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In deze moeilijke periode die de samenleving doormaakt ontkomt 
ook RAI Vereniging, evenals de leden, niet aan de plicht om zaken te 
herijken en zich te herpositioneren. Doorgaan op de oude voet kan 
niet meer. De situatie bij RAI Amsterdam, waarvan RAI Vereniging 
grootaandeelhouder is, maakte een reorganisatie van het secre-
tariaat onvermijdelijk. Een deel van de fi nanciering vindt namelijk 
plaats vanuit dividendafdrachten door RAI Amsterdam. Dit betekent 
dat wij zowel in de overheadkosten, in een deel van de activiteiten 
als in personele kosten moesten snijden om de organisatie klaar te 
stomen voor de toekomst. Dit hield 
onder meer in dat afscheid moest 
worden genomen van zeven 
 collega’s. Dat was voor ons en voor 
mij als voorzitter een moeilijk besluit 
en voor hen uiteraard een persoon-
lijk drama. 

Vanzelfsprekend heeft dit geen 
gevolgen voor de dienstverlening 
aan de leden en de gezaghebbende 
positie die RAI Vereniging heeft ver-
worven op het gebied van mobiliteit. Alle voorwaarden om dat 
 optimaal te kunnen blijven doen zijn eigenlijk gunstig. Zo is het 
 bijvoorbeeld gelukt om vanuit het Deltaplan Mobiliteit van de 
 Mobiliteitsalliantie, een samenwerkingsverband dat wij samen met 
de ANWB hebben opgericht, bij alle politieke partijen scherp op het 
netvlies te komen. Het gedachtegoed van de Mobiliteitsalliantie 
heeft zelfs de VVD, die altijd faliekant tegen een kilometerheffi  ng 
was, tot inkeer gebracht. Met de ommezwaai van de VVD ziet nu 
een grote meerderheid van de politiek in dat de omschakeling naar 
een systeem van betalen naar gebruik, bijdraagt aan een gezonde, 
transparanter en rechtvaardiger systeem van autobelastingen.
 Alle aandacht is vanaf heden gericht op de komst van een nieuw 
kabinet. Om de mobiliteit van de toekomst vorm te geven, onder-
houdt RAI Vereniging intensieve contacten met de wetenschappe-

lijke bureaus van alle politieke partijen en geeft mede richting aan 
de vaststelling van de partijprogramma’s. Onder andere door partij-
watchers die aangesloten zijn bij de Mobiliteitsalliantie, indien dat 
nodig is, amendementen op de partijprogramma’s te laten indienen. 

Op dit moment is RAI Vereniging, in de aanloop naar de Tweede 
Kamerverkiezingen, bezig met het organiseren van het grote 
 Mobiliteitsdebat. Positief is dat er hoop gloort op de komst van een 
minister voor Gezonde Mobiliteit. Dat is hard nodig, want mobiliteit 

is immers de oplossing voor veel pro-
blemen en met name individuele 
mobiliteit is een vereiste om een inclu-
sieve samenleving te kunnen bewerk-
stelligen. Daarvoor moet de infrastruc-
tuur en de wet- en regelgeving goed 
op orde zijn.
Ook op andere terreinen liggen er 
enorme kansen. Om de internationale 
voorsprong van de Nederlandse auto-
motive sector op het gebied van R&D 
en innovatie verder te versterken en uit 

te breiden heb ik, samen met DAF en de sectie RAI Automotive Indu-
stryNL, gepleit voor een budget van 100 miljoen euro. Hiervan moet 
de overheid 50 miljoen en de branche zelf 50 miljoen fi nancieren, 
teneinde de te verwachten investeringsdip in 2021 op te vangen. 
Verder spant RAI Vereniging zich maximaal in om er voor te zorgen 
dat de mobiliteitssector een substantieel bedrag krijgt toebedeeld 
uit het Nationale Groeifonds.
Hetzelfde geldt voor de Europese corona staatssteun van 750 mil-
joen euro die vanaf 2022 voor ons land beschikbaar komt.
Samenvattend: op zowel politiek niveau als in fi nanciële zin worden 
op tal van terreinen successen geboekt. De spreekwoordelijke lente 
komt er dus aan. Zeker nu er naar alle verwachtingen snel een 
 vaccin beschikbaar komt. Dan kunnen de teugels een stuk losser 
en komt een zonniger perspectief in zicht. ●

DR. STEVEN VAN EIJCK
Algemeen voorzitter RAI Vereniging

‘ Zelfs de VVD is tot 
inkeer gebracht over 
betalen naar gebruik’

De lente komt er aan….
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Uniek partnership RET met aanbieders deelfi etsen/e-scooters
Dat het OV en individueel vervoer complementair aan elkaar zijn wordt, 
zeker in deze coronatijd, steeds vaker in de dagelijkse praktijk manifest.
De integratie van beide vervoersmodaliteiten kreeg onlangs een nieuwe 
impuls in Rotterdam waar de RET, in samenwerking met de gemeente en 
Ahoy, een partnership aanging met vier deelvervoerders van deelfi etsen en 
e-scooters. OV-Reizigers krijgen daarmee de mogelijkheid om een deel van
het traject per fi ets of e-scooter af te leggen. In het kielzog daarvan is de 
RET, samen met NS, GVB en HTM, initiatiefnemer van de introductie van een
digitaal MaaS-platform, waarin alle vervoersdiensten in Nederland worden
gecombineerd.

16

‘Zero emissie wordt de norm in afvalmanagement’
Als pionier in afvalmanagement zet Geesinknorba zwaar in op emissieloze 
oplossingen. Om er voor te zorgen dat wagenparken van reinigingsdiensten 
zonder uitstoot kunnen inzamelen en transporteren biedt de onderneming 
een breed spectrum aan opbouwen voor hybride-, elektrische en water-
stofaangedreven voertuigen. Elektrische tractie, zowel op accu’s als op 
waterstof, neemt een hoge vlucht in de afval- en reinigingswereld, zegt 
André Komen, Branch Manager Benelux. ‘Bijna 10 procent van al onze 
orders betreft inmiddels elektrisch aangedreven combinaties.’
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Luca is een compacte auto met twee elektri-
sche motoren in de  achterwielen. Hiermee kan 
een topsnelheid van 90 kilometer per uur en 

een actieradius van 220 kilometer gehaald wor-
den. Dit is naast de  efficiënte motoren mede te 
danken aan het lage gewicht. De auto weegt 

zonder batterijen 
slechts 360 kg. Dit is 
ruim de helft minder 
dan  vergelijkbare 
auto’s. Bovendien 
heeft de auto slechts 
zestig kilo  batterijen 
nodig, vergeleken met 
honderden kilo’s bij 
andere  elektrische 
auto’s.Het chassis 
van Luca bestaat uit 

een uniek sandwichpaneel dat de studenten 
hebben ontwikkeld in samenwerking met 
enkele bedrijven. De buitenkant is gemaakt van 
 vlasvezels in combinatie met plastic dat is 
opgevist uit de oceaan. De kern van het 
 materiaal is gemaakt van gerecyclede PET-fles-
jes. De toepassing van afval houdt daar echter 
niet op. De carrosserie van de auto is bijvoor-
beeld gemaakt van gerecycled ABS, een hard 
 plastic dat in veel consumentenproducten 
gebruikt wordt, zoals speelgoed, televisies en 
keukenproducten. De auto krijgt zijn gele kleur 
door een wrap, een gekleurde folie, in plaats 
van een lak. De zij- en achterruiten zijn even-
eens vervaardigd van gerecycled materiaal. ●

Auto van afval

4

MOBILITY
GO! RAI VERENIGING

MAGAZINE #5 
DECEMBER 2020MOBILITY

BRANCHENIEUWS

Branchebrede campagne Auto’s de Baas van start

Auto’s de Baas is een branche-
breed initiatief van de sectie  
RAI Aftermarket met BOVAG, 
grossiers, opleiders en vakmedia. 
Met als doel dat autobedrijven 
onafhankelijk kunnen blijven wer-
ken aan moderne auto’s. En daar 
een goede boterham mee verdie-
nen. Veel garages verliezen tijd 
met oplossingen zoeken op inter-
net, een onderdeel vervangen en 
er dan achter komen dat het pro-
bleem niet opgelost is. We ken-
nen het allemaal. Per jaar loopt 
een gemiddelde garage per mon-

teur daardoor al gauw zo’n 10.000 
euro mis door uren die men niet 
kan factureren. Dat moet anders, 
vinden de intitiatiefnemers.
In korte filmpjes komen drie 
ondernemers (Autobedrijf Carprof 
Valentijn, Autoservice Gijs van 
Dam en Vakgarage Van Vroen-
hoven) aan het woord over hoe zij 
aan de slag zijn gegaan met wer-
ken met originele fabrikanten-
data. Zo vertelt Adrie Valentijn: 
‘Met pass-thru kunnen we met 
Audi of VW rechtstreeks via de 
fabrikant de auto uitlezen, op 

 dealerniveau. Daarbij komt ook 
gelijk documentatie naar boven 
evenals de servicebulletins om 
eventueel een probleem op te los-
sen alvorens zelf heel lang te 
moeten gaan zoeken’. Werk-
plaatsmanager Bas van den 
Bogaard vult aan: ‘Met pass-thru 
klopt de vertaling altijd en als je 
universele apparatuur hebt, dan 
wil dat nog wel eens afwijken.’
Meer informatie over ervaringen 
van ondernemers (en hun mede-
werkers) is te vinden op 
www.autosdebaas.nl. ●

Auto’s zijn steeds meer rijdende computers. Om er goed mee te kunnen werken is specifieke technische informatie, 
apparatuur en kennis nodig. Op www.autosdebaas.nl lezen garagisten je alles over hoe zij (nog) meer en beter kunt 
 werken met Original Equipment data. Bijvoorbeeld door te leren van de ervaringen van andere autobedrijven.

Studenten van de TU Eindhoven hebben in oktober een auto gepresenteerd die volledig uit afval bestaat. Deze elektrisch 
aangedreven Luca heeft een onderstel van vlas en gerecycled plastic, waarvan een groot deel zelfs is opgevist uit de 
 oceaan. Ook de carrosserie, de lak, ruiten en interieur zijn uit gerecyclede materialen opgebouwd van onder meer 
PET-flessen, het harde plastic ABS en huishoudelijk afval. 

Doe mee aan de Team Challenge 
en maak kans op een volledig 
verzorgde dag racen op Zand-
voort voor je hele team!

Check wat jij kunt 
doen om moderne 
auto’s de baas 
te blijven en hoe 
collega’s het 
aanpakken. Check 
autosdebaas.nl

De Team Challenge loopt van 25 september tot 
20 november 2020.

De elektrische Luca is vervaardigd uit oceaan plastic, 
huishoudelijk afval en PET flessen



Het initiatief loopt min of meer parallel met de collectieve fiets-
verlichtingscampagne ‘AAN in het donker’ van de Rijksoverheid om 
 jongeren aan te sporen fietsverlichting te gebruiken, waarin  
RAI Vereniging eveneens participeert.
Goede fietsverlichting is essentieel voor de verkeersveiligheid en het 
comfort op de weg. Hoewel wij slechts 10 procent van de fiets kilo-
meters in het donker afleggen, vindt 
20 procent van de ongevallen in het 
donker plaats. Door kwalitatief 
goede fietsverlichting te gebruiken, 
neemt het risico op een  ongeval in 
het donker met bijna 20 procent af.
Fietsverlichting draagt op twee 
manieren bij aan de verkeersveilig-
heid. Allereerst zorgt het voor betere 
zichtbaarheid van de fietser in het 
verkeer en ten tweede kan de fietser 
met goede verlichting zelf ook op de 
fiets beter zien. Desondanks fietst 
slechts 62 procent van de fietsers in 

de praktijk met voor- en achterlicht. Fietsverlichting voorzien van het  
RAI Keurmerk Fietsverlichting staat voor kwaliteit en zorgt voor een 
hoge mate van zicht en zichtbaarheid. En vooral op het punt van zicht, 
voldoet veel verlichting onvoldoende. Reden voor de Rijksoverheid om in 
haar eigen fietsverlichtingscampagne ‘Aan’ te verwijzen naar het RKF 
keurmerk.Om RKF goedgekeurde fietsverlichting breed toegankelijk te 

maken, is RAI Vereniging een 
samenwerking aangegaan met 
Bike Totaal en  Profile de Fietsspe-
cialist.  Hierdoor zijn de RKF 
gekeurde lampen zowel online als 
in de winkels verkrijgbaar. Inmid-
dels zijn zo’n 80 RKF gekeurde 
fiets lampen op de markt beschik-
baar. De keuzewijzer op de 
campagne website biedt hulp bij 
het kiezen van de meest geschikte 
fietsverlichting.  Desgewenst is de 
verlichting via dit kanaal direct aan 
te schaffen. ●

Campagne ‘kijk verder’ moet fietsveiligheid verbeteren

De opkomst van ‘de automaat’, inclusief de 
 continu variabele transmissie (CVT) hangt deels 
samen met de groeiende populariteit van 
hybride en elektrische auto’s. Zo was in 2018 
nog 60 procent van de nieuwe personenauto’s 
handgeschakeld, maar door de grote vraag naar 
elektrische auto’s in 2019 daalde dat aandeel 
vorig jaar tot 49 procent. Tegelijkertijd speelt de 
vraag naar meer comfort en de vergrijzing van 
de bevolking een rol, getuige de verminderde 
populariteit van nieuwe handgeschakelde auto’s 
sinds 2010.
Afgezien van het gemaks- en comfortvoordeel is 

een automatische transmissie vaak zuiniger in 
brandstofverbruik dan een vergelijkbaar hand-
geschakeld model, waardoor er bij aanschaf 
minder BPM is verschuldigd . Bovendien is op 
veel luxe modellen een automaat doorgaans de 
standaard en een handbak vaak niet eens lever-
baar. Per brandstofsoort zijn er wel grote ver-
schillen waar te nemen. Van de afgeleverde 
 benzineauto’s vorig jaar betrof 36 procent een 
automaat, van de nieuwe diesels had bijna 3 op 
de 5 een automatische versnellingsbak en bij 
LPG-auto’s was dat 95 procent. ●

Automatisch schakelen wint terrein
Ruim de helft (51%) van alle nieuw verkocht auto’s in Nederland was in 2019 voorzien van een automatische 
 versnellingsbak, zo blijkt uit de nieuwe editie ‘Mobiliteit in Cijfers Auto’s’ van RAI Vereniging en BOVAG. Het aandeel 
van het ‘pientere pookje’ groeit gestaag. Vijf jaar geleden was driekwart van alle nieuwe modellen nog uitgerust met
een handgeschakelde versnellingsbak.
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RAI Vereniging is op 26 oktober de campagne Kijk verder gestart, waarbij aandacht wordt gevraagd voor het belang van 
goede fietsverlichting via het onafhankelijke RAI Keurmerk Fietsverlichting (RKF). RAI Vereniging wil daarmee het aantal 
fietsslachtoffers in het verkeer verder terugdringen. 

Elektische en hybride auto’s stuwen het 
aandeel van de automatische transmissie
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Het H2-Platform is een samenwerkingsverband waarin 35 ondernemin-
gen, organisaties, waaronder RAI Vereniging, alsmede de ministeries 
van Infrastructuur en Waterstaat en Economische Zaken en Klimaat 
 participeren. Als verbindende schakel tussen bedrijven en de overheid 
biedt het platform ondersteuning om waterstof commercieel levensvat-
baar te maken. Op het gebied van mobiliteit noemt Dencher het cruciaal 
om het kip-ei-dilemma te doorbreken: ‘Er zijn onvoldoende waterstof-
tankstations omdat er niet genoeg fuel-cellauto’s zijn en er zijn geen 
brandstofcelauto’s omdat autofabrikanten afwachten tot er voldoende 
tankinfra is. Onze rol is het hele transitieproces naar waterstof te 
 faciliteren en te versnellen. Denk daarbij aan regelgeving, subsidies en 
het slechten van bottlenecks.’

Waterstof kan een belangrijke bijdrage leveren aan de energietransitie. 
Welke rol speelt waterstof op dat gebied en wat zijn grosso modo de 
 klimaatvoordelen?
Waterstof is een energiebron die kan worden omgezet naar elektriciteit 
en daarmee kun je voertuigen elektrisch aandrijven. In feite verwissel je 

de batterijen in een e-car voor een waterstoftank plus fuel-cell. Daarmee 
is waterstof een perfecte vervanger voor benzine en diesel, met name 
voor de langere afstanden, en biedt het eveneens een uitstekend alter-
natief voor zwaar wegvervoer. Voor trucks en bussen is waterstof 
sowieso veel praktischer dan het meenemen van zware accupakketten. 

H2 biedt grote economische kansen en 
klimaatvoordelen 

Waterstof geldt als een van de meest veelzijdige, schone, 
veilige en flexibele energiedragers. Het is bij verbranding 
100 procent emissievrij, geschikt om voertuigen elektrisch 
aan te drijven, elektriciteit op te slaan of op te wekken en 
om huizen mee te verwarmen. Als klimaatneutrale ener-
gievoorziening is het volgens Robert Dencher, voorzitter 
van het H2-Platform, niet alleen van belang te kijken naar 
de CO2-reductievoordelen van waterstof. ‘Het biedt ook de 
hightech maakindustrie, zoals DAF, VDL, Scania, HyZon en 
bedrijven die tankinfra en brandstofcellen maken, kansen 
om zich optimaal te positioneren en te excelleren.’

THEMA: INNOVEREN IN CRISISTIJD

Waterstof is 
 oplossing voor top-
sectoren hightech 
maakindustrie
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Je kunt energie bovendien veel compacter opslaan. Met mijn waterstof-
auto tank ik in 5 minuten ruim 5 kilo waterstof waarmee ik, als ik netjes 
rijd!, bijna 600 kilometer kan afleggen. Vergelijk dat eens met een Tesla. 
Die torst 500 kilo aan batterijen mee. De batterijfunctie van waterstof is 
eveneens in het groot toe te passen: met zonne- of windenergie opge-

wekte elektriciteit kun je via elektrolyse waterstof maken en omge-
keerd. Dit maakt het mogelijk om in de daluren opgewekte elektriciteit 
in de vorm van waterstof op te slaan en tijdens de piekuren weer in 
elektriciteit om te zetten. Dat gebeurt al bij het Magnum, een project 
van Vattenfall, en het Hystock project van Gasunie in Groningen.

THEMA: INNOVEREN IN CRISISTIJD

Robert Dencher: ‘Waterstof is voor veel 
bedrijven een opportunity om zich nadruk-
kelijker op de kaart te zetten, een voortrek-
kersrol te vervullen en te excelleren’



Het unieke van waterstof is verder dat het geschikt is voor 
zowel  elektrische- als warmte applicaties. Met waterstof 
zijn extreem hoge temperaturen tot wel 1.600 à 1.700 
 graden te realiseren. Bij gebruik van elektriciteit zijn dit 
soort temperaturen in de industrie al gauw  inefficiënt.

Wanneer we kijken naar de mobiliteitsbranche, welke 
mogelijkheden biedt waterstof dan?
Het Klimaatakkoord heeft als ambitie dat Nederland in 
2025 ongeveer 50 waterstoftankstations moet hebben en 
zo’n 15.000 waterstofauto’s. Het gaat daarbij vooral om de 
zwaardere personenauto’s en SUV’s. Ruwe schattingen 
voor 2030 gaan uit van zo’n 300.000 voertuigen. Op een 
wagenpark van 8 miljoen personenauto’s is dat in feite een 
druppel op de gloeiende plaat. Om een vliegwieleffect te 
bereiken is zowel ervaring, schaalgrootte en prijsreductie 
van zowel de voertuigen als de waterstof zelf een belang-

rijke voorwaarde. Grote steden zouden het voortouw kun-
nen nemen. Dat gebeurt in ons land nog nauwelijks. In 
Frankrijk en Duitsland pakt men het allemaal steviger aan. 
Parijs heeft 100 waterstoftaxi’s rijden en dat moeten er 600 
worden. In Nederland zou doelgroepenvervoer, met taxi-
busjes van 10 personen op waterstof, een prima toepas-
sing kunnen zijn. Zodra je een vloot van 50 tot 100 water-
stofauto’s in bijvoorbeeld Amsterdam of Utrecht realiseert, 
is het al snel rendabel om daar een waterstoftankstation 
om heen te bouwen.
Toepassing van waterstof maakt overigens niet enkel onze 
energievoorziening duurzamer. Het biedt Nederland even-
eens grote economische kansen en voordelen. Als tweede 
waterstofproducent binnen Europa (circa 800.000 ton per 
jaar) is er veel expertise. De geplande expansie van water-
stof plaatst Nederland in een nieuw, breder macro-econo-
misch perspectief. Denk daarbij aan de gassector en de op 
fossiele brandstoffen gebaseerde hightech maakindustrie 
die zich nu al richt op de kansen die waterstof biedt, zoals 
elektrolysers, brandstofcellen, compressoren, tankinstalla-
ties, etc. Een mooi voorbeeld is Hyzon Motors Europe, een 

joint venture tussen Holthausen in Hoogezand en het 
 Amerikaanse Hyzon, dat is opgericht voor de productie van 
waterstofvrachtwagens in Europa. Over een paar jaar 
 moeten daar jaarlijks zo’n tweeduizend trucks van de band 
rollen. Dat zijn een hoop banen. Voor al die bedrijven is 
waterstof een opportunity om zich nadrukkelijker op de 
kaart te zetten, een voortrekkersrol te vervullen en te excel-
leren. Waterstof geldt als een serieuze mogelijkheid voor 
topsectoren van de Nederlandse industrie die op den duur 
CO2-vrij moeten worden.

Het kabinet zet bij de duurzaamheidsambities sterk in op 
elektrificatie. Daarin speelt waterstof als energiedrager een 
nogal ondergeschikte rol. Bij emissieloze mobiliteit ligt het 
accent op batterij-elektrische tractie. Doet Nederland 
eigenlijk wel voldoende om waterstof meer te omarmen en 
te stimuleren?

De Nederlandse overheid doet naar mijn oor-
deel nog onvoldoende. Het kabinet beseft 
sinds kort dat waterstof een “systeemrol” gaat 
vervullen in het totale palet van energiedra-
gers. Nog eind dit jaar moet er een uitvoerings-
strategie waterstof op tafel liggen. Schattin-
gen voor het aandeel waterstof in het 
Europese energieverbruik op termijn variëren 
tussen de 10 tot 20 procent. Nederland produ-
ceert momenteel vooral grijze waterstof dat 
van aardgas wordt gemaakt. Men werkt hard 
aan de volgende stap, de transitie van grijze 

naar blauwe waterstof, waarbij de tijdens het productie-
proces vrijkomende CO2 grotendeels wordt afgevangen. 
Uiteindelijk gaan we toe naar groene waterstof die met 
duurzame energie is vervaardigd. De tankstations verkopen 
nu al voor meer dan 80 procent groene waterstof. Voor de 
overschakeling naar groene waterstof is voldoende markt-
volume en schaalgrootte essentieel. Bij iedere verdubbeling 
van de productie van groene waterstof is het al mogelijk 
een kostenreductie van 15 tot 30 procent te bewerkstelli-
gen. De ambities van de overheid zijn weliswaar gigantisch, 
maar we wachten met smart op adequaat beleid. 
De huidige subsidies zijn bij lange na niet toereikend.

Waterstof is een ideaal opslagmedium voor duurzaam 
opgewekte energie en is bovendien eenvoudig te transpor
teren via het Nederlandse aardgasnetwerk. Waarom 
gebeurt dit niet op grote schaal nu ons land van het gas af 
moet?
De bestaande infrastructuur van het aardgasnetwerk is 
inderdaad prima geschikt om industrie en – op termijn – 
huizen van waterstof te voorzien. Met name oudere wonin-
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‘ In 5 minuten tank ik 5 kilo 
waterstof om 600 kilometer 
mee te kunnen afleggen’
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gen die lastig te isoleren zijn. De focus ligt nu vooral op 
elektrificatie van het energiegebruik. Van verwarming met 
aardgas naar elektrische warmtepompen. Dit houdt wel in 
dat er, teneinde aan die toenemende belasting van het 
 elektriciteitsnet te kunnen voldoen, nieuwe hoogspannings-
kabels dienen te worden aangelegd. Dat is een traject van 8 
tot 15 jaar en het is bovendien veel duurder dan het aan-
passen van het huidige, deels vrijkomende, aardgasleiding-
net. Dit tijd-en kostenvoordeel is vaak onderbelicht en zou 
zwaarder moeten wegen. Op dit moment lopen er twee 
 projecten die in dit kader relevant zijn om te vermelden: het 
project HyStock van Gasunie, waarbij duurzame energie via 
een elektrolyser wordt omgezet in waterstof en opgeslagen 
in een zoutcaverne en HyWay27, een initiatief van Gasunie, 
TenneT en het ministerie van Economische Zaken en Kli-
maat om een ringleiding door Nederland aan te leggen voor 
het transport van waterstof.

In hoeverre is waterstof daadwerkelijk de brandstof voor de 
toekomst en hoeveel voertuigen zullen er in 2030 volgens u 
op waterstof rondrijden?
Op basis van het Klimaatakkoord moet in 2030 ongeveer 
een kwart van het Nederlandse wagenpark zero emissie 
zijn, waarvan zo’n 300.000 waterstofaangedreven. Dat is 
nog geen 4 procent van alle personenauto’s. Op dit moment 
zijn er vijf tankstations. Met de reeds toegekende subsidies 
kunnen er eind volgend jaar 15 tankstations open zijn en 
eind 2022 moeten dat er meer dan 20 zijn. Er is groei maar 
minder snel dan we willen. Het is ook heel interessant om 
meer trucks en bussen op waterstof te laten rijden en dat 
gaat gebeuren. Vanaf 2025 moeten trucks en bestelwa-
gens immers uitstootloos zijn als zij toegang willen krijgen 
tot de zero-emissiezones in grote steden. Grote logistieke 
vervoerders hebben belangstelling voor waterstof als alter-
natief. De hoge aanschafkosten van zo’n voertuig vormen 
nu nog wel een drempel. Dat zal gauw veranderen. Dankzij 
de groeiende productieaantallen van personenauto’s met 
waterstoftractie kunnen de ontwikkelingskosten van de 
brandstofcel en de elektromotor snel dalen. Dat prijsvoor-
deel komt direct ten goede aan vrachtwagens. En die gro-
tere productievolumes van trucks en bussen dragen op hun 
beurt weer bij tot het verlagen van de kostprijs van water-
stof. Die twee bewegingen versterken elkaar als een twee-
snijdend zwaard. Dan ontstaat massa. ●

THEMA: INNOVEREN IN CRISISTIJD

‘Voor de overschakeling naar groene waterstof 
is voldoende marktvolume en schaalgrootte 
essentieel’



THEMA: INNOVEREN IN CRISISTIJD

Geesinknorba behoort tot een van de grootste 
Europese fabrikanten van inzamel- en reini-
gingsvoertuigen, perscontainers en stationaire 
persinstallaties. De Groep telt in totaal meer 
dan 500 medewerkers, waarvan er 300 in 
Emmeloord werken en beschikt over vestigin-
gen in 39 landen. De producten worden onder 
de merknamen Geesink, Norba en Kiggen ont-
wikkeld, vervaardigd, verkocht en onderhou-
den. Naar schatting rijden er wereldwijd enkele 
tienduizenden inzamelvoertuigen rond die in de 
Flevopolder zijn gebouwd. Voor 
ruim 7.000 daarvan verricht 
 Geesinknorba nog zelf het onder-
houd. De fabriek in Emmeloord 
produceert op jaarbasis circa 950 
opbouwen, waarvan het leeuwen-
deel bestemd is voor de export. 
De geschiedenis van de onderne-
ming gaat terug tot 1875. In 2000 
werd het productiepalet verder 
verbreed met de overname van het Zweedse 
Norba. Sinds 2017 valt het Emmeloordse 
bedrijf onder de paraplu van de Chinese inves-
teringsmaatschappij CNTY waardoor de slag-
kracht werd vergroot.

Li-On Power Pro
150 jaar ervaring, passie en expertise vormen 
ongeveer het dna van onze bedrijfsvoering en 
onze producten, vertelt Komen. ‘Voortdurend 

innoveren staat centraal en moet zorgen voor 
een optimale kwaliteit, veiligheid en gebruiks-
gemak van de afvalinzamelingsoplossingen 
die Geesinknorba biedt.’ 
Ter illustratie voert hij aan dat GeesinkNorba al 
in 2003 startte met het elektrifi ceren van de 
eerste vuilniswagenopbouw. Dit vormde de 
basis voor de ontwikkeling van een zogeheten 
e-Power Take Off, in de volksmond e-PTO
genoemd. ‘Een PTO is nodig om de complete
hydraulica van een afvalinzamelingsvoertuig

aan te sturen. Bij Geesinknorba kreeg dit inno-
vatieve systeem de naam Li-On Power Pro. 
Deze unit is cruciaal voor het volledig kunnen 
elektrifi ceren van inzamel oplossingen. De 
Li-On Power Pro zorgt er voor dat er vanuit het 
accupakket van het chassis slechts een mini-
male hoeveelheid energie verbruikt wordt om 
de opbouw te laten werken waardoor de werk-
tijd en het aantal kilometers dat het complete 
voertuig kan afl eggen aanzienlijk wordt ver-

Laadinfra van e-trucks bottleneck

Als pionier in afvalmanagement zet Geesinknorba zwaar in op emissieloze oplossingen. Om er voor te zorgen dat 
wagenparken van reinigingsdiensten zonder uitstoot kunnen inzamelen en transporteren biedt de onderneming een 
breed spectrum aan opbouwen voor hybride-, elektrische en waterstofaangedreven voertuigen. Elektrische tractie, 
zowel op accu’s als op waterstof, neemt een hoge vlucht in de afval- en reinigingswereld, zegt André Komen, Branch 
Manager Benelux. ‘Bijna 10 procent van al onze orders betreft inmiddels elektrisch aangedreven combinaties.’

lengd. Het mag duidelijk zijn dat onze Li-On 
Power Pro, die het mogelijk maakt om met elk 
elektrisch aangedreven chassis optimaal een 
vuilnis opbouw in te kunnen zetten, vergeleken 
met een dieselaangedreven PTO geheel emis-
sieloos en geluidsarm is.’

Integratie in laadbak
Op de vraag in hoeverre het om een complexe 
toepassing gaat, antwoordt Komen dat dit erg 
mee valt. Het enige dat naar zijn zeggen vereist 

is, is een stabiele DC hoogspannings-
aansluiting, oftewel een gewoon stop-
contact. ‘Het is wel belangrijk om te 
beschikken over het juist opgeleide 
personeel dat, zowel in het productie-
proces als tijdens de aftersales, met 
hoge voltages kan werken.’
Dat Geesinknorba de eerste is die 
deze innovatie op de markt heeft 
gebracht schrijft hij toe aan de pio-

niersgeest van de onderneming in het alge-
meen en die van Nederland in het bijzonder. 
Dat neemt niet weg dat aan de Li-On Power Pro 
in de huidige vorm een ontwikkelingstraject 
van ongeveer tien jaar vooraf is gegaan. 
Zo woog de allereerste versie nog 2.000 kilo en 
bedroeg de inbouwruimte een meter. In de vol-
gende uitvoering daalde het gewicht naar 
1.500 kilo bij een afmeting van 50 cm. De in 
2013 geïntroduceerde eerste met Lithium Ion 

Geesinknorba: ‘Zero emissie 
wordt de norm in afvalmanagement’

‘ De route naar emissievrij 
is een one-way track’
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André Komen: ‘Onze Li-On Power Pro 
is cruciaal voor het volledig kunnen 
 elektrificeren van inzamel oplossingen’
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accu’s bracht het gewicht nog verder terug tot 
650 kilo bij 35 cm inbouwruimte. De huidige 
Li-On Power Pro die vanaf 2017 beschikbaar is 
vereist überhaupt geen extra inbouwruimte of 
laadvolume, aangezien deze volledig in de 
laadbak is geïntegreerd.

Subsidie e-trucks
Komen laat weten intensief samen te werken 
met zowel Original Equipment Manufacturers 
(DAF, Scania, Volvo, GINAF etc.), als met de 
ombouwindustrie van dieselvoertuigen naar 
EV en waterstoftractie (Emoss, Holthausen, 
e-Trucks Europe en Urban Mobility Systems).
Om hen daarbij zo goed mogelijk te faciliteren
heeft Geesinknorba een speciale product
manager, in de persoon van André Lagendijk,
in dienst genomen die alle contacten met de
truckindustrie onderhoudt. Hij stelt vast dat
truckfabrikanten in een steeds hoger tempo
overschakelen naar elektrisch aangedreven
chassis. ‘In het klimaatakkoord is immers
afgesproken dat vanaf 2025 dertig tot veertig
grotere steden zero emissie zones moe-
ten invoeren voor stadslogistiek. De branche
speelt hier uiteraard op in, want het kabinet
wil dat er in 2050 uitsluitend nog uitstootvrije
voertuigen op de weg rijden. Ik vind dat de
overheid dan wel snel duidelijkheid moet
 verschaffen over de landelijk toegezegde
 subsidieregeling die transporteurs over de
streep moet trekken om een nul-emissie of
hybride truck aan te schaffen. Het huidige
beleid is vooral lokaal en versnipperd. Zo’n
 lappendeken van regels, waarbij iedere
gemeente zijn eigen plan trekt, is ongewenst.’

TCO daalt
De Branch Manager Benelux erkent dat de 
hogere aanschafprijs van een e-truck er voor 
zorgt dat de Total Cost of Ownership (TCO) in 
vergelijking met een dieseltruck nog steeds 
iets ongunstiger uitpakt. ‘Dit verschil zal gelei-
delijk verdwijnen zodra elektrische tractie 

massa krijgt, is mijn overtuiging. Tegenover de 
(nu nog) hogere aanschafprijs en hogere 
afschrijvingskosten van een e-truck staan ten 
slotte substantieel lagere energie- en onder-
houdskosten’

Primeur ReinigingsDemoDagen
Als het thema van deze editie ‘innoveren in 
 crisistijd’ ter sprake komt merkt Komen op dat 
de focus op innovatie voor Geesinknorba altijd 
geldt, ongeacht de economische windrichting. 
‘Als het om nieuwe producten gaat schaken we 
op meerdere borden tegelijk. Ik kan daar nu 
helaas nog weinig over zeggen. Het enige dat 
ik kwijt wil is dat we tijdens de Reinigings-
DemoDagen, de vakbeurs voor de Afval- en 
 reinigingsbranche die de sectie RAI Carros-
serieNL op 9 en 10 juni in Soesterberg organi-

seert, met een primeur zullen komen. Een inno-
vatieve afvalinzamel oplossing die een aantal 
interessante gadgets omvat.’

Laadinfra ontoereikend
Komen laat er geen misverstand over bestaan 
dat de route naar emissievrij een “one way 
track” is. ‘Er is geen weg terug. De enige bottle-
neck die onze klanten zeggen te ervaren is dat 
ze tegen de grenzen aanlopen als het om bijla-
den gaat. De capaciteit van de laadinfra voor 
zware e-trucks is simpelweg ontoereikend. 
Mede gelet op de ambities van IenM op dit 
gebied is dat wel een punt van zorg. Een oplos-
sing zou zijn om in de daluren opgewekte ener-
gie in de vorm van waterstof op te slaan om 
die tijdens piekuren vervolgens weer in elektri-
citeit om te zetten.’ ●

THEMA: INNOVEREN IN CRISISTIJD

‘Truckfabrikanten schakelen in een 
steeds hoger tempo over naar 

 elektrisch aangedreven chassis’
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Urban Mobility Systems:

Urban Mobility Systems (UMS), 
 specialist op het gebied van hightech 
elektrificatie oplossingen, stelt zich 
ten doel om zero emissie een 
 krachtige impuls te geven. Het credo: 
‘Geen emissie als missie’ is eigenlijk 
onze belangrijkste drijfveer, vertelt 
directeur Lars Kool. Om dit te realise-
ren draagt UMS kwaliteit en veiligheid 
hoog in het vaandel. ‘Die elementen 
zijn min of meer als een soort dna 
verankerd in de bedrijfsvoering. 
Al onze producten zijn volledig auto-
motive gecertificeerd en voldoen 
daarmee aan de hoogste kwaliteits- 
en veiligheidsstandaarden.’

De vijf jaar geleden door Kool opgerichte 
onderneming heeft zich in sneltreinvaart ont-
wikkeld tot een Europese koploper als het gaat 
om het ontwikkelen en bouwen van geavan-
ceerde elektrische en waterstofsystemen voor 
de mobiele sector. UMS telt inmiddels 48 
medewerkers die in de fabriek in Oss op basis 
van de hoogste standaarden nul-emissie toe-
passingen vervaardigen die hun weg vinden 
naar de transportwereld, autofabrikanten, 
fleetowners, de bouwsector en investeerders 
in schone technologie. 

Clean Tech Integrator
Kool hecht er aan te benadrukken dat UMS 
geen ombouwer is, maar een ‘Clean Tech 
 ‘integrator. ‘Daartussen zit een wereld van ver-
schil. Wij bouwen op grote schaal duurzaam 

Veilig en goed 
naar emissievrij

Lars Kool: ‘Met het laagste voertuiggewicht en het hoogste laadvermogen is de elektrische 
Zolution uitstekend geschikt om binnensteden zero emissie te kunnen bevoorraden’
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‘De Mission is het eerste elektrische com-
posiet bus ter wereld die plaats biedt aan 
20 personen. Er is zelfs al een exemplaar 
dat autonoom rond rijdt.
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voertuigen om en zijn feitelijk te vergelijken met een OEM-fabrikant.’
Hij legt ter verduidelijking uit dat bij een conventionele inbouwer, de 
opdrachtgever (lees (auto)fabrikant ), normaliter niet de eindverant-
woordelijkheid neemt voor het ingebouwde product. ‘Bij ons is dat wel 
het geval. De merknaam UMS wordt in de hele voertuigketen van 
 importeurs en fabrikanten gevoerd. Wij leiden hun monteurs op, geven 
trainingen etc, met als doel er via one stop shopping voor te zorgen dat 
de klant slechts één aanspreekpunt 
heeft, namelijk de dealer/importeur. 
Tegelijkertijd levert UMS op deze 
manier een bijdrage aan werk-
gelegenheid.’

Automotive gecertificeerd
Inmiddels werkt UMS nauw samen 
met Nissan, Fiat, Iveco, Liebherr, 
Hyundai, Doosan, maar ook met 
fabrikanten van mini shovels zoals Knikmops en Verreiker. De top-15 
bouwbedrijven mag het bedrijf eveneens tot haar clientèle rekenen, 
evenals een groot aantal verzekeraars waarvoor UMS trainingen ver-
zorgt op het gebied van veiligheid en certificering.

Hij hamert er op dat alle hightech oplossingen geheel conform de 
 automotive richtlijnen (LV124, NEN-normeringen etc.) in industriële 
 toepassingen worden geïntegreerd. ‘Daarin zit onze kracht. Bij veel 
industriële bedrijven die zich met elektrificatie bezig houden is het 
aspect veiligheid helaas zwaar onderbelicht. Sterker nog, vaak hanteren 
ze überhaupt geen richtlijnen.’

Aerodynamisch voertuigpalet
Om te illustreren hoe ver de expertise reikt brengt Kool de hybride-elek-
trische Dakar racetruck ter sprake die vorig jaar voor het Riwald-team 
werd ontwikkeld. Deze relatief schone mastodont deed letterlijk en 
figuurlijk veel stof opwaaien en kon zich in het strijdperk uitstekend 
meten met de volledig dieselaangedreven concurrenten. 
Veel zegt de UMS-directeur te verwachten van het brede gamma aan 
elektrische bestelbussen en personenvoertuigen. Onder het motto 
‘elektrisch rijden mag best sexy zijn’, toont hij op het buitenterrein het 
aerodynamische palet dat onder de enigszins futuristische namen 
 Mission, Vision en Zolution gebroederlijk naast elkaar staat opgesteld. 
De Mission is de eerste elektrische composiet bus ter wereld die plaats 
biedt aan 16+1 personen, laat Kool enthousiast weten. De lagevloerbus 
is geheel in eigen beheer ontwikkeld en rijdt op dit moment al overal ter 
wereld rond: Dubai, Nieuw Zeeland, Australië en Canada. Sinds kort rijdt 
de Mission zelfs autonoom op een traject vanaf vliegveld Weeze nabij 
Keulen naar Nederland. 

Laagste voertuiggewicht
De Vision is beschikbaar als een 8 +1 elektrische composiet busje in 
zowel personen als bestel uitvoering. Het bijzondere aan de Vision is 

dat het GVW onder de 3,5 ton is gebleven. Kool: ‘voor een elektrische 
bus is dat uniek in de wereld.’
De Zolution, een samentrekking van zero emission solution, is een 
bestelbus met een laadvermogen van 1.300 kilo en een laadruimte van 
18 kuub. UMS is er in geslaagd ook dit voertuig onder de 3,5 ton GVW 
te houden. Met het laagste voertuiggewicht en de hoogste pay-load in 
zijn klasse is de Zolution bij uitstek geschikt om binnensteden zero 

emissie te bevoorraden.
Tijdens de rondleiding neemt Kool 
opeens een aanloop die uitmondt in 
een ferme trap tegen de carrosserie 
van de Zolution. Het voertuig geeft 
echter geen krimp. Kijk, roept Kool tri-
omfantelijk: ‘pure kwaliteit.’ ‘Dit com-
posiet is onverwoestbaar, licht, duur-
zaam en prima recyclebaar.’

Nissan dealernetwerk
Over de verkoopaantallen wil Kool zich niet uitlaten. Wel wil hij kwijt dat 
de belangstelling groot is en in 2021 tot een versnelling in het volume 
zal leiden. ‘kwaliteit gaat een steeds grotere rol spelen op de markt van 
elektrische voertuigen. Volgend jaar vindt een grootschalige uitrol 
plaats van de Mission, Vision en Zolution via Operational en Financial 
lease (RABO). De verkoop en distributie vindt plaats door het dealernet-
werk van Nissan. De garantietermijn is met 7 jaar onvergelijkbaar lang.’

Mobiele waterstofaggregaten
Kool noemt de huidige laadinfrastructuur nog een zorgenkindje. Die is 
naar zijn oordeel ontoereikend. UMS gaat daarom mobiele aggregaten 
op waterstof plaatsen bij bijvoorbeeld bouwhubs, en verhuurbedrijven 
om voertuigen elektrisch te kunnen laten bijtanken. De waterstof-
aggregaten voldoen aan de UMS powerpack norm en zijn, ten opzicht 
van andere aggregaten, eveneens automotive gecertificeerd.
Kool ziet voorlopig een uiterst rooskleurige toekomst in het verschiet. 
‘Om alle klimaatdoelen te halen zoekt een groeiend aantal partijen 
samenwerking met UMS. Onze kracht is delen en delen is een voor-
waarde om te kunnen vermenigvuldigen. Dat laatste gaat gebeuren en 
tot substantieel meer schaalgrootte leiden.’ ●

‘Elektrisch rijden mag 
best sexy zijn’

THEMA: INNOVEREN IN CRISISTIJD
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Vervlechting OV en individueel vervoer

Dat het OV en individueel vervoer complementair aan elkaar zijn wordt, zeker in deze coronatijd, steeds vaker in de 
dagelijkse praktijk manifest. De integratie van beide vervoersmodaliteiten kreeg onlangs een nieuwe impuls in 
 Rotterdam waar de RET, in samenwerking met de gemeente en Ahoy, een partnership aanging met vier deelvervoer-
ders van deelfietsen en e-scooters. OV-Reizigers krijgen daarmee de mogelijkheid om een deel van het traject per 
fiets of e-scooter af te leggen. 

In het kielzog daarvan is de RET, samen met 
NS, GVB en HTM, initiatiefnemer van de intro-
ductie van een digitaal MaaS-platform, waarin 
zo veel mogelijk vervoersdiensten uit Neder-
land worden gecombineerd.
De initiatieven passen in de visie van de RET 
om als vervoerder slimme combinaties van 
vervoermiddelen te faciliteren en er voor te 
zorgen dat klanten met de 
beste combinaties op een 
duurzame wijze hun 
bestemming bereiken, ver-
telt RET-directeur Maurice 
Unck.

‘Wij zoeken daarvoor 
nadrukkelijk de samenwer-
king met andere mobiliteits-
aanbieders en zetten tech-
nologie in om dit te 
faciliteren. De deelvervoerders stemmen het 
aanbod af op drukke punten in het OV. Onder-
tussen bouwt de RET voortdurend verder aan 
slimme oplossingen, zoals het toevoegen van 
extra functionaliteiten aan de RET-Reisplanner. 
Die geeft bijvoorbeeld informatie over de 
beschikbaarheid van OV-fietsen, deelscooters 
en deelfietsen. Op de Reisplanner is zelfs de 
voorspelde drukte in de trams en de bussen af 
te lezen en die geeft aan waar watertaxi’s aan-
leggen.’

Hoe is het partnership met de vier deelver
voerders ontstaan? Heeft de coronacrisis deze 
samenwerking versneld?

We waren al eerder in gesprek met enkele deel-
aanbieders. De coronapandemie heeft dit pro-
ces een duwtje in de rug gegeven. Mede van-
wege het besef dat je juist in tijden van crisis 

over je eigen schaduw heen moet durven stap-
pen om het grotere doel, namelijk de reiziger, te 
kunnen dienen. De partijen waarmee de RET op 
dit moment mee samenwerkt – Check, Donkey 
Republic, Felyx en GO Sharing – zijn inmiddels 
bekende namen in Rotterdam. Dankzij de 
samenwerking staan er sinds 1 juni op ruim 25 
OV-hotspots van metro’s, trams en bussen, in 
totaal 1.500 e-scooters en 500 gewone én 
 e-bikes.
Ondertussen lopen er eveneens gesprekken

met andere spelers om zo het aanbod te kun-
nen uitbreiden. De RET wijst reizigers actief op 
de mogelijkheid om gebruik te maken van deel-
vervoer. Onder andere via pictogrammen op 
grotere metrostations, digitale schermen, 
 sociale media en www.ret.nl/bereikbaar. 
 Rotterdam Ahoy communiceert eveneens over 
ParknBike: voor vier euro kunnen reizigers dan 

een dag hun auto parkeren en hebben 
vervolgens de beschikking over een 
deelfiets/e-bike of e-scooter om hun 
weg te vervolgen. 

Hoe loopt dit project? Wat zijn de 
 ervaringen tot nu toe?

De resultaten tot nu toe zijn bevredi-
gend. Tussen 1 juli en 30 september 
zijn er van, naar en tussen bovenge-
noemde hotspots meer dan 155.000 

 ritten gemaakt. Dat komt neer op circa 1.700 
ritten per dag, met op piekdagen een kleine 
3.000 ritten. De drukste hotspots bevinden 
zich in en om het centrum van Rotterdam. De 
verhuur op Rotterdam-Zuid valt tot nu toe wat 
tegen. We zijn nu in kaart aan het brengen hoe 
dat nog is te verbeteren. Het zwaartepunt van 
de deelvervoerritten ligt in de middag, dus 
 buiten de RET-spits, en op trajecten waar 
eveneens OV beschikbaar is. Dan gaat het dus 
meer om alternatief vervoer dan om first of 

Uniek partnership RET met aanbieders 
deelfietsen en e-scooters

THEMA: INNOVEREN IN CRISISTIJD

‘ De RET voert gesprekken 
met aanbieders van 
 deelauto’s’
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last mile ritten. Voor de RET is dat geen pro-
bleem: het faciliteren van de reizigers staat 
immers centraal. Wij denken wel dat er ook 
veel potentieel is voor gebruik tijdens de korte 
afstanden aan het begin of het eind van de 
mobiliteitsketen. Dan wordt het deelvervoer 
complementair. Een van de volgende stappen 
om die first/last mile functie te versterken is te 
kijken naar mogelijkheden van samenwerking 
in de randgebieden bij grote hubs. De inzet van 
techniek kan daar zeker bij helpen. Te denken 
valt aan het nog beter integreren van het aan-

bod van de huidige deelvervoerders in de 
RET-Reisplanner en het nog beter delen van 
data tussen de RET en de deelaanbieders om 
reispatronen nog beter in kaart te kunnen 
 brengen.

Is de RET niet bevreesd dat, zodra de samen
leving weer ‘normaliseert’, het gebruik van 
individueel deelvervoer ten koste gaat van de 
gewenste bezettingsgraad van het OV?

Nee, daarvoor zijn de aantallen van gemiddeld 

1.700 ritten per dag met uitschieters naar 
3.000 ritten op piekdagen in feite te klein 
 vergeleken met de 650.000 RET-ritten. 
 Bovendien is het nog maar de vraag of 
 mensen die van het deelvervoer gebruik 
maken normaliter met het OV zouden reizen. 
Wij zien het vooral als een win-winsituatie. 
Deelconcepten kunnen het OV aantrekkelijker 
maken omdat er een schakel bijkomt die eerst 
ontbrak. Vandaar dat de RET nog eens goed 
wil kijken naar de first en last mile.

THEMA: INNOVEREN IN CRISISTIJD

Maurice Unck: ‘Wij zoeken nadrukkelijk de samenwerking met andere mobiliteitsaanbieders om er voor te zorgen dat reizigers een naadloze reis met 
meerdere vervoermiddelen kunnen maken’
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Hoe kijken andere OVbedrijven naar dit initiatief? Verwachten jullie dat 
een dergelijk samenwerkingsverband met deelvervoerders elders in het 
land navolging krijgt?

Dat gebeurt deels al, in meer of mindere mate. Iedereen hanteert 
 eigenlijk dezelfde filosofie: een ‘naadloze’ reis is belangrijker dan het 
smalle belang van het ‘eigen’ OV. Dit dragen we ook uit binnen de 
 Mobiliteitsalliantie, waarin de RET samen met RAI Vereniging en 
nog 24 andere partijen participeert, met als doel om reizigers en 
 vervoerders een drempelloze, duurzame, veilige en comfortabele reis 
te bieden.

Liggen er plannen om dit vervoersconcept in de toekomst uit te breiden 
naar bijvoorbeeld deelauto’s?

Zeker. De RET heeft contact met aanbieders van deelauto’s. De intro-
ductie van het MaaS-platform in 2021, waarin alle vervoerders van 

 mobiliteitsoplossingen hun diensten kunnen aanbieden, zal eveneens 
bijdragen aan het vervoer van de toekomst.

De toenemende vervlechting van het OV en individueel vervoer krijgt 
eveneens gestalte binnen het door u genoemde MaaSplatform. Hoe 
werkt dit digitale platform, waarin alle vervoersdiensten in Nederland 
worden gecombineerd, precies?

Zie het als een stekkerdoos, een technische tussenlaag. Aan de ene 
kant pluggen mobiliteitsaanbieders in, aan de andere kant de reizigers. 
Uiteindelijk kunnen reizigers via een app, bijvoorbeeld van een 
 vervoerder, een andere mobiliteitsaanbieder of een partij die zich exclu-
sief richt op het aanbieden van een reis-app, hun multimodale reis plan-
nen, boeken en betalen. Het platform maakt het voor reizigers dus veel 
eenvoudiger om gebruik te maken van de verschillende mobiliteitsop-
lossingen. Het MaaS-platform kan overigens niet alleen worden verbon-
den met de bestaande apps van NS, RET, GVB en HTM. Ook andere 

THEMA: INNOVEREN IN CRISISTIJD

‘Sinds 1 juni op ruim 25 OV-hotspots van metro’s, trams en bussen, in totaal 1.500 e-scooters en 500 gewone fietsen én e-bikes’ 
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apps, zoals van 9292, het Rijksmuseum of, bij wijze van spreken, de 
 rijwielhandel om de hoek, kunnen van het platform gebruik maken en 
hun klanten een multimodale reis aanbieden. Het is duidelijk dat 
het niet telkens apart te hoeven onderzoeken van alle vervoers-
mogelijkheden op de route een enorme gemaks- en snelheidswinst 
oplevert. Maakt iemand bij voorkeur gebruik van een leenfiets of 
reis je liever per trein of metro? De app houdt rekening met ieders 
 persoonlijke voorkeuren en laat zien welke mogelijkheden er onderweg 
zijn. 

Als iemand via dit platform met bijvoorbeeld de tram, metro en de fiets 
van A naar B reist, hoe rekent men dan voor deze verschillende 
 vervoersmodaliteiten af?

Het is de bedoeling dat dit in de toekomst dankzij het MaaS-platform 
allemaal in één keer kan. Dat zou op termijn wat ons betreft ook moeten 
gelden voor het reserveren en betalen van een parkeerplek op een P+R. 

Straks is er dus geen gedoe meer met verschillende vervoersbewijzen 
en de betaling er van. Dat regel je voortaan gemakkelijk vanuit de 
 favoriete app of website.

Welke plannen liggen er nog meer bij de RET om de groeiende toekom
stige vervoersvraag te accommoderen?

Met gemeenten en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag inven-
tariseren we voortdurend de mogelijkheden om overstappunten en 
P+R-voorzieningen te verbeteren en uit te breiden. Hetzelfde geldt voor 
de informatievoorziening en de beschikbaarheid van parkeerplaatsen. 
Dat staat nadrukkelijk op de agenda. Om de verwachte toenemende 
drukte op de middellange termijn in goede banen te leiden, zet de RET in 
op digitale hulpmiddelen zoals onze druktemeter, uitbreiding van de 
vloot en de frequenties én aanpassingen in de voertuigen. Denk hierbij 
aan MetroLab, een project waarbij wordt gewerkt aan de toekomstige 
inrichting van de metro.  ●

THEMA: INNOVEREN IN CRISISTIJD

Deelconcepten maken het OV aantrekkelijker omdat er een schakel bijkomt die eerst ontbrak.
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De nieuwe Volvo FH I-Save maakt 
deel uit van de nieuwe Europese 
productreeks die Volvo Trucks dit 
voorjaar introduceerde. I-Save 
omvat veel brandstofbesparende 
oplossingen, waarvan de Volvo 
D13TC-motor de belangrijkste is. 
De 13-liter motor met Turbo Com-
pound-technologie, die begin 2019 
werd geïntroduceerd, is de zuinig-
ste motor van Volvo tot nu toe. 
De eerste generatie van de Volvo 
FH I-Save werd in 2019 geïntrodu-
ceerd. Volvo Trucks liet toen zien 
dat de brandstofkosten voor die-
sel en AdBlue tot 7 procent kon-

den worden verlaagd in vergelij-
king met een truck zonder I-Save 
en met de conventionele 13-liter 
motor van Volvo. Dit cijfer werd 
bevestigd door onafhankelijke 
tests en tal van klantervaringen. 
Naast een upgrade van I-save 
kreeg de Volvo FH een aerodyna-
mischer ontwerp dat de lucht-
weerstand verder verlaagde. 
 Verder zijn er gemodificeerde 
achterassen beschikbaar die een 
kruissnelheid met extreem lage 
toerentallen en dus een lager 
brandstofverbruik mogelijk 
maken. ●

10 procent brandstofbesparing met Volvo FH I-Save

De jongste telg uit het CF Electric gamma met VDL e-power-technologie 
bouwt voort op de bewezen betrouwbaarheid en het grote gebruiksge-
mak van de eerdere generaties. Nieuw is een lithium-ion batterijpakket 
met een capaciteit van 350 kWh.
De DAF CF Electric is bij uitstek geschikt voor emissieloze en fluister-
stille toepassingen in stedelijke gebieden, waaronder algemene distribu-

tie en het bevoorraden van supermarkten, maar bijvoorbeeld ook afva-
linzameling. DAF levert de CF Electric daarom als 4x2 trekker en als 6x2 
bakwagen met gestuurde naloop-as voor maximale wendbaarheid 
Dankzij de grotere capaciteit van het batterijpakket – waarvan de 
 afmetingen overigens ongeveer gelijk bleven – krijgt de CF Electric een 
actieradius van meer dan 200 kilometer. Dat is een factor twee meer 
vergeleken met de eerdere generaties. Het volledig opladen van de bat-
terij zal doorgaans op de thuisbasis plaatsvinden en duurt 75 minuten, 
uitgaande van een oplaadstation met een vermogen van 250 kilowatt.
Door tijdens het laden en lossen of tijdens de chauffeurspauze de 
 batterijen van nieuwe energie te voorzien, wordt het mogelijk met de CF 
Electric per dag tot zo’n 500 volledig elektrische kilometers af te leggen. 
Dat biedt belangrijke voordelen op het gebied van de inzetbaarheid en 
de efficiency van de truck. ●

DAF CF Electric verdubbelt actieradius
DAF Trucks zet de volgende stap op het gebied van elektrische aandrijving door de actieradius van de DAF CF Electric 
met VDL e-power-technologie te verdubbelen naar meer dan 200 kilometer. Toepassing van een nieuwe generatie 
 batterijen betekent bovendien een gewichtsbesparing van 700 kilo, die geheel ten goede komt aan het laadvermogen. 

ECO TRENDS

Volvo brengt de FH I-Save nu uit in een nog zuinigere uitvoering die de brandstofkosten volgens de onderneming tot 
10 procent kan verlagen. Dit betekent een aanzienlijke verbetering van 3 procent vergeleken met huidige generatie.

Het Volvo FH I-Save programma koppelt een verminderd brandstofver-
bruik aan een laag geluidsniveau en goede rijprestaties.

Vervoerders kunnen met de CF Electric in de praktijk, in 
combinatie met tussentijds opladen, 500 kilometer afleggen.
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Daimler Trucks brengt toekomst transport dichterbij

De Mercedes-Benz GenH2 beleefde zijn 
wereldpremière als conceptvoertuig maar 
Daimler Trucks sprak meteen de ambitie uit 
om in 2023 te beginnen met klantentests en 
de serieproductie te starten in de tweede helft 
van het decennium. 
Daimler Trucks geeft de voorkeur aan vloei-

bare waterstof (LH2) in plaats van 
de gas variant, aangezien LH2 een 
hogere energiedichtheid heeft waar-
door de prestaties van de truck 
gelijk zijn aan die van een vergelijk-
bare conventionele dieseltruck. De 
GenH2 heavy-duty brandstofcel-

truck haalt een actie-
radius van 1.000 kilo-
meter en is daarmee 
geschikt voor het lange-
afstandstransport. 
De Mercedes-Benz 
 eActros LongHaul is een batterijaan-
gedreven 4x2 trekker die net als de 
GenH2 geschikt is voor het trans-
port op  langere afstanden. 
 Mercedes-Benz biedt met deze 
 volledig elektrische truck een alter-
natief voor de conventionele diesel-

truck. Met een actieradius van 500 kilometer is 
de eActros LongHaul bedoeld voor energie-
zuinig transport voor langere afstanden die 
goed te plannen zijn.
De Mercedes-Benz eActros voor distributie-
transport gaat volgend jaar in serie -
productie. ●

Bij het BlackCycle project zijn 13 organisaties 
betrokken door middel van een uniek 
publiek-privaat partnerschap. Het consortium, 
dat met een budget van circa 16 miljoen euro 
wordt gefinancierd uit het EU-programma Hori-
zon, is in vijf Europese landen gevestigd 
(Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Spanje en 
Griekenland) en omvat zeven industriële part-
ners, vijf research- en technologieorganisaties 
(RTO’s) en een innovatiecluster. De coördinatie 
is in handen van Michelin als wereldmarktlei-
der in banden. 
BlackCycle stelt zich ten doel om binnen vijf 
tot zes jaar de helft van het aantal versleten 
banden via een innovatief verwerkingsproces 
weer een nieuw bandenleven te geven. 

 Jaarlijks komt er voor ongeveer 26 miljoen ton 
aan versleten banden op de markt. Het con-
sortium wijst er op dat de huidige processen 
voor verwerking van afgedankte banden niet 
circulair zijn en te weinig materialen voortbren-
gen om opnieuw te kunnen worden gebruikt in 
de bandenindustrie. Het Europese project 
moet hier verandering in brengen. Volgens 
BlackCycle kent geen andere industriële sector 
een project van deze omvang voor het herge-
bruik van producten aan het einde van hun 
levensduur. ●

Het recyclen van versleten tot nieuwe banden. Vanuit die gedachte is BlackCycle in het leven geroepen, een groot 
 Europees project dat op zeer grote schaal de circulaire economie van banden mogelijk wil maken.

Daimler Trucks heeft onlangs in Berlijn de GenH2, met een op waterstoftechniek gebaseerde aandrijving, en de volledig 
elektrisch aangedreven eActros LongHaul voor het eerst aan het publiek gepresenteerd. 

ECO TRENDS

BlackCycle geeft versleten banden een tweede leven

De helft van het aantal afgedankte banden 
moet uiteindelijk weer tot een nieuw 

 exemplaar worden verwerkt.

De waterstofaangedreven GenH2 heeft een actieradius 
van zo’n 1.000 kilometer

De eActros LongHaul is bestemd voor energiezuinig lan-
geafstandstransport
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Patrick Andriessen, directeur van TBA-TEN, 
schat dat 10 procent van alle Euro-5B & 6 voer-
tuigen met een ontbrekend of slecht werkend 
roetfilter rond rijdt. ‘De deeltjesteller detecteert 
deze uitstoot en draagt in hoge mate bij aan 
een gezonde en schone mobiliteit.’
Technisch Bureau Andriessen (TBA) en Test 
Equipment Nederland (TEN) zijn twee dochter-
ondernemingen die deel uitmaken van de 
Andriessen Groep. TBA behoort al sinds 1978 
tot de toonaangevende leveranciers van werk-
plaatsapparatuur en is verantwoordelijk voor 
de verkoop en service van o.a. APK-meet-
middelen, remmentesters en airco service 
 stations. In 1985 kwam Test Equipment 
Nederland, als fabrikant van TEN-meet-

apparatuur, eveneens onder de vleugels van de 
Andriessen Groep. Beide werkmaatschappijen 
trekken als een gestroomlijnde tandem onder 
de noemer TBA-TEN gezamenlijk op. 

Made in Holland
De onderneming vervaardigt op jaarbasis zo’n 
4.000 tot 5.000 testers. Het totale programma 
wordt volledig vanuit het hoofdkantoor in 
Baambrugge ontwikkeld. Volgens Andriessen 
speelt een toenemend aantal trends, vaak 
mede gevoed door de politiek, de business van 
de onderneming in de kaart. ‘Motoren worden 
steeds zuiniger en schoner en er zijn geavan-
ceerdere nieuwe technieken nodig om moto-
ren nog schoner te maken. Denk aan roetfilters 
die nagenoeg alle schadelijke deeltjes uit de 
lucht halen. Daar spelen wij uiteraard dankbaar 
op in. Niet alleen in Nederland, maar zeker ook 
daarbuiten. De afgelopen 3 jaar bleef 15 pro-
cent van de totale productie in eigen land, 
 terwijl de rest voor de export bestemd was. 
Reden waarom TBA-TEN intensieve contacten 
onderhoud met zowel RAI Vereniging als 
diverse Europese koepels zoals EGEA (garage 
equipment) en CITA (automotive keurings-
instantie).’

D-Day
Het verplicht stellen van de deeltjesteller 
 binnen de APK kan naar zijn oordeel een 
nieuwe verkoopgolf opwekken. Zoals het er nu 
naar uitziet geldt 1 januari 2022 wat dat betreft 
als ‘D-Day’. ‘Dit betekent dat 2021 een over-
gangsjaar is waarin alle garagisten van een 
dergelijk apparaat moeten worden voorzien. 

Met een officiële eerste typegoedkeuring op 
zak is TBA-TEN daar al volledig op voorbereid. 
Ik hoop overigens dat andere leveranciers snel 
zullen volgen. Wij streven geen monopolie-
positie na. Gezonde concurrentie houdt je 
scherp en bovendien moeten de klanten ook 
iets te kiezen hebben.’
Hij beoordeelt de Nederlandse afzetmarkt in 
zijn algemeenheid als gunstig. ‘Voertuigen 
gaan langer mee, blijven langer in gebruik en 
hebben dus meer onderhoud nodig. Daar 
 profiteert de aftermarket van. Het is opmerke-
lijk dat zelfs gedurende de coronaperiode de 
markt zowel qua verkoop als service prima is 
blijven functioneren.’ 

Effectieve gesprekspartner
Wel stelt hij vast dat Covid-19 een bres heeft 
geslagen in de export. ‘Daar heeft bijna de 
gehele automotive sector last van. Juist in 
deze periode is ondersteuning van een 
 brancheorganisatie als RAI Vereniging van een 
niet te onderschatten meerwaarde. Zij vervul-
len voor ons op tal van terreinen – equipment, 
de deeltjesteller, het keurmerk hefbruggen, 
koplampafstelapparatuur etc. – een cruciale 
rol en zijn niet in de laatste plaats een effec-
tieve gesprekspartner in Den Haag.’
Iets verder voorbij de horizon kijkend toont 
Andriessen zich optimistisch. ‘De aandacht 
voor het milieu en schone lucht staat overal 
hoog op de (politieke) agenda. Dat zal in de 
toekomst zeker niet minder worden. Het uit-
voeren van technische metingen zal daarom 
voorlopig aan belang winnen. Ook buiten de 
automotive sector trouwens.’ ●

Met de invoering van de zogeheten deeltjesteller in de APK per 1 januari 2022 moet een einde komen aan eventuele 
foutmetingen bij de OBD (On Board Diagnostics) en emissiemetingen van Euro 5B en Euro-6 voertuigen. TBA-TEN, 
specialist in APK-meetapparatuur, heeft als eerste bedrijf in Nederland van het Nederlands Meetinstituut (NMI) een 
typegoedkeuring voor de deeltjesteller verkregen. 
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Patrick Andriessen: ‘De deeltjesteller stelt paal 
en perk aan het rondrijden met een ontbrekend 
of slecht functionerend roetfilter’ 

TBA-TEN eerste Nederlandse fabrikant 
met typegoedkeuring voor deeltjesteller
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‘ Bij zo’n 10 procent van alle Euro-6 voertuigen is het 
roetfilter defect of überhaupt niet aanwezig’
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Hoewel het aantal gestolen 
 personenauto’s in de eerste zes 
maanden van dit jaar met 9,3 pro-
cent daalde tot 3.272 eenheden, 
blijken met name lichte bedrijfs-
wagens in toenemende mate het 
doelwit van voertuigcriminelen.
In de periode tot en met juni wis-
selden niet minder dan 844 lichte 
bedrijfswagens onvrijwillig van 
eigenaar, een stijging van 28,9 
procent. Het beeld per gemeente 
wisselt echter sterk. In Amster-
dam namen de diefstallen met 
ruim 19 procent fors af, terwijl 
deze voertuigcategorie met een 
diefstalplus van 16 procent juist 
vaker ten prooi viel aan voertuig-
criminelen.
Volgens het Landelijk Informatie-
centrum Voertuigcriminaliteit 

(LIV) wordt slechts 33,4 procent
van de lichte bedrijfswagens
teruggevonden. Diefstallen vinden
voornamelijk plaats in de zuide-
lijke provincies en in de regio Rot-
terdam. Mercedes en Volkswagen
worden het meest gestolen.
De daling van het aantal gestolen
personenauto’s staat naar het
oordeel van Hendrik Steller,
 manager van het LIV, in schril con-
trast met de forse stijging van de
diefstal van lichte bedrijfswagens.
‘Dit toont aan dat maatwerk in
zowel preventie als opsporing
wenselijk is.’ ●

Vooral lichte bedrijfswa-
gens in trek bij dievengilde

Een laadpunt 
per vier auto’s
Het aantal laadpunten om elek-
trisch bij te tanken neemt, net als 
het aantal volledige elektrische 
auto’s en plug-in hybrides, in een 
hoog tempo toe. In de eerste helft 
van dit jaar telde ons land 
221.837 stekkerauto’s, 12 procent 
meer dan per ultimo 2019.
Het aantal (semi-) publieke en 
snellaadpunten bedroeg eind juni 
bijna 60.000. Dit betekent dat er 
inmiddels ongeveer 1 laadpaal 
per vier e-cars beschikbaar is. 
De Tesla model 3 is met 32.597 
exemplaren het meest populaire 
volledig elektrische model op de 
Nederlandse weg. Daarna volgt 

de Mitsubishi Outlander plug-in 
hybrid (22.367), de Tesla Model S 
full electric (12.848), de Volvo 
V60 plug-in hybrid (12.050) en de 
VW Golf plug-in hybrid (10.135). ●

Bron:Landelijk Inform
atiecentrum

 
Voertuigcrim

inaliteit (LIV)

Aantal stekkerauto’s Aantal 
in Nederland laadpunten 

Volledig elektrisch        plug-in hybride        Totaal  59.514
2020 (jan-juni) 122.195 99.642  w.v.
2020  106.600 91.000 (semi-) publiek  58.181
2019  44.700 93.900         snellaad  1.333
2018  21.800 97.399
2017  13.700 95.700

Ontwikkeling voertuigdiefstal

2020 % verand.
eerste halfjaar

Totaal 11.375 -3,5
w.v.
Personenauto’s   3.272 -9,3
Lichte bedrijfswagens  844 +28,9
Zware bedrijfswagens  35  +66,7
Motorfietsen  774 + 5,9
Brom- en snorfietsen  6.072 + 6,3
Aanhangwagens/opleggers 378 + 26,8

Bron: Rijksdienst voor Ondernem
end 

Nederland
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Autobedrijven hebben opnieuw 
een recordaantal onderhouds-
beurten en reparaties uitgevoerd, 
zo blijkt uit de RAI Aftersales 
Monitor 2019. Vorig jaar werd een 
plus van 11 procent genoteerd en 
kwam het totale aantal onder-
houdsmomenten uit op 17,9 
 miljoen. De omzet van de Neder-
landse aftermarket als geheel 
groeide met 8 procent tot 3,95 
miljard euro. Van dit bedrag kwam 
1,52 miljard op het conto van het 
vrije kanaal. De autodealers 
behaalden een gezamenlijke 
omzet van 1,53 miljard euro. Dit 
betekent dat het grootste deel van 
de omzet in de aftermarket nog 
steeds bij deze twee onderhouds-
kanalen wordt gerealiseerd. 
 Tezamen realiseren zij ruim drie-

kwart van de omzet op het gebied 
van reparatie en onderhoud van 
personenauto’s in Nederland.
Het aantal onderhoudsmomenten 
in het dealernetwerk nam in 2019 
toe tot 6,40 miljoen (+12,5%), 
 terwijl het volume bij de onafhan-
kelijke autobedrijven uitkwam op 
6,61 miljoen (+12,9%). Het aan-
deel van de fastfitbedrijven nam 
toe tot 1,44 miljoen onder-
houdsmomenten (+21%). 
 Gemiddeld gaf de Nederlandse 
automobilist in 2018 jaarlijks  
540 euro per auto aan onderhoud 
en reparatie uit. ●

De CO2-uitstoot door Neder-
landse economische activiteiten 
was in het tweede kwartaal 21,1 
procent lager dan in hetzelfde 
kwartaal van 2019. Het bruto bin-
nenlands product (bbp) kromp in 
dezelfde periode met 9,3 procent. 
De afname van de CO2-uitstoot 
komt onder andere doordat de 
energiebedrijven bij hun productie 
minder steenkool hebben ingezet. 
Ook de impact van de coronacri-
sis op de CO2-uitstoot is duidelijk 
zichtbaar. Zo was de CO2-uitstoot 
van de transportsector volgens 
CBS-cijfers ongeveer de helft 
lager dan een jaar eerder. Ook de 

toegevoegde waarde was fors 
lager in deze periode. Het aandeel 
van de transportsector in de 
totale uitstoot was ruim 9 pro-
cent.
De CO2-uitstoot van de luchtvaart 
was in het tweede kwartaal ruim 
80 procent lager dan een jaar 
 e  erder. Vanwege de uitbraak van 
corona zijn in het tweede kwar-
taal veel vluchten geschrapt en 
stond een groot gedeelte van de 
vloot aan de grond. ●

CO2-uitstoot transport-
sector bijna gehalveerd

Bijdrage CO2-uitstoot naar bedrijfstak en 
 huishouden (2e kwartaal 2020)

Landbouw, delfstoffenwinning, industrie en bouwnijverheid 31,5%
Energie- en waterbedrijven 30,3%
Huishoudens 17,4%
Transportsector 9,1%
Overige dienstverlening 11,7%

Bron: CBS

Onderhoudsvraag 
piekt 

Ontwikkeling omzet en aantal onderhouds-
momenten Nederlandse aftermarket

omzet  aantal onderhoudsmomenten
2019 3,95 mrd euro 17,9 miljoen
2018 3,67 mrd euro 16,2 miljoen
2017 3,86 mrd euro 15,7 miljoen
2016 3,83 mrd euro 15,6 miljoen
2015 3,51 mrd euro 14,1 miljoen
2014 3,17 mrd euro 13,4 miljoen
2013 3,37 mrd euro 13,7 miljoen
2012 3,81 mrd euro 14,8 miljoen

Bron: RAI Aftersales M
onitor 2019
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De Citroën DS heeft als een van de weinige klassiekers 
inmiddels een cult-status verworven. De als innovatief, 
avant-gardistisch en buitenissig beschouwde voiture was 
zijn tijd in vele opzichten ver vooruit. Reden waarom de 
 iconische en tijdloze DS, die in 1955 op de Autosalon van 
Parijs debuteerde, destijds insloeg als een bom (la bombe 
Citroën). Hans Tossaint, rijdt al sinds 1992 in deze DS Spé-
ciale uit 1974.Hij zegt minstens zo geboeid te zijn door de 
techniek als door de schoonheid van ‘la déesse’. Dat is niet 
verwonderlijk want hij is ongeveer zijn hele werkzame leven 
actief geweest in de automotive sector (Volvo Car, NedCar, 
Benteler…). Na zijn prepensioen in 2009 trad Tossaint nog 
5 jaar als adviseur op voor de Automotive Campus in Hel-
mond en werden in die periode nog 5 testlabs gerealiseerd. 
‘Ik was gefascineerd door de vele vernieuwingen die in een 
keer samenkwamen in één model: de unieke hydropneu-
matische vering, de standaard stuurbekrachtiging, mee-
draaiende koplampen en het was bovendien de eerste 
serieproductieauto met schijfremmen. Voordat ik dit exem-
plaar aanschafte had ik al twee oldtimer motorfietsen. 
Voor het rijden van rally’s en ritten met meerdere gezinsle-
den zijn die niet echt handig. Geleidelijk ontstond zo binnen 
de familie draagvlak voor een DS, een model dat iedereen 
kon bekoren. Ik kocht haar bij de gebroeders Sanders, een 
gerenommeerde DS garage bij mij ongeveer om de hoek. 
Zij hadden net deze schitterende DS Spéciale rechtstreeks 
uit Frankrijk binnengekregen. En zo geschiedde… Ik rijd er 
veel toertochten mee, zoals de RAI Klassieker Rit. Verder 
heb ik driemaal meegedaan aan Le Citroen Pressé Rally, 
een vierdaagse rit exclusief voor Citroëns die niet meer in 
productie zijn. Start en finish zijn in Nederland, maar het 
grootste deel van deze pittige tocht wordt in Noord-Frank-
rijk gereden. Nee, serieuze storingen heb ik met de DS 
nooit gehad. De wagen is nog nooit stil komen te vallen. 
Best bijzonder met bijna een kwart miljoen kilometers op 
de teller. In tegenstelling tot wat de meeste mensen 
 denken, is een DS beslist een zeer betrouwbare voiture.’ ●

La Bombe Citroën Hans Tossaint
DS Spéciale uit 1974
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In deze rubriek laten we 
personen aan het woord die 
betrokken zijn bij of werk-
zaam in de mobiliteits-
wereld. Dit keer Jan Ykema, 
directeur-eigenaar van 
Motomondo, verantwoorde-
lijk voor de distributie van 
de motormerken Mash, 
Royal Enfield, Hyosung. 
Rieju en MV Agusta.

Wat is uw favoriete 
vervoermiddel? 
Uiteraard de motorfiets. Uiteinde-
lijk zorgt die voor een zeer lage 
verkeersdruk en het is, zeker in 
deze coronatijd, een perfect mobi-
liteitsalternatief. Zeker nu veel 
mensen de overstap maken van 
collectief naar individueel vervoer. 
Bovendien is de motor een ideale 
vervoersmodaliteit om de mobili-
teit op langere termijn te kunnen 
garanderen.

Wat vindt u van het mobiliteits-
beleid in Nederland?
Ik ben niet erg enthousiast. Er ligt 
nog altijd een sterke focus op het 
OV. Dat is begrijpelijk, vanwege de 
enorme kosten die zijn gemaakt 
om dat hele systeem overeind te 
houden. De motor is in Nederland 
helaas een ondergeschoven 
kindje en dient naar mijn mening 
veel nadrukkelijker te worden 
opgenomen in de mobiliteitsplan-
nen. Zowel voor de kortere als de 
langere termijn. Dat was voor mij 
aanleiding om weer lid te worden 
van RAI Vereniging. Ik vind het 
uitermate belangrijk om met z’n 
allen de motorfiets in brede zin op 
de kaart te zetten. Mijn grootste 
kritiek op het huidige beleid is dat 
ons land structureel weigert de 
125 cc A1 motorfiets de rol te 
geven die het verdient. Nederland 

neemt op dat gebied een uitzon-
deringspositie in vergeleken met 
de omringende landen.

Wat zou u als eerste veranderen 
als u het voor het zeggen had?
Ik zou willen bewerkstelligen dat 
Nederland hetzelfde systeem 
hanteert als Duitsland als het 
gaat om het lichte A1-rijbewijs.Dit 
houdt in: automobilisten die al 5 
jaar een rijbewijs bezitten de 
mogelijkheid bieden om, na het 

volgen van een rijopleiding van 9 
lessen (zonder theorie- of praktijk-
examen), op een 125 cc motor-
fiets te rijden. 

Vindt u dat het kabinet voldoende 
aandacht schenkt aan vervoers-
alternatieven, zoals de bus, de 
fiets of gemotoriseerde twee-
wielers?
Zoals ik al zei, de motorfiets komt 
er bekaaid af. Ik zou het kabinet 
willen oproepen de 125 cc motor-

fiets in het mobiliteitsbeleid te 
verankeren op een wijze die recht 
doet aan de functionaliteit van dit 
vervoermiddel.

Zou u zelf bereid zijn tenminste 
1 keer per week de auto voor het 
werk te laten staan?
Absoluut. Ik probeer als het even 
kan de fiets te pakken.

Met welke politicus zou u wel 
eens van gedachten willen 
 wisselen? 
Met minister Cora van Nieuwen-
huizen van IenW. Ik zou graag van 
haar willen weten waarom Neder-
land de wijze waarop Duitsland 
met de lichte motorfiets omgaat 
niet omarmt. Waarom is Duits-
land wel in staat om automobilis-
ten, in combinatie met een prak-
tijktest, toegang te geven tot de 
125 cc motorfiets en kan dat in 
ons land niet? Trouwens, iedereen 
kosteloos een 125 cc motorfiets 
ter beschikking te stellen is goed-
koper dan het in stand houden 
van het OV.

Hoe ziet het Nederlandse ver-
keersbeeld er over tien jaar uit?
De transitie die op dit moment 
gaande is richting batterij-elek-
trisch rijden is volgens mij op ter-
mijn niet houdbaar. De eenzijdige 
nadruk op elektrificatie is volgens 
mij te beperkt. Er is wat dat 
betreft een bredere visie met een 
ruimere brandstofmix nodig (denk 
aan watertstof, biobrandstoffen, 
LNG etc). Laten we niet vergeten 
dat de ecologische footprint van 
een nieuwe dieselauto veel lager 
is dan die van een EV. De motor-
fiets zal overigens beslist een 
 cruciale mobiliteitsrol blijven ver-
vullen. In welke vorm en met 
welke aandrijving is nog niet te 
overzien. ●

 
 
 

Jan Ykema
‘ Nederland weigert structureel 
de 125 cc motorfiets de plek 
te geven die het verdient’
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SPECIALIST IN BEELD

‘ Mobiliteit extra profiel 
geven in verkiezingstijd’

Schuler heeft zich gedurende zijn carrière ontwikkeld tot een specialist 
op het gebied van public affairs en communicatie. Zo was hij de afgelo-
pen zes jaren als Manager Externe Communicatie in dienst bij EY (Ernst 
and Young) en heeft kennis en ervaring opgedaan bij brancheorganisa-
tie Recron, de Europese Commissie, de Tweede Kamer en bij het minis-
terie van Financiën. Een achtergrond die hem zeker goed van pas zal 
komen, want bij zijn aantreden werd hij direct geconfronteerd met ver-

schillende uitdagingen. Behalve de impact die COVID-19 op de gehele 
mobiliteitssector heeft, kreeg hij te maken met een reorganisatie van 
het secretariaat van RAI Vereniging. 

Reorganisatie RAI Vereniging
Schuler: ‘de inkomstenderving die de coranapandemie bij RAI Amster-
dam veroorzaakte, betekent dat dividendafdrachten aan RAI Vereniging 
als grootaandeelhouder de komende jaren wegvallen. Dit heeft er ver-
volgens toe geleid dat het hoofdbestuur opdracht heeft gegeven tot een 
herijking van het kantoor in Amsterdam en de organisatie klaar te sto-
men voor de toekomst. Met als uitgangspunt dat een kostenreductie 
van 25 procent moet worden doorgevoerd, terwijl de dienstverlening 
aan de leden en de belangenbehartiging in Den Haag en Brussel opti-
maal dienen te blijven.’

Transities als kans
Dat mag, zegt hij, voor onze achterban natuurlijk  geen gevolgen 
 hebben. ‘Ik beschouw het als mijn primaire taak om de positie van 
RAI Vereniging als een van de centrale spelers op het gebied van 
 mobiliteit in Nederland verder te verstevigen. De samenleving is op dit 

moment onderhevig aan grote veranderingen. We leven in een tijdperk 
waarin tal van transities – de ontwrichtende effecten van corona, de 
overgang van fossiele naar hernieuwbare brandstoffen en van een line-
aire naar een circulaire economie, een toenemende digitalisering etc. – 
domineren. Het gaat er om al die veranderingen die op ons af komen, 
samen met collega’s, de leden en stakeholders zoveel mogelijk om te 
buigen in kansen zodat een bloeiende mobiliteitssector ontstaat. Nu en 
in de toekomst. Daarvoor is samenwerking met alle partijen de enige 
manier om verder te komen.’
Tegelijkertijd staan de Tweede Kamerverkiezingen voor de deur. 
Op 17 maart gaat Nederland naar de stembus. ‘Ook dat biedt kansen. 
We werken er hard aan om mobiliteit maximaal op de kaart te zetten en 
in deze verkiezingstijd extra profiel te geven.’ Het dichter bij elkaar bren-
gen van de samenleving  en de politiek is naar zijn mening van groot 
belang. ‘Mobiliteit is te belangrijk om uitsluitend aan de politiek over te 
laten en dus is RAI Vereniging de komende jaren keihard nodig!’ ●

Na zich enkele maanden als ‘running mate’ van Cees Boutens  warm te hebben gelopen voor de rol van manager 
Externe Betrekkingen bij RAI Vereniging, heeft Jaap Schuler begin november de fakkel van Boutens  overgenomen. 
Zijn missie luidt: ‘Er voor zorgen dat een bloeiende mobiliteitssector ontstaat, nu en in de toekomst.’ 

‘ Mobiliteit is te belangrijk 
om alleen aan de politiek 
over te laten’



29RAI VERENIGING 
MAGAZINE #5 
DECEMBER 2020 

EYE CATCHER

Zoektocht naar baanbrekende 
 mobiliteitsinnovaties 
Welke innovatie gaat de toekomst van mobiliteit ingrijpend veranderen? Het antwoord op 
deze vraag laat nog even op zich wachten. Op 19 april worden de winnaars van de Automo-
tive Innovation Award 2021 bekend gemaakt.

Tijdens de vierde editie van de Automotive 
Innovation Award verwacht juryvoorzitter Jan 
Peter Balkenende opnieuw een reeks baan-
brekende inzendingen van eigen bodem te 
mogen verwelkomen.
Innovatiekracht is volgens hem juist in econo-
misch zware tijden enorm belangrijk. ‘Neder-
land is als relatief klein land groot in kennis en 
innovatie. Talloze Nederlandse ondernemin-
gen, instituten en organisaties maken mobili-
teit duurzamer, efficiënter, veiliger en intelligen-
ter. De mondiale 
mobiliteitssector 
staat voor grote uit-
dagingen. Graag 
daag ik alle inno-
vators in de sector 
daarom uit hun ver-
nieuwende produc-
ten, diensten en 
technologieën aan 
te melden voor de 
Automotive 
 Innovation Award.’

Drie 
 categorieën
De Automotive 
Innovation Award 
2021 wordt uitge-

reikt in drie categorieën:  Services, Technology 
en Challenging Concepts. De eerste categorie 
is gericht op innovatieve diensten, ontwikkeld 
door een bestaand bedrijf. Denk bijvoorbeeld 
aan mobiliteitsoplossingen. In de tweede cate-
gorie draait alles om technische productinno-
vatie. De laatste categorie geeft de ruimte aan 
vernieuwende ideeën en concepten die zich in 
de ontwikkelfase bevinden en zijn ontwikkeld 
door een studententeam.

Een onafhankelijke vakjury onder leiding van 
Jan Peter Balkenende beoordeelt inzendingen 
op innovatiekracht, relevantie en toepasbaar-
heid. Finalisten maken bovendien kans op de 
AIA Publieksprijs. DeInitiatiefnemers van de 
Automotive Innovation Award zijn ANWB, 
BOVAG, LeasePlan, RAI Automotive Industry 
NL, RAI Vereniging en Roland Berger.
Meer informatie over de award is te vinden op 
https://www.automotiveinnovationaward.nl/ ●
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Los van de invloed van het COVID-19 virus was 
er in de Automotive Industrie al langer een 
onderliggende transitie gaande. Vooral de 
eisen op het gebied van verduurzaming van 
transport hebben verregaande gevolgen voor 
de sector. Daarbij gaat het niet alleen om inno-
vaties die op voertuigniveau moeten plaatsvin-
den (zoals elektrifi ceren van de aandrijfl ijn of 
rijden op waterstof), maar daarmee ook om 
innovaties in de totale infrastructuur. Hoe en 
waar gaan we elektriciteit of waterstof laden, 
gaan we naar andere systemen qua logistiek, 
wie is eigenaar van de data, etc.? Het zijn alle-
maal vragen waar de gehele keten van mobili-
teit mee te maken gaat krijgen en daardoor 
ook zal gaan veranderen.
Omdat we in Nederland geen wereldwijd aan-
sprekend personenauto merk hebben, wordt er 
vaak gedacht dat Nederland in de Automotive 
Industrie geen grote rol speelt. Niets is echter 
minder waar. Zo is het maar weinigen bekend 
dat we in Nederland per hoofd van de bevol-
king 3,5 keer meer zware vrachtwagens bou-
wen dan in Duitsland. Maar ook op vele andere 
aspecten van voertuigen speelt Nederland
een grote rol. Bijvoorbeeld in de toelevering 
van componenten, op het gebied van slimme 
voertuigsystemen en in speciale materialen als 
composieten. Daarbij wordt op jaarbasis €20 
Miljard aan exportwaarde gecreëerd. 
Juist het feit dat er geen dominante speler in 
Nederland is gehuisvest biedt een kans in de 
grote transitie die er op het gebied van 
 mobiliteit momenteel gaande is. Bestaande 

dominante spelers willen immers de status 
quo vaak zo veel mogelijk handhaven. 
 Bovendien is Nederland heel erg goed in 
systeemdenken, omdat onze vorm van anti 
hiërarchisch samenwerken hierbij een groot 
voordeel biedt. Juist het bundelen van kennis 
en kunde van verschillende vakgebieden is 
nodig om met de oplossingen te komen die in 
de transitie worden gevraagd. Om deze bunde-
ling van kennis en kunde richting te geven en 
aan het grotere publiek zichtbaar te maken 
heeft de Automotive sector recent haar nieuwe 
Roadmap tot 2030 gepresenteerd. Deze is te 
vinden op de website van Holland High Tech. 
Nederland wil een prominente rol spelen in de 
transformatie die wereldwijd, maar zeker in 
Europa, plaats gaat vinden op het gebied van 
mobiliteit. We zijn daar uitstekend voor geposi-
tioneerd en als we de krachten op de verschil-
lende terreinen van overheid, kennisinstellin-
gen en bedrijven bundelen, kunnen we van de 
huidige crisis in de Automotive sector een 
kans maken. Met uiteindelijk meer business en 
banen in ons land. 

Marc Hendrikse
Boegbeeld Topsector High Tech Systemen en 
Materialen

Crisis als kans

Het behoeft geen betoogt dat de wereld door het COVID-19 virus in een crisis is 
beland. Daarbij zijn er sectoren die fl ink door de crisis worden geraakt, zoals de 
reisbranche en de luchtvaartindustrie, en sectoren die juist groeien in de crisis, 
zoals bedrijven in de halfgeleiderindustrie. De Automotive sector hoort helaas 
eerder bij de eerste categorie, o.a. met een daling t/m oktober van 23 procent in 
de Nederlandse registraties van auto’s en bestelbusjes en 33 procent bij de 
vrachtauto’s. Daarnaast wordt er ook minder gereden hetgeen ook in de resulta-
ten van een brede groep van bedrijven in deze sector merkbaar zal zijn. 

GASTCOLUMN
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Auke Hoekstra, TU Eindhoven
Met de nieuwe generatie modellen die een stuk betaalbaarder zijn, 
is het per maand al snel veel goedkoper om elektrisch te gaan 
 rijden. En dat geldt vaak al vanaf dat je 10.000 kilometer per jaar 
rijdt.
BRON: RTL NIEUWS

Han ten Broeke, voorzitter BOVAG
We weten dat het EV-potje voor 2021 eind dit jaar al leeg is. Dus 
voor 2021 is er geen subsidie beschikbaar. Terwijl 2021 het jaar 
van de doorbraak van de elektrische auto voor de particulier zou 
moeten worden.
BRON: TROUW

Tim Bush, analist Zwitserse zakenbank UBS
In de auto-industrie wordt een gemiddelde prijs van rond de 100 
dollar per kWh (84,4 euro) gezien als het magische getal waarbij 
de productiekosten van een elektrische auto in de buurt komen bij 
die van een brandstofmodel. Dit bedrag wordt naar verwachting in 
2022 behaald, waardoor het verschil in productiekosten onder de 
2.000 dollar uitkomt.
Twee jaar later zal dit verschil verdwenen zijn. Er zijn na 2025 niet 
veel redenen meer over om voor een auto met verbrandingsmotor 
te gaan. 
BON: NU.NL

Fietsberaad
In 2025 wordt er 3 tot 4,5 procent meer gefietst in Nederland. 
Corona is daarop van invloed, maar het komt vooral door de 
e-bike.
BRON: TWITTER

Walther Ploos van Amstel, lector stadslogistiek HvA 
De dode hoek is een keuze. Er zijn genoeg vrachtwagens zonder. 
Als de gemeente kiest voor veiligheid van fietsers en voetgangers, 
is dit gewoon een voorwaarde.
BRON: AT5

RAI verzuimpakket
Medewerkers in de carrosseriebranche hebben vaak lichamelijk 
zwaar werk, wat kan leiden tot gezondheidsklachten, zoals 
gewrichtsklachten en rugproblemen. Vervelend voor medewerkers 
en voor u als werkgever! Het RAI Verzuimpakket kan daarbij uit-
komst bieden. 
BRON: TWITTER

Leontien van Moorsel, oud-wielrenster
Ik heb altijd veel op de fiets gezeten en weet wat de gevaren zijn. 
Ik ben zelf verschillende keren gevallen. Ben ook eens door een 
auto geschept. Je ziet kinderen tegenwoordig met oortjes in 
 fietsen, waardoor ze niet horen wat er gebeurd op de weg. Ze ver-
sturen berichtjes onder het fietsen. Even niet opletten en je hebt 
een ongeluk. En als je tegen een tractor rijdt, dan zijn de gevolgen 
groot.
BRON: 1LIMBURG

Mobiliteitsalliantie
De Mobiliteitsalliantie is blij met de aangekondigde investering van 
in totaal 20 miljard euro om onder meer de infrastructuur verder te 
versterken. Dit kabinetsbesluit getuigt van moed en een duidelijke 
visie over het belang van mobiliteit.
Bron: Twitter

IN HET NIEUWS

Gemeente Amsterdam kan 
vrachtwagens met een dode 
hoek beter verbieden.



Innovatiekracht is in economisch moeilijke tijden extra belangrijk. Als het gaat om kennis en 
innovatie geldt Nederland internationaal als boegbeeld. Talloze Nederlandse onder nemingen, 
instituten en organisaties maken mobiliteit duurzamer, efficiënter, veiliger en in telligenter.  
Alle vernieuwers in de sector worden opgeroepen hun innovaties aan te melden voor de   
Automotive Innovation Award 2021 (https://www.automotiveinnovationaward.nl/).  
De winnaars van deze prestigieuze prijs worden op 19 april bekend gemaakt.

Automotive Innovation 
Award 2021

COMMERCIAL VEHICLE SHOW
13 t/m 15 april
Tentoonstelling voor bedrijfswagens, 
trailers en bussen
NEC, Birmingham

AUTOTECHNICA & 
SERVICESTATION CAR WASH
2 t/m 5 mei
Grootste aftersales-beurs in de  
Benelux
Brussel

SUPPORT 2020
19 t/m 22 mei
Event voor mensen met een 
bewegingsbeperking
Jaarbeurs Utrecht

COLLECTIEVE STAND  
AAN OP SUPPORT
19 t/m 22 mei
Stand van Auto Aanpassers 
Nederland
Jaarbeurs Utrecht

E-BIKE XPERIENCE
20 en 21 februari
Beurs voor e-bikes met
 testparcours
Jaarbeurs Utrecht

INTERTRAFFIC AMSTERDAM
23 t/m 26 maart
Beurs voor infra, traffic 
 management, smart mobility, 
safety en parking
RAI Amsterdam

(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)

NIEUWJAARSRECEPTIE RAI 
VERENIGING
14 januari
RAI Amsterdam
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