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In deze roerige tijden biedt het genieten van mobiel erfgoed, het 
thema van deze editie, gelukkig een rustpunt. Op dit moment geeft 
het opknappen van mijn Citroën SM mij de nodige voldoening en ont-
spanning. Veel doe ik zelf, maar voor het verfi jnde kloppende hart 
van de wagen leun ik op de expertise van Wim Struijk (70 jr.), een 
oud-garagist en Citroënspecialist. De vreugde die het sleutelen aan 
zo’n oldtimer verschaft compenseert enigszins de in deze periode 
fors toegenomen werkdruk. Die is, nu 
iedereen massaal is gaan thuis werken, 
niet afgenomen, maar juist sterk 
gestegen. De ene video call met leden, 
sectiemanagers, het manage-
ment-team, ministers,  directeurs-
generaals en Europese organisaties, 
volgt na de andere  teneinde de crisis 
te bezweren en werkbare oplossingen 
aan te reiken. In die hectiek blijkt 
mobiel erfgoed een perfecte manier 
om even afstand te kunnen nemen om 
zo weer kracht te kunnen putten uit 
refl ectie. Al vanaf dag 1 dat de corona-
crisis losbarstte was het immers direct ‘alle hands aan dek’. Auto-
fabrieken sloten geleidelijk hun  deuren en de economie dreigde lang-
zaam tot stilstand te komen. Ons standpunt luidde van begin af aan 
dat alles moest blijven rijden en functioneren: werkplaatsen, keu-
ringsstations etc. Mobiliteit is immers de levensader van de samen-
leving. Het wegennet vormt de vitale infrastructuur om te kunnen blij-
ven bevoorraden, pakjes te kunnen blijven bezorgen en is cruciaal 
om het ondernemersbloed te kunnen laten blijven stromen. Het is 
evident dat iedere sectie binnen RAI Vereniging zijn eigen bedrijfsdy-
namiek kent. Bepaalde bedrijven bleven tijdens de coranacrisis nog 
redelijk goed doorlopen en andere juist niet. In die situatie (fase 1) 
heeft RAI Vereniging zich maximaal ingezet om alles zoveel mogelijk 
open te houden en een complete lockdown te voorkomen. Fase 2 
betekende het opstellen van algemene regels en het creëren van 
hulpmiddelen die deleden ondersteuning bieden, zoals de NOW-
regeling, uitstel van belastingbetalingen, het realiseren van steunpak-

ketten etc. Veel maatregelen bleken vooral generiek en RAI Vereni-
ging heeft er voor gezorgd dat die zoveel mogelijk  specifi ek werden. 
In fase 3 lag het accent op het zoveel mogelijk ongedaan maken van 
de lockdown-maatregelen. Wij zijn vanuit Nederland voor de gehele 
auto motive sector, met name voor de toeleveranciers, een Europees 
 initiatief gestart in samenwerking met de minister van IenW, om bij 
de Informele -Transportraad de invoering van een Europees protocol 

geagendeerd te krijgen. Die missie is 
geslaagd en voorziet in een gelijktij-
dige opstart van de automotive sec-
tor. Het is overigens goed om vast te 
stellen dat van alle protocollen die bij 
VNO-NCW binnenkwamen en die het 
RIVM heeft getoetst, er inmiddels 
vier zijn goedgekeurd, waarvan een 
van RAI CarrosserieNL. Wij waren 
dus een van de  eerste in Nederland 
met een goedgekeurd protocol. Het 
zal niemand verbazen dat de 1,5 
meter samenleving leidt tot een 
indivi dualisering van vervoer: minder 

met het OV en meer met de auto, de fi ets en de gemotoriseerde 
tweewieler. In overleg met het kabinet denkt RAI Vereniging na over 
toekomstbestendige mobiliteit om te voorkomen dat iedereen straks 
weer in de auto stapt en in de fi le staat. Bijvoorbeeld door een lease-
fi etsregeling, mensen met een B-rijbewijs toegang te geven tot een 
125 cc motor of een sloopregeling. Het is plezierig om te zien dat 
RAI Vereniging zich inmiddels heeft gepositioneerd tot een invloed-
rijke organisatie die meedenkt en meebeslist op alle niveaus, ten 
behoeve van zowel onze leden als onze stakeholders. Dat die inves-
tering de afgelopen jaren vruchten heeft afgeworpen brengt rust. En 
juist oldtimers vormen een katalysator om die rust om te zetten in 
nieuwe energie en refl ectie. Zodra ik opsta dwalen mijn gedachten al 
snel naar mijn Citroën SM en ’s nachts droom en mijmer ik vaak over 
de schitterende Aprilia bromfi ets uit de jaren zeventig waarmee mijn 
buurman lonkt en die hoog op mijn verlanglijstje prijkt. Gelukkig hoe-
ven dromen niet altijd bedrog te zijn! ●

DR. STEVEN VAN EIJCK
Algemeen voorzitter RAI Vereniging

‘ Mobiel erfgoed blijkt 
een perfecte manier 
om even afstand te 
kunnen nemen’

Kracht�putten�uit�refl�ectie
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Trucknasium verbindende schakel naar de toekomst
Als er een ding duidelijk wordt bij het betreden van het DAF Museum, dan is 
het wel dat tal van opmerkelijke innovaties die destijds opzien baarden 
 gaandeweg hun weg hebben gevonden in de hedendaagse samenleving. 
DAF vormde de bakermat voor tal van slimme vervoersoplossingen. Zoals 
de bouw van de eerste kleine personenauto ter wereld met een automaat 
(de Variomatic) en legde de basis voor ‘intermodaal transport’. Het museum 
verbindt daarmee dus als het ware het verleden met een toekomst die toen 
nog in het verschiet lag, zegt Geert Vermeer, vice-voorzitter van het DAF 
Museum. ‘Een andere verbindende schakel met het heden én de toekomst 
betreft het ‘Trucknasium’, een interactief onderwijsprogramma rondom 
mobiliteit, duurzaamheid en veiligheid.’
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Alle klassiekers vallen onterecht onder één noemer
In Nederland vallen alle zeldzame en bijzondere auto’s onder de noemer 
‘mobiel erfgoed’. Die ruime visie is een misvatting en verzwakt de positie 
van voertuigen die wel onder die defi nitie zouden moeten vallen, stelt histo-
ricus Vincent van der Vinne. ‘Die gebrekkige defi nitie leidt tot een beperkte 
waardering van ons echte mobiele erfgoed. Hoe groter de groep ‘erfgoed’, 
des te kleiner de kans op een goede bescherming van bezit en gebruik.’
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Vanwege de grote impact die de 
brandveiligheid van li-ion accu’s 
heeft op de inzet van fietsen en 
scooters en het innovatieve 
imago, willen de leden van RAI 
Vereniging en BOVAG de consu-
ment beter informeren over het 
optimaal gebruik van accu’s. De 
samenleving maakt in het dage-
lijks leven immers steeds meer 
gebruik van accu’s. Ook wordt 
een groeiend aantal voertuigen 
elektrisch ondersteund, waaronder e-bikes en elektrische brom- en snor-
fietsen. Inmiddels rijden er zo’n 2.1 miljoen e-bikes in Nederland rond en 
zo’n 63.000 elektrische scooters. 
De campagne moet niet alleen bijdragen aan de levensduur van de accu 
en lagere kosten voor de gebruiker, maar ook aan het verder verkleinen 

van eventuele veiligheidsrisi-
co’s. Eénduidige communicatie 
richting de gebruiker is daarbij 
een belangrijk onderdeel. 
‘Ik laad accuraat’ richt zich 
 specifiek op de gebruiker van 
de elektrische fiets en elektri-
sche scooter. Met behulp van 
een flyer en een speciale 
 accusticker wordt consumen-
ten gewezen op het belang 
van veilig (of optimaal) gebruik 

van de accu’s. Hierbij kunnen zij op de campagnepagina 
www.iklaadaccuraat.nl meer uitleg vinden over de campagne en toe-
lichting op de tips voor lithium-ion-accu’s. Verder krijgen consumenten 
informatie via de online verkoopkanalen van de leden en de officiële site 
van de voertuigfabrikanten. ●

Start campagne ‘Ik laad accuraat’
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Verlaag eisen motorrijbewijs voor automobilisten

Volgens Steven van Eijck, voorzitter van 
RAI Vereniging, groeit de behoefte in de 
1.5m samenleving aan individueel 
 vervoer, zoals de motor. ‘Wij moeten er 
daarom met elkaar voor zorgen dat deze 
vormen van vervoer toegankelijker 
 worden voor grote groepen reizigers en 
de flexibiliteit van ons mobiliteits-
systeem verbetert.’ Hij constateert ver-
der dat als gevolg van de coronacrisis 
de behoefte aan collectief vervoer 
momenteel afneemt en de vraag naar 
individueel vervoer juist toe. ‘Maar op 
het moment dat iedereen massaal in de 
auto stapt, groeit weer de druk op ons 
wegennet. De motor sluit goed aan bij 
de wens voor meer individueel vervoer 
in de 1.5m samenleving, zonder dat het 

risico op files te veel toeneemt. Wij wil-
len zorgen voor meer keuzevrijheid 
zodat het eenvoudiger wordt om tussen 
vervoersmiddelen te switchen en op een 
lichte motorfiets te stappen. In 13 Euro-
pese landen zijn de voorwaarden voor 
het motorrijbewijs voor mensen in bezit 
van een B-rijbewijs, inmiddels verlicht. 
Volgens Van Eijck kan Nederland nu 
snel volgen, waarbij de volgende rand-
voorwaarden moeten gelden. Een B-rij-
bewijshouder moet tenminste 24 jaar 
oud zijn, vijf jaar lang geen verkeersde-
licten hebben begaan en zijn praktijkexa-
men A1 voor de (lichte) motor hebben 
behaald. Van Eijck roept de Nederlandse 
regering op om het voorbeeld van onze 
buurlanden snel te volgen. ●

RAI Vereniging wil dat de eisen voor automobilisten om op een lichte motorfiets te mogen rijden worden verlaagd. 
 Hiervoor moet het theorie-examen voor een lichte 125cc motor (A1 motorrijbewijs) onder voorwaarden komen te 
 vervallen voor iedereen die in bezit is van een B-rijbewijs.

RAI Vereniging en BOVAG hebben op 1 mei de gezamenlijke consumenten voorlichtingscampagne ‘Ik laad accuraat’ 
gelanceerd om een optimaal gebruik van lithium-ion accu’s in elektrische fietsen en brom- en snorfietsen te bevorderen. 

Het moet eenvoudiger worden om tussen vervoersmidde-
len te switchen en op een lichte motorfiets te stappen.



De meeste verkeersslachtoffers waren 
inzittenden van een personenauto 
(237); bestuurders (168) en passagiers 
(69). Daarnaast overleden onder 
andere 203 fietsers, 52 motorrijders, 
49 voetgangers, 42 bestuurders van 
een scootmobiel en 42 brom- en snor -
fi etsers.
De cijfers onderstrepen volgens de 
 Stichting Wetenschappelijk Onderzoek 
Verkeersveiligheid (SWOV) het belang van 
het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 
2030. Minister van Nieuwenhuizen heeft 
daarin de ambitie uitgesproken om naar 
nul verkeersslachtoffers te gaan in 2050. 
Om hieraan bij te dragen heeft het kabinet 
eind vorig jaar 50 miljoen euro per jaar vrij-

gemaakt om gemeentelijke en provin-
ciale wegbeheerders te ondersteunen 
bij het nemen van effectieve verkeers-
veiligheidsmaatregelen, zoals het veili-
ger maken van gemeentelijke en pro-
vinciale wegen. Naast het nemen van 
maatregelen die verkeersongevallen 
moeten voorkomen, is het ook belang-
rijk om te blijven leren van ongevallen 
in het verkeer, onder andere door van 
elk dodelijk ongeval de toedracht te 
onderzoeken.
Eind dit jaar publiceert SWOV de jaar-
lijkse Monitor Verkeersveiligheid, met 
daarin een nadere analyse van de onge-
vallencijfers over zowel verkeersdoden 
als ernstig verkeersgewonden. ●

Lichte daling aantal verkeersdoden 

De locatie van de alweer 10e edi-
tie van de RDD is, net als in 2019, 
het Nationaal Militair Museum in 
Soest. Zowel bezoekers als expo-
santen waren in 2019 zeer enthou-
siast over deze locatie, die cen-
traal gelegen is en bovendien een 
fraaie uitstraling heeft. 
De ReinigingsDemoDagen is een 
initiatief van de leden van RAI Ver-
eniging. De RDD is een begrip voor 
iedereen die professioneel actief 
is in de afval- en reinigingswereld. 
Vertegenwoordigers van gemeen-
telijke reinigingsdiensten, provin-
cies, waterschappen, afvalver-
werkers en aanverwante bedrijven 
kunnen daar de laatste technolo-

gieën, noviteiten, trends, ontwik-
kelingen en producten zelf zien, 
ervaren en met elkaar netwerken. 
Sinds de start in 2003 in het 
Autotron in Rosmalen is de RDD 
groot geworden op het RDW test-
centrum in Lelystad. De 10e editie 
wordt in Soest gevierd.
Het buitenevent geeft ook in 2021 
weer een compleet overzicht van 
de markt van reinigingsvoertuigen 
en aanverwante producten: van 
inzamelvoertuig tot veegmachine 
en van winterdienst tot afval-
containers. Ook zullen er weer 
kennissessies over actuele onder-
werpen in de afval- en reinigings-
branche worden georganiseerd. ●

Lustrumeditie ReinigingsDemoDagen
De ReinigingsDemoDagen (RDD) vinden in 2021 plaats op 9 en 10 juni op het terrein van het Nationaal Militair 
Museum (NMM) in Soest. De RDD is dé toonaangevende vakbeurs voor de afval- en reinigingssector.
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Het afgelopen jaar vielen er in Nederland 661 verkeersdoden, 2,5 procent minder dan in 2018. Het aantal verkeers-
slachtoffers onder twintigers en dertigers steeg echter met 24 procent tot 183. De meeste slachtoffers van 
 verkeersongevallen vielen in Noord-Brabant. 

De RDD biedt een breed palet aan reinigingsvoertuigen en aanverwante 
producten.

Het aantal verkeersdoden daalde vorig jaar met 2,5 procent.
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Bij FEHAC zijn ruim 225 oldtimerclubs aan-
gesloten met een gezamenlijke achterban van 
zo’n 64.000 personen en die op hun beurt 
gemiddeld 2,5 oldtimer bezitten. Het behoud 
van het cultuurhistorisch mobiel erfgoed, 
 aandacht voor duurzaamheid en het creëren 
van een positieve beeldvorming rondom klas-
siekers via een actieve politieke lobby (public 
affairs) behoren tot de voornaamste speer-
punten van de belangenorganisatie. Hiervoor 
trekt FEHAC onder meer op met 
de Mobiliteitsalliantie, een coalitie 
van 24 partijen die zich gezamen-
lijk inzetten voor een toekomstbe-
stendige mobiliteit in Nederland, 
en maakt deel uit van de federatie 
Mobiele Collectie Nederland 
(MCN). Daarnaast onderhoudt 
men hechte contacten met de 
ministeries van IenW en OCW, de 
RDW en de Rijksdienst voor Cultu-
reel Erfgoed (RCE). Het speelveld 
beperkt zich overigens niet uitsluitend tot 
Nederland, verduidelijkt Pronk. ‘Ons oud 
FEHAC-bestuurslid Tiddo Bresters is namelijk 
eind vorig jaar benoemd tot president van de 
Fédération Internationale des Véhicules 
Anciens (FIVA). Hij heeft een Europees lobby-
traject in gang gezet, waarin FEHAC uiteraard 
participeert.’ 

Beeldvorming bijstellen
Pronk zegt zich er aan te storen dat er soms 
een beeldvorming rondom de bezitters van 
oldtimers wordt geschapen die geen recht 
doet aan de realiteit. Zo werden oldtimer-
liefhebbers volgens hem pakweg tien jaar 
geleden nog bewust geframed als een stel 
‘belastingontduikende milieucriminelen’. ‘Dat 
gebeurde doelbewust om klassiekers weer 
onder het regime van de motorrijtuigenbelas-

ting te krijgen. In werkelijkheid betrof het een 
beperkte groep mensen, vaak ook nog met 
geringe fi nanciële middelen, die louter en 
alleen met een 25+ auto gingen rijden om 
belasting te ontlopen. Dat neemt niet weg dat 
we blij zijn dat dit fenomeen inmiddels is uit-
gestorven. FEHAC doet er vanzelfsprekend 
alles aan om onjuiste beeldvorming te corrige-

Geen toekomst zonder verleden

Het adagium ‘geen toekomst zonder verleden’ vormt feitelijk de bestaansreden van FEHAC. Als het gaat om de 
 passie voor mobiel erfgoed wil de belangenorganisatie van historische voertuigen vooral begrip kweken en de 
 cultuurhistorische waarde van klassieke voertuigen accentueren. Erfgoed is immers iets dat je bewaart, waar je 
 zuinig op bent en doorgeeft aan de volgende generatie, zegt Bert Pronk, vice-voorzitter van FEHAC. ‘Dit betekent in 
de praktijk dat bezitters van een klassiek voertuig nadrukkelijk andere mensen moeten kunnen laten meegenieten 
van hun mobiel historisch erfgoed.’

ren en te kantelen. Niet alleen door deze met 
argumenten te bestrijden, maar vooral door er 
een ander beeld tegenover te plaatsen.’

Erfgoed delen
Hij wijst er op dat FEHAC ongeveer 10 jaar 
geleden vooral het cultuurhistorische aspect 
van klassieke voertuigen is gaan benadrukken. 
‘Erfgoed is immers iets dat je bewaart, waar je 
zuinig op bent en dat je doorgeeft aan een 

 volgende generatie. In onze communi-
catie-uitingen verschijnt het begrip 
‘erfgoed’ daarom met grote regelmaat. 
Bijvoorbeeld door eigenaren en rijders 
in mobiel erfgoed uit te leggen dat het 
geen pas meer geeft om te zeggen: “Ik
ga vandaag een leuk ritje maken in 
mijn mooie oldtimer”, maar “vandaag 
laat ik andere mensen meegenieten 
van een stukje mobiel erfgoed, want 
zodra andere mensen dat zien reage-
ren ze enthousiast. En als mijn voer-

tuig geparkeerd staat, volgen interessante 
gesprekken.”’ 
Hij erkent dat deze andere benadering voor 
veel mensen even wennen is, maar dat de 
boodschap uiteindelijk wel overkomt. Het is 
een aanvliegroute die bovendien volledig aan-
sluit bij de oproep van de minister van OCW in 
2015 die letterlijk luidt: ‘Houdt het erfgoed niet 

‘ Mobiel erfgoed is 
van iedereen’

‘ Mobiel erfgoed vormt 
een status aparte in de 
mobiliteitswereld’
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Bert Pronk: ‘De beeldvorming die soms 
rondom bezitters van oldtimers wordt 
geschapen doet geen recht aan de realiteit.’
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voor jezelf, maar laat anderen meegenieten. 
Samen willen we het mobiel erfgoed bescher-
men en op de weg houden.’

Conceptuele authenticiteit
Hij onderstreept dat het begrip ‘cultureel erf-
goed’ inmiddels een strategisch onderdeel 
vormt binnen het FEHAC-beleid. ‘We trachten 
daarbij vooral meer begrip en acceptatie voor 
mobiel erfgoed bij de overheid te krijgen en 
tegelijkertijd een gedragsverandering bij onze 
achterban te bewerkstelligen.’ Hij voegt hier 
aan toe het cruciaal te vinden dat de ‘concep-
tuele authenticiteit’ in de erfgoedwereld 
behouden blijft. Pronk bedoelt daarmee dat de 
‘buitenwereld’ zich moet realiseren dat erf-
goed het beeld van het verleden laat zien en 
dat die objecten dus niet noodzakelijkerwijs 
aan de hedendaagse normen kunnen of hoe-
ven te voldoen. ‘Daarom zijn kastelen niet 
perse voorzien van dubbel glas en is een 
stoomlocomotief met kolen gestookt. Het is 
evident dat een elektrische trein of auto scho-
ner, goedkoper en comfortabeler is. Maar daar 
gaat het bij erfgoed niet om. We willen tonen 
hoe mensen decennia of eeuwen geleden 
reisden.’ 

Status aparte 
Hij vervolgt dat mobiel erfgoed überhaupt 
geen deel uitmaakt van de dagelijkse mobili-
teit. ‘Dat is overigens al meteen door de 
 Mobiliteitsalliantie erkend en men doet er alles 
aan om die aparte status te waarborgen.’
Pronk noemt het positief dat de relatie met de 
overheid goed is. Sinds de invoering van de 
Erfgoedwet heeft ook het ministerie van OCW 
belangstelling voor mobiel erfgoed en is 
FEHAC bij zowel OCW als de RCE ‘kind aan 
huis.’ Hij zegt zich wel goed te realiseren dat 

THEMA: MOBIEL ERFGOED

‘Anderen moeten kunnen 
meegenieten van het 
mobiel historisch erfgoed’
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de belangen van de ministeries van IenW 
 (milieuzones) en OCW (koesteren erfgoed) 
niet altijd parallel lopen. ‘Soms schuurt het en 
dan is het zaak er in een gezamenlijke dialoog 
uit te komen. Met een beetje empathie en 
begrip voor elkaars standpunten lukt dat 
meestal wel.’

Inconsistent overheidsbeleid
Met dit in het achterhoofd heeft FEHAC gesti-
muleerd dat er een aantal Kamervragen zijn 
gesteld. Zo ligt er een nadrukkelijk verzoek om 
de defi nitie die Nederland hanteert voor een 
klassieke auto in lijn te brengen met de inter-
nationale FIVA-norm, namelijk 
30 jaar. In Nederland ligt die 
leeftijdsgrens echter op 40 jaar. 
Het beleid is verre van consis-
tent, want in sommige gemeen-
ten geldt voor milieuzones een 
ontheffi  ng voor oldtimers vanaf 
40 jaar, terwijl bij andere de 
grens bij 30 jaar ligt. ‘De spel-
regels zijn per stad anders en 
die willekeur verspreidt zich als 
een inktvlek over buitenlandse 
steden. Antwerpen heeft nu bij-
voorbeeld eveneens besloten 
uit te gaan van 40 jaar en Parijs 
overweegt hetzelfde te doen. 
Dat is een ongewenste ontwik-
keling die diametraal staat op 
hetgeen in Brussel is afgespro-
ken.’
Een ander onderwerp dat op dit 
moment de beleidsagenda 
 domineert is de omschakeling 
van Euro 95 brandstof naar E10 
benzine die voor 10 procent met 
bio-ethanol is aangelengd. 

 Hoewel Euro95 al niet ideaal was voor oldtimers 
konden de meeste brandstofsystemen van 
 klassiekers dit nog wel aan. Voor de meeste 
 oldtimers geldt dat niet voor de nieuwe E10 en 
FEHAC adviseert bezitters van deze voertuigen 
uitsluitend Euro 98 zonder ethanol te tanken.

Toekomstbrandstof
Pronk: ‘gelukkig hebben we een aantal jaren 
geleden al contact gezocht met partijen die 
werken aan innovatieve brandstofalternatie-
ven: zonder bio-ethanol, schoon, klimaat-
neutraal, fossielvrij én niet in de laatste plaats 
volledig hernieuwbaar. De techniek van dit 

soort synthetische brandstoffen dateert 
 overigens al uit de jaren dertig en is door Shell 
in de jaren zeventig verbeterd. De toepassings-
mogelijkheden zijn absoluut veelbelovend. Ik 
verwacht dat biobrandstof tot pakweg 2025 
als een soort transitiebrandstof zal dienen. 
Over circa 10 jaar zal uit waterstof en CO2 
 vervaardigde e-fuel de toekomstbrandstof 
voor oldtimers zijn.’

Ecologische footprint
Waar de vice-voorzitter van FEHAC moeite 
mee zegt te hebben is de bijna vanzelfspre-
kendheid om objecten die ‘oud’ zijn per 

 defi nitie als milieuonvriendelijk of 
niet duurzaam te bestempelen. 
‘Waarom zou ‘nieuw voor oud’ altijd 
beter zijn? We moeten ons realise-
ren dat duurzaam niet altijd hoeft te 
betekenen dat iemand steeds snel-
ler een nieuwe auto koopt. Qua 
footprint is een eigenaar die tiental-
len jaren met een auto rijdt, veel 
beter bezig dan iemand die iedere 
drie jaar een nieuw exemplaar aan-
schaft.’
Hij herhaalt zijn eerdere standpunt 
dat oldtimers een status aparte in 
mobiliteitsland innemen. Ze zijn 
doorgaans zeer goed onderhouden 
en leggen jaarlijks weinig kilo-
meters af. ‘Trouwens, mensen zijn 
er zich meestal totaal niet van 
bewust hoe oud een vliegtuig is 
waarmee ze naar de andere kant 
van de wereld reizen. Soms wel 30 
jaar oud en toch in een technische 
perfecte conditie. Als dat bij vlieg-
tuigen kan, waarom dan niet bij 
auto’s en motoren?’ ●

THEMA: MOBIEL ERFGOED

Feiten en cijfers over klassieke voertuigen

Totaal aantal 30+ klassiekers 738.000
w.v. 
Personenauto’s 353.000
Motorfi�etsen� 195.000
Bedrijfswagens 51.000
Bromfi�etsen� 139.000

Over de aantallen tractoren en aanhangwagens zijn geen gegevens
Bron: RDW

Gemiddeld kilometrage personenauto per jaar 
25 – 40 jaar oud: 4.300 km, 40+ 1.700 km per jaar
Bron CBS 

Economische betekenis
Waarde van de gemiddelde klassieke auto:  € 22.000
Jaarlijkse uitgave per klassieker eigenaar aan onderhoud, 
verzekering, reparaties etc  € 6.600
Stallingskosten per maand  € 78
Bron: FIVA FEHAC 2015

‘ Over tien jaar zal e-fuel de toekomst-
brandstof zijn voor oldtimers’
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Het museum verbindt dus als het ware het verleden met een toekomst 
die toen nog in het verschiet lag, zegt Geert Vermeer, vice-voorzitter van 
het DAF Museum. ‘Een andere verbindende schakel met het heden én 
de toekomst betreft het ‘Trucknasium’, een interactief onderwijs-
programma rondom mobiliteit, duurzaamheid en veiligheid.’

Innovatief visionair
De geschiedenis van DAF gaat terug naar 1 april 1928. Op die datum 
werd in de toenmalige Valk-Brouwerij (de locatie van het huidige DAF 
Museum), de ‘Machinefabriek en Reparatie-inrichting Hub van Doorne 
CV’ gevestigd. Vanaf 1932 noemde het bedrijf zich ‘NV van Doorne’s 
Aanhangwagen Fabriek’, oftewel DAF. 
Hub van Doorne slaagde er in om als self-made man en visionair, samen 
met zijn broer Wim, het nog prille bedrijf vleugels te geven. Als zoon van 
een smid startte hij met het bouwen van magazijnstellingen en fietsen-
stallingen voor Philips, vertelt Vermeer. ‘Hij was bovendien gebiologeerd 
door alles wat met wielen te maken had en dat resulteerde al snel in het 
construeren van een aanhangwagen die zich van de concurrentie 
 onderscheidde door maatwerk en een laag gewicht. Vervolgens werd 
die aanhanger voorzien van vering, waarna het productieprogramma 
zich uitbreidde naar chassis cabines en vrachtwagens en evolueerde de 

fabriek zich tot een toonaangevende en wereldwijde producent van 
 personenauto’s en vrachtwagens met het accent op innovatie, kwaliteit 
en efficiënt transport.’

Uitvinder Continu Variabele Transmissie
Van Doorne schreef veel patenten op zijn naam die tot op de dag van 
vandaag hun weerslag op de mobiliteitswereld hebben gehad. Meest 
bekend is waarschijnlijk dat hij de uitvinder is van de Variomatic, de 
traploos automatische transmissie, in de volksmond ook wel het 
 ‘pientere pookje’ genoemd. Uiteindelijk is dit systeem doorontwikkeld tot 
de Continu Variabele Transmissie (CVT), die vanaf 1978 door Van 
 Doornes Transmissie in Tilburg in grote volumes werd vervaardigd. 
 Vermeer onderstreept het belang van deze innovatie door er op te 
 wijzen dat vorig jaar de 60 miljoenste CVT van de band kwam. ‘Deze 
transmissie is terug te vinden in meer dan 40 automerken.’

De ‘Rijdende regenjas’
Van Doorne ontwikkelde eveneens de eerste DAF personenauto tijdens 
de Tweede Wereldoorlog, vertelt Joost van den Bosch, manager van het 
DAF Museum. ‘Dit prototype, dat direct bij binnenkomst van het 
museum als eye-catcher staat opgesteld, kreeg als bijnaam de “rijdende 

Onderwijsprogramma Trucknasium verbindende schakel naar de toekomst

DAF Museum toegangspoort  
tot ‘toekomst van gisteren’
Als er een ding duidelijk wordt bij het betreden van het DAF Museum, dan is het wel dat tal van opmerkelijke innovaties 
die destijds opzien baarden gaandeweg hun weg hebben gevonden in de hedendaagse samenleving. DAF vormde de 
bakermat voor veel slimme transportoplossingen, zoals de opleggerkoppeling, de eerste containertrailer, en legde de 
basis voor ‘intermodaal transport’. DAF bouwde bovendien de eerste kleine personenauto ter wereld met een automaat 
(de Variomatic), een revolutionaire ontwikkeling voor die tijd.

THEMA: MOBIEL ERFGOED

V.l.n.r.: De Koninklijke strandauto (DAF Kini), de legendarische DAF 600 Variomatic geflankeerd door de VIPRE aanhangerbus, de Dikke DAF en de 
Kikker DAF.
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regenjas”. Dit compacte eenpersoons dwerg-
autootje kon namelijk gewoon door de voor-
deur naar binnen en Van Doorne parkeerde het 
wagentje doodleuk in zijn garderobe.’
Niet in de laatste plaats legde hij de basis voor 
een breed scala aan slimme transportoplos-
singen. Het eerste DAF-patent dat in 1931 
werd aangevraagd betrof de zogeheten opleg-
gerkoppeling, waarbij de steunen van de 
oplegger automatisch werden opgeklapt bij 
het koppelen van de oplegger aan de trekker. 
In het begin van de jaren 30 werd ook de 
 pendelas gebruikt. Die had als een van de 
belangrijke voordelen dat de aslast kon wor-
den verhoogd tot 9.600 kilo. Samen met 
defensie ontwikkelde Van Doorne de ‘Trado’. 
Van den Bosch: ‘Dit systeem maakte het 
mogelijk om een normale twee-assige truck 
eenvoudig om te bouwen tot een zeswieler 
met vier aangedreven wielen die ook nog eens 
onafhankelijk van elkaar kunnen bewegen.

Unieke collectie
Het DAF Museum in Eindhoven herbergt 
 ongeveer 200 klassieke DAF’s. De uitzonder-
lijke collectie, die zowel productiemodellen, 
prototypes als curiositeiten omvat, staat sfeer-
vol opgesteld in een omgeving die de nostal-
gische tijdgeest van weleer uitademt. Duidelijk 
is te zien waar het allemaal begon, want de 
authentieke smederij van Hub van Doorne is 
nog volledig intact. Daaromheen staan op 
twee verdiepingen, en verdeeld over een opper-
vlakte die eind vorig jaar is uitgebreid naar 
7.000 m2, alle mijlpalen uit de DAF-geschiede-
nis te pronken. Alles stijlvol omlijst met een 
fraai dorpsplein, winkeltjes, een garage uit de 
jaren ’30, een replica van het kantoor van de 
Van Doorne’s en een gezellig Café. 

Koninklijke strandauto
Tijdens de rondleiding vestigt Vermeer de aan-
dacht op de meest in het oog springende iconen uit de verzameling. 
Bijna legendarisch is de in twee zuurstokkleuren (geel en wit) getooide 
DAF 600 Variomatic die in 1959 als eerste van de band af liep. Die staat 
aan het begin van een soort evolutionaire tijdlijn met daarachter, 
gebroederlijk naast elkaar opgesteld, alle bouwjaren die daarop volg-
den, eindigend met de DAF 66 die tot en met 1975 werd geproduceerd. 
Een eind verderop is een opvallende metallic blauwe open strandauto 
zichtbaar: de DAF Kini. Deze elegante creatie, naar een ontwerp van 

Giovanni Michelotti, is jarenlang in gebruik geweest bij de Koninklijke 
familie op hun vakantieverblijf Porte Ercole in Italië. Op het spatbord 
prijkt de naam Willem-Alexander en ter bescherming tegen zon en 
lichte regen is boven de achterbank een stoffen baldakijntje bevestigd.

KikkerDAF
Niet minder indrukwekkend is de ‘KikkerDAF’, die zijn naam ontleent 
aan de twee bolvormige koplampen. Vermeer legt uit dat dit voertuig, 

Joost van den Bosch (l) en Geert Vermeer bij de ‘Rijdende Regenjas’
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dat in verschillende uitvoeringen (trekker, kipper, betonmixer, verhuis-
wagen etc.) verkrijgbaar was, destijds het straatbeeld bepaalde en in de 
jaren 50 en 60 de meest verkochte vrachtwagen was. Enkele meters 
verder eist een enorme aanghangerbus alle aandacht op. Het gaat 

 hierbij om een VIPRE bus, verduidelijkt hij. ‘Dat stond voor Vervoer 
 Industrieel Personeel Regio Eindhoven. De bus diende voor het vervoer 
van het personeel van Philips en DAF binnen de Regio Eindhoven. Dit is 
waarschijnlijk het enige overgebleven exemplaar dat nog uit de vergetel-
heid kon worden ontrukt.’
Van den Bosch maakt ons attent op een andere opmerkelijke masto-
dont: de ‘Dikke DAF’ die tientallen jaren trouw dienst heeft gedaan in het 
Nederlandse leger. ‘De officiële typeaanduiding luidde YA328. De leger-
truck is voorzien van het Trado-systeem. Niet kapot te krijgen, maar 
geen voertuig voor watjes. De versnellingsbak is niet gesynchroniseerd, 
dus je moet dubbel clutchen en stuurbekrachtiging ontbreekt.’

Veilig Verkeer Zone
Vermeer acht het van belang om te melden dat het DAF Museum een 
officieel erkende museumstatus heeft, vergelijkbaar met bijvoorbeeld 
het Rijksmuseum. ‘Dit houdt tegelijkertijd in dat wij aan educatie moeten 
doen. Dat is overigens een cruciaal onderdeel van onze missie. Dat 
gebeurt op twee manieren: basisscholieren krijgen in het museum ver-
keersles, waar jongeren in een speciaal aangelegde DAF Veilig Verkeer 
Zone op speelse wijze leren omgaan met diverse verkeerssituaties, en 
voor middelbare scholieren is het Trucknasium ontwikkeld.’

Trucknasium
Het Trucknasium is een interactief, educatief programma voor leerlingen 
in 2e en 3e leerjaar van het voortgezet onderwijs en beoogt jongeren te 
interesseren voor techniek en een baan in de automotive sector. Het 
Trucknasium werkt samen met 40 scholen. Leerlingen krijgen les op 
basis van een zestal modules: het samenstellen van een vrachtwagen, 

meten van de luchtweerstand, meten van de rolweerstand, het ontwer-
pen van een cabine, veiligheidssystemen en robotica. Vermeer: ‘iedere 
module kent gespecialiseerde docenten en die begeleiden leerlingen bij-
voorbeeld bij het bouwen van schaalmodellen die zij vervolgens in een 
speciale windtunnel (uiteraard ook op schaal) kunnen testen en perfec-
tioneren. Om het enthousiasme en motivatie bij leerlingen te vergroten, 
kan de haal- en brengservice van en naar het museum met een klassieke 
DAF-bus worden geregeld. Dit geschiedt in samenwerking met de 
 Stichting Veteranen Autobussen (SVA). Er is geen enkel ander auto-
museum dat een dergelijk educatieprogramma biedt.’

Groeiambities
Op de vraag in hoeverre de coranasituatie roet in de groeiambities gooit, 
antwoorden Vermeer en Van den Bosch unaniem de toekomst vol ver-
trouwen tegemoet te zien. Beiden erkennen schade te ondervinden door 
de sluiting van musea. ‘Als Stichting hebben we de laatste jaren geluk-
kig reserves kunnen opbouwen en we zijn ook financieel kerngezond. 
De laatste jaren heeft het DAF Museum bovendien forse groeicijfers 
laten zien, resulterend in 60.000 bezoekers per jaar. Dat zijn er gemid-
deld 1.200 tot 1.500 per week en daarmee zijn we een van de drukst 
bezochte musea in de regio. Alle pijlen zijn er nu op gericht om binnen 
3 jaar te groeien naar 80.000 bezoekers per jaar.’ ●
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Vermeer: ‘Met het Trucknasium wil het DAF 
Museum jongeren interesseren voor techniek en 

een baan in de automotive sector’

‘ Educatie staat centraal 
in de missie van het DAF 
Museum’
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Het Nederlands Transport Museum is een 
samenwerkingsverband van 26 stichtingen van 
uiteenlopende signatuur, met als gemeen-
schappelijk kenmerk dat ze alle actief zijn bin-
nen de mobiele erfgoed sector. Tot de partijen 
die participeren behoren onder andere de Stich-
ting Mobiele Artillerie, een Smalspoorstichting, 
een stichting die vliegtuigen uit de 2e Wereld-
oorlog restaureert, bussenclubs, modelspoor-
verenigingen etc. Onder de paraplu van het 

Jongeren worden actief betrokken bij restauraties

Nederlands Transport Museum  
verbindt het verleden met het heden
In het Nederlands Transport Museum 
(NTM) in Nieuw-Vennep staat 2000 
jaar transport centraal. De belangrijk-
ste doelstelling van het museum is 
om jong en oud te vertellen hoe ons 
land van een drassige moerasdelta 
kon uitgroeien tot het huidige logis-
tieke knooppunt. Om dit te realiseren 
werkt het NTM met talloze gepassio-
neerde vrijwilligers aan beheer, 
behoud en presentatie) van mobiel 
erfgoed. Het element beleving is 
daarbij cruciaal, zegt directeur Arno 
van der Holst. ‘Dit betekent in con-
creto dat wij trachten de liefde voor 
historisch mobiel erfgoed aan zowel 
kinderen, jongeren, als ouderen over 
te dragen. Bijvoorbeeld door ze actief 
bij restauratieprojecten te betrekken.’

Arno van der Holst: ‘PARK21 is een ideale   
locatie om onze thema’s nog beter voor het 

voetlicht te brengen’



‘Het museum draagt de liefde voor het erfgoed en het bieden van  beleving hoog in het vaandel’

museum, dat is gevestigd in de oude Bolsfabriek in Nieuw Vennep (later 
gebruikt door Fokker), worden alle vier de mobiliteitssectoren bestreken: 
weg- , water- , lucht- en railvervoer.

Parels uit de collectie
Dat daar geen woord van is gelogen, blijkt al snel tijdens de rondleiding 
die Van der Holst geeft door de enorme hallen van de voormalige opslag-
plaats van Fokker onderdelen. Een enorme volledig uit aluminium opge-
trokken Douglas DC-2 uit 1934 trekt onmiddellijk alle aandacht naar zich 
toe. ‘Dat is echt een van de parels uit onze collectie. Dit vliegtuig stamt 
nog uit de gloriedagen van de Nederlandse luchtvaart;het tijdperk dat 
ons land nog een voortrekkersrol op luchtvaartgebied vervulde en in die 
sector als boegbeeld fungeerde van Nederlands ondernemerschap. Een 
uniek exemplaar waarvan er nog slechts 8 over zijn in de wereld.’

Royal bus met bar
Een stukje verder staat de Koninklijke bus waarvan Juliana en Bernard in 
de jaren zestig gebruik maakten bij staatsbezoeken of andere gelegen-
heden. In het achterste gedeelte van de bus, die overigens ook kon 
 worden gehuurd door organisaties zoals voetbalclubs (Ajax), bevindt zich 
een speciale bar. In de hal waar vroeger de jenever van Bols werd 
gestookt prijkt een replica van de Fokker F.7b3m, het Fokker-succes-
nummer uit 1925. Tot de andere eye catchers behoren een T-ford met 
busopbouw, het koetsje van Rien Poortvliet, een Berliet vrachtwagen uit 
de jaren twintig, een mobiele keukenwagen die het Nederlandse leger 

inzette tijdens de mobilisatie en een Auto Union uit de jaren zestig 
 geflankeerd door de Nuna 5 zonnecelauto van de TU Delft.

Teambuilding
Het museum omvat in totaal 50 grote objecten (bussen, treinen, auto’s en 
schepen) en ongeveer 200 kleinere (fietsen, brom- en motorfietsen, 
 handkarren, wandelwagens, etc.), vertelt Van der Holst. ‘Voortdurend 
 bieden particulieren of organisaties nieuwe objecten aan. Uiteraard in 
wisselende conditie. Tot de meest recente aanwinsten behoren de ‘Zil-
vermeeuw metro’ van de Elektrische Museumtramlijn Amsterdam (EMA), 
een motorbootje uit de jaren ’50, een militaire Dodge-Jeep uit de Tweede 
Wereldoorlog en een flight simulator van het Nationaal Lucht- en Ruimte-
vaartlaboratorium (NLR) uit Amsterdam. Vrijwilligers proberen die flight 
simulator weer aan de praat te krijgen zodat deze is te gebruiken voor 
teambuildingsuitjes van bedrijven. ’
‘Wij als museum vinden het vooral belangrijk dat achter ieder transport-
middel een verhaal schuilt. Daar selecteert het NTM ook op. Zo werd een 
maand geleden een vooroorlogse tandem aangeboden door een man 
wiens grootouders er destijds ieder weekend mee van Heemskerk naar 
Aalsmeer fietsten voor familiebezoek. Die fiets was hun kostbaarste 
bezit dat werd vertroeteld. Daar mocht niemand aankomen. Een bijna 
heilig voorwerp. Dat is toch een prachtige anekdote uit voorbije tijden?’

Beleving centraal
Hoewel het NTM ruim 2000 jaar historie herbergt is het de facto een zeer 
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jonge organisatie die pas sinds 2018 officieel de deuren voor het publiek 
heeft geopend. Jaarlijks worden allerlei themaweekenden georganiseerd, 
waaronder een fietsbeurs, een model-
bouw weekend, een simulator week-
end, een boekenbeurs en speciale 
jeugdactiviteiten tijdens school-
vakanties. ‘We moeten allerlei ballen 
tegelijkertijd in de lucht houden en 
schaken als het ware op 30 borden 
tegelijkertijd. Denk aan presentaties, 
filmopnames, de bezoekers een goede 
ervaring bieden, het de stichtingen 
naar hun zin maken en een adequaat 
archief opzetten.’ 
De liefde voor het erfgoed uitdragen en bezoekers beleving bieden zegt 
het museum hoog in het vaandel te dragen. ‘Daarom heeft iedere club in 
het museum een vrijwilligersavond. Zo werken scholieren op de donder-
dagavonden aan een vliegtuigproject. Na de zomer gaan studenten van 
het Deltion College uit Zwolle werken aan een vliegtuigproject dat daad-
werkelijk moet gaan vliegen. Een andere manier om mensen te enthou-
siasmeren voor mobiel erfgoed is hen de mogelijkheid te bieden mee te 
laten rijden in historische voertuigen.’

PARK21
Tegelijkertijd is het NTM volop aan de slag met toekomstige nieuwe uit-
dagingen. Een er van is een onderzoek naar de berging van een VOC-
schip uit 1.700 dat in nagenoeg volledig intacte staat is, ontdekt voor de 

kust van Zweden. Van der Holst: ‘Zelfs de masten staan er nog op. Dat is 
echt een interessant (miljoenen)project, waarbij de Nederlandse over-

heid, bergingsmaatschappijen, archeo-
logen, scheepvaartmusea en maritieme 
deskundigen worden betrokken.’
Daarnaast gaat het museum deel uit-
maken van het project PARK21 van de 
gemeente Haarlemmermeer. Dit terrein, 
middenin de Randstad en in de periferie 
van Schiphol, dat als recreatief over-
loopgebied voor Amsterdam moet 
gaan fungeren, gaat meer dan 1.000 
hectare beslaan en kent een zestal 
bestemmingen: sport en spel, recreatie, 

het boerenleven, een attractiepark, een park & drive en een museumpark. 
Het NTM zal de hoofdattractie worden in het museumparkdeel. 

Horizon verbreden
Het is een ontwikkeling die volgens Van der Holst goed past bij de 
 ambities van het NTM om de horizon te verbreden. Bovendien staat de 
huidige vestiging op de nominatie om gesloopt te worden. Hij verwacht 
dat het museum binnen een tijdsbestek van 4 à 5 jaar op het terrein van 
PARK21 zal zijn gevestigd. ‘Dat is een ideale locatie om, naast het 
museum zelf, onze thema’s beter voor het voetlicht te brengen en uit te 
kristalliseren. Zoals het laten rijden van een historische tramlijn. Die gaat 
dan trouwens wel op zonne-energie rijden. Een perfecte manier om de 
wereld van toen met de moderne tijd te verenigen. ●

‘ Scholieren werken op 
donderdagavonden aan 
een vliegtuigproject’

 Het museum vindt  het vooral belang-
rijk dat achter ieder vervoermiddel 
een verhaal schuilt
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Alle klassiekers vallen onterecht onder één noemer

In Nederland vallen alle zeldzame en bijzondere auto’s onder de noemer ‘mobiel erfgoed’. Die ruime visie is een 
 misvatting en verzwakt de positie van voertuigen die wel onder die definitie zouden moeten vallen, stelt historicus 
Vincent van der Vinne. ‘Die gebrekkige definitie leidt tot een beperkte waardering van ons echte mobiele erfgoed. 
Hoe groter de groep ‘erfgoed’, des te kleiner de kans op een goede bescherming van bezit en gebruik.’

Vincent van der Vinne volgde de lerarenopleiding in Zwolle en studeerde 
sociale- en economische geschiedenis in Nijmegen. Hij promoveerde in 
2007 over de opkomst van de auto en de invloed daarop van gebruikers, 
ondernemers en overheid. De mobiliteitshistoricus schrijft boeken over 
bedrijven in de automobielbranche, de opkomst van de (elektrische) 
auto, de groei van de automobiliteit en over de vraag naar klassieke 
auto’s en de ontwikkeling van de prijzen daarvan. Inmiddels doet hij 
meer dan dertig jaar onderzoek naar de geschiedenis van auto in Neder-
land en verzorgt hierover ook lezingen. Momenteel werkt hij aan een 
boek over 125 jaar auto in Nederland, met de nadruk op de grote veran-
deringen in de laatste 20 jaar. Als columnist voor De Telegraaf/Autovisie 
publiceerde hij over onderwerpen die te maken hadden met mobiliteit en 

klassieke auto’s. Van der Vinne jureert sinds 2010 op Concours 
 d’Elegance. Hij werkte bij het Louwman Museum, Autotron Rosmalen en 
Automuseum Bergeijk. Daarnaast was hij als gastconservator verant-
woordelijk voor de tentoonstellingen Britisch Sportscar Design in de 
Kunsthal in Rotterdam en 75 jaar Ford Nederland in Autotron Rosmalen. 
Zelf is hij ook een hartstochtelijk liefhebber van klassieke auto’s. Hij 
bezit een zeldzame Delahaye, type 135MS uit 1947 met een Neder-
landse carrosserie van Pennock.

Mobiel erfgoed wordt volgens u al gauw over een kam geschoren. 
Waarom is dat een misvatting?
In de omschrijving van het mobiele erfgoed is het een aantal jaren gele-

‘�Een�te�ruime�definitie�verzwakt�de 
positie van het echte mobiele erfgoed’

Van der Vinne: ‘Veel bijzondere en originele 
auto’s zijn de afgelopen decennia uit  Nederland 
verdwenen’
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den naar mijn oordeel mis gegaan. Na 2000 wilde de overheid duidelijk-
heid over de vraag wat er onder ons mobiel erfgoed moest worden 
 verstaan. Omstreeks 2004 gaf de FEHAC de TUe opdracht om uit ter 
zoeken wat er tot ons mobiel erfgoed behoort. Het leverde een bureau-
studie op waarbij vooral was gekeken naar de techniek van auto’s, auto-
cultuur en naar het marktaandeel. Alle bijzondere en zeldzame auto’s 
konden zodoende tot het Nederlandse mobiele erfgoed worden bestem-
peld, inclusief alle auto’s waarvan in ons land veel waren verkocht. Origi-
neel in Nederland uitgeleverd of recent ingevoerd, het maakte allemaal 
niets uit. Met andere woorden: alle oude auto’s waren erfgoed of werden 
dat met het verstrijken van de jaren. Die wel erg ruime visie verzwakt de 
positie van ons mobiele erfgoed. Dat is niet alleen van belang voor het 
behoud daarvan, maar ook voor het gebruik. Zeker bij verandering van 
fiscale stelsels of de totstandkoming van beleid voor verbetering van 
milieuomstandigheden.

Wat behoort dan wel tot het Nederlands erfgoed en wat niet?
Tot ons mobiele erfgoed behoren in de eerste plaats de voertuigen die 
in ons land door onze eigen industrie zijn gebouwd. Denk aan Spyker, 

Eysink, DAF, Kromhout, etc. Op de tweede plaats komen de voertuigen 
met een carrosserie/opbouw van Nederlandse bodem: Van Rijswijk, 
Pennock, Veth en Schutter & Van Bakel. Ten slotte de voertuigen die 
 origineel in Nederland zijn ingevoerd en hier hebben gereden. Van een 
Dion-Bouton uit 1902 tot en met een Ferrari uit de jaren tachtig. Een 
recent in 2005 ingevoerde Mercedes-Benz 190D uit 1980, of Volvo 

 Amazon ingevoerd in de jaren negentig,  behoren naar mijn mening dus 
niet tot ons mobiele erfgoed. Men kan zich zelfs afvragen of soortge-
lijke auto’s daar überhaupt ooit onder zouden moeten vallen. Ik vind dat 
je, net als met monumentale woningen en gebouwen, veel selectiever 
met die definitie om moet gaan. Dat zorgt namelijk voor meer bescher-

‘Hoe grote de groep van ‘erfgoed’ des te kleiner de kans 
op een goede bescherming van bezit en gebruik’

‘ Discussie over het 
 gebruik van de auto is 
van alle tijden’
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ming aan de voertuigen die echt tot het mobiele erfgoed behoren. Wel 
kun je naast het echte mobiele erfgoed, ook andere (later geïmpor-
teerde) auto’s een bepaalt etiket geven. Dan praten we over bijzondere 
auto’s uit het verleden of auto’s die illustratief waren voor bepaalde 
marktsegmenten. Dergelijke auto’s kunnen een historische of culturele 
waarde hebben.

Als we van uw striktere definitie uitgaan, wat is er dan nog van het mobiel 
erfgoed overgebleven en hoe groot is daar de belangstelling nog voor?
Uitgaande van mijn definitie is er inderdaad een beperkt aantal voertui-
gen overgebleven. Een ruimere definiëring leidt tot een geringere waar-
dering en een verminderde bescherming. Omdat bijvoorbeeld een later 
in Nederland geïmporteerde Volvo Amazon dezelfde status heeft als 
een in de jaren negentig geïmporteerde, is een origineel kenteken 
 hooguit ‘interessant’. Het heeft geen consequenties. Veel bijzondere en 

originele auto’s zijn de afgelopen decennia uit Nederland verdwenen. 
Verhoging van de status van deze auto’s kan misschien leiden tot het 
terughalen er van. Illustratief voor de beperkte belangstelling voor ons 
mobiele erfgoed is wellicht ook het feit dat het inmiddels meer dan twin-
tig jaar geleden was dat in de Kunsthal Rotterdam een tentoonstelling 
werd gewijd aan Nederlandse carrosserieën. Het museum Van Loon in 
Amsterdam heeft een paar jaar geleden een tentoonstelling gewijd aan 
Schutter & Van Bakel. Maar de belangstelling voor het Nederlandse 
mobiele erfgoed is beperkt. Wanneer je die groep beter afbakent, dan 
kan dat toenemen.

We spreken vaak over de cultuurhistorische waarde van klassieke voer-
tuigen. Maar hoe zit het met de financiële component? Zijn oldtimers 
nog steeds een aantrekkelijk beleggingsobject?
Mijn opvatting luidt: koop nooit een auto louter en alleen om in te beleg-

gen. Het levert geen dividend op en eventuele winstgevend 
blijkt alleen bij de verkoop. Die kan overigens best groot 
zijn, klassieke auto’s zijn vanuit het verleden een heel goede 
belegging gebleken. Wel is het mogelijk met de aanschaf 
van een kostbaar voertuig fiscaal voordeel te behalen, aan-
gezien zo’n auto niet tot het vermogen behoort. Mijn advies 
zou echter zijn een klassieke auto primair uit hobby/inte-
resse aan te schaffen. Dan zit je altijd goed, want wanneer 
de waarde (op papier) waarde daalt, kan de bezitter er nog 
altijd plezier aan beleven. Dat geldt niet voor aandelen, die 
in deze crisisperiode flink in waarde zijn gedaald. 

Welke historische parallellen zijn er te trekken met de 
beginjaren van de automobiliteit?
Invoering van kilometerheffing kwam al begin jaren twintig 
in het parlement ter sprake. Het principe was immers beta-
len voor het gebruik van de wegen, zodat die met de 
opbrengst van die heffing konden worden verbeterd en later 
nieuw aangelegd. Technisch en juridisch was dat destijds 
lastig om te regelen. Daarom kwam er toen een stelsel 
gebaseerd op het voertuiggewicht (MRB). Om electorale 
redenen durft de politiek het nog steeds niet aan om beta-
len naar gebruik in te voeren. Terwijl het technisch makke-
lijk kan. Een smartphone bezitter betaalt maakt immers 
ook voor het gebruik van een infrastructuur/netwerk. 
Waarom zou dat bij een auto dan niet kunnen?

‘Tot het mobiele erfgoed behoren in de eerste plaats 
 voertuigen die door onze eigen industrie zijn gebouwd’



MOBILITY
GO! RAI VERENIGING 

MAGAZINE #3 
JUNI 2020MOBILITY

19THEMA: MOBIEL ERFGOED

Ruim een eeuw geleden was de elektrische auto zijn tijd eigenlijk licht
jaren vooruit. Wat waren toen de faalfactoren voor elektrisch rijden?
De elektrische auto is zijn tijd nooit vooruit geweest. Was dat wel het 
geval geweest, dan zou deze in grote volumes zijn verkocht. De smart-
phone verving de gewone mobiele telefoon omdat die, ondanks een 
hoger prijskaartje, veel meer gebruiksmogelijkheden bood. De elektri-
sche auto heeft echter nooit veel meer gebruiksmogelijkheden of voor-
delen ten opzichte van de conventionele auto geboden. Eerder minder, 
zoals de invoering van een nieuwe oplaadinfrastructuur, een langere 

laadtijd, een beperkte actieradius, minder trekvermogen voor caravans, 
een veel hoger gewicht en een hoger prijskaartje. De elektrische auto is 
tot nu toe altijd inferieur geweest aan de conventionele auto en niet 
superieur. Het verkoopsucces is vooral te danken aan de ruime subsi-
dieregelingen. De normale autokosten werden niet doorberekend aan de 
gebruikers van de elektrische auto. Wanneer miljarden euro’s worden 
besteed aan de verbreiding van een bepaald vervoermiddel, kun je niet 
spreken van een normale marktontwikkeling, maar is sprake van een 
politiek gewenste en gestuurde ontwikkeling.

De auto is geëvolueerd van speeltje voor de rijken – statussymbool naar 
massaproduct en gebruiksgoed. Tegenwoordig wordt de auto veeleer 
beschouwd als een last dan een zegen. Is dat terecht? Wordt de 
 verdienste die de auto voor de samenleving als geheel heeft gehad niet 
een beetje uit het oog verloren?
De auto is nooit bedoeld geweest als een speelgoed voor de rijken. Van 
meet af aan was de auto bedoeld als vervanger van het paard en rijtuig. 
Door de jaren heen werd de auto steeds goedkoper in aanschaf en 
gebruik en namen de gebruiksmogelijkheden exponentieel toe. De auto 
werd een massaproduct en massa gebruiksgoed.
 
Discussie over het gebruik van de auto is van alle tijden. Ik denk dat de 
verdienste van de auto niet zozeer bekritiseerd wordt, als wel de 
omvang van het gebruik en de effecten er van. Tegelijkertijd is de 
samenleving steeds afhankelijker geworden van het gebruik van de 
auto. Wanneer dat gebruik ter discussie komt te staan, moeten de 
 factoren die de afhankelijkheid van de auto bepalen ter discussie komen 
te staan. Dan kunnen er oplossingen komen of alternatieven worden 
ontwikkeld. ●

Nederlands mobiel erfgoed dat naar 
het buitenland is verdwenen: van 
boven naar beneden een Bentley 
Drophead Coupé uit 1936 met een 
carrosserie van Veth & Zoon; een 
Bugatti type 46 Faux Cabriolet uit 
1930 (La Petite Royale) met koets-
werk van Veth & Zoon en een 
 Duesenberg model J cabriolet uit 
1935 die van origine in Nederlands 
bezit is geweest. 

‘ Koop nooit een auto 
 louter en alleen om in 
te beleggen’
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Voor de assemblage van de 
Renault Trucks D en D Wide 
Z.E. zijn op het industriële 
complex van Blainville- sur-
Orne verschillende facilitei-
ten verrezen. De productie 
van een e-truck truck begint 
een week voorafgaand aan 
de assemblage. In de Z.E.-fa-
ciliteit worden dan verschil-
lende subassemblages uit-
gevoerd door speciaal getrainde 
technici, zoals de aandrijflijn, 
motor, versnellingsbak, modular 
power box, etc. Deze componen-

ten worden vervolgens getrans-
porteerd naar de assemblagelijn 
om op verschillende momenten 
van de assemblage op het voer-

tuig te worden gemonteerd. 
Assemblage van de D en D Wide 
Z.E. gebeurt op dezelfde lijn als 
de dieselmodellen. Aan het einde 

van de assemblagelijn wor-
den de elektrische vrachtwa-
gens teruggebracht naar de 
Z.E.-faciliteit waar technici 
additionele werkzaamheden 
en kwaliteitstests uitvoeren. 
Met de productie van een 
e-truck is in totaal 50 manu-
ren gemoeid. 
Renault Trucks voorspelt dat 
elektrische voertuigen in 

2025 zo’n 10 procent van het 
totale verkoopvolume zullen ver-
tegenwoordigen. ●

Renault start serieproductie e-trucks

Voor binnenstedelijke distributie maken toonaangevende Nederlandse 
en Duitse transportbedrijven en supermarktketens sinds eind 2018 
gebruik van de DAF CF Electric trekker. Terwijl in Nederland, België en 
Duitsland de beperkte verkoop van deze elektrische trucks op gang 

komt, begint nu een veldtest met vier volledig elektrische bakwagens 
voor het ophalen van afval. Deze 3-assige voertuigen bieden een hoog 
laadvermogen (tot 28 ton) in combinatie met een hoge wendbaarheid. 
Voor voertuigen die in dichtbevolkte, stedelijke gebieden afval inzame-
len is dat een groot voordeel.
Volgens ROVA-directeur Marco van Lente, is de DAF CF Electric net zo 
goed en eenvoudig in te zetten als elke andere conventioneel aan-
gedreven truck. ‘We geloven oprecht dat het belangrijk is om vanaf het 
allereerste moment te participeren in de energietransitie omdat de 
natuurlijke bronnen steeds zeldzamer worden. Het zit in ons DNA om te 
zorgen voor de toekomst van onze planeet. Het inzetten van voertuigen 
met weinig uitstoot is onderdeel van ons duurzaamheidsplan.’ ●

DAF levert eerste elektrische vuilniswagen 
Afvalverwerker ROVA heeft de eerste DAF CF Electric vuilnisauto is in gebruik genomen. Het voertuig maakt deel uit van 
een veldtest met vier vergelijkbare trucks. De truck is uitgerust met zowel een emissieloze aandrijflijn van VDL als met 
een volledig elektrische VDL-opbouw. Het inzetgebied is Zwolle.

ECO TRENDS

De eerste in serie gebouwde trucks van Renault , D en D Wide Z.E, zijn afgelopen maart van de band gerold. De Renault 
fabriek in Blainville-sur-Orne is sinds 1957 operationeel en gespecialiseerd in de productie van middelzware voertuigen 
en truckcabines. Iedere dag worden er 240 cabines vervaardigd en 72 distributietrucks geassembleerd. Op dezelfde lijn 
zal ook de assemblage van de D en D Wide Z.E. plaats vinden. 

 In 2025 zou 10 procent van het totale verkoopvolume van Renault Trucks 
elektrisch moeten zijn.

 ROVA start in Zwolle met het 
elektrisch inzamelen van afval.
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Inmiddels is een vijfde van alle nieuw geregi-
streerde scooters elektrisch. Daarmee is de 
scootersector inmiddels koploper in Neder-
land op het gebied van elektrificatie. Deze 
 ontwikkeling past geheel in de visie van de 
branche, waarbij versneld wordt ingezet op 
emissievrije aandrijving. Nieuwe snorfietsen 
dienen conform het Klimaatakkoord vanaf 
2025 alleen nog maar elektrisch te zijn aange-
dreven. Volgens RAI Vereniging en BOVAG is 
het aanbod van elektrische scooters afgelo-
pen periode flink toegenomen en is ook de 
actieradius en kwaliteit omhoog gegaan. Hier-
door kiezen meer mensen voor een elektrische 
scooter. Mede dankzij de populariteit van de 
elektrische scooter, bleef de totale markt voor 
snor- en bromfietsen (inclusief benzinevarian-
ten) in het eerste kwartaal van dit jaar vergele-
ken met 2019 stabiel. In totaal werden er in die 

periode 12.419 nieuwe brom- en snorfietsen 
geregistreerd, tegen 12.437 in 2019. 
Hoe de markt voor scooters zich de komende 
tijd ontwikkelt blijft onzeker. RAI Vereniging en 
BOVAG constateren dat de behoefte aan indi-
vidueel vervoer toeneem. De scooter neemt 
hierin een belangrijke plaats in. Beide organi-
saties benadrukken dat het gros van de scoo-
terdealers en werkplaatsen open is en dat con-
sumenten veilig een nieuwe scooter kunnen 
kopen of hun voertuig voor onderhoud en 
reparatie kunnen wegbrengen of op laten 
halen. ●

Brom-�en�snorfietsmarkt�vergroent�in�hoog�tempo

Investeringsfonds UNIIQ heeft 
inmiddels 250.000 euro in Tiler 
geïnvesteerd ten behoeve van de 
opschaling en doorontwikkeling 
van de laadtegel.
De oplaadtegel werkt via inductie 
en ligt net als een stoeptegel in de 
grond. Het laden begint automa-
tisch wanneer een fiets met com-
patibele standaard op de tegel 
wordt geplaatst. Een bijbehorend 
softwareplatform voor fleetma-
nagement maakt het in de toe-
komst mogelijk om beschikbaar-

heid en laadstatus te bekijken, te 
reserveren en te betalen. Ook 
 faciliteert het platform de koppe-
ling met klantsystemen, het 
gebruik van een Tiler-app en GPS 
cloudlock voor extra beveiliging. 
Met de laadtegel wil Tiler draad-
loos opladen en groene mobiliteit 
verder stimuleren.
In eerste instantie richt Tiler zich 
op de zakelijke markt: bedrijven 
en organisaties die hun werk-
nemers stimuleren om meer te 
gaan fietsen. De onderneming 

verwacht dat het aantal bedrijven 
met een e-bikeleaseplan toe-
neemt dankzij de dit jaar nieuw 
ingevoerde fiscale maatregel. 
Na een succesvolle test van het 
prototype installeert Tiler op korte 
termijn de eerste laadtegel bij 

pilotklant Rotterdam Ahoy. In de 
zomer wordt de productie van de 
tegels opgestart en in september 
2020 zal de eerste batch op de 
markt verkrijgbaar zijn. ●

Het Delftse bedrijf Tiler ontwikkelt een innovatieve laad-
tegel waarmee elektrische fietsen en andere lichte elektro-
nische voertuigen zoals e-cargobikes en e-steps draadloos 
worden opgeladen. 

Het aantal nieuw geregistreerde elektrische brom- en snorfietsen is in het eerste kwartaal met bijna 36 procent gegroeid 
tot 2.520 exemplaren. Vooral de run op elektrische snorfietsen was groot. De verkoop in dit segment nam zelfs met 66 
procent toe tot 1.788 eenheden.

ECO TRENDS

Laadtegel�voor�elektrische�fietsen

Een vijfde van alle nieuw verkochte scooters
is inmiddels elektrisch.

Nederlandse stoeptegel laadt e-bikes draadloos op.
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Het Chinese en inmiddels beursgenoteerde 
moederbedrijf van Bafang werd in 2003 opge-
richt en is gevestigd op het Suzhou industrial 
parc op steenworpafstand van Shanghai, waar 
ook alle toeleveranciers van het bedrijf zich 
bevinden. De focus van Bafang lag van meet 
af aan op de Europese markt, vertelt Brandsen. 
‘Zeventig procent van de productie is bestemd 
voor Europa en de rest vindt zijn weg naar de 
V.S, Australië en Azië.’ 
Anders dan de meeste concurrenten levert 
Bafang zowel complete als incomplete aan-
drijflijnen. ‘Dat heeft vaak met het design van 
de e-bike te maken. Het komt regelmatig voor 
dat een afnemer een fiets zoveel mogelijk zelf 

wil configureren en daarom voor een ander 
accupakket, een andere display of andere 
componenten kiest. Aan die wens komen wij 
graag tegemoet.’

Uitbreiding productiecapaciteit
Volgens Brandsen is de opmars van de e-bike 
nog lang niet ten einde. ‘Integendeel, statis-
tisch bevindt de markt zich pas op een derde 
van de steile S-curve. Het groeipotentieel is 
enorm. De markt gaat nu pas open voor een 
veel bredere doelgroep. Wie nu als 17-jarige 
geen e-bike bezit, hoort er in sommige omge-
vingen al niet meer bij.’
Om aan de toekomstige vraag te kunnen vol-
doen gaat Bafang in Suzhou een compleet 
nieuwe fabriek bouwen met een capaciteit die 
ongeveer een factor vijf groter is dan de hui-
dige.

Cargo e-bikes in trek
Naast de traditionele elektrische fietsen ziet 
Brandsen een toenemende belangstelling ont-
staan voor cargo e-bikes. Steden gaan immers 
op slot voor auto’s en dieseltrucks mogen het 
centrum niet meer in. Dan is de elektrische 
transportfiets een prima oplossing voor het 
emissieloos afleggen van de ‘last mile’ in bin-
nensteden. Een andere tendens die hij ziet zijn 
IOT (Internet of Things) toepassingen op fiet-
sen, zoals tracking en tracing en geofencing 
systemen. ‘Veel sharingdiensten maken 
gebruik van geofencing om er voor te zorgen 
dat e-bikes binnen een afgebakend gebied 

(zone) blijven. Komen ze daar buiten dan 
 schakelt het systeem automatisch uit en gaat 
de fiets ‘op slot’.’

Geïntegreerde versnellingsbak
Een ontwikkeling waar Bafang eveneens op 
voorsorteert betreft de integratie van de ver-
snellingsbak in het motorblok. ‘De industrie 
vraagt hier steeds vaker om. Met name voor 
middenmotoren. Het heeft tal van voordelen: 
er zijn geen kabels nodig, de assemblage 
wordt simpeler en het maakt de aandrijflijn 
minder kwetsbaar.’
Als relatief jonge onderneming en nieuw lid 
van RAI Vereniging noemt Brandsen het 
belangrijk om zo goed mogelijk op de hoogte 
te zijn van alle ontwikkelingen binnen de 
 fietsbranche. Het lidmaatschap van RAI 
 Vereniging, als professionele koepel voor de 
sector, kan daar naar zijn oordeel beslist aan 
bijdragen. ‘Zij hebben toegang tot data waar-
over wij niet beschikken en kunnen als krach-
tig platform op relevante dossiers lobbyen en 
bedreigingen wegnemen. Een goed voorbeeld 
is het optuigen van heldere en eenduidige   
wet- en regelgeving als het gaat om het veilig 
vervoer en opslag van Li-ion accu’s, alsmede 
het opstellen van productie-eisen voor accu’s. 
Op die manier ondersteunt RAI Vereniging 
onze business.’ ●

Flexibel en snel inspelen op de wensen van afnemers is waarmee Bafang Electric Motor Science Technologie zich wil 
onderscheiden. De van origine Chinese fabrikant van aandrijflijnen voor met name e-bikes produceert op jaarbasis 
ruim 1 miljoen motoren, waarvan 70 procent bestemd is voor Europa. ‘Wij kunnen binnen één jaar een specifieke aan-
drijflijn voor een klant ontwikkelen’, zegt Jack Brandsen, verantwoordelijk voor de Nederlandse vestiging van Bafang. 
De onderneming verwacht de productiecapaciteit binnen 5 jaar te kunnen opschalen naar 2 à 3 miljoen motoren. 
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Jack Brandsen: ‘Het groeipotentieel 
voor e-bikes is enorm’.

BAFANG schakelt op 
in e-mobility markt
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 ‘Wie nu als 17-jarige geen e-bike bezit, hoort er niet meer bij.’
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MARKTANALYSE

Automerken van Duitse origine 
blijven onverminderd in trek bij 
Nederlandse consumenten. Op 
ruim een op de drie in ons land 
verkochte prijkte vorig jaar het 
predikaat ‘made in Germany’, zo 
blijkt uit de nieuwe editie Kern-
cijfers A uto’s en Mobiliteit van 
RAI Vereniging. Op enige afstand 
volgt de Franse voiture met een 
aandeel van 16,0 procent, hoewel 
de liefde voor het ‘joie de vivre’ 
van auto’s van Franse makelij 
 vergeleken met een jaar eerder 
(19,2%) wel enigszins bekoelde. 
Het aandeel van Japanse merken 
is al enkele jaren stabiel. Ruim 

een op de zes kopers geeft de 
voorkeur aan een auto die afkom-
stig is uit het land van de rijzende 
zon. Koreaanse merken doen het 
de laatste jaren met een geza-
menlijk marktaandeel van bijna 
10 procent eveneens redelijk 
goed. Opmerkelijk is de snelle 
opmars van Amerikaanse model-
len. Die zagen hun marktaandeel 
ten opzichte van 2018 meer dan 
verdrievoudigen tot 7,2 procent. 
Dat kan niet worden gezegd van 
Italiaans design dat op dit 
moment nog slechts 1,1 procent 
van de autokopers kan bekoren. ●

Duits automerken 
blijven populair

Bijna 200.000 
stekkerauto’s
Het aantal volledig elektrische 
auto’s in Nederland is voor het 
eerst de grens van 100.000 
gepasseerd. Op 1 januari telde 
ons land 107.000 volledig elektri-
sche auto’s, bijna 2,5 maal zoveel 
als in 2019. Het aantal plug-in 
hybrides bedroeg toen 91.000 
stuks, een daling van 3 procent 
vergeleken met een jaar eerder. 
Daarmee komt het aantal stekker-
auto’s uit op een kleine 200.000 
eenheden, zo blijkt uit cijfers van 
het CBS. In 2019 waren dat er in 
totaal 138.600. 
Het aantal stekkerauto’s neemt al 
jaren toe. In 2019 kwam deze 
groei geheel voor rekening van de 
volledig elektrische auto’s (FEV’s), 
waarvan het volume groeide 
45.000 begin 2019 naar 107.000 
begin dit jaar. Het aantal plugin 
hybrides (PHEV’s) daalde in die 

periode van 94.000 naar 91.000. 
Ruim 82 procent van de FEV’s 
wordt zakelijk gereden, vergele-
ken met 12 procent van alle per-
sonenauto’s. Wie een elektrische 
auto van de zaak heeft betaalt 
hiervoor minder bijtelling. In 2019 
was de bijtelling 4 procent, met 
ingang van 2020 is dit 8 procent. 
In december 2019, net voordat de 
nieuwe regels van kracht werden, 
piekte de verkoop van nieuwe 
elektrische auto’s met 22.900 
stuks. In totaal werden het afgelo-
pen jaar zo’n 63.000 volledig elek-
trische auto’s verkocht, tegen 
bijna 25.000 in 2018. ●

Bron: Kerncijfers Auto’s en M
obiliteit 

RAI Vereniging

Aantal stekkerauto’s in Nederland
 
 Volledig elektrisch plug-in hybride
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
2015  7.400 36.800

Autoverkopen in Nederland naar land  
van herkomst (in%)
 

� 2019�� 2018� 2017� 2016
Duitsland� 37,0� 37,4� 37,4� 39,2
Frankrijk� 16,0� 19,2� 21,1� 20,2
Japan 15,6 15,5 15,7 15,0
Korea� �9,6� �9,4� �9,0� �8,2
V.S  7,2  2,2  1,0  0,7
Tsjechië  4,2  4,2  4,0  4,0
Zweden  3,7  3,7  3,4  3,8
Engeland  2,4  3,0  2,3  2,3
Spanje 2,4  2,2  2,1  2,2
Italië� �1,1� �2,1� �2,9� �3,2
Roemenië  0,7  1,0  1,0  1,1

Bron: CBS/RDW
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MARKTANALYSE

De Europese motorfietsmarkt had 
vorig jaar de wind in de rug. In 
nagenoeg alle EU-lidstaten nam 
de verkoop van nieuwe machines 
toe. Volgens cijfers van de Euro-
pean Association of Motorcycle 
Manufacturers (ACEM) werden in 
2019 in totaal 1.078.524 motor-
fietsen op kenteken gezet, een 
plus van 8 procent vergeleken met 
het jaar daarvoor. Absolute kop-
loper was Italië met 231.712 regi-
straties (+ 5,4%), gevolgd door 
Frankrijk (197.470; + 11,4%) en 
Spanje (177.037; + 10,7%). Die 
drie landen zijn verantwoordelijk 
voor bijna tweederde van de 
 Europese motorfietsverkopen.
In Nederland werden afgelopen 
jaar 14.379 nieuwe motorfietsen 
geregistreerd en dat is het hoog-
ste aantal sinds 2009. Per ultimo 

2019 telde ons land een record-
aantal van 746.755 motoren, een 
toename van 1,7 procent ten 
opzichte van 2018 en een verdub-
beling ten opzichte van 1997. 
Daarnaast steeg de afzet van 
gebruikte motorfietsen door de 
vakhandel in 2019 naar het hoog-
ste niveau ooit. In vergelijking met 
2018 nam het volume met 10,7 
procent toe tot 47.053 stuks. De 
occasionhandel tussen particulie-
ren onderling daalde vorig jaar 
daarentegen met 4 procent ten 
opzichte van 2018, tot 76.841 
stuks. In totaal kochten Neder-
landse motorrijders in 2019 dus 
123.894 tweedehands motor-
fietsen. Een recordaantal. ●

Het aantal bestelauto’s is voor het 
vijfde jaar op rij gestegen. Begin 
dit jaar telde Nederland bijna 
940.000 bestelauto’s, het hoogste 
aantal ooit. De meeste bestel-
auto’s zijn eigendom van bedrij-
ven. De meeste daarvan, zo’n 91 
procent, staat op naam van een 
bedrijf (inclusief eenmanszaken). 
Vergeleken met 2015 laten alle 
bedrijfstakken een stijging van 
het aantal bestelauto’s te zien. 
Het aantal bestelauto’s van parti-
culieren daalde sinds 2015 met 
ruim 12 procent tot 82.900 voer-
tuigen vorig jaar. 
Een derde (31%) van alle bestel-
wagens staat op naam van bedrij-
ven die actief zijn in de bouw-
sector, zoals elektrobedrijven, 

loodgieters, schilders en glaszet-
ters. Daarna volgt de groot- en 
detailhandel met een aandeel van 
21 procent. Bestelauto reden in 
2018 volgens het CBS jaarlijks 
gemiddeld 18.100 kilometer per 
voertuig. Vooral de sector ‘ver-
voer en opslag’ trekt het gemid-
delde met 30.700 kilometer per 
bestelwagen flink omhoog. 
 Bouwbedrijven zijn goed voor 
18.400 afgelegde kilometers per 
bestelauto en de groot- en detail-
handel  neemt 17.800 kilometer 
per voertuig voor zijn rekening. 
Particulieren reden in 2018 
met 11.700 kilometer het minst 
met hun bestelauto. ●

Park bestelauto’s piekt

Bestelauto’s in Nederland

2020� 939.800�
2019� 914.800
2018 883.400
2017 852.600
2016 828.400
2015 815.000

Bron: CBS

Europese�motorfietsmarkt�
accelereert

 
Europese�motorfietsverkopen
   
� 2019�� 2018
Totaal� 1�.079.524� 999.868
w.v.
Italië� �231.712� 219.744
Frankrijk� �197.470� 177.247
Spanje� �177.037� 159.872
Duitsland  166.676 156.110
Ver. Koninkrijk  101.273 100.411
Griekenland 37.168 32.575
Portugal� �29.857� 28.326
Oostenrijk� �27.654� 25.955
België� �24.205� �23.932
Polen� �19.200� 14.550
Tsjechië� �15.134� �13.943
Nederland  14.378  13.474

Bron: ACEM
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GO!FACTOR

Rijden in zijn Peugeot 404 roept bij Henk 
 Tenger, manager Interne Communicatie bij 
DAF Trucks, steevast nostalgische gevoelens 
op. Alle herinneringen van vroeger; de geur van 
olie, benzine en de Gauloise-tabak die zijn opa 
rookte, komen terug. Het is echte een statige 
oudeheren voiture, vertelt hij. ‘Bordeaux rood 
met lichtbruine skai bekleding. Het was de 
laatste auto die mijn opa in 1973 kocht. 
Na zijn dood in 1982 ging de 404 naar mijn 
oom. Die heeft er, na restauratie, nog lang in 
gereden. Tot hij hem inruilde. Toen mijn oom in 
2013 overleed besloot ik in een bui van melan-
cholie het kenteken bij de RDW te checken. De 
Fransoos bleek gewoon nog ergens rond te 
 rijden. Een zoektocht volgende, maar dreigde 

na een oproep op het 404 forum, dood te 
lopen. Totdat op een familiereünie een van de 
beste vrienden van mijn overleden oom de 
naam van de vermoedelijke eigenaar wist te 
noemen. Een afspraak met hem wierp mij, na 
plaatsneming achter het stuur, terug in de tijd. 
Sterker nog: ik besloot de 404 terug te kopen. 
En zo keerde deze wagen als een verloren zoon 
weer terug naar de familie. Ik heb er inmiddels 
heel wat kilometers mee afgelegd en er, 
 hoewel de technische staat bij aanschaf 
 redelijk leek, meer qua reparaties aan uitge-
geven dan dat hij heeft gekost. Er is inmiddels 
van alles vervangen: de accu, waterpomp, 
dynamo, rembekrachtiger, radiator, koppeling, 
brandstoftank, klepzittingen tot en met een 

compleet nieuwe bodemplaat. Gelukkig heb ik 
een ‘mannetje’, nota bene een oud collega van 
DAF, die dat kan doen. Mijn streven om de 404 
rijdend te houden. Die gaat echt nooit meer 
weg!’ ●

Terugkeer van 
een verloren zoon

Henk Tenger, manager Interne Communicatie 
bij DAF Trucks
Peugeot 404



27UITGESPROKEN
MOBILITY
GO! RAI VERENIGING 

MAGAZINE #3 
JUNI 2020MOBILITY

In deze rubriek laten we 
personen aan het woord die 
betrokken zijn bij of werk-
zaam in de mobiliteits-
wereld. Dit keer Arjan 
Akkermans, CEO van Car-
rosserie Akkermans B.V.

Wat is uw favoriete 
vervoermiddel? 
Dat is een Delahaye uit 1947 die 
nog door mijn vader is ontworpen.
Van 1946 tot 1952 was mijn vader 
ontwerper bij Pennock een car-
rosseriebedrijf in Den Haag. 
 Vanwege het Marshall plan kreeg 
Pennock een opdracht om luxe 
voertuigen te bouwen, waarvan 
de helft naar het buitenland ver-
dween zodat er in Nederland weer 
geld binnen kwam. Als gevolg van 
de coronacrisis zullen we nu weer 
een vergelijkbaar noodplan moe-
ten invoeren. Carrosserie Akker-
mans levert een groot aantal 
voertuigen aan het buitenland, 
zoals China, Korea, Midden Oos-
ten etc, en we merken dat we van 
de overheid meer export onder-
steuning moeten ontvangen.

Wat vindt u van het mobiliteits-
beleid in Nederland?
Daar kan ik eerlijk gezegd weinig 
negatiefs of positiefs  over mel-
den. Het is naar mijn mening 
namelijk vrij lastig om een goede 
mobiliteitsvisie te ontwikkelen die 
de beperkte regeringsperiode van 
vier jaar overstijgt. 

Wat zou u als eerste veranderen 
als u het voor het zeggen had?
Ik zou als eerste een zakenkabi-
net vormen. Dat moet dan 
bestaan uit specialisten die 
Nederland na deze coronacrisis 
weer op de rit  moeten krijgen. Ik 
zou tevens willen bewerkstelligen 

dat wet- en regelgeving minder 
complex wordt, zodat het bedrijfs-
leven we sneller en flexibeler kan 
werken. 

Vindt u dat het kabinet voldoende 
aandacht schenkt aan vervoers-
alternatieven, zoals de bus, de 
fiets of gemotoriseerde twee-
wielers?
Ik denk dat de regering wel van 
alles doet om andere vervoers-
alternatieven aan te bieden.

Het probleem blijft het toepassen 
ervan. Als ik naar mezelf kijk acht 
ik het onwaarschijnlijk dat ik de 
bus of de trein pak om naar een 
afspraak te gaan. De auto is 
gewoon veel praktischer, sneller 
en flexibeler. 

Zou u zelf bereid zijn tenminste 
1 keer per week de auto voor het 
werk te laten staan?
Ik woon zelf in België in Aalter/
Knesselare gelegen tussen Gent 

en Brugge. Ik tracht als het even 
kan een dag per week vanaf huis 
te werken.

Met welke politicus zou u wel 
eens van gedachten willen 
 wisselen? 
Aangezien mijn domicilie in 
 België ligt, zou ik graag met Pieter 
de Crem, de minister van binnen-
landse zaken van de federale 
 Belgische regering, willen praten 
over de verschillende aanvliegrou-
tes van de corona aanpak tussen 
België en Nederland.Nederland 
kiest daarbij voor een liberale 
lock-down die in België veel weer-
stand oproept. 

Hoe ziet het Nederlandse ver-
keersbeeld er over tien jaar uit?
Hoe het Nederlandse verkeersbe-
leid eruit gaat zien is nu door de 
corona perikelen erg lastig in te 
schatten. We zien dat thuiswer-
ken, vergaderen via video calls en 
onderwijs op afstand steeds meer 
in zwang komt en wordt geaccep-
teerd. Die ontwikkeling zal onge-
twijfeld een trendbreuk teweeg 
brengen waardoor het aantal ver-
plaatsingen in de toekomst moge-
lijk structureel vermindert. Carros-
serie Akkermans is nu bezig 
Televisie trailer af te leveren voor 
China. Normaliter zou daarvoor 
een delegatie van zeven Chinezen 
bij ons op bezoek komen. Nu 
gebeurt dat allemaal via een 
video conferentie zodat de wagen 
straks toch keurig conform de 
klantwensen op de boot naar 
China kan. Ik verwacht overigens 
dat de ‘doorstart’ en het volledig 
herstel van het Nederlandse 
bedrijfsleven straks veel tijd en 
geld gaan kosten met als onver-
mijdelijk gevolg dat bepaalde 
mobiliteitsprojecten op de lang 
baan geschoven gaan worden. ●        

 
 
 

Arjan Akkermans
 ‘ Het aantal verplaatsingen  
vermindert in de toekomst 
mogelijk structureel’
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SPECIALIST IN BEELD

Back to the sixties

Jules Deelder zou zich direct in 
zijn graf omdraaien en roepen dat 
‘oude tijden herleven’ wanneer hij 
de verschillende pronkstukken 
zou ontwaren. Associaties met de 
rebelse jaren zestig dringen zich 
op zodra je de Puchs en buik-
schuivers van diverse pluimage 
gebroederlijk naast elkaar ziet 
staan. Destijds het symbool van 
een protestgeneratie, waarop de 
opstandige jeugd uit de jaren 50 en 60 zich voortbewoog.
Grotenhuis bewaart warme herinneringen aan die  periode. ‘Toen ik 16 
was wist ik met pijn in mijn hart genoeg geld bij elkaar te schrapen om 
een Magneet bromfiets te kopen. Die kostte in die tijd, we spreken over 
begin jaren vijftig, 800 gulden. Dat was destijds voor iemand van die 
leeftijd een astronomisch bedrag. Maar een  Kreidler was helemaal 
onbetaalbaar. Zo’n Magneet was eigenlijk best exclusief. Het fabriekje 
in Weesp, dat later door Batavus is overgenomen, heeft dit model 
slechts een paar jaar in productie gehad en veel exemplaren zijn er dus 

niet van verkocht. Het motorblok van 
Sachs, dat is gekoppeld aan een 
tweeversnellingsbak, is oerdegelijk. 
En omdat het fabriekje moest con-
curreren met de ranke, snelle Itali-
aanse merken oogt zo’n Magneet 
best sportief.’
Ondertussen wijst Grotenhuis op een 
andere opmerkelijke icoon uit zijn 
verzameling: een zeldzame Sputnik 
uit 1961 die ten tijde van de ‘space 

age’ furore maakte. ‘Ondanks of mogelijk juist vanwege de futuristische 
look werd dit exemplaar slecht verkocht.’

Verzamelwoede
De verzamelwoede van Grotenhuis begon ongeveer een kwart eeuw 
geleden met de aanschaf van een Kreidler. ‘Ik begon toen brommer-
beurzen af te struinen en mijn hartstocht bloeide weer op. Ik ging 
 fanatiek op zoek naar mijn eerste liefde: de Magneet. Een lastige 
 zoektocht die uiteindelijk in 1998 slaagde. Het restaureren geeft mij veel 

voldoening. Ik vind het heerlijk om 
urenlang te sleutelen, te frezen en te 
schuren in mijn brommerparadijs. 
Alleen het verchromen van onder delen 
wordt uitbesteed. Ieder afgerond pro-
ject schenkt mij intense  voldoening. 
Helemaal als het eindresultaat de 
kwaliteit af-fabriek overtreft. Uiteraard 
is het een niet onplezierige bijkomstig-
heid om anderen van de collectie te 
kunnen laten meegenieten. Veel Duit-
sers, Engelsen en motor- en bromfiets-
clubs uit Nederland komen graag een 
kijkje nemen in het museum. Met de 
nadruk op kijken, want verkopen doe 
ik de collectie voorlopig nog niet.’
Bromfietsmuseum Berkhout is op 
afspraak te bezoeken 
(tel. 06-512 05 980). 
Meer info is te vinden op:  
www.bromfietsmuseumberkhout.nl ●

Een trip down memory lane. Zo zou men een bezoek aan het bromfietsmuseum Berkhout, dat door bromfietsfanaat Cor 
 Grotenhuis wordt bestierd, het best kunnen omschrijven. Het museum ademt de sfeer van de jaren zestig, de hoogtijdagen 
van de bromfiets. Ruim zestig bejaarde, maar volledig in oude glorie herstelde exemplaren staan in de showroom te glimmen. 

 
‘  Heerlijk om urenlang te 
sleutelen en te frezen in 
mijn brommerparadijs’
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EYE CATCHER

Opbrengst Europese auto-
belastingen 440 miljard euro
De opbrengst die de EU-lidstaten gezamenlijk aan autobelastingen genereren is vorig jaar 
opgelopen tot 440 miljard euro, 3,0 procent meer dan het jaar ervoor. Dit bedrag is een factor 
2,5 hoger dan het totale budget van de Europese Unie.

Een en ander blijkt uit de Tax Guide 2020 van 
ACEA, de koepelorganisatie van de Europese 
auto-industrie. Deze gids geeft inzicht in de 
verschillende autobelastingen, zoals BTW, 
 registratiebelasting (BPM), MRB, brandstof-
accijnzen etc.
Het rapport brengt helder in kaart in hoeverre 
de belastingniveaus op auto’s binnen de EU 
uiteenlopen.
Nederlandse automobilisten dragen bijvoor-
beeld meer bij aan de staatskas (21,5 miljard 
euro), dan automobilisten in Oostenrijk (14,3 
mrd), België (20,7 mrd), Denemarken (6,7 mrd), 
Finland (8,1 mrd), Griekenland (7,4 mrd), 

 Ierland (6,2 mrd), Portugal (9,6 mrd) en  
 Zweden (8,1 mrd).

Belang auto-industrie
Eric-Mark Huitema, secretaris-generaal van 
ACEA, wijst er op dat de enorme omvang van 
de autobelastingen het belang van de 
 Europese auto-industrie onderstreept. ‘Het is 
daarom cruciaal voor de algehele vitaliteit van 
de EU-economie en de overheidsbudgetten in 
het bijzonder dat de automotive industrie na 
de corona crisis weer succesvol kan 
 opstarten.’
 

Volgens de gids hebben inmiddels 24 landen 
een volledige of gedeeltelijke CO2-heffing 
 ingevoerd en kennen 24 van de 27 EU-lidstaten 
subsidieregelingen voor de aanschaf van 
 elektrische auto’s. Tenslotte merkt ACEA op 
dat een aantal lidstaten de hoogte van de 
autobelastingen nog steeds baseert op zaken 
als gewicht, motorvermogen, prijs, cilinder-
inhoud of een combinatie van deze factoren. ●
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De historie van de auto zit vol met voorspellin-
gen die veel te laat of geheel niet uitkwamen. 
Dat ligt echter niet primair aan de stand der 
technologie, maar veel meer aan benodigde 
investeringen en draagvlak. Er zijn nu auto’s te 
koop, die buiten de bebouwde kom min of 
meer zelfrijdend zijn. In 1995 werd datzelfde 
niveau behaald in het Europese Eureka 
 Prometheus zelfrijdende auto project. Een 
Mercedes S 500 kon automatisch binnen de 
lijntjes rijden én automatisch van rijbaan wis-
selen tot 180 km/uur. Nadat het project was 
beëindigd, kwam de verdere ontwikkeling van 
zelfrijdende auto’s in een vertraging. 

Begin jaren zeventig waagde Mazda een dap-
pere poging om de Verenigde Staten open te 
breken met hun (Wankel-) rotatiemotor. In 
1970 werden in de VS middels de Clean Air Act 
Amendments strenge emissie-eisen aange-
kondigd. De HC-, CO-, en NOx-emissies moes-
ten per auto in vijf jaar tijd met 90 procent wor-
den verlaagd. De NOx-emissie van de 
Wankelmotor was laag vanwege de lage ver-
brandingspiektemperatuur. De hoge HC- en 
CO-emissies van de Wankelmotor konden 
 eenvoudig met een naverbrander worden 
 geëlimineerd. Door de beste analisten werd 
dan ook een marktaandeel voor de Wankel-
motor in de VS in 1980 op 20 tot 60 procent 
geschat. Het werd 0,2 procent. Omdat de NOx 
milieu-eisen steeds weer werden uitgesteld, 
konden de Amerikaanse autofabrikanten 
namelijk hun producten aanpassen, waardoor 
een doorbraak van de innovatieve Wankel-

motor uitbleef. In het zicht van de strenge 
NOx-eisen verlaagden autofabrikanten o.a. 
de compressieverhouding, waardoor bepaalde 
auto’s  vrijwel geen vermogen meer leverden en 
veel onverbrande benzine uitstootten. Om de 
stand der techniek van toen te illustreren: in 
het tijdschrift Quattroruote van augustus 1975 
werd een AMC Pacer getest met een 4,2 liter 
6 cilinder motor. De topsnelheid bedroeg 
149 km/uur en het verbruik bij 130 km/u was 
1 op 5,8. 

Tijdens mijn presentaties over de toekomst 
van mobiliteit, stel ik vaak de vraag aan het 
publiek waarom de Wankelmotor niet het ver-
wachte succes heeft gebracht. Steevast is het 
antwoord: een hoog benzine - en olieverbruik. 
Mijn visie is dat als van iedere 100 Euro 
 onderzoeksgeld een dubbeltje wordt geïnves-
teerd in de ontwikkeling van de Wankelmotor 
en € 99,90 in de conventionele verbrandings-
motor, dan valt of staat het succes met de 
investeringen en niet met de stand der tech-
niek op dat ogenblik. Deze wetmatigheid geldt 
evenzeer voor de huidige alternatieve aandrijf-
vormen.

ir. drs. Jan Wouters
Wautomotive.nl

De geschiedenis 
herhaalt zich
De populariteit van klassiekers groeit gestaag. Volgens de BOVAG zijn er zo’n 
205.000 auto’s ouder dan 30 jaar in Nederland geregistreerd. Dat zijn er 
 nagenoeg evenveel als het aantal elektrische auto’s. Stuk voor stuk geven 
deze klassiekers een tijdsbeeld weer, waarin de stand der techniek, design, 
 motorconfi guratie, cultuur, maar bovenal innovatie technologieën zichtbaar.
En daar kan de link worden gelegd naar de huidige tijd en huidige voorspel-
lingen voor de toekomst zijn.

GASTCOLUMN
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Floor Vermeulen, gedeputeerde provincie Zuid-Holland
We willen dat de komst van een waterstoftankstation, gefinancierd 
vanuit de Europese JIVE-projecten, ook voor andere voertuigen 
gebruikt kan worden, zoals vrachtwagens op waterstof. Zuid-Hol-
land is een drukke gemeente, dus emissieloos vervoer helpt voor 
de volksgezondheid.
BRON: OV-MAGAZINE

De Financiële Telegraaf
Nederlandse autobedrijven verliezen derde van omzet. ‘Heel 
Europa moet ineens uit lockdown om banenverlies te voorkomen.
BRON: TWITTER

Wout Benning, RAI Vereniging
De alcohol in de E-10 benzine is hygroscopisch, het heeft met 
andere woorden de neiging water op te nemen. Dat is vooral een 
probleem wanneer je lange tijd niet rijdt en het onderin je tank zakt. 
Hierdoor kan bijvoorbeeld oxidatie optreden. Om problemen met 
E10 voor te zijn is eens in de paar weken of zelfs eens in de maand 
een ritje maken al snel voldoende. Dat moet dan wel een wat 
 langere rit zijn.
BRON: NU.NL

Intertraffic
UPDATE: Intertraffic Amsterdam is moving to 23 - 26 March 2021. 
We are complying with the explicit wishes of both exhibitors and 
visitors to reschedule the event.
BRON: TWITTER

RAI Automotive Industry NL
Nederland kan profiteren van haperende Duitse auto-industrie.

BRON: TWITTER

Ministerie I&W
‘Goed om te zien dat ook bij Nedcar de productie hervat is, met inachtne-

ming van de 1,5 meter’. Ministerie Van Nieuwenhuijzen bij bezoek aan VDL 

Groep.

BRON: TWITTER

Hans Vijlbrief, staatsecretaris Financiën
Daarom krijgt u nu na uw verzoek direct 3 maanden uitstel. U hoeft 
hiervoor geen bewijzen mee te sturen. Alleen bij langer uitstel  
 vragen we aanvullende informatie. 
BRON: TWITTER

Mobiliteitsalliantie
Investeer in een flexibel, veilig en duurzaam mobiliteitssysteem om 
onze economie komende jaren weer te versterken en de bereik-
baarheid en leefbaarheid van Nederland te verbeteren. In reactie 
op presentatie van de Brede Maatschappelijke Heroverwegingen.
BRON: TWITTER

Transport & Environment
Een volledig elektrische auto in Nederland stoot gedurende zijn 
leven 58 procent minder CO2 uit dan een vergelijkbare brandstof-
auto. Het Europese gemiddelde komt uit op 63 procent minder uit-
stoot.
BRON: NU.NL

Steven van Eijck, voorzitter RAI Vereniging
Een vijfde van de treinreizigers zegt ook na de coronacrisis het ov 
te mijden. Dat zorgt voor een groeiende vraag naar individueel ver-
voer, zoals de auto en de fiets. Je krijgt tien procent minder verkeer 
op de weg als deze mensen ongeveer twee dagen in de week thuis 
gaan werken; dat scheelt een hoop files. Een bijkomend effect is 
ook dat de uitstoot vermindert. Daartegenover staat dat men meer 
met individueel vervoer gaat reizen.
BRON:BNR NIEUWSRADIO

IN HET NIEUWS

Ik wil uitstel van belasting-
betaling voor ondernemers zo 
eenvoudig mogelijk maken. 



Op maandag 9 november vindt in de Glazen Zaal in Den Haag voor de 19e keer het traditionele 
RAI Mobiliteitsdiner plaats. Een groot aantal prominente gasten uit de wereld van de politiek, 
verkeer, vervoer en wetenschap komt dan bijeen om met elkaar van gedachten te wisselen over 
het thema ‘mobiliteit in verkiezingstijd.’   Tijdens de bijeenkomst reikt Steven van Eijck, voorzitter 
van RAI Vereniging, het Gouden RAI Wiel uit aan een persoon of instelling die zich op het gebied 
van  verkeer en vervoer of van vervoermiddelen in brede zin heeft onderscheiden. ●

Mobiliteitsdiner

LEDENVERGADERING 
RAI EQUIPMENT EN  
MOSSELAVOND
15 september 
Bijeenkomst voor alle leden 
RAI Equipment met aansluitend 
diner Volendam 

DUITSLANDDAG
15 september
Meer weten over zakendoenin Duitsland
De Fabrique Utrecht

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

NATIONAAL FIETSCONGRES
3 september
Congres voor fietsprofessionals
in een mix van kennis, netwerken 
en ontspanning

Congrescentrum, Den Bosch

(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)

ALV RAI VERENIGING ONLINE
24 juni
Voor leden en alle secties 
RAI Vereniging
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