt u dat het kabinet voldoende 
aandacht schenkt aan vervoers-
alternatieven, zoals de bus, de 
fiets of gemotoriseerde twee-
wielers?
Defietswordtalsterkgepromoot
als vervoersalternatief. E-motoren 
en scooters zijn al langer beschik-
baar en deze markt is volwassen 
geworden met kwalitatieve pro-
ducten waarbij afstand, comfort 
en snelheid geen enkele belemme-
ring meer vormen. De plek op de 
weg en meerijden met het verkeer 
voor elektrische tweewielers is 
heel effectief door een breed palet 
van45,70en120kmuurvarian-
ten. Dit kan veel effectiever onder 

aandacht worden gebracht, zeker 
met een extra rijbewijscategorie. 
Met het verkeer ‘mee’ kunnen 
 rijden is effectiever, rustiger en 
 veiliger. 

Zou u zelf bereid zijn tenminste 
1 keer per week de auto voor het 
werk te laten staan?
Zeer zeker. Een werkdag zonder 
gebruik van de auto is juist heel 
prettig. 

Met welke politicus zou u wel 
eens van gedachten willen 
 wisselen? 
Met minister Stientje van Veld-
hoven. Met haar zou graag in 
gesprek gaan over mensen, milieu, 
mobiliteit en wonen.  Wanneer we 
in een vroeg stadium innovatieve 
mobiliteitsoplossingen, zoals elek-
trisch aangedreven motoren en 

scooters, laten meewegen in de 
plannen in combinatie met zonne-
panelen en ledverlichting leidt dat 
tot een beter leefklimaat, minder 
vervuilende mobiliteit en een struc-
turele reductie van CO2. 

Hoe ziet het Nederlandse 
 verkeersbeeld er over tien 
jaar uit?
Dan zijn over 10 jaar zijn zero 
emissie zones uitgebreid in en 
rond de steden. De eerste (nog 
afgeschermde) trajecten voor 
autonoom rijdende auto’s zijn een 
feit. De bredere diversiteit die de 
bevolkingsgroei met zich mee 
brengt zal automatisch leiden tot 
een behoefte aan meer differen-
tiatie in het aanbod van vervoer-
middelen. Laat de overheid, maar 
vooral ook het bedrijfsleven, nu al
op deze ontwikkeling anticiperen. ●

 
 
 

Karin van den Berg Hulshoff
‘ Stimuleer overstap naar elektrisch  
aangedreven motoren en scooters’
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SPECIALIST IN BEELD

Startschot  voor ‘The Automotive  
Learning Community’

Om er voor te zorgen dat goed opgeleid technisch personeel voor de 
Automotive sector behouden blijft, is Van Berkel tevens programma 
manager bij het Automotive Center of Expertise (ACE). Hij geeft in die 
functie leiding aan het opzetten van ‘The Automotive Learning Commu-
nity. Een goed opgeleide beroepsbevolking vormt een pijler onder onze 
economie,  verduidelijkt Van Berkel. ‘Dat is ook cruciaal voor het realise-
ren van oplossingen bij de vele maatschappelijke uitdagingen op dit 
moment, zoals verduurzaming, verstedelijking en vergrijzing.’ 
Hij wijst er op dat RAI Automotive Industry NL op dit gebied de afgelo-

pen jaren tal van initiatieven heeft ontplooid. Het is volgens hem zaak 
om nu een volgende stap te zetten, waarbij de sectie als bruggenhoofd 
fungeert tussen Industrie, onderwijs en kennisinstellingen. Inzet en 
 ontwikkeling van cross-sectorale technologieën zijn naar zijn mening 
belangrijke factoren, tijdens maar ook na de studietijd. Dit juist ook in 
relatie tot het door ontwikkelen van het menselijk kapitaal. ‘Deze insteek 
vraagt een aangepast blikveld, waarbij verschillende sectoren deels 
dezelfdekwalificatiesvragenendusnietalleendebehoeftevandesec-
tor zelf. Het is velen duidelijk dat de Automotive sector een goede sec-
tor is om de professionals van morgen op te leiden, het is dan ook met-
een een uitdaging deze professionals te behouden. Focus op instroom 
alleen is dus niet afdoende, ontwikkeling en behoud is minstens zo 
belangrijk.’ 
Met The Automotive Learning Community (TALCOM), een van de 
belangrijkste projectenbinnenhetAutomotiveIndustrieHumanCapital

programma, verwacht RAI Automotive Industry NL nieuwe stappen te 
kunnen zetten. Het project voorziet in het creëren van een adaptieve 
leeromgeving en een leercultuur die aanzet tot permanente ontwikke-
ling, waarin werkenden, werkgevers en onderwijsinstellingen een Leven 
Lang Ontwikkelen (LLO) als een vanzelfsprekend onderdeel zien van het 
arbeidsproces. ‘Uit dit programma zal een blijvend opleidingsaanbod 
voor de Automotive professional ontstaan, geënt op ontwikkeling gedu-
rende zijn of haar gehele loopbaan en gebaseerd op de behoeften van 
werkgevers. Dit maakt het mogelijk om invulling te blijven geven aan de 
noodzaak van goed geschoold technisch personeel voor de Neder-
landse Automotive Sector’, aldus Van Berkel. ●

Thomas van Berkel is binnen de sectie RAI Automotive Industry NL programma manager Human Capital. 
Een belangrijk strategisch thema waarbij de som van kennis, competenties en sociale vaardigheden, 
waarmee organisaties economische en maatschappelijke waarde kunnen creëren, centraal staan. Mede 
daarom zet de sectie in 2020 flink in op een Leven Lang Ontwikkelen (LLO).

 
‘ Ontwikkeling en behoud is 
minstens zo belangrijk als 
instroom van personeel’
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EYE CATCHER

PSTFabriek ARN naar 
HKS Scrap Metals
ARN heeft de PST-fabriek in Tiel verkocht aan HKS Metals, een topspeler in recycling. 
De overname is een mijlpaal voor ARN, onderstreept Olaf de Bruijn, directeur RAI Vereniging 
en tevens voorzitter van Stichting Auto & Recycling met een belang van 100 procent in ARN. 

ARN, met stakeholders RAI 
 Vereniging, BOVAG, FOCWA en 
Stiba, lanceerde de PST-fabriek in 
2011 omdat commerciële partijen 
op dat moment geen interesse 
hadden om dit voor hun eigen 
rekening en risico te doen. De 
Bruijn: ‘Wij vonden toen dat ARN 
de aangewezen partij was om 
hierin de benodigde stappen te 
zetten om de scherpe overheids-
eisvan95procentrecyclingvan
autowrakken te behalen. Een 
post-shredder activiteit was hier-
voor essentieel. Het moet gezegd 
worden: de technologie was voor 
een groot deel experimenteel, het 
was een zoektocht. De PST was 
en is z’n tijd vooruit.’

Toekomstbestendige  
 recycling
Volgens Ingrid Niessing, alge-
meen directeur van ARN Holding, 
bestond al bij de oprichting de 
intentie om de fabriek op enig 
moment over te dragen aan de 
markt. ‘Inmiddels is de markt er 
klaar voor. Met de overdracht aan 
HKS weten we dat de PST-fabriek 
in professionele handen komt en 
kan ARN zich verder richten op de 
rol van ketenregisseur in auto-
recycling. Daarmee draagt deze 
stap bij aan toekomstbestendige 
recycling.’
De overname kent uitdagingen. 
ARN heeft met HKS nadrukkelijk 

afspraken gemaakt over hoe de 
keten in de komende tien jaar de 
vereiste autorecyclingprestatie 
kan blijven behalen. ‘Borging van 
het systeem met de vereiste bij-
drage aan de recyclingprestatie 
moet intact blijven, dat hebben we 
goed vastgelegd’, zegt De Bruijn. 

ARN blijft monitoren
Hij benadrukt dat ARN de conti-

nuïteit en de prestaties blijft moni-
toren. ‘Belangrijk is dat er geen 
voorkeurspositie is voor de 
 shredders van HKS. Ook andere 
Nederlandse shredders hebben 
op non-discriminatoire basis 
 toegang tot de PST-fabriek voor 
levering van autoshredderresidu.’ 
Verder houden autodemontage-
bedrijven de vrijheid om te bepa-
len aan welk shredderbedrijf ze 

hun autowrakken leveren. Daar-
naast maakt De Bruijn er geen 
geheim van dat hij hoge 
 verwachtingen heeft van HKS. 
‘Een commerciële partij van dit 
niveau moet in staat zijn op 
 termijn het recyclingproces nog 
verder te verduurzamen.’ ●

Olaf de Bruijn (l) en Wout Kusters: ‘Borging van de vereiste bijdrage aan de recyclingprestatie blijft intact’
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Hoe maken wij de dienstregeling onder nor-
male omstandigheden? Elk jaar maakt NS een 
nieuwe dienstregeling die in december ingaat. 
Om die voor alle trajecten te laten kloppen 
moeten we rekening houden met een aantal 
aspecten. Om er een paar te noemen: we 
 zorgen bijvoorbeeld dat we zoveel mogelijk 
mensen een zitplaats bieden, dat iedereen 
genoeg tijd heeft om over te stappen en dat de 
reistijd van A naar B zo kort mogelijk is. De 
optimale balans daarin vinden is veel werk.
Op veel omstandigheden kunnen we ons voor-
bereiden. Denk bijvoorbeeld aan de zomer-
maanden, met minder reizigers en dus minder 
treinen. Of aan het begin van het studie- en 
schooljaarmetmeerreizigers, waardoorer
meer treinen rijden. Ook op incidentele 
 wijzingen bereiden we ons voor. Denk aan 
 tijdelijke werkzaamheden aan het spoor of een 
evenement zoals de Nijmeegse vierdaagse. 
Ongeveer een maand voor de dag van uit-
voering, zoals wij dat noemen, worden deze 
incidentele wijzigingen gepland. Ook bij 
 incidentele gebeurtenissen, zoals een grote 
voetbalwedstrijd gaan planners vol aan de bak 
om te zorgen dat er extra treinen kunnen  
rijden. Maargoed,datgaatdanomeenpaar
trajecten, niet om het aanpassen van de 
 complete dienstregeling voor heel Nederland 
in slechts enkele dagen.
Door de Coronacrisis moest de dienstregeling 
voor het hele land en in een paar dagen 
 worden omgebouwd door een klein team plan-
ners. Op een donderdag zijn we daar mee 

begonnen en na een weekend doorwerken was 
de basisdienstregeling op maandag gereed. 
Vervolgens moesten de planners nog steeds 
rekening houden met overstappen en zorgen 
dat de mensen die de trein hard nodig hebben 
zo goed en zo snel mogelijk van A naar B kun-
nen komen. En natuurlijk speelt ook de 
beschikbaarheid van onze eigen mensen een 
rol, want ook wij hebben te maken met zieke 
collega’s. Het is allemaal gelukt en sinds 21 
maart rijdt NS volgens een speciale basis-
dienstregeling en vertrekt er op alle stations in 
Nederland twee keer per uur in beide richtin-
gen een trein. 
Ik ben enorm trots op onze mensen. Een col-
lega verwoordde het onlangs mooi: “Wij zijn 
van het vervoer en wij gaan door.” En zo is het. 
Ik ben blij dat we op die manier kunnen zorgen 
dat artsen, verpleegkundigen en alle mensen in 
cruciale beroepsgroepen op het werk kunnen 
komen. ●

Tjalling Smit, 
directeur Commercie & Ontwikkeling NS

Wij zijn van het vervoer 
en gaan door!
Anderhalve maand geleden hadden wij ons de omvang en de impact die de 
Coronacrisis heeft op ons leven niet voor kunnen stellen. De overheid heeft 
ingrijpende maatregelen doorgevoerd, het dagelijks leven is stilgevallen en het 
aantal reizigers met de trein is drastisch gedaald. Daarom hebben wij op 21 
maart een speciale, aangepaste basisdienstregeling ingevoerd. Het is niet voor 
het eerst dat we dat doen, maar nooit eerder op deze manier en in deze 
omvang. Omdat dit ook geen dagelijkse kost is voor NS geef ik graag een 
inkijkje in hoe we dat hebben gedaan. 

GASTCOLUMN
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Axel Sprenger, USCALE
De zogenaamde early adopters verwachten dat de kinderziektes
in de infrastructuur en de elektrische voertuigen nu zijn opgelost. 
De realiteit is echter anders: de prestaties van de e-cars kunnen 
de verwachtingen niet bijbenen.
BRON: EINDHOVENS DAGBLAD

NOS.nl
Kabinet: 4000 euro subsidie op middenklasse elektrische auto
BRON: TWITTER

Thérèse de Vroomen, woordvoerster RDW
Eenopgevoerdee-bikediebovende25kilometerperuurtrapon-
dersteuning biedt is onder voorwaarden toegestaan. De RDW moet 
deomgebouwdeelektrischefietshebbengekeurdenvastgesteld
hebbendatdefietsvoldoetaanalleeisendiebijdespeedpedelec
horen. In de praktijk blijkt dat mensen in de meeste gevallen de 
keuring achterwege laten. In dat geval verandert de status van het 
voertuignietenisheteenillegaalopgevoerdeelektrischefiets.
BRON: TWEEWIELER

Sjoerd Filmer van het studentenraceteam TUe
We willen in 2023 meedoen aan de 24 uur van Le Mans, met een 
elektrische auto die je in twee minuten kunt opladen. Het eerste 
doel is: opladen binnen de tijd waarin je een benzinetank vult. Ook 
dat zou al razendsnel zijn. Maar niet onmogelijk, want tests met 
een Model 3 Tesla hebben al uitgewezen dat het in 7 minuten kan.
BRON: BNR

Dutch Mobiliteit Innovations
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zoekt creatieve en 
innovatieve start-ups, scale-ups en andere ondernemers die met 
hun oplossing de overgang naar duurzaam reizen en een circulaire 
economie versnellen.
BRON: TWITTER

Tjeerd van Ditshuizen, DAF Trucks
Ze werken in Brussel dag en nacht om zo snel mogelijk beade-
mingsapparaten te kunnen produceren. Daarvoor zijn onderdelen 
nodig die voldoende voorhanden zijn. DAF heeft besloten 1.000 
motoren die nodig zijn voor beademingsapparaten te doneren.
BRON: EINDHOVENS DAGBLAD.

William Bontes, CFO Louwman Group
Zo namen we onlangs een belang in Mobility Investment Group, 
een bedrijf dat alle vormen van vervoer toegankelijk maakt met één 
kaart of app. Ook hebben we een belang in WeGo carsharing en 
fietsvoordeelshop.Hetgaaterominmobiliteittevoorzien,daar
waar automotive vroeger vooral de verkoop van auto’s betrof. Van 
AnaarB;fietsend,indedeelauto,methetOV,oftochmaarindie
private leaseauto?
BRON:FINANCIEEL MANAGEMANAGEMENT

Arjen van Veelen, journalist 
Koester die vrijheid, verdedig haar desnoods met hooivorken. Hoe? 
Doorjeeigenfietsteomarmeninplaatsvanweggooielektronica.
Anders is het straks een start-up uit Silicon Valley of een slimmerik 
in China die bepaalt of Rotterdam-Zuid bestaat.
BRON: NRC

Reactie Kamerleden coalitiepartijen
De verhoging van de snellaadprijs bij Ionity is een stap terug in de 
tijd. Gaat het zo zijn dat de overheid op allerlei manieren elektrisch 
rijden stimuleert en subsidieert (via de bpm, mrb en bijtelling) en 
dat private partijen excessieve winsten gaan maken? 
BRON: RTL Z.

Robert van den Hoed, lector energie en innovatie 
Hogeschool van Amsterdam 
De reactie van Kamerleden is ‘krampachtig’. Een service waarbij je 
de accu’s van je auto binnen tien minuten vol hebt geladen is een 
hogere vergoeding meer dan waard. Die 8 euro was niet realis-
tisch.79centperkWhiseenreëelprijsvooreensnelledienst.
BRON: RTL Z

IN HET NIEUWS

De wereld verandert snel en 
automotive loopt daarbij voorop. 
Jonge mensen hechten veelal 
meer waarde aan gebruik van 
een auto, dan aan het bezit.



Van28februaritotenmet1maartstondfietspleziercentraaltijdensBikeMotion
Benelux. Een belangrijk onderdeel dat traditioneel veel exposure en media- 
aandachtvoordefietsbranchegenereerdebetrofdebekendmakingvande
 winnaars Fiets van het Jaar 2020 en de uitreiking van de Fiets Innovatie Awards, 
beide georganiseerd door RAI Vereniging. ●

Bike Motion 
Benelux

ALV RAI VERENIGING EN 
ZOMERBORREL
24 juni
Voor leden en alle secties RAI 
Vereniging
Amtrium, RAI Amsterdam

COLLECTIEVE RAI-STAND IAA 
HANNOVER
24 t/m 30 september
Voor leden RAI CarrosserieNL
Hannover, Duitsland

MOBILITEITSDINER
9 november
Diner met prominente gasten uit 
de mobiliteitsbranche, politiek, 
overheid en wetenschap
Glazen Zaal, Den Haag

SUPPORT 2020
13 t/m 16 mei
Event voor mensen met een 
bewegingsbeperking
Jaarbeurs Utrecht

NORTH AMERICAN 
 INTERNATIONAL AUTOSHOW
9 t/m 11 juni
Michican, USA

(Alle data zijn onder voorbehoud 
i.v.m. de Coronacrisis. Voor een 
actuele update van de bijeenkom-
sten check de website van RAI 
Vereniging: www.raivereniging.nl)

COMMERCIAL VEHICLE SHOW
28 t/m 30 april
Tentoonstelling bedrijfswagens, 
trailers en bussen
NEC, Birmingham
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