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Het lijkt er op dat Nederland van de hele COVID-19 pandemie niets 
heeft geleerd. De wegen stonden tot de ‘milde lockdown’ opnieuw 
stampvol en de verkeersdrukte was tot dan toe minstens zo hoog als 
tijdens het pre corana tijdperk. De bezettingsgraad van NS bevindt 
zich al weer op 75 procent en dat van het overige OV op 70 procent. 
De verklaring hiervoor is simpel: iedereen stond na de versoepelin-
gen in september te popelen om weer naar  kantoor te gaan. Wat 
mee speelt is dat er de afgelopen periode bovengemiddeld veel 
occasions zijn verkocht. De ver-
wachting was juist dat dankzij 
hybride werken – deels op kan-
toor of op andere locaties – de 
druk op het wegennet en gedu-
rende de spitsmomenten in het 
OV zou afnemen. Het tegendeel 
is waar. Daar is een aantal oorza-
ken voor aan te wijzen. De regie 
om hybride werken te faciliteren 
ontbreekt, nog los van het feit dat 
dit voor ongeveer de helft van de Nederlandse beroepsbevolking 
geen optie is. Daarnaast zorgt een aantal autonome processen 
sowieso al voor een extra belasting van het wegennet. Zo groeit het 
goederentransport, bij een tegenvallende economie, nog altijd met 
zo’n 3 procent. Bij een gunstige conjunctuur voorzien alle reken-
meesters zelfs een toename van 26 procent van het wegtransport. 
Daar komt bij dat er het komende decennium één miljoen woningen 
moeten worden bijgebouwd. Het is evident dat dit zorgt voor een 
enorme toename van het aantal verkeersbewegingen. De druk op de 
infra wordt nog eens extra verhoogd doordat de  bevolking de 
komende 20 jaar met zo’n 2 miljoen mensen groeit. Mijn conclusie 
luidt dan ook dat als de overheid nu niet investeert in infrastructuur 
en mobiliteit en geen afspraken maakt met werk gevers om hybride 
werken enigszins te coördineren, het faliekant misgaat. Uitstel is 
geen optie, want bij de uitbreiding van het wegennet en de aanleg 
van extra spoor gaat het om projecten met een looptijd van al gauw 
10 tot 15 jaar. Ondertussen blijft het infrastructuurbudget structureel 

achter bij de mobiliteitsvraag. De afgelopen jaren is het budget voor 
mobiliteit en bereikbaarheid als percentage van het BBP zelfs fors 
afgenomen. Op dit moment is tijdens de formatiebesprekingen de 
discussie over de verdeling van de beschikbare budgetten al in volle 
hevigheid los gebarsten, maar de ervaring leert helaas dat het minis-
terie van IenW er als sluitpost vaak bekaaid afkomt. Dat is onterecht, 
want mobiliteit houdt de economie draaiende en draagt bij aan ons 
welvaarts- en welzijnsniveau én aan een inclusieve samenleving. 

Voor RAI  Vereniging reden om bij de 
kabinetsformatie in te zetten op een 
structureel investeringsbedrag voor 
mobiliteit van gemiddeld 3,0 miljard 
euro per jaar en daar bovenop nog 
eens 1,5 miljard euro voor onder-
houd. Om de mobiliteit van de toe-
komst vorm te geven zijn de doel-
stellingen die zijn opgenomen in het 
Fit-for-55 programma van de Euro-
pese Commissie, het thema van 

deze editie, eveneens cruciaal. Dit pakket geeft immers de kaders 
aan en levert de randvoorwaarden om slimme en groene mobiliteits-
oplossingen te ontwikkelen en aan te reiken. Tal van spelers binnen 
de mobiliteitsbranche zijn hier al volop mee actief en nemen het 
voortouw met de introductie van opmerkelijke innovaties die een 
substantiële bijdrage leveren aan CO2-reductie (zie pag. 6 t/m 19 ). 
Het is wel zaak dat de overheid al die ontwikkelingen faciliteert, de 
juiste kaders schept en de goede keuzes maakt. Het domste wat ik 
het kabinet heb horen roepen dat iedereen van het gas af moet zon-
der er rekening mee te houden dat Nederland juist met dat gasnet 
beschikt over een gouden infrastructuur om straks met waterstof bij-
voorbeeld huizen te verwarmen. Uiteraard is waterstof slechts één 
van de vele oplossingen. De overheid kan ook besluiten om hybride 
werken goed te regelen om zo de mobiliteit via het beter spreiden 
van werktijden te ontlasten. Er is dus daadkracht van de overheid 
nodig. Een nieuw kabinet moet daarom duidelijke keuzes maken en 
nu eindelijk eens grote besluiten durven nemen. ●

DR. STEVEN VAN EIJCK
Algemeen voorzitter RAI Vereniging

‘ Uitstel van investeringen 
in mobiliteit en infra is 
geen optie’

Kabinet staat voor grote 
mobiliteitskeuzes
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Vraag naar H2 trucks komt op stoom
Om op de toekomstige vraag naar waterstoftrucks te anticiperen is 
 Holthausen Clean Technologie twee jaar geleden een joint-venture met het 
Amerikaanse Hyzon Motors aangegaan. De markt voor H2 voertuigen begint 
nu echt in een stroomversnelling te komen, vertelt directeur Carl Holthausen. 
‘Als slechts een paar procent van alle trucks in Europa op waterstof over-
schakelt, dan spreek je al gauw over gigantische aantallen.’ 
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Zeven ton CO2-reductie per vrachtwagen dankzij SolarOnTop
IM Effi  ciency is in november gestart met de productie van het SolarOnTop 
systeem. Dit speciaal voor vrachtwagens ontwikkelde gepatenteerde 
 zonne-energie systeem draagt er toe bij het goederenvervoer over de weg 
substantieel te verduurzamen. De op trailers geplaatste zonnepanelen 
 zorgen er voor dat de dieselmotor minder wordt belast om energie te 
 leveren voor de elektronica aan boord. Dat levert volgens directeur Martijn 
Ildiz jaarlijks al gauw 5,5 procent brandstofbesparing per truck op. Dat 
scheelt gemiddeld 2.300 liter diesel per truck, overeenkomend met ruim 
7 ton CO2-reductie well-to-wheel.
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Het verkoopaandeel van EV’s in de totale afzet van personenauto’s in de 
wereld is inmiddels verdubbeld ten opzichte van vorig jaar en bedraagt 
nu 7 procent.  
 Volgens marktanalist Ram Chandrasekaran van Wood Mackenzie was 
de afgelopen 3 jaar een duidelijke trend zichtbaar, waarbij de afzet van 
EV’s tegen het einde van het jaar versnelde. ‘Waarschijnlijk zal de EV- 
verkoop in de tweede helft van 2021 daarom beter zijn dan het verkoop-
volume van 2,4 miljoen elektrische voertuigen in het eerste halfjaar. De 
huidige trend wijst op een niveau van iets meer dan 6 miljoen voor het 
volledige jaar, met meer dan 2,5 miljoen exemplaren in zowel China als 
Europa.’ Ook in Nederland, waar de verkoop van elektrisch aangedreven 
auto’s tot en met juni bijna verdubbelde tot 70.281 eenheden, kwam 
de EV-markt goed op stoom. Er werden in die periode 16.245 volledig 
 elektrische auto’s verkocht, 15.886 plug-in hydbrides en 38.150 
 hybrides. ●

Wereldwijde verkoop EV’s naar 6 miljoen stuks
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Tweede lustrumfeest voor 
Scooter Recycling Nederland (SRN)

Het landelijke netwerk van SRN 
bestaat inmiddels uit meer dan 
180 inleverpunten en ruim 65 
scooterdemontagebedrijven. 
Zij zorgen ervoor dat de eigenaar 
zijn oude scooter kosteloos kan 
inleveren. Het SRN-erkende 
demontagebedrijf verwijdert de 
milieubelastende materialen 
zoals olie, brandstof en de accu. 
Deze materialen worden vervol-
gens ingezameld en gerecycled. 
Sommige onderdelen worden 
gedemonteerd en als gebruikt 
onderdeel verkocht. Het metaal 
dat overblijft, wordt via een shred-
derbedrijf teruggewonnen voor 
hergebruik. Door de materialen 

duurzaam te recyclen en te 
 verwerken in nieuwe producten 

dragen de deelnemers van SRN 
bij aan de circulaire economie.

Volgens de nieuwe bestuursvoor-
zitter van SRN, Martijn van Eiken-
horst, heeft de branche zich ste-
vig geprofessionaliseerd en biedt 
duurzame mobiliteitsoplossingen. 
‘Recycling is hiervan een belang-
rijk onderdeel, daar zijn steeds 
meer bedrijven zich van bewust. 
Voldoende reden dus voor een 
feestje. Het tienjarig bestaan van 
ons landelijke netwerk is met 
recht een mijlpaal waar we samen 
met de industrie trots op mogen 
zijn. Deze mijlpaal vormt tegelij-
kertijd de start van een landelijke 
campagne om scooterrecycling 
onder de aandacht van consu-
menten te brengen.’ ●

Het is inmiddels precies tien jaar geleden dat RAI Vereniging samen met BOVAG de Stichting Scooter Recycling 
Nederland(SRN)hebbenopgericht.Metalsdoeldecirca1.2miljoenbrom-ensnorfietsendieinonslandrondrijden 
– na gemiddeld ruim 10 jaar – aan het eind van hun levenscyclus op een verantwoorde manier te recyclen.

De verkoop van elektrische voertuigen groeit dit jaar naar verwachting tot ruim 6 miljoen stuks, meldt het mondiale 
onderzoeks- en adviesbureau Wood Mackenzie. In de eerste zes maanden van dit jaar was al sprake van een 
 verdrievoudiging van de EV-verkoop, vergeleken met de eerste helft van 2020.

SRN beschikt inmiddels over een landelijk netwerk van 180 inleverpun-
ten en ruim 65 scooterdemontagebedrijven. 

In Nederland werden in de eerste 6 maanden 16.246 volledig 
 elektrische auto’s verkocht (+12%), terwijl de vraag naar plug-in  
 h  ybrides verdrievoudigde tot 15.886 eenheden.



Toch is er nog altijd een groep van 30 procent 
die in zomermaanden een risico neemt door 
zich niet volledig beschermd te kleden. Warmte 
en gebrek aan comfort zijn 
hier de belangrijkste redenen 
voor. Volgens RAI Vereniging 
is juist op dit punt de afgelo-
pen jaren veel vooruitgang 
geboekt bij de ontwikkeling 
van motorkleding.
Tom Crooijmans, voorzitter 
sectie Motoren van RAI Vereni-
ging zegt verheugd te zijn dat 
zoveel motorrijders hun ver-
antwoordelijkheid nemen, 
maar benadrukt dat nog altijd 
30 procent ervoor kiest om 

zich in de zomer niet altijd volledig te bescher-
men. In de winter ligt dit percentage lager, circa 
14 procent. Crooijmans: “Mede dankzij steeds 

beter beschermende motor kleding, is het aantal 
overleden motorrijders in het verkeer in de afge-
lopen 30 jaren meer dan gehalveerd. In 2020 
telde Nederland desondanks nog 42 dodelijke 
slachtoffers. Ongeveer 40 procent van deze 
dodelijke ongevallen is eenzijdig. Dat moet en 
kan minder, te beginnen door altijd volledig 
beschermd de weg op te gaan.”
Het onderzoek toont verder aan dat 28 procent 
van de motorrijders zou overwegen volledig 
beschermd te rijden als er meer aanbod in 
 stijlvollere kleding zou zijn. ●

Meerderheid motorrijders altijd 
volledig beschermd de weg op

Volgens ACEA, de koepelorganisatie van de Europese auto-industrie, 
kampt de EU met een ernstig gebrek aan elektrische oplaadpunten 
langs het wegennet in de meeste EU-lidstaten. Tien EU-lidstaten zouden 
zelfs over geen enkel oplaadpunt beschikken per 100 kilometer op 
belangrijke wegen.
Tot de landen met het laagste aantal laadpunten per 100 kilometer 
behoren Litouwen (0,2), Griekenland (0,2), Polen (0,4), Letland (0,5) en 
Roemenië (0,5). 
ACEA wijst er op dat 18 EU-lidstaten over minder dan 5 laadpunten 
beschikken binnen een straal van 100 kilometer en dat er in slechts 
4 meer dan 10 oplaadpunten per 100 kilometer zijn te vinden. Van de 
landen waar überhaupt geen laadpunt per 100 kilometer aanwezig is 
bedraagt ook het marktaandeel van EV’s (met uitzondering van 
 Hongarije) minder dan 3 procent.
ACEA noemt de situatie des te schrijnender aangezien de Europese 
Commissie onlangs, als onderdeel van het ‘Fit fot 55-klimaatpakket, 
heeft voorgesteld dat de CO2-uitstoot van nieuwe personenauto’s in 

2030 55 procent lager moet zijn dan het niveau in 2021. Daarmee ligt de 
lat aanzienlijk hoger dan de 37,5 procent CO2-reductie die drie jaar gele-
den werd vastgesteld. Dit betekent dat Europese autofabrikanten de 
komende jaren miljoenen elektrische auto’s op de markt zullen moeten 
brengen om deze uitdagende nieuwe doelstelling te halen. ●

Nederland koploper op het gebied van laadinfra 
Nederland behoort binnen Europa met 47,5 laadpunten per 100 kilometer tot een van de weinige positieve  
uitzonderingen en eindigt daarmee als koploper in de top 5 van landen met de hoogste laadpuntendichtheid.
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Circa 70 procent van alle motorrijders gaat in de zomer altijd volledig beschermd de weg op, zo blijkt uit onderzoek 
van DirectResearch in opdracht van RAI Vereniging. Volgens RAI Vereniging laten deze cijfers zien dat de meeste 
 motorrijders veiligheid zeer serieus nemen. 

Mede dankzij steeds beter beschermende 
 kleding is het aantal overleden motorrijders in 
het verkeer de afgelopen 30 jaar meer dan 
gehalveerd.

Aantal laadpunten per 100 kilometer weg in de EU

Top 5: meeste aantal Top 5: minste aantal
laadpunten per 100 km  laadpunten per 100 km
1. Nederland  47,5 1. Litouwen  0,2
2. Luxemburg  34,5 2. Griekenland  0,2
3. Duitsland  19,4 3. Polen  0,4
4. Portugal  14,9 4. Letland  0,5
5. Oostenrijk   6,1 5. Roemenië  0,5

BRO
N

: A
C

EA



Holthausen Clean Technologie houdt zich 
 primair bezig met zero emissie en mobiliteit. 
Het bedrijf vormt in de praktijk als ontwikke-
laar de ‘kraamkamer’ voor waterstofproducten 
op basis van brandstofceltechnologie. 
 Aanvankelijk lag de focus op waterstof-
applicaties voor aggregaten, boten en drones, 
maar geleidelijk werden de projecten 
groter en complexer en verschoof 
het accent naar waterstof aangedre-
ven veegwagens, bestelwagens en 
trucks. Om grotere volumes te 
 kunnen accommoderen is een deel 
van de productie inmiddels onder-
gebracht bij Hyzon Motors Europe.

De fabriek van Hyzon Motors Europe 
in Winschoten geldt als het produc-
tiecentrum voor heel Europa. Hoe 
groot is de belangstelling voor H2 trucks in de 
(internationale) transportwereld?
Die is overweldigend. Niet alleen vanuit 
Europa, maar ook daarbuiten. De orders stro-
men binnen. Voor dit jaar staan er rond de 80 
waterstoftrucks in de planning. Dat is al bijna 
het dubbele vergeleken met vorig jaar. Ik zeg 

er wel eerlijk bij dat we die planning mogelijk 
niet gaan halen in verband met de stagne-
rende materiaal-, onderdelen- en grondstoffen-
leveringen als nasleep van de coronapande-
mie. Op basis van de geschreven orders kan 
de productie volgend jaar versnellen naar 200 
tot 300 H2 trucks om in de komende jaren te 

groeien tot 2.000 eenheden. Voorlopig concen-
treert de verkoop zich op de EU. Een uitzonde-
ring betreft de levering van 1.500 zware water-
stoftrucks aan Nieuw Zeeland. Die worden 
tussen nu en 2026 in gedeelten afgeleverd. 
Binnen Europa lopen er orders voor Oostenrijk, 
Frankrijk, Spanje, Finland, het Verenigd Konink-

rijk, Schotland en niet te vergeten Duitsland. 
De Duitse afzetmarkt ontwikkelt zich exponen-
tieel. Daar zijn twee redenen voor: de infra-
structuur met om de 150 kilometer een water-
stoftankstation is er uitstekend en de overheid 
kent een ruimhartige subsidieregeling voor 
transporteurs die op waterstof willen over-

schakelen.

Hoe zit het met Nederland?
Nederland loopt eigenlijk nog een 
beetje achter. De tankinfra is nog 
niet goed op orde, hoewel er wel 
mondjesmaat nieuwe stations 
 bijkomen. De teller staat nu op 9 
grote waterstoftankstations met 
daarnaast een flink aantal kleinere 
die moeten gaan opschalen zodra de 
vraag toeneemt. Positief is dat de 

bouw van tankvoorzieningen in volle gang is. 
Misschien zou het sneller kunnen, maar eerlijk 
gezegd zijn we in ons land met waterstofinfra 
al vele stappen verder dan met elektrische 
laadinfra voor trucks. Want waar vindt een 
transporteur in Nederland een openbare laad-
paal om zijn elektrische vrachtwagen op te 

Om op de toekomstige vraag naar waterstoftrucks te anticiperen is Holthausen Clean Technologie twee jaar 
geleden een joint-venture met het Amerikaanse Hyzon Motors aangegaan. De markt voor H2 voertuigen begint 
nu echt in een stroomversnelling te komen, vertelt directeur Carl Holthausen. ‘Als slechts een paar procent van 
alle trucks in Europa op waterstof overschakelt, dan spreek je al gauw over gigantische aantallen.’ Het is de 
bedoeling dat er volgend jaar tussen de 200 en 300 waterstoftrucks de Groningse fabriek van Hyzon in 
 Winschoten verlaten. De komende jaren moet dat aantal opgeschaald worden naar respectievelijk 1.000 en 
2.000 voertuigen. De belangstelling vanuit Europa is volgens Holthausen gigantisch.
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‘ De vraag naar H2 trucks 
in de wereld is over
weldigend’

Holthausen Clean Technology 
met Hyzon Motors Europe 
op weg naar 2.000 waterstoftrucks 
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Carl Holthausen: ‘We doen er 
alles aan om waterstoftrucks 
betaalbaarder te maken in grote 
volumes in de markt te zetten’
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kunnen laden? Het zijn vooral gemeenten en 
de bouwwereld (huizen- en wegenbouw) die in 
waterstoftrucks investeren. Er zijn twee 
 factoren die de balans al gauw ten gunste van 
een waterstofvoertuig doen overslaan. Zo 
geldt de CO2-uitstoot bij aanbestedingen vaak 
als doorslaggevende factor. Er loopt op dit 
moment bijvoorbeeld een tender voor zeedijk-
verzwaring. Dat moet deels zero emissie 
gebeuren, omdat het om een Natura 2000 
gebied gaat. Verder speelt de invoering van 
zero emissie steden ons in de kaart. Je zou 
denken dat het dan juist om last mile delivery 
gaat met elektrische voertuigen. Er zijn echter 
nog onvoldoende logistieke hubs. Om toch te 
kunnen bevoorraden kiezen veel transporteurs, 
supermarkten en drankengroothandels er toch 
voor om dit met grote trucks te (blijven) doen 
en investeren daarom in waterstoftractie. Die 
zijn schoon én stil en hebben bovendien geen 
last van lastige venstertijden om te kunnen 
laden en lossen. In Amsterdam zijn er gebie-
den waar bevoorraders van supermarkten 
door omwonenden bloempotten naar hun 
hoofd geslingerd krijgen vanwege het vele 
lawaai dat zij veroorzaken, mede veroorzaakt 
door de koelcompressor op het voertuig. Met 
zero emissietrucks sla je twee vliegen in een 
klap: transporteurs zijn meteen verlost van het 
probleem met omwonenden én ze hebben een 
streepje voor bij de gemeente waar zij moeten 
leveren.

Waarom is gekozen Groningen als thuisbasis 
voor de fabriek van waterstoftrucks?
Dat is natuurlijk onze achtertuin. Het eerste 
dat bij de samenwerking met Hyzon Motors 
Europe voor ogen stond was om zo dicht 
mogelijk bij onze grootse potentiële afnemer 
Duitsland te zitten. Winschoten ligt 20 kilo-
meter van de Duitse grens en is een perfecte 
uitvalsbasis naar Scandinavië en de UK (via de 
Eemshaven). Groningen heeft ons bovendien 
groot gemaakt. Een andere belangrijke pre van 
Groningen is dat deze provincie de grootste 
energieleverancier is voor heel Nederland. In 
de Eemshaven staan 3 à 4 stroomcentrales. Er 
ligt hier een compleet netwerk aan bekabeling. 
Er komt via de COBRA-kabel vanuit Dene-
marken groene energie binnen en dat is met De bouw van tank voorzieningen voor  waterstof is in volle gang.
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de komst van de grootste Europese waterstof-
fabriek in Groningen ideaal om groene water-
stof te kunnen produceren. Niet voor niets 
heeft de Europese Commissie Groningen 
 uitgeroepen tot Europa’s eerste ‘Hydrogen 
 Valley’.

Groningen heeft al enige tijd geleden het spits 
afgebeten met het in gebruik nemen van H2 
voertuigen. Wat zijn de ervaringen met water-
stof-elektrische techniek?
Zij zijn gestart met de eerste generatie H2 
voertuigen. Technisch leverde dit in de dage-
lijkse praktijk, enkele kinderziektes daargela-
ten, eigenlijk nooit problemen op. De grootste 
uitdaging betrof het acceptatieproces van de 

chauffeurs. Het vergde enige tijd en over-
redingskracht    om hen ervan te overtuigen dat 
zij met zero emissie voertuigen de ambassa-
deurs zijn van de nieuwe energietransitie. Het 
is belangrijk om hen mee te nemen in het hele 
besluitvormingsproces teneinde draagvlak te 
creëren. Dat is overigens uitstekend gelukt.

Wat zijn de ambities en verwachtingen van 
Holthausen Clean Technologie voor de langere 
termijn?
Als het gaat om waterstof zijn wij koploper. Er 
zijn wel andere partijen die er zich mee bezig 
houden, maar die bevinden zich nog in de ont-
wikkelingsfase. Alleen Hyzon/Holthausen en 
Hyundai bouwen op dit moment daadwerkelijk 

waterstoftrucks. Het is onze ambitie om het 
transitieproces naar zero emissie te versnellen 
en er alles aan te doen om waterstoftrucks 
goedkoper/betaalbaarder te maken en in 
 grotere volumes in de markt te zetten. Zo 
komt Nederland op de kaart te staan als 
waterstofland. Het begin is er. De bouw van 
een 150 tons waterstoftruck voor Nieuw 
 Zeeland is inmiddels gestart. Het gaat om drie 
trailers achter een trekkend voertuig. Een 
absolute megatruck, made in Winschoten. 
Uit een klein kikkerlandje aan de Noordzee... 
Dat is toch fantastisch! ●

Holthausen: ‘Als slechts een paar procent van alle trucks in Europa overschakelt op waterstof, dan spreek je al gauw over gigantische aantallen’.
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DLS heeft meer dan 50 jaar ervaring in aandrijfl ijnoplossingen voor 
heavy-duty on- en off-road transport en stationaire toepassingen. De 
onderneming profi leert zich vooral als klant- en servicegeoriënteerde 
technische organisatie die aandrijfl ijnproducten en -onderdelen, evenals 
gespecialiseerde service en onderhoud levert. De specialist in aandrijf-
technologie fungeert daarnaast als kennispart-
ner op het gebied van speciale producten of 
retrofi toplossingen. Tot de afnemers behoren 
zowel OEM’s, servicebedrijven als eind-
gebruikers. DLS treedt onder meer op als 
 offi  ciële distributeur van Allison automatische 
transmissies voor de Benelux, IJsland en 
 Turkije en biedt in de OEM- en aftermarket een 
compleet scala aan gereviseerde Allison 
 transmissies aan.

Slimme mobiliteitsoplossingen
Van Gils legt uit dat het verkoopprogramma globaal in drie segmenten 
is te verdelen. Zo omvat het segment Powertrain hoogwaardige en 
 effi  ciënte aandrijfl ijnproducten voor heavy-duty voertuigen en machines, 
zoals transmissies, power take-offs, assen en power dividers. Binnen de 
categorie Green Mobility levert DLS schone en duurzame mobiliteits-
oplossingen, gericht op zowel nieuwe aandrijfsystemen (OEM’s) als 
bestaande voertuigen en machines (retrofi t).
Van Gils: ‘Denk hierbij bijvoorbeeld aan emissietechnologie, hybride- 
elektrische aandrijfl ijnen, volledig batterij-elektrische tractie en volledig 

waterstof elektrische aandrijfsystemen.’ 
Onder de vlag van Smart Mobility vallen ten slotte tal van oplossingen 
die gebruik maken van moderne datacommunicatiesystemen die voer-
tuiginformatie real-time beschikbaar maken in de cloud. ‘Op die manier 
hebben gebruikers altijd en overal de actuele gegevens van hun voer-

tuig(en) bij de hand, kunnen ze eenvoudig 
managementinformatie genereren en op basis 
daarvan besluiten nemen ter verbetering van 
hun bedrijfsvoering.’

Meerdere vergroeningsopties
Eindgebruikers vragen DLS volgens Van Gils 
steeds vaker om hen te ondersteunen met hun 
duurzaamheidsstrategie en het vergroenen 
van bestaande voertuigen- en het machine-
park. ‘Dat doen wij door een compleet uitvoe-

ringsconcept voor de route naar zero emissie te ontwikkelen en samen 
met de klant te bepalen welke stappen men op welk moment wil en kan 
nemen. DLS bedenkt, onderbouwt en ondersteunt dit traject en is verant-
woordelijk voor de realisatie.’
De vraag is alleen, vervolgt hij, welke vergroeningsstrategie op basis van 
het beschikbare budget het maximale rendement levert? ‘De te maken 
keuzes hangen sterk af van verschillende variabelen. Los van het 
 budget is het van belang vooraf te bepalen welke emissiereductie de 
 prioriteit heeft: CO2, NOX, roetdeeltjes, etc. Een klant die 700.000 euro 
(excl. BTW) te besteden heeft kan hiervoor één waterstofvoertuig aan-

Drive Line Systems (DLS):

Een verplichting tot zero emissie 
levert niet per defi nitie de maximale 
 bijdrage aan emissiereductie
Het ‘Fit for 55’ programma van de Europese Commissie creëert een spanningsveld tussen samenleving en 
overheden – die opteren voor ‘Zero Emission’ – en de nuchtere realiteit dat het allemaal nog wel betaalbaar, 
rendabel en ‘doenbaar’ moet zijn, stelt Rob van Gils, managing director van DLS. ‘DLS benadert dit thema 
daarom vanuit het perspectief van de klant. Diens wensen, drijfveren, mogelijkheden en capaciteiten moeten 
voorop staan bij het ontwikkelen van een realistische en haalbare vergroeningstransitie die tevens maximaal 
bijdraagt aan maatschappelijke belangen. Daarbij is de keuze voor zero emissie niet per se leidend, omdat dit 
niet per saldo de maximale bijdrage hoeft te leveren aan emissiereductie.’

‘De klimaatroute 
naar 2030 kent 
meerdere wegen’
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schaffen. Maar ook twee nieuwe elektrische voertuigen. Of een viertal 
tot elektrische tractie omgebouwde wagens (retrofit), of veertien 
hybride retrofit voertuigen.’
Daarnaast zijn er tal van geavanceerde retrofit dieselpartikelfilters die de 
uitstoot van schadelijke deeltjes substantieel verminderen. Zo kan 
dezelfde gebruiker die 7 ton te besteden heeft bijna 18 voertuigen laten 
voorzien van een retrofit SCRT-systeem (combinatie van katalysator en 
roetfilter), onder 28 voertuigen een SCR-retrofit (katalysator) laten plaat-
sen of er voor kiezen onder 35 voertuigen een retrofit roetfilter (DPF) te 
laten monteren.

Rekenmodel bepaalt 
 klimaatroute
Wij bekijken per optie, vervolgt hij, 
hoeveel kilogram emissie (NOX, 
roet, CO2) de klant kan besparen 
met het vergroeningsbudget van 
zijn organisatie. ‘Als het puur om 
CO2-reductie gaat zou het reken-
model van DLS in bovenstaand 
voorbeeld uitkomen op het 
ombouwen van 14 bestaande die-
selvoertuigen naar hybride elektri-
sche tractie. Worden de voertui-
gen met name ingezet in de bouw, 
waar het accent op stikstofreduc-
tie (NOX) ligt, dan zou het plaat-
sen van retrofit SCR-katalysators 
op in totaal 28 voertuigen een 
maximale besparing in de uitstoot 
van stikstof in kilo’s opleveren. 
En wil een bedrijf een statement 
maken met een versnelde over-
gang naar zero emissie machines, 
dan is de keuze voor waterstof of 
batterij elektrische tractie een 
goede optie.’

Verschillende 
 doelstellingen
Van Gils benadrukt dat de kli-
maatroute naar 2030 dus meer-
dere wegen kent en dat de ‘beste 
keuze’ per bedrijf waarschijnlijk 
verschillend is. ‘Een verplichting 
tot zero emissie levert niet per 
definitie de maximale bijdrage 
aan emissiereductie. Vaak ver-
schillen de doelstellingen. De 

bouwwereld zal meer prioriteit 
 toekennen aan NOX-reductie 

(Natura 2000 gebieden) dan aan fijnstof of CO2-vermindering. Verder 
telt natuurlijk mee wat men zwaarder vindt wegen: klimaat of gezond-
heid. De invloed van te maken keuzes op het klimaat zijn veelal pas na 
vele jaren zichtbaar (natuurveranderingen, temperatuurstijging), terwijl 
de invloed op bijvoorbeeld het verminderen van luchtvervuiling direct 
merkbaar is.’

Zero Emission Construction Consortium (ZECC)
Op dit moment is DLS volop actief met verschillende projecten die 
 bijdragen aan het terugdringen van het broeikaseffect. Zo werd medio 

Rob van Gils: ‘Het Zero Emission Construction Consortium (ZECC) plaveit de weg naar emissievrije bouwplaatsen’
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dit jaar een rupskraan voorzien van een SCRT-retrofi t en wordt op dit 
moment een haventractor omgebouwd naar een hybride elektrische 
tractie én vervolgens naar een volledig elektrisch aandrijfsysteem. 
 Daarnaast lopen er pilots – met OEM’s en in eigen projecten – voor de 
toepassing van brandstofceltechnologie met waterstof. Omdat de 
bouwwereld in Nederland zwaar onder druk staat om de uitstoot van 
schadelijke stoffen op bouwplaatsen te verlagen, en er op termijn dus 
alleen nog mag worden gewerkt met emissievrij bouwmaterieel, heeft 
 DLS, samen met ketenpartners Reyrink Groep, Everfuel en TNO, het Zero 
Emission Construction Consortium (ZECC) opgericht. Binnen dit samen-
werkingsverband werkt DLS aan een modulaire opzet van voertuig-
besturing, opdat alle componenten in de zero emissie-aandrijfl ijn onaf-
hankelijk van het voertuig uitwisselbaar zijn. Hiermee beoogt DLS de 
introductie van de emissieloze bouwplaats te versnellen

Emissiepilots en -proefseries
Hoe het ‘Fit for 55’ pakket van de Europese Commissie zich precies zal 
gaan uitwerken blijft volgens Van Gils nog ongewis. ‘De zero emissie-
wind kan nog alle kanten op gaan. In ieder geval zullen met name retro-
fi t oplossingen bij het gebruik van heavy duty machines de komende vijf 
jaar een hoge vlucht gaan nemen.’
Parallel hieraan heeft DLS, samen met OEM’s, zero emissiepilots en 
-proefseries lopen waarmee de komende jaren praktijkervaring wordt 
opgedaan. ‘Ik voorzie dat over pakweg 5 jaar de behoefte(n) van de 
markt zal zijn uitgekristalliseerd. Bewezen concepten zullen dan in 
serieproductie gaan. Dan gaat het hoogstwaarschijnlijk om een mix van 
batterijelektrische voertuigen, EV’s met brandstofcel en zelfs verbran-
dingsmotoren op waterstof (H2ICE). Het is de ambitie van DLS om dit 
transitieproces met onze expertise, productkennis, marktkennis en voer-
tuigknowhow optimaal te begeleiden, te ondersteunen en te faciliteren. 
Nadrukkelijk in samenwerking met alle partners. Want, om in de woor-
den van de Tour de France te spreken: alleen ga je sneller, maar samen 
kom je verder!’ ●

DLS ondersteunt gebruikers met hun 
 vergroeningsstrategie

‘ De zero emissie wind kan 
nog alle kanten op gaan’

12
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Thermo King maakt deel uit van het Ameri-
kaanse moederbedrijf Trane Technologies en 
geldt als een mondiaal klimaatinnovator en 
marktleider in duurzame temperatuursbeheer-
singsoplossingen voor transport. Met vestigin-
gen in nagenoeg alle landen ter wereld en zo’n 
35.000 werknemers is het beursgenoteerde 
bedrijf goed voor een omzet van bijna 13 mil-
jard dollar per jaar. Thermo King Transport-
koeling, met 120 medewerkers verdeeld over 10 
werkplaatsen, 30 servicebussen en het hoofd-
kantoor in Rotterdam, is corporate dealer voor 
de Nederlandse markt. Dit betekent de facto, 
zegt Kliffen, dat wij het complete portfolio van 
Thermo King voeren, inclusief dat van het vijf 
jaar geleden overgenomen Frigoblock, en de 
volledige regie hebben over onze werkplaatsen. 

Elektrische koelunits Frigoblock
‘In een wereld waarin de roep om stillere, 
 schonere en zuinigere koelmachines steeds 
meer de boventoon voert, heeft de acquisitie 
van Frigoblock Thermo King volgens Kliffen 
als het ware vleugels gegeven. ‘Deze van ori-
gine Duitse onderneming vervaardigt namelijk 

Missie Thermo King/Trane Technologies: één megaton CO2-reductie tot 2030 

NudemobiliteitswereldinhoogtempoelektrificeertwilThermoKing,wereldleiderophetgebiedvangecon-
ditioneerdvervoer,zichprofilerenalseentotdeverbeeldingsprekendespelerdiedeecologischefootprint
vantransporteurskanverlagen.OmdittebewerkstelligenzijnallekoelunitsvanThermoKinginmiddels
geschikt voor alle alternatieve aandrijfsystemen en brandstoffen (LNG, CNG, batterij- of waterstofelektrisch, 
biodiesel,HVOetc),verteltKlaasKliffen,senioraccount-enbrandmanagervandeonderneming.‘Binnentien
jaarzullenvolledigelektrischaangedrevenkoelunitsdemarktdomineren.NogkomendjaarzalThermoKing
trailers van een aandrijfas kunnen voorzien die de energie voor een elektrische koelmachine levert.’

XXX‘Groen elektrisch koelen 
is de toekomst’

KlaasKliffen:‘Tussennuentien
jaar zal het aandeel van elektrische 
koelsystemen groeien tot boven de 
50 procent’
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al sinds jaar en dag elektrische koelunits die hun energie ontvangen via 
een door het motorvoertuig aangedreven generator. Die zijn zo efficiënt 
en zuinig in gebruik dat de belangrijkste OEM’s in de markt van e-trucks 
Frigoblock zo ongeveer adviseren.’
Hij legt uit dat er globaal drie soorten koelsystemen zijn: 1) door de 
 (diesel) motor van het voertuig zelf aangedreven machines; 2) units die 
beschikken over een eigen motor, de zogeheten autonome koel-
systemen en 3) groene Cryogene koelinstallaties die gebruik maken van 
gerecyclede CO2. De toepassing van dit laatste koudemiddels is vol-
gens Kliffen weliswaar duurzaam en 100 procent betrouwbaar als het 
gaat om temperatuurbeheer, milieu en geluid, maar helaas minder toe-
komstbestendig aangezien de mogelijkheden om gerecyclede CO2 te 
tanken beperkt zijn. Kliffen beklemtoont dat zowel de dieselkoel-
machines als de elektrische koelinstallaties tot de meest zuinige en 
 efficiënte in hun soort behoren. ‘Bovendien hebben we ongeveer vijf jaar 
geleden een nieuw koudemiddel geïntroduceerd dat de helft minder 
‘vervuilend’ is dan het koudemiddel dat daarvoor werd gebruikt.’

Drie segmenten
In hoeverre een transporteur kiest voor een autonome koeleenheid of 
een systeem dat voor koeling afhankelijk is van de energie die de auto-
motor levert hangt sterk af van het segment waarin het voertuig zich 
bevindt, vervolgt Bobbie van Deijl, die als accountmanager regio Zuid-
Oost van Thermo King bij het gesprek aanwezig is. ‘In de klasse tot 7,5 
ton gvw is het vrijwel altijd de automotor die als energiebron fungeert. 
Vanaf 7,5 ton, de markt van bakwagens, beschikken koelmachines 
meestal over een eigen dieselmotor. Dan is er nog de trailermarkt. Het 
spreekt voor zich dat, zodra een trailer is losgekoppeld van de trekker, 
koelen via de motor van het trekkende voertuig niet meer mogelijk is. 
Ook hier wordt dus meestal gebruik gemaakt van een koelunit met een 
eigen motor.’

Diesel in de ban
Dat die aandrijving geschiedt door een fossiele brandstofmotor, meestal 
een diesel, is tegenwoordig al lang niet meer vanzelfsprekend, erkent hij. 
‘De samenleving heeft diesel min of meer in de ban gedaan. Of dat 
terecht is of niet, daar kun je lang over redetwisten. Feit is dat diesels te 
boek staan als lawaaiig en vervuilend. Veel klanten/transporteurs 
 hebben te maken met aanbestedingen en moeten aangeven welke 
 vergroeningsmaatregelen zij hebben genomen ter vermindering van hun 
ecologische footprint, waar zij staan op de CO2-prestatieladder, hoe hun 
MVO-beleid er uit ziet etc.’
De bedrijfsvoering bij Thermo King is er daarom zo veel mogelijk op 
gericht om bij koelmachines over te schakelen op zuinige, hybride of 
elektrische systemen en anders op alternatieve brandstoffen, zoals 
HVO-diesel, een fossielvrije en hernieuwbare brandstof die biologisch 
afbreekbaar is. ‘Die is probleemloos te gebruiken in combinatie met 
onze trailerkoelunits.’

Omslagpunt elektrisch koelen
De noodzaak voor deze transitie werd uiteraard nog eens versterkt door 
het sluiten van de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek, waarbij 
vanaf 2025 tenminste 30 Nederlandse steden een Zero Emissie zone 
moeten hebben en transporteurs hun zendingen dus zonder uitstoot 
dienen af te leveren. Groen elektrisch koelen heeft naar het oordeel van 
Kliffen daarom absoluut de toekomst. ‘Dit betekent overigens niet dat 
we diesel opeens vaarwel hebben gezegd. Wereldwijd wordt nog steeds 

het gros van de transportkoelsystemen gevoed door een dieselmotor. Ik 
verwacht wel dat er binnen een decennium een omslagpunt komt. Zeker 
in West-Europa. Tussen nu en tien jaar zal daar elektrisch koelen met 
een aandeel van 50 procent of meer gaan domineren. Nu ligt dat cijfer 
nog tussen de 10 à 20 procent.’

Geld-terug-garantie
Hij benadrukt dat de dieselaangedreven koelunits die Thermo King op 

‘DebedrijfsvoeringvanThermoKinglooptvolledig
synchroon met het ‘Fit-For-55’ klimaatpakket’
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dit moment levert zo zuinig zijn dat het bedrijf het aan heeft gedurfd om 
klanten een ‘geld-terug-garantie op brandstofbesparing’ aan te bieden. 
Het gaat hierbij om de Advancer-opleggerkoelunits die een tot wel 30 
procent betere brandstofefficiëntie hebben dan het marktgemiddelde. 
‘Als de Advancer niet voldoet aan het brandstofbesparingsdoel van 12 
maanden dat met hen is berekend, dan betalen wij het verschil terug.’
Klanten die er de voorkeur aan geven hun voertuigen elektrisch te koe-
len, kunnen kiezen uit verschillende opties. Bijvoorbeeld een generator 

die elektriciteit opwekt met behulp van de Euro 6 dieselmotor van het 
voertuig. Dit heeft als belangrijk voordeel dat het gemiddeld rendement 
van een Euro 6 motor substantieel hoger ligt dan dat van de dieselmotor 
van de koelunit. Ze kunnen ook gebruik maken van het accupakket van 
de e-truck/e-bestelwagen óf het transport conditioneren met een los 
accupakket. Als derde is er nog een hybride oplossing: een traditionele 
koelmachine die elektrisch draait met de mogelijkheid om die met de 
dieselmotor bij te laden. Ook voor bestelwagens is er een volledig elek-

trische unit die onafhankelijk van bijv. een e-van en die de actieradius 
dus nauwelijks beïnvloedt. 

Connected Solutions
Welk systeem de gebruiker ook kiest, Thermo King zegt te allen tijde in 
staat te zijn om alle soorten koelunits, afhankelijk van waar het voertuig 
zich bevindt, in een andere modus te laten functioneren. Dat is te dan-
ken aan een uniek tweewegcommunicatiesysteem. Alle machines van 
Thermo King en Frigoblock zijn via het Connected Solution programma 
op afstand te bedienen: aan/uitschakelen, temperatuurregeling, ontvan-
gen alarmcodes, het exact kunnen lokaliseren van de koelmachines en 
de voertuigen etc.
Van Deijl: ‘op het moment dat een voertuig de stad in rijdt, is het 
 mogelijk om door middel van geofencing het koelsysteem over te laten 
schakelen van diesel naar elektrisch of omgekeerd. De toepassing van 
intelligente software stelt ons in staat de systemen overal ter wereld te 
monitoren en te diagnosticeren.’ Dat is ook het doel dat Thermo King 
voortdurend voor ogen heeft, vervolgt hij. ‘Als partner fungeren voor de 
klanten en hen alle zorgen uit handen nemen. Iets produceren en leve-

ren is fase een, maar 
daarna begint het 
eigenlijk pas. We willen 
hen niet alleen onder-
steunen bij het vermin-
deren van hun foot-
print, maar eveneens 
bij zaken als ‘low cost 
of ownership’, het ver-
minderen van voedsel-
verlies door optimale 
temperatuurbewaking, 
bediening op afstand 

en voorspellend onderhoud in plaats van ingrijpen als er problemen 
 ontstaan. Dat laatste zorgt voor stilstand en dus omzetverlies én het 
onnodig moeten vernietigen van bederfelijke goederen.’

Energie-as
Over het ‘Fit for 55-pakket van de Europese Commissie merkt Klaas 
 Kliffen op dat de focus binnen het moederbedrijf Trane Technologies 
volledig ligt op het verminderen van de CO2-uitstoot. ‘De bedrijfsvoering 
is geheel in lijn met dit programma en is er op gericht om tot 2030 een 
reductie van één gigaton CO2 te realiseren. Dat hele traject is gestoeld 
op vier pijlers: schoon produceren; elektrificatie; de ontwikkeling van 
extreem zuinige (diesel)koelsystemen en het faciliteren en onder-
steunen van afnemers met CO2-oplossingen.’ 
Graag licht hij al vast de tip van de sluier op van een binnenkort te ver-
wachten interessante noviteit. ‘Ergens in de loop van volgend jaar intro-
duceert Thermo King een volledig elektrische trailer die is voorzien van 
een as die zelf energie genereert, regenereert en opslaat in een accu-
pakket dat vervolgens een koelmachine aandrijft.’ ●

 

‘ De acquisitie van 
 Frigoblock heeft ons 
 vleugels gegeven’
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Martijn Ildiz: ‘iedere trailer die in 2030 
wordt verkocht en daarvoor is geschikt, 
zal zijn voorzien van zonnepanelen.’
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Martijn Ildiz richtte IM Efficiency, geves-
tigd op de Automotive Campus in 
 Helmond, in 2016 op nadat hij zich af 
vroeg waarom zonnepanelen altijd 
alleen op daken van woningen liggen en 
niet op bijvoorbeeld de gigantische 
dakoppervlakten waarover vracht-
wagens en opleggers beschikken. 
Nederland telt ongeveer 150.000 
 trailers, waarvan volgens hem ruim de 
helft geschikt is voor zonnepanelen.

Gigantisch zonnepark
 ‘Per trailer gaat het al gauw om een 
dakoppervlakte van 30 m2. Daarmee 
creëer je een gigantisch zonnepark. 
Ieder kilowattuur dat ten goede komt 
aan een voertuig in plaats van (via de 
woning) terug te leveren aan het ener-
gienet, reduceert de CO2-uitstoot met 
een factor vier tot vijf. Met andere woor-

den: zonnepanelen op huizen zijn goed, 
maar zonnepanelen op voertuigen zijn 
nog veel beter.’
Voor IM Efficiency voldoende reden om 
het SolarOnTop systeem te ontwikkelen, 
waarmee de opgewekte energie voor tal 
van doeleinden is te gebruiken, behalve 
voor het rijden zelf. Te denken valt bij-
voorbeeld aan het koelen van het voer-
tuig, het openen van de laadklep, de 
 palletwagen en uiteraard de apparatuur 
in de cabine.
Ildiz: SolarOnTop zorgt er voor dat 
 stationair draaien van de motor op 
 parkeerplaatsen niet langer nodig is en 
verlaagt het brandstofverbruik tijdens 
het rijden zelf. Daarmee kunnen vracht-
wagens jaarlijks 2.300 liter diesel bespa-
ren en forse CO2-reductie realiseren. 
Met één SolarOnTop haal je per saldo 
twee personenauto’s van de weg.’

Trucks als mobiel zonnepark

IMEfficiencyisinnovembergestartmetdeproductievanhet
SolarOnTop systeem. Dit speciaal voor vrachtwagens  ontwikkelde 
gepatenteerde zonne-energie systeem draagt er toe bij het goede-
renvervoer over de weg substantieel te verduurzamen. De op trailers 
geplaatste zonnepanelen zorgen er voor dat de dieselmotor  minder 
wordt belast om energie te leveren voor de elektronica aan boord. 
Dat levert volgens directeur   Martijn Ildiz jaarlijks al gauw 5,5 procent 
brandstofbesparing per truck op. Dat scheelt gemiddeld 2.300 liter 
diesel per truck, overeenkomend met ruim 7 ton CO2-reductie well-
to-wheel.

Zeven ton CO2reductie 
per vrachtwagen 
 dankzij SolarOnTop



Meerdere pilots
Om vast te stellen of de business case van het 
systeem overeenkomt met de dagelijkse 
 praktijk werden het afgelopen jaar met diverse 
transportbedrijven pilots uitgevoerd, onder 
andere met Vos Logistics, H.Essens uit België, 
de Emons Group etc. Met als resultaat dat 
 theorie en praktijk synchroon bleken te lopen 
en de vooraf berekende potentiële brandstof-
besparing van 5,5 procent daadwerkelijk werd 
gerealiseerd. 
Inmiddels is de start-up in de productiefase 
beland en is dit najaar de eerste serie van 70 
SolarOnTop zonnepanelen aan Nederlandse 
transporteurs geleverd en is de onderneming 

gereed om op te schalen. Tegelijkertijd vindt 
een uitrol van het systeem plaats naar andere 
vervoerders, zoals Van der Linden uit Hillegom 
en Heemskerk Dairy uit Diessen. 

Enorm potentieel
Hoe groot de volumes komend jaar zullen 
 worden is volgens Ildiz lastig te zeggen. ‘Het 
potentieel is enorm. Er rijden in de wereld 
immers miljoenen trucks rond en vervoer is 
grensoverschrijdend. We richten ons voorals-
nog op Nederland en België en zien tegelijker-
tijd kansen in Duitsland en Frankrijk. Verder is 
onze business case zeer interessant voor 
warme en zonnige landen als Italië en Spanje. 

De deur voor belangstellenden uit de omrin-
gende EU-lidstaten staat wagenwijd open al 
benaderen wij hen in dit stadium vooralsnog 
niet actief.’

Onbeperkte productie capaciteit
Hij benadrukt dat IM Efficiency, zodra de vraag 
versnelt, in staat is om het productievolume op 
korte termijn op te voeren. De productiefacili-
teit in Heerlen werkt namelijk nauw samen 
met diverse partners die de benodigde 
 componenten voor SolarOnTop vervaardigen 
en assembleren. Dit maakt dat de productieca-
paciteit in feite nagenoeg onbeperkt is. En het 
zorgt er voor dat het hart van de onderneming 
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‘Zonnepanelen op huizen zijn goed, maar zonne-
panelen op voertuigen zijn nog veel beter.’
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‘ Met één SolarOnTop 
haal je twee perso
nenauto’s van de weg.’

zich vanuit Helmond volop kan blijven concen-
treren op waar het goed in is: het ontwikkelen 
van hardware en software. 
Om de transportsector te verduurzamen is 
samenwerken naar het oordeel van Ildiz 
sowieso een must. ‘Vandaar dat wij met een 
aantal andere partijen een Europees platform 
hebben opgezet om de solar mobility industrie 
te stimuleren, ASOM (Alliance for Solar Mobi-
lity) genaamd. Dat gebeurt onder andere door 
het verzamelen van data en informatie, zodat 
de Europese regelgeving kan meegroeien. Een 
van die partners is Lightyear dat eind dit jaar 
de eerste auto op zonne-energie op de markt 
wil brengen.’

Begin groeicurve
Dat IM Efficiency zich op dit moment pas aan 
het begin van een groeicurve bevindt, staat 
voor Ildiz vast. ‘Wij zijn actief in een segment 
dat zich als een spreekwoordelijke “olievlek” 
over Europa verspreidt. Er ontstaat geleidelijk 
een breder draagvlak voor zonnepanelen op 
trucks en trailers. Wat ons daarbij in de kaart 
speelt is de CAO Beroepsgoederenvervoer, die 
nieuwe vrachtwagens sinds 1 juli verplicht 
stelt om over een standairco te beschikken. 
Die gebruikt elektriciteit. Met SolarOnTop kan 
een chauffeur zonder de motor te hoeven laten 
draaien ontspannen uitrusten in een gekoelde 
cabine.’

Energiemanagement systeem
Hij zegt klaar te zijn om door te pakken en is er 
van overtuigd dat iedere trailer die in 2030 
wordt verkocht en daarvoor is geschikt, zal zijn 
voorzien van zonnepanelen. ‘Simpelweg 
omdat daar zowel een financiële als ecologi-
sche business case voor is. De complexiteit zit 
hem echter niet in de zonnepanelen zelf, maar 
wel in het op de juiste manier kunnen laten 
werken van het complete systeem. Wij kunnen 
die oplossing aanreiken: het IM Efficiency 
energiemanagement systeem dat voor een 
maximale brandstofbesparing zorgt.’ ●
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De indrukwekkende verbetering in brand-
stofefficiency werd gerealiseerd door 
onder andere gebruik te maken van com-
putersimulaties van de luchtstromen. Zo 
is een cabine ontstaan met de optimale 
aerodynamische vorm. 
De voertuigefficiency werd verder geopti-
maliseerd door de introductie van 
nieuwe PACCAR MX-11 en MX-13 moto-
ren, slimme uitlaatgasnabehandelings-
systemen, lage voertuiggewichten, een 
standaard TraXon geautomatiseerde 
transmissie en geavanceerde systemen 
die de chauffeur ondersteunen. Het 
geavanceerde DAF Connect fleetmanage-
mentsysteem zorgt voor tijdbesparende, 
 over-the-air software-updates. Onderhoudsin-
tervallen zijn verlengd naar 200.000 kilometer 

of eenmaal per jaar; een primeur in de truckin-
dustrie. Ter verbetering van de veiligheid zijn 
de cabines van de XF, XG en XG+ voorzien van 
een grote voorruit en grote portierruiten met 

zeer lage portierlijnen die 
een optimaal zicht op de 
weg moeten garanderen. 
Optioneel is een ruit in het 
portier aan bijrijderszijde 
beschikbaar, die in combina-
tie met de neerklapbare bij-
rijdersstoel, vrij zicht biedt 
op eventuele voetgangers 
en fietsers die zich naast de 
vrachtwagen bevinden.
Een andere innovatie betreft 
het DAF Digital Camera 
system, dat de hoofd- en 

breedzichtspiegels kan vervangen. De DAF 
Corner View biedt maximaal zicht op het 
gebied rondom de voorste raamstijl aan bijrij-
derszijde. ●

Hoewel de vraag naar e-bikes on-
gekend groot is vormen de hoge 
aanschafkosten en het intensieve 
onderhoud voor velen nog een 
barrière. De Power 1 moet daar 
met een abonnements prijs van 
49,90 euro per maand, inclusief 
onderhoud en verzekeringen, ver-
andering in brengen. De betaal-
bare, premium lichtgewicht e-bike 
is speciaal ontwikkeld voor de 
stad en beschikbaar in verschil-
lende Europese steden,  waaronder 
Amsterdam, Antwerpen, Berlijn en 
Brussel en is sinds medio novem-

ber in alle Europese steden waar 
Swapfiets actief is verkrijgbaar.  
De Power 1 heeft een stijlvol alu-
minium instapframe, is verkrijg-
baar in verschillende kleuren, 
weegt slechts 26 kilo en heeft een 
actieradius van 60 tot 80 kilome-
ter. De onderdelen van de Power 1 
zijn geselecteerd om te voldoen 
aan de ambities van Swapfiets 
een circulair business model neer 
te zetten. In 2025 moet elke fiets 
100 procent circulair zijn en moet 
dus ieder onderdeel recyclebaar 
of herbruikbaar zijn. ●

Nieuwe generatie DAF trucks 10 procent zuiniger

Swapfiets maakt vaart als e-bike
Swapfiets,bekendalsdeabonnementsfietsmetdeiconischeblauweband,heeftafgelopenseptemberdePower1
gepresenteerd. Deze nieuwe e-bike moet volgens Martijn Obers, een van de mede-oprichters van het bedrijf, een boost 
gevenaandedefinitievedoorbraakvandeelektrischefietsbijhetgrotepubliekinEuropa.

ECO TRENDS

Met de jongste generatie DAF trucks die in november in productie is gegaan zet DAF een compleet nieuwe standaard 
neer. DAF is de eerste fabrikant die inspeelt op de nieuwe Europese regelgeving voor afmetingen en gewichten. 
De vernieuwde range, die de XF, de XG en de XG+ omvat, biedt volgens de Eindhovense onderneming ‘de hoogste 
kwaliteit,eentot10procenthogerebrandstofefficiencyeneenvergelijkbareverminderingvandeCO2-uitstoot,
een volledige reeks passieve en actieve veiligheidsvoorzieningen en de overtreffende trap in luxe.’

V.l.n.r.: de XG+, de XG en de XF

Met een abonnementprijs van nog geen 50 euro per maand moet de 
Power 1 belangrijke barrières wegnemen om op een e-bike over te stappen
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Uniek aan deze proef is volgens 
Jeroen Olthof, gedeputeerde 
 Mobiliteit en Bereikbaarheid van de 
provincie Noord-Holland, dat niet de 
bestuurder van de voorste auto rea-
geert op het verkeerslicht, maar dat 
de auto’s zélf automatisch hun 
snelheid aanpassen. ‘Dit doen ze 
met informatie uit het slimme ver-
keerslicht. Deze test bewijst dat de 
automatisering van auto’s weer een 
stapje verder is, maar het duurt nog 
wel even voor alle verkeerslichten 

slim zijn en deze rijhulpsystemen 
in gewone auto’s komen.’
Het treintje auto’s staat draadloos 
met elkaar in verbinding en com-
municeert niet alleen met elkaar, 
maar ook met de verkeerslichten. 
Elke auto in de colonne weet wan-
neer de voertuigen ervoor afrem-
men of gas geven. Met een speci-
ale Coöperatieve Adaptive Cruise 
Control (CACC) reageert de auto 
veel sneller op zijn voorganger 
dan mensen zelf kunnen.  ●

Geslaagde proef met Coöperatieve 
Adaptive Cruise Control (CACC)

 Het nieuwe concept van een huis op wielen gaat verder dan een camper, 
want door de zonnepanelen op het dak is het voertuig zelfvoorzienend 
in termen van energie en daardoor niet afhankelijk van laadpalen. Het 
voertuig wekt genoeg zonne-energie op om te rijden, douchen, televisie 
te kijken, een laptop op te laden en koffie te zetten. De auto is namelijk 
voorzien een keuken, bed, bank, douche en toilet.
Het voertuig heeft een dak dat omhoog schuift als het stilstaat. 
 Hierdoor kan de gebruiker makkelijk binnen staan om te koken, slapen 
of werken. Voor dagelijks gebruik is een comfortabel interieur ontwor-
pen dat zo licht en efficiënt mogelijk is.
Daarnaast klappen er ook extra zonnepanelen naar buiten als het dak 
omhoog gaat, waardoor het zonneoppervlak verdubbelt tot 17,5 vier-
kante meter.  De batterij heeft een capaciteit van 60 kilowattuur en de 
auto een topsnelheid van 120 kilometer per uur.
Medio september is het zonnehuis op wielen voor het eerst de weg op 
gegaan voor haar ‘maidentrip’ en zijn de studenten van de TU Eindhoven 
met de Stella Vita een reis gestart van 3.000 kilometer naar het zuide-
lijkste puntje van Spanje. ●

Na dat het Solar Team eerder vier gezinsauto’s ontwierp die de basis vormen voor de Lightyear One, de eerste auto op 
 zonne-energie voor consumenten, heeft het studententeam van de TU Eindhoven nu de Stella Vita gepresenteerd. Dit rij-
dend huis op wielen, voorzien van keuken, bed, douche en toilet, wekt genoeg zonne-energie op om van te leven en rijden. 

Afgelopen zomer heeft op de provinciale wegen rondom Schiphol een unieke proef plaatsgevonden. Voor het eerst 
gebruikte een aantal achter elkaar rijdende auto’s informatie uit slimme verkeerslichten om zélf hun snelheid aan te 
passen. De provincie Noord-Holland onderzoekt de effecten van technologische ontwikkelingen op haar wegen om 
ook in de toekomst te kunnen zorgen voor slim, schoon en veilig reizen.

ECO TRENDS

Stella Vita: rijdend huis op zonneenergie

De Stella Vita levert genoeg zonne-energie op om van te leven en te rijden

De in een treintje rijdende auto’s communiceren zowel met elkaar als 
met de verkeerslichten 



IN DE SPOTLIGHTS

Autolaadkranen, al dan niet hydraulisch 
 aangedreven, zijn er in alle soorten en maten. 
De aandrijving geschiedt vrijwel altijd via een 
zogeheten PTO (Power Take Off) die, 
 gekoppeld aan de motor van het voertuig of de 
versnellingsbak, de hydraulische installatie 
aandrijft. Met als grote nadeel dat de fossiele 
aandrijving voor ongewenste emissie op de 
werkplek bouwplaats zorgt.

Modulaire unit
De modulair opgebouwde unit van CCH, die 
bovendien moeiteloos uitgewisseld kan 
 worden tussen verschillende voertuigen, 
maakt hier nu een einde aan.
De oplossing kan worden gebruikt voor 
nieuwe én bestaande autolaadkranen, vertelt 
Christiaens. ‘Aan de kraanopbouw dienen dan 
kleine wijzigingen te worden doorgevoerd om 
zowel de originele (PTO) als de elektrische 
aandrijving mogelijk te maken.’
De unit is voorzien van een accupakket en is 
geschikt om op meerdere voertuigen te 
 gebruiken, zegt Christiaans. ‘Bijladen kan ’s 
nachts of tijdens het gebruik via een 220 of 
380 volt  aansluiting. Omdat de hydrauliek-
pomp is voorzien van een vermogenswisse-
laar levert het systeem voldoende energie om 
iedere autolaadkraan te bedienen zonder aan 
snelheid of kracht in te hoeven leveren.’

Hydrauliektank
Aangezien de elektrische kraanaandrijving een 
compleet losstaand systeem is, is deze ook 
uitgevoerd met een eigen hydrauliektank. Dit 
zorgt er voor dat er altijd een juiste hoeveel-
heid olie aanwezig is voor de uit te voeren 
functies.

3D engineering
CCH, dat in 2001 werd opgericht, heeft de 
afgelopen twee decennia een stormachtige 
groei doorgemaakt. Met een team van inmid-
dels 20 medewerkers biedt de onderneming 
klanten een totaalconcept aan voor de 
opbouw van vaak zeer gespecialiseerde zware 
bedrijfswagens en fungeert daarnaast als 
partner op het gebied van engineering, produc-
tie, onderhoud en keuringen. Christiaens wijt 
de sterke expansie mede aan de toepassing 
van 3D engineering die het mogelijk maakt de 
klantwensen tot in detail te kunnen verwerken. 
‘In combinatie met de verregaand geautomati-
seerde afdelingen Engineering en Werk-
voorbereiding draagt dit bij aan zowel een 
 optimale gewichtsverdeling van voertuigen, 
gewichtsreductie en een hoge stabiliteit en 
sterkte van het chassis. ●

Om er voor te zorgen dat een autolaadkraan of een ander hydraulisch voertuig volledig elektrisch kan werken, heeft 
Christiaans Carrosserie Hydrauliek een elektrisch Power Pack ontwikkeld. Met als grote voordeel dat het systeem 
onafhankelijk functioneert van het elektriciteitsnetwerk. Het Power Pack werd volgens directeur Toon Christiaense 
geheel in eigen beheer ontwikkeld en levert een aanzienlijke bijdrage aan de CO2-reductie.

Toon Christiaense: ‘Het modulaire powerpack 
is geschikt om op meerdere voertuigen te 
gebruiken’

Hydraulisch laden en lossen 
zonder netstroom
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Christiaens Carrosserie Hydrauliek (CCH):
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‘Met behulp van 3D engineering is het mogelijk om optimaal 
tegemoet te komen aan individuele klantwensen’
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MARKTANALYSE

Terwijl het aantal aangiftes van 
diefstal van ‘gewone’ fietsen in de 
eerste helft van dit jaar met 38 
procent terug liep, heeft het die-
vengilde het nu vooral gemunt op 
e-bikes. In de eerste zes maanden 
nam het aantal diefstalaangiftes 
van elektrische fietsen met 32 pro-
cent toe vergeleken met dezelfde 
periode in 2020. 
In totaal werd er in Nederland in 
het eerste halfjaar ruim 9.600 keer 
aangifte gedaan van e-bikedief-
stal, waar de teller vorig jaar op 
7.260 stond. Ook bakfietsen wer-
den 21 procent vaker aangegeven 
bij de politie dan het eerste half-
jaar van 2020. Een en ander blijkt 
uit een analyse van de aangifte-
cijfers door Stichting Aanpak 
Fiets- en E-bikediefstal (S.A.F.E.). 

Volgens S.A.F.E. zijn de ontwikke-
lingen verontrustend. Het aantal 
aangiftes van e-bikediefstal neemt 
namelijk exponentieel toe in 
Nederland. Tegelijkertijd is de aan-
giftebereidheid rondom fietsdief-
stal laag, hetgeen betekent dat de 
daadwerkelijke aantallen nog 
hoger liggen. Naast een pakket 
aan maatregelen voor de bestrij-
ding van (georganiseerde) fiets-
diefstal, pleit S.A.F.E. voor een 
betere preventie en registratie van 
e-bikes. ‘E-bikebezitters kunnen 
zelf al veel doen, door bijvoorbeeld 
twee sloten te gebruiken. Ook een 
track & trace systeem op een fiets 
monteren blijkt effectief’, aldus 
S.A.F.E. Van de gestolen fietsen 
met dit systeem wordt 80 procent 
teruggevonden. ●

Vooral ebike doelwit 
 fietsendieven

Ruim een op de drie in de EU 
 verkochte personenauto’s is inmid-
dels geheel of gedeeltelijk elek-
trisch aangedreven. Van de 5,4 
miljoen personenauto’s die in de 
eerste zes maanden van dit jaar in 
de EU werden geregistreerd was 
16 procent een stekkerauto. In 
totaal schaften Europese consu-
menten in de eerste helft van het 
jaar 1.812.864 EV’s aan, waarvan 
356.469 volledig elektrisch aan-
gedreven, 445.900 plug-in hybrids 
en 1.010494 hybride voertuigen.
Het aandeel van geheel of gedeel-
telijk elektrisch aangedreven 
auto’s groeide in het tweede 
 kwartaal van dit jaar zelfs tot 35,2 

procent, zo blijkt uit cijfers van de 
Europese koepelorganisatie ACEA. 
In Nederland, waar de verkoop van 
elektrisch aangedreven auto’s tot 
en met juni bijna verdubbelde tot 
70.281 eenheden (inclusief 
 hybrides), kwam de EV markt hele-
maal goed op stoom. De afzet van 
volledig elektrisch aangedreven 
modellen groeide in de eerste 
twee kwar talen met 12 procent tot 
16.245 voertuigen. De vraag naar 
plug-in hybrids liet zelfs verdrie-
voudiging zien tot 15.886 een-
heden en de verkoop van hybride 
voertuigen verdubbelde 
tot 38.150 exem plaren. ●

Europees aandeel stekker
auto’s naar 16 procent

Europees verkoopaandeel personenauto’s 
naar brandstofsoort (in%)

 2e kwartaal 2021 

Benzine 41,8% 

Batterij elektrisch  7,5%

Plugin hybrid  8,4%

Hybride 19,3%

Diesel 20,4%

LPG  0,5%

Overige   2,1%

Bron: ACEA
Bron: S.A.F.E.

Aangiftes diefstal fietsen

 2021 2020

 januarijuni januarijuni

Gewone fietsen 13.000 21.000

ebikes 9.600 7.260
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De omzet van de auto- en motor-
branche lag in het tweede kwar-
taal van 2021 38,5 procent hoger 
dan een jaar eerder. In het tweede 
kwartaal van 2020 bereikte de 
sector als gevolg van de 
coronapandemie nog een diepte-
punt met een omzetdaling van 
ruim 25 procent, meldt het CBS. 
Vergeleken met de omzet in het 
tweede kwartaal van 2019 was 
zelfs sprake van een plus van 3,4 
procent. In het tweede kwartaal 
dit jaar realiseerden de importeurs 
van nieuwe personenauto’s de 
grootste positieve omzetontwik-
keling van de auto- en motorbran-
che: 51,1 procent meer dan in het 
tweede kwartaal van 2020. Verge-
leken met het tweede kwartaal 
van 2019 kromp deze deelbran-
che echter met 10,3 procent. De 
importeurs werden naast de 

coronacrisis getroffen door een 
wereldwijd chiptekort.
Bij de motorbranche bedroeg de 
omzettoename 40,9 procent. 
 Vergeleken met de omzet in het 
tweede kwartaal van 2019 was 
sprake van een plus van 33,4 pro-
cent. De omzet van de zware 
bedrijfsautobranche nam in het 
tweede kwartaal toe met 39,1 pro-
cent ten opzichte van een jaar eer-
der. De handel en reparatie van 
personenauto’s, de grootste deel-
branche, boekte in het tweede 
kwartaal een omzetwinst van 37,3 
procent, vergeleken met dezelfde 
periode in 2020.  
De gespecialiseerde reparatie-
bedrijven en de handel in auto- 
onderdelen en accessoires zetten 
in het tweede kwartaal van 2021 
respectievelijk 20,4 en 35,4 
 procent meer om. ●

Omzet auto en motorbran
che terug op oude niveau 

Omzetontwikkeling auto en 
motorfietsbranche
 2021 

 April – juni

Totaal + 38,5%

w.v.

Autoimporteurs  + 51,1%

Handel en reparatie van motorfietsen + 40,9%

Zware bedrijfswagenbranche + 39,1%

Handel en reparatie van personenauto’s + 37,2%

Gespecialiseerde reparatiebedrijve + 20,4%

Bijna 320.000 
stekkerauto’s
Het aantal volledig elektrische 
auto’s in Nederland is medio dit 
jaar de grens van 300.000 gepas-
seerd. Op 1 augustus telde ons 
land 195.977 volledig elektrische 
auto’s, bijna twee maal zoveel als 
in 2020. Het aantal plug-in hybri-
des bedroeg toen 123.806 stuks, 
36 procent meer dan per ultimo 
2020. Het totaal aantal stekkerau-
to’s komt daarmee uit op zo’n 
320.000 eenheden. Tot de meest 
voorkomende modellen behoren 
achtereenvolgens de Tesla model 
3 (39.564; BEV), de Mitsubishi Out-
lander (21.423; PHEV), de Hyundai 

Kona (12.696; BEV), de Kia Niro 
(12.381; BEV) en de Tesla Model S 
(12.204; BEV). 

Ook het aantal laadpunten neemt 
in hoog tempo toe. Het aantal 
publieke en semi- publieke laad-
punten bedroeg eind juni 75.559 
en het aantal snellaadpalen 
bedraagt inmiddels 2.387. Dit 
betekent dat er gemiddeld 1 laad-
paal per 4 EV’s beschikbaar is.  
Nederland wordt internationaal 
gezien als een grote speler op het 
gebied van elektrische mobiliteit. 
Samen met Noorwegen, IJsland, 

Zweden en China behoorde Neder-
land in 2019 tot de 5 landen in de 
wereld waar elektrische personen-
auto’s meer dan 1,5% van de totale 

vloot uitmaken. En op het gebied 
van laadinfrastructuur is er geen 
ander land met dezelfde dichtheid 
aan laadpunten als Nederland. ●

Bron: CBS
Bron: RVO Nederland

Aantal stekkerauto’s in Nederland
 

 Volledig elektrisch plugin hybride

2021 (januari t/m juli) 195.977 123.806

2020 106.600  91.000

2019  44.700  93.900

2018  21.800 97.300

2017  13.700  95.700

2016  10.000  76.300
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Het is dit jaar precies een eeuw geleden dat de 
Italiaanse auto-ontwerper Giovanni Michelotti 
werd geboren. Deze Italiaanse meester-desig-
ner staat te boek als de geestelijke vader van 
de DAF 44, nadat hij eerder de Daffodil 31/32 
en de DAF 33 stileerde. Voor het DAF Museum 
in Eindhoven reden genoeg voor een eerbetoon 
aan Michelotti. Van 16 oktober tot en met eind 
januari wijdt het museum daarom onder de 
naam ‘100 jaar Michelotti’ een speciale ten-
toonstelling aan deze ontwerper. Michelotti 
ontpopte zich sinds de DAF 31 min of meer tot 
de ‘huisontwerper’ van DAF, vertelt Geert 
 Vermeer, voorzitter van het DAF Museum. ‘Hij 
zorgde onder andere voor de doorontwikkeling 
naar de DAF 55 en de DAF 66 én was boven-
dien verantwoordelijk voor de eerste schetsen 
van de DAF 77 (de latere Volvo 340).’
De ontwikkeling van de DAF 44, die in 1966 
debuteerde, ontstond al tijdens de productie 
van de DAF 31. Martien van Doorne, de zoon 
van DAF-oprichter Hub van Doorne, legde hier-
voor destijds contact met verschillende voor-
aanstaande ontwerpers, waarbij de keuze al 
gauw viel op Michelotti. 
Volgens Vermeer gold de DAF 44 in de jaren 
zestig best als een revolutionair model. ‘De 
wagen had bijvoorbeeld het grootste raam-
oppervlak in zijn klasse en was uiteraard voor-
zien van de iconische vinnige Variomatic, beter 
bekend als het ‘pientere pookje.’ Een ander 
uniek kenmerk betrof de vanaf de voorzijde 
scharnierende motorkap. Gebruikelijk was dat 
de kap vanaf de vooruit open ging. Verder was 
de combinatie van een luchtgekoelde motor 
(850 cc) zónder grille behoorlijk onorthodox 
voor die tijd. De koeling bevond zich namelijk 
onder de bumper. Zelfs anno 2021 is de DAF 
44 eigenlijk nog niet gedateerd. Zo loopt de 
daklijn door tot een kleine spoiler, hetgeen bij-
draagt aan een gunstige CW-waarde en dus 
toen al enigszins ‘fit for 55’.
Voor meer info zie www.dafmuseum.nl,
tel. 040-24 44 364. ●

Vinnige variomatic Geert Vermeer
DAF 44
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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 Bas Suurenbroek, 
directeur-eigenaar van Fuchs 
 Service Equipment, leverancier 
van werkplaatsapparatuur. Vlak 
voor het verschijnen van deze 
 editie heeft het bedrijf een nieuw 
pand met showroom betrokken 
aan het Arsenaal 3 A, 
3905 NN te Veenendaal.

Wat is uw favoriete 
 vervoermiddel? 
Ik ben een echte Alfa Romeo 
adept. Vanaf de jaren zeventig 
heb ik ongeveer alle modellen 
gereden. De combinatie tussen 
sportief en comfortabel heeft mij 
altijd zeer aangesproken. Tegen-
woordig rijd ik in een BMW uit de 
5-serie die deze eigenschappen 
eveneens prima verenigt.

Wat vindt u van het mobiliteits-
beleid in Nederland?
Er is naar mijn oordeel een idioot 
doorgeschoten hype rondom de 
elektrificatie van voertuigen ont-
staan. Wanneer je de hele cyclus 
bekijkt die nodig is voor het 
opwekken van de hiervoor beno-
digde elektriciteit, inclusief de 
productie van accu’s, dan betwij-
fel ik of het op grote schaal batte-
rijelektrisch gaan rijden nou de 
echte oplossing is voor de milieu-
problematiek. Overigens worden 
milieu en klimaat ten onrechte 
vaak op een hoop gegooid, terwijl 
het twee verschillende begrippen 
betreft. Het mobiliteitsbeleid zou 
naar meer alternatieven moeten 
kijken en niet op dat ene paard 
van elektrificatie moeten wedden. 

Wat zou u als eerste veranderen 
als u het voor het zeggen had?
Minder de focus leggen op uitslui-
tend elektrificatie en vooral kijken 

naar meerdere alternatieve tech-
nologieën. Nederland kan daar als 
innovatieve speler met een sterke 
high-tech industrie een cruciale 
rol in spelen. Bij een koers die 
bijna volledig is gericht op elektri-
sche tractie krijgt het Neder-
landse bedrijfsleven echter onvol-
doende prikkels en impulsen om 
andere innovatieve oplossingen 
te ontwikkelen.
Verder stoor ik mij aan het van 
overheidswege toegekende struc-
tureel ontoereikende contingent 

aan parkeerplaatsen bij bedrijfs-
panden. Op die manier tracht de 
overheid het autogebruik te ont-
moedigen en mensen richting het 
ov te sturen. 

Vindt u dat het kabinet voldoende 
aandacht schenkt aan vervoers-
alternatieven, zoals de bus, de 
fietsofgemotoriseerdetwee-
wielers?
Ik denk het wel, alleen waarschijn-
lijk tegen beter weten in. De auto 
heeft immers zo extreem veel 

voordelen vergeleken met het ov, 
dat het een nogal kansloze 
 exercitie is.

Zou u zelf bereid zijn tenminste 
1 keer per week de auto voor het 
werk te laten staan?
Liever niet, eerlijk gezegd. Ik wil 
best wel eens de trein pakken, 
maar de auto brengt mij precies 
van A naar B. Een efficiënter 
 vervoermiddel is er nauwelijks. De 
auto is bovendien prima te gebrui-
ken als mobiel kantoor. Natuurlijk 
is het eveneens mogelijk om in de 
bus of de trein te bellen, alleen is 
de privacy dan wel uitermate 
gebrekkig. Verder betekent auto-
rijden voor mij fun, dat is een niet 
te onderschatten voordeel.  

Met welke politicus zou u wel 
eens van gedachten willen 
 wisselen? 
Daar heb ik eigenlijk weinig 
behoefte aan. Als ik toch moet 
kiezen dan zou dit met Pieter 
Omzigt zijn. Hij heeft geen dub-
bele agenda en volgt zijn eigen 
rechtvaardigheidsgevoel. Iemand 
die vecht tegen iets in de weten-
schap dat het zijn eigen positie 
ondermijnt, verdient een medaille. 
Zo iemand is een held.

Hoe ziet het Nederlandse ver-
keersbeeld er over tien jaar uit?
Het elektrificatieproces zal zich 
zeker voortzetten. Tegelijkertijd 
zullen er nog schonere en zuiniger 
verbrandingsmotoren als alterna-
tief blijven bestaan. Naast de auto 
komen er mogelijkheden om ons 
driedimensionaal te verplaatsen. 
Denk aan de autohelikopter. Dat 
zorgt weer voor extra onderhoud 
en genereert een mooi verdien-
model voor zowel Fuchs Service 
Equipment als onze afnemers. ●
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‘ Het mobiliteitsbeleid zou 
naar meer alternatieven dan 
alleen elektrificatie moeten 
kijken’
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Een toenemend aantal carrosseriebouwbedrij-
ven is inmiddels gewend aan EV’s en houdt 
zich al intensief met het ombouwen ervan 
bezig. Toch zijn er nog velen voor wie dit  
 volgens sectiemanager Tom van Steijn van 
RAI CarrosserieNL nog onbekend terrein is. 
‘Ondernemingen die gewend zijn om voertui-
gen die op fossiele brandstoffen rijden om te 
bouwen krijgen dan, aangekondigd of onaan-
gekondigd, opeens te maken met klanten die 
hun (elektrisch aangedreven) voertuig van een 
(elektrische) opbouw willen laten voorzien. Dat 
zorgt al gauw voor veel verwarring en onduide-
lijkheid: wat mag wel en wat niet? Een van de 
vragen die bij onze achterban centraal stond 
luidde: aan welke eisen moet worden voldaan 
om veilig te mogen en kunnen werken aan 
EV’s?’

Spanningsloos werken
Om veilig te kunnen werken is het voor de mensen in de werkplaats 
immers cruciaal dat zij het voertuig spanningsloos kunnen maken, 
 verduidelijkt Van Steijn. ‘Zij moeten weten waar de hoogspannings-
componenten zich bevinden en hoe zij het systeem kunnen uit-
schakelen, zodat de hoogspanning uitsluitend nog in het batterijpakket 
aanwezig is. Verder spelen zaken als de brandveiligheid, de vereiste 
werkplaatsapparatuur om veilig te kunnen werken en de verzekerings-
technische aspecten een rol. Bovendien is het tegenwoordig voor 
 bedrijven van een niet te onderschatten belang om bij aanbestedingen 
te kunnen aantonen dat zij EV-gecertificeerd zijn.’ 

EDGe Mobility
Voor Van Steijn voldoende reden dus om op zoek te gaan naar een partij 
die de expertise in huis heeft om een door de bedrijfswagenbranche 
geaccepteerd EV-certificeringssysteem op te tuigen dat basiseisen stelt 
waaraan ondernemingen die aan elektrische voertuigen werken moeten 
voldoen. 

Hij zegt hiervoor samen met de BOVAG, die voor dezelfde opgave stond, 
te zijn opgetrokken. Uiteindelijk werd unaniem besloten om voor EDGe 
Mobility als partner te kiezen. Dit landelijk netwerk van autobedrijven, 
gespecialiseerd in elektrisch rijden, geldt als het ‘keurmerk’ voor de 
automotive branche. 
Van Steijn: ‘hun grote voordeel is dat zij ook al een certificeringsysteem 
voor personenauto’s hebben opgezet. EDGe Mobility kijkt zowel naar de 
equipment eisen, het kennisniveau van monteurs (de Europese 
NEN9140 richtlijn) en de procedures die nodig zijn om veilig aan een 
voertuig te kunnen werken.’

Branche faciliteert
Hij beklemtoont dat de normen en eisen die EDGe Mobiliteit gaat opstel-
len in nauw overleg met RAI CarrosserieNL, de dealers (BOVAG) en de 
voertuigfabrikanten tot stand komen. Daarbij staat het ondernemingen 
overigens geheel vrij om aan EDGe Mobility deel te nemen. ‘Als branche 
faciliteren wij dit EV-certificeringstraject dat vorige maand werd afge-
rond. Geïnteresseerden kunnen vanaf dat moment aanhaken.’ ● 

Detransitienaarelektrificatieenwaterstofaangedrevenvoertuigenisindecarrosseriebouw,netalsindepersonen-
autosector, in volle gang. Om de veiligheid die het werken aan hoogspanningscomponenten met zich mee brengt zo 
goedmogelijkteborgen,heeftdesectieRAICarrosserieNLhetinitiatiefgenomenomeenEV-certificeringvoorde
carrosseriebranche te ontwikkelen. Het is de bedoeling dat ook andere secties binnen RAI Vereniging, waaronder 
de Zware en Lichte Bedrijfswagens, de mogelijkheid krijgen om hier op aan te sluiten.

Branche ontwikkelt EV-certificaat 
voor bedrijfsvoertuigen

SPECIALIST IN BEELD

Tom van Steijn: ‘de vraag die bij onze achterban centraal stond luidde: aan welke eisen 
moet worden voldaan om veilig te mogen en kunnen werken aan EV’s?’
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EYE CATCHER

Invoering helmplicht snorfiets 
per 1 januari 2023
Hetkabinetwildelandelijkehelmplichtvoorsnorfietsersvanaf1januari2023invoeren.DesectieScooters
van RAI Vereniging is blij dat de scooterbranche en gebruikers meer tijd krijgen om zich goed voor te bereiden 
op de invoering en dat daarnaast ook de speed pedelec helm gebruikt mag worden. 

De sectie Scooters is en blijft weliswaar geen 
voorstander van een helmplicht, maar is van 
mening dat nu invoering definitief is een zorg-
vuldige introductie alle prioriteit moet krijgen.
De invoering van de helmplicht voor snor-
fietsers heeft grote impact op zowel de onder-
nemers als alle bijna 800.000 snorfiets-
gebruikers in Nederland. Om ervoor te zorgen 
dat iedereen zich goed kan voorbereiden op de 
introductie, is tijd nodig. De sectie zegt ver-
heugd te zijn dat de regering oog heeft voor 
het belang van een zorgvuldig invoeringspro-
ces en dat in plaats van 1 juli 2022 de invoe-
ring nu is beoogd op 1 januari 2023. Hiermee 
krijgt de branche een half jaar extra de tijd om 
de overgang te regelen.
Sectie Scooters noemt het ook goed nieuws 
dat snorfietsgebruikers straks gebruik kunnen 
maken van de speed pedelec helm. Deze 
 comfortabele, veilige lichtgewicht helm is 
 eerder samen met de fietsindustrie leden van 
RAI Vereniging ontwikkeld voor speed pedelec 
gebruikers. Zij bereiken een maximumsnelheid 
van 45 km/h.

Negatieve effecten
Ondanks het gebruik van de speed pedelec 
helm, vreest de scootersectie dat in de nabije 
toekomst veel snorfietsgebruikers de snorfiets 
laten staan of geen nieuwe meer aanschaffen. 
Dit heeft onmiddellijk effect op de verduurza-
ming omdat geen sector zo snel vergroent als 
de snorfietsbranche. Van alle in 2021 nieuw 
geregistreerde snorfietsen, is inmiddels bijna 
40 procent elektrisch. Bovendien blijkt uit 
 eerder onderzoek in opdracht van het ministe-
rie van IenW dat bij invoering van een helm-
plicht een deel van de gebruikers overstapt 
naar de auto waarmee ook de bereikbaarheid 

en leefbaarheid van de stad onder druk komt 
te staan. 

Gelijk speelveld 
Sectie Scooters maakt zich daarnaast zorgen 
dat bepaalde groepen snorfietsgebruikers 
straks kiezen voor nieuwe veel snellere voer-
tuigen die als elektrische fiets op de markt 
worden geïntroduceerd maar dat in werkelijk-
heid helemaal niet zijn. Het gaat hierbij om bij-
voorbeeld bepaalde ‘fat bikes’, die in de prak-

tijk soms topsnelheden van 45 km/h bereiken 
en feitelijk een bromfiets zijn. Er wordt echter 
onvoldoende op gehandhaafd en gebruikers 
dragen geen helm. Hierdoor komt juist de 
 veiligheid op het fietspad verder onder druk. 
De branche acht het daarom essentieel dat de 
invoering van de helmplicht ook in relatie 
wordt gezien met de introducties van alle 
nieuwe LEV’s en de nieuwe aanstaande 
 wetgeving voor dit soort voertuigen zodat een 
eerlijk en gelijk speelveld ontstaat. ●

Sectie scooters pleit voor een gelijk speelveld voor alle ‘Light Electric Vehicles’ (LEV’s)
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Met een oplopende bijmengverplichting en een 
zekere mate van beprijzing wordt nu ook de 
CO2-uitstoot van de luchtvaart en scheepvaart 
aangepakt. Dat is goed nieuws, want het gaat 
om veel. De afzet van de nu nog onbelaste bun-
kerbrandstoffen in scheepvaart en luchtvaart 
was in 2019 in Nederland verantwoordelijk 
voor 47 Mton CO2-uitstoot. Ter vergelijking, 
personenauto’s waren in 2019 verantwoordelijk 
voor 17 Mton. 
Vanaf 2035 moeten alle nieuw verkochte per-
sonen- en bestelauto’s in Europa zero-emissie 
zijn waardoor op termijn het hele personen- en 
bestelautopark emissievrij wordt. Die overgang 
vereist wel tijdige beschikbaarheid van de 
benodigde laadinfrastructuur, anders wordt dat 
een remmende factor.
Er komt een apart ETS (Europees systeem voor 
emissiehandel) voor transport, waardoor voor 
CO2-uitstoot door brandstofgebruik CO2-rech-
ten betaald moeten worden. Dit stimuleert de 
switch naar elektrisch rijden en remt het auto-
gebruik. Het kost de automobilist wel geld: 
benzine en diesel worden zo’n 13 cent per liter 
duurder. Tenminste, als de accijns niet wordt 
verlaagd wanneer het emissiehandelssysteem 
ingaat. 
De nationale reductiedoelen voor sectoren die 
niet onder het normale ETS vallen worden aan-
gescherpt. Nederland moet in 2030 zo’n 15 
Mton extra reductie behalen in de gebouwde 
omgeving, kleine industrie, landbouw en trans-
port samen. Dat zal extra beleidsinzet beteke-
nen. De vraag is dan hoeveel er bij transport 
extra gevonden moet worden, en hoe men dat 
wil bereiken. Hoe kunnen gedragsmaatregelen 
helpen (meer fi etsen, thuiswerken e.d.)? Wordt 
extra fi scale stimulering ingezet voor een 
 versnelde elektrifi catie van het wagenpark? 
Wordt beprijzing ingezet?

Meer fi etsen is altijd een goed idee. De gezond-
heidsbaten zijn groot, iedere minuut die je fi etst 
leef je langer. Ruimtelijk beleid kan helpen: ver-
dichting biedt meer bereikbaarheid met minder 
mobiliteit. Meer thuiswerken kan ook, maar 
geeft mogelijk reboundeffecten. Het wordt 
gemakkelijker een baan op grotere afstand te 
accepteren, waardoor resterende ritten langer 
worden. Fiscale stimulering kan de ingroei van 
elektrisch rijden versnellen en is leuk voor de 
burger maar kostbaar voor de schatkist. 
En beprijzen? Het systeem van auto belastingen 
is sowieso aan herziening toe. 100% elektrisch 
rijden betekent 0 accijnsinkomsten voor auto-
brandstoffen, en de lagere gebruikskosten van 
elektrische auto’s kunnen leiden tot meer auto-
gebruik en daardoor tot meer fi les. Van Groen-
Links tot VVD hebben partijen bij de  laatste 
 verkiezingen voorstellen voor beprijzing in hun 
programma’s opgenomen. De gebruikswaarde 
van beprijzing verandert in de loop van de tijd. 
Zo lang een groot deel van het wagenpark op 
fossiele brandstoffen rijdt, is beprijzing een 
bruikbaar instrument om CO2 te reduceren. 
Wanneer een groot deel van het wagenpark 
elektrisch is, kan het gemiste accijnsinkomsten 
compenseren en mogelijk maken de belasting 
op aanschaf en bezit te verlagen. Verder is en 
blijft het een instrument om de drukte in de 
spits te reguleren. We moeten ons wel realise-
ren dat de drukte in de spits mede komt door 
belastingvrije woon-werkvergoedingen. Als een 
groot deel van de forenzen de  kilometerheffi  ng 
volledig vergoed krijgt is het effect beperkt en 
is vooral de pendelaar zonder goede 
woon-werkvergoeding de pineut.

Hans Hilbers, senior wetenschappelijk 
 onderzoeker Verkeer en Vervoer van het 
Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)

‘ Fit for 55’ vraagt om 
meer nationaal beleid 

Afgelopen juli heeft de Europese Commissie met Fit for 55 een omvangrijk 
 pakket aan voorstellen voor klimaatbeleid bekend gemaakt. De plannen kunnen 
nog wijzigen, maar de richting is duidelijk.

GASTCOLUMN
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Verkeersonderzoek Interpolis
Verzekeraar Interpolis waarschuwt voor meer drukte op de weg en 
ongelukken. Daarbij kijkt een van de grootste schadeverzekeraars 
van het land vooral naar het potentiële gevaar op de weg vanuit 
jongeren van 18 tot en met 24 jaar. Een derde van hen geeft 
 volgens Interpolis aan sinds de uitbraak van de pandemie harder 
te zijn gaan rijden (33 procent). Ook geeft ruim een kwart van de 
ondervraagden uit die leeftijdsgroep aan onzekerder te zijn gewor-
den achter het stuur.
BRON: AUTOMOBIEL MANAGEMENT

Europesefietsindustriebooming
De verkoop van fietsen is vorig jaar met 40 procent gestegen tot 
22 miljoen eenheden, een record. Dit volume komt overeen met 
een omzet van 18,3 miljard euro. Europese burgers kiezen steeds 
vaker voor groene e-mobility opties. Dit zorgde er voor dat de vraag 
naar e-bike in 2020 met 52 procent groeide. Goed voor een omzet 
van 10,6 miljard euro.
BRON CONEBI

Deelauto-endeelfietsmobiliteit
Het aandeel van de deelauto in de mobiliteit is laag, maar het aan-
bod van deelauto’s in Nederland groeit. Per gebruiker leidt auto-
delen tot minder autobezit en naar verwachting tot een beperkte 
daling van broeikasgasemissies. Driekwart van het aantal deelfiet-
sen in ons land bestaat uit de ov-fiets. De deelfiets vervangt vooral 
het plaatselijk openbaar vervoer (bus, tram, metro), lopen of het 
gebruik van de eigen fiets, niet de auto. Het is mogelijk het aandeel 
van de deelmobiliteit in de totale mobiliteit te vergroten, zij het 
beperkt. Dit blijkt uit het onderzoek “Deelauto- en deelfietsmobili-
teit in Nederland: ontwikkelingen, effecten en potentie” van het 
Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM).
BRON: CROW/FIETSBERAAD

Egbert de Vries, wethouder in Amsterdam 
en voorzitter van de Vervoerregio
Toch blijft het belangrijk om er bij stil te staan als nieuwe voer-
tuigen de weg op gaan. Mensen realiseren zich niet dat de over-
stap naar een elektromotor bijna dezelfde dimensies heeft als die 
van paarden naar een verbrandingsmotor. Het is anders rijden met 
een verbrandingsmotor dan met paarden, en met een elektromotor 
anders rijden dan met een verbrandingsmotor. We maken met zijn 
allen een enorme overstap mee. Dat maakt deze tijd juist zo’n 
leuke tijd, omdat het iets nieuws is. Ik sprak chauffeurs die het 
 fantastisch vinden om op een hele nieuwe manier met hun vak 
bezig te zijn.
BRON: OVPro

Lease a bike
De fiets van de zaak is aan een gestage opmars bezig sinds de 
invoer van de leasefietsregeling in 2020. Opvallend is dat vooral 
werknemers met een zakelijke elektrische fiets de auto steeds 
vaker laten staan.Ruim 60 procent van die zakelijke e-bikes 
 vervangt namelijk andere vervoermiddelen, en dan vooral de auto 
(77 procent); die blijft meerdere dagen per week ongebruikt dankzij 
de fiets van de zaak. Dat blijkt uit onderzoek onder ruim 1.500 
leasefietsers van zakelijke fietsaanbieder Lease a Bike, in het 
kader van de ‘Fiets naar je Werk Dag.’
BRON: ALGEMEEN DAGBLAD

Bram Schot, oud-ceo Audi en lid Raad van Commissa-
rissen Shell
De piek van brandstofmotoren moet nog komen en dat gebeurt 
pas in 2028. In 2030 is van de wereldwijde vloot 10 procent elek-
trisch. Je kunt wel nieuwe elektrische auto’s toevoegen maar het 
uitfaden van de brandstofmotor heeft meer tijd nodig. Dat duurt 
nog zeker tot na 2050.
BRON: AUTOMOTIVE MANAGEMENT

IN HET NIEUWS

Elektrische bussen zijn 
steeds meer regel dan 
 uitzondering in het OV



 

Op donderdag 30 oktober vond in Café Amsterdam in de RAI de feestelijke afscheidsreceptie plaats van Cees Boutens 
als manager Corporate Affairs van RAI Vereniging. Een groot aantal relaties, ook velen vanuit de Haagse politiek en van 
ministeries, maakten van de gelegenheid gebruik om hem, na een dienstverband van 22 jaar en het bereiken van zijn 
 pensioengerechtigde leeftijd, veel geluk toe te wensen. In zijn dankwoord drukte Boutens alle aanwezigen op het hart dat 
vooral ‘samenwerking de sleutel tot succes vormt.’ Ten slotte sprak Boutens de hoop uit dat iedereen het begrip ‘gezonde 
mobiliteit, dat inmiddels in het DNA van RAI Vereniging is verankerd, zoveel mogelijk in woord én daad blijft uitdragen. 

Feestelijk 
 afscheid 
Cees Boutens

RAI MOBILITEITSDINER 
21 maart 2022
Diner met prominente gasten uit 
de mobiliteitsbranche, politiek, 
overheid en wetenschap.
Glazen Zaal, Den Haag

BAUMA
4 t/m 10 april 2022
Grootste beurs ter wereld op het 
gebied van bouwmachines en 
equipment, München

TRANSPORT COMPLEET 
 HARDENBERG
14 t/m 16 juni 2022
Vakbeurs en netwerkevenement 
voor de transportbranche 
 samenkomt. 
Evenementenhal Hardenberg

INTERTRAFFIC AMSTERDAM
29 maart t/m 1 april 2022
Tentoonstelling voor infra-
structuur, traffic management, 
smart mobility, safety en parking
RAI Amsterdam

HANDELSMISSIE CES VEGAS 
2022 VOOR START-UPS
5 t/m 8 januari 2022
Handelsmissie voor start-ups of 
scale-ups in ‘responsible tech’, 
met name ook in ‘emerging - en 
enabling technologieën’
Las Vegas, Nevada

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