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Wie vooruit wil, moet bereid zijn te veranderen. Als bedrijf en 
als persoon. Dat is vaak gemakkelijker gezegd dan gedaan. We 
hebben allemaal onze gewoontes, zijn opgegroeid met tradities en 
een eigen geschiedenis, leven met zekerheden die in de loop der tijd 
minder zeker lijken te worden. Het is echt niet nodig dat we daarvan 
allemaal afscheid nemen. Maar wie de blik naar de toekomst richt 
in plaats van naar het verleden, weet dat vooruitgang om verande-
ringen vraagt.

In deze editie van Shell Venster vertelt CEO Ben van Beurden over 
de grote veranderingen die Shell doormaakt. Dat betreft in eerste 
instantie de activiteiten en de producten die het bedrijf maakt, en 
relevant houdt. En het betreft de manier waarop je als internationaal 
opererend bedrijf slagvaardig kunt zijn en blijven. 

De keuze voor Londen als fiscale vestigingsplaats is daarvan een 
gevolg. Het is voor velen een pijnlijke keuze, maar die verandering 
doet niets af aan de betrokkenheid van Shell bij Nederland. Een 
eenvoudiger bestuurbaar en daardoor slagvaardiger Shell ziet juist 
in Nederland kansen voor de energietransitie, bijvoorbeeld in het 
transport.

Het wegvervoer staat in dit nummer centraal en veel verhalen gaan 
over de veranderingen in het wegtransport. We willen immers 
vooruit. Het gevolg is een ingrijpende transitie die we samen moeten 
doormaken. Shell als leverancier en u als Nederlandse consument 
van producten waarmee het vervoer duurzamer wordt. Veilig, 
betrouwbaar en betaalbaar. En met een minimum aan uitstoot van 
CO₂, natuurlijk.
Dat nieuwe transport staat niet voor niets in een van de vijf kern-
doelen die Shell Nederland vorig jaar heeft geformuleerd: 100 
procent CO₂-neutrale energie voor al het Nederlandse wegverkeer. 
De rest van het jaar lichten we in dit blad de overige Shell-doelen 
thematisch toe.

De doelen verwoorden de veranderingen waarvoor wij staan als 
Shell Nederland. Het is een reis naar doelen voorwaarts. Voor u en 
voor ons. Ik wens iedereen verdere vooruitgang toe.

Marjan van Loon  
President-directeur Shell Nederland
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INVESTERING IN
CIRCULAIRE CHEMIE
Shell Eastern Petroleum heeft eind november een investering 
aangekondigd die hergebruik van plasticafval in de regio onder-
steunt. Shell bouwt een verbeterinstallatie voor pyrolyse-olie in 
Singapore. De investering beperkt de hoeveelheid plasticafval 
en maakt kunststoffen circulair. De nieuwe installatie verbetert 
de kwaliteit van pyrolyse-olie, een vloeistof gemaakt van moeilijk 
te recyclen plasticafval dat anders op een stortplaats zou zijn 
terechtgekomen. De pyrolyse-olie dient als chemische grondstof. 
De productie-eenheid op de locatie van Shell op Pulau Bukom, 
die in 2023 met de productie moet beginnen, zal de grootste in 
Azië zijn en de eerste van Shell wereldwijd. De installatie krijgt 
een capaciteit van 50.000 ton per jaar (tpa). 

SNELLLADERS  
BIJ BOUWMARKTEN
Shell en Intergamma, het moederbedrijf van GAMMA en 
Karwei, gaan in dit jaar beginnen met de bouw van 1.400 
snellaadplaatsen bij de 380 bouwmarkten van Intergamma 
in Nederland en België. Door het fijnmazige winkelnetwerk 
van GAMMA en Karwei is er bijna altijd binnen 10 minuten 
een bouwmarkt en snellader binnen bereik. Dat hebben beide 
partijen media december bekendgemaakt. De stroom die uit de 
laadpalen komt is 100 procent groen. De laders komen te staan 
op de parkeerterreinen van de winkels van GAMMA en Karwei, 
waardoor snelladen bereikbaar wordt voor een groter publiek. 
Hiermee willen Shell en Intergamma elektrisch autorijden nog 
aantrekkelijker en eenvoudiger maken. Het gebrek aan snel-
laders is namelijk volgens de Europese federatie van autofabri-
kanten Acrea momenteel de grootste belemmerende factor  
voor de groei van elektrisch rijden in Europa.

KORT SHELL NIEUWS

DRIJVENDE WINDPARKEN
VOOR KUST SCHOTLAND
Shell gaat samen met de Schotse energieleverancier Scottish-
Power twee op zee drijvende windparken bouwen. Dat zullen 
de eerste grootschalige drijvende windparken in Britse wateren 
worden. Ze komen voor de oostkust van Schotland te liggen en 
moeten in de toekomst genoeg stroom opwekken om zes miljoen 
huishoudens van elektriciteit te voorzien. Dat hebben beide 
ondernemingen medio januari bekendgemaakt, na het winnen 
van de aanbestedingsronde. Drijvende windparken zijn geschikt 
voor gebruik in diepere wateren, waar het niet mogelijk is om 
vaste funderingen te plaatsen. De nieuwe windparken heten 
MarramWind en CampionWind en moeten respectievelijk 3 
en 2 gigawatt aan energie opwekken. Het is nog niet bekend 
wanneer de projecten gereed moeten zijn. De definitieve investe-
ringsbeslissingen voor de bouw nog niet zijn genomen.

IMPULS RWE EN SHELL 
VOOR WATERSTOF
Shell New Energies en het Duitse RWE Generation willen samen 
projecten bevorderen voor de productie, het gebruik en de 
distributie van groene waterstof en projecten voor het koolstofvrij 
maken van RWE-gas- en biomassacentrales in Noordwest-
Europa. Dat hebben beide partijen vastgelegd in een begin 
november getekende samenwerkingsovereenkomst (MoU). Het 
doel van de samenwerking is concrete projectopties te identifice-
ren en deze te ontwikkelen tot investeringsbeslissingen. RWE en 
Shell werken al samen bij de projecten NortH2 in Nederland en 
AquaVentus in Duitsland. In een volgende stap zullen ze ook geïn-
tegreerde projecten onderzoeken voor de productie van groene 
waterstof door offshore wind op gigawattschaal in industriële 
regio's in het noordoosten van Engeland (Teesside en/of 
Humberside). RWE en Shell willen samen kijken naar de toekom-
stige ontwikkeling van elektrolyse-installaties voor de productie 
van groene waterstof. 
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JAAR VAN 
VERANDERING
SHELL-CEO BEN VAN BEURDEN OVER  
EEN WERELD EN BEDRIJF IN TRANSITIE

TEKST ROB VAN ’T WEL, JOANNA WRIGHTON  
BEELD ED ROBINSON, JIRI BÜLLER

Een gesprek met Shell-topman Ben van Beurden over 
de uitdagingen waar het bedrijf voor staat en 

waarom het nog sneller moet in de energietransitie.
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 Vorig jaar was een bijzonder 
jaar voor Shell. Wat waren voor u  
de hoogtepunten van 2021?
“De presentatie van onze Powering 
Progress-strategie was een belangrijk 
moment. Het is de meest complete en 
duidelijke Shell-strategie in de recente 
geschiedenis. Het omvat ambitieuze doelen 
voor aandeelhouders en acties als het 
gaat om CO₂-uitstoot, voor mens en milieu. 
Powering Progress stelt ook de meest ambi-
tieuze doelen in de sector om die uitstoot te 
verminderen.

De vereenvoudiging van onze aande-
lenstructuur en de verhuizing van ons 
hoofdkantoor van Den Haag naar Londen 
was ook een belangrijk moment in onze 
geschiedenis.”

 Wat waren de dieptepunten  
van 2021? 
“Een aanslag in Nigeria waarbij zeven 
mensen om het leven kwamen. Het was een 
opzettelijke aanval op de mensen die voor 
ons werken. Dat treft me zwaar. 
Het andere dieptepunt verbleekt bij de 
dodelijke slachtoffers, maar was de uitspraak 
in de Klimaatzaak dat Shell zijn CO₂-uitstoot 
sneller dan gepland moet verminderen. Ik 
luisterde thuis toen de rechter haar oordeel 
gaf. Het voelde als een klap. 

Ik vond het zeer verontrustend dat Shell 
als individueel bedrijf verantwoordelijk 

wordt gehouden voor hoe de wereld 
energie produceert en gebruikt. Dat druist 
in tegen alles waar ik in geloof als het gaat 
om klimaatverandering, namelijk dat dit 
een maatschappelijk probleem is en geen 
probleem dat een bedrijf in zijn eentje 
kan oplossen. Het is ook zorgelijk dat de 
uitspraak zoveel bijval kreeg, alsof dit 
inderdaad de oplossing is die de samen-
leving nodig heeft.”

 Ondanks uw zorgen hebt 
u gezegd dat Shell de uitdaging 
aangaat van de uitspraak  dat Shell 
zijn wereldwijde netto CO₂-uitstoot 
tegen 2030 met 45% moet vermin-
deren, vergeleken met het niveau van 
2019. Hoe zou de vooruitgang er in 
2022 uit kunnen zien?
“We hebben al een doel gesteld om de 
uitstoot van onze eigen activiteiten en 
van de energie die we inkopen om onze 
activiteiten uit te voeren  tegen 2030 te 
halveren ten opzichte van 2016. Dan heb 
ik het over onze zogenoemde scope 1- en 
2-emissies. Dat is een nog grotere reductie 
dan de rechtbank heeft gevraagd en het is 
een belangrijk signaal dat we de uitdaging 
aangaan.

Om dat doel te bereiken gaan we door 
met het ombouwen van onze raffinaderijen 
en chemische fabrieken naar koolstofarme 
energie- en chemieparken. En we blijven 
bijvoorbeeld onze energie-efficiëntie verbe-
teren. In 2022 zijn we van plan significant 
meer te investeren in de afvang en opslag 
van CO₂. 

We moeten ook uitzoeken hoe we instal-
laties voor vloeibaar aardgas en petroche-
mische installaties zo kunnen ontwerpen 
dat ze vanaf het begin koolstofneutraal 
kunnen zijn. Dit zijn enorme technische 
en technologische innovaties die Shell zal 
moeten leveren. Dat is wat ik bedoel met 
het aangaan van de uitdaging.
De uitspraak van de rechter is op basis 
van een inspanningsverplichting ook van 
toepassing op onze scope 3-emissies, de 
emissies van klanten die onze producten 
gebruiken. Hier werken we samen met onze 
klanten om de uitstoot te verminderen. We 
richten ons op het koolstofvrij maken van 
verschillende sectoren. Voor de luchtvaart 
bouwen we bijvoorbeeld onze eerste 

“Klimaatverandering 
is een maatschappelijk 
probleem en geen 
probleem dat een 
bedrijf in zijn eentje 
kan oplossen”
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grootschalige, duurzame vliegtuigbrand-
stofcentrale in Nederland en we kijken naar 
alternatieve energie voor de industrie, zoals 
waterstof of meer elektrificatie.

Maar hoe hard we ook werken aan het 
verminderen van de uitstoot van onze 
klanten wanneer ze onze producten 
gebruiken, uiteindelijk is onze vooruitgang 
afhankelijk van het tempo van de samen-
leving in de energietransitie. We kunnen niet 
sneller gaan dan al onze klanten, anders 
zouden we geen klanten hebben om onze 
nieuwe producten te kopen. Dan zouden we 
failliet gaan.”

 U overwoog al langer om 
de aandelenstructuur van Shell te 
vereenvoudigen en het hoofdkantoor 
van Nederland naar het Verenigd 
Koninkrijk te verplaatsen. Waarom 
heeft u besloten dat nu te doen?
“Ons bedrijf moet snel kunnen bewegen en 
nieuwe dingen kunnen doen om de energie-
transitie te versnellen. De bestaande duale 
aandelenstructuur was een echte handicap. 
We waren een Britse plc met het hoofd-
kantoor in Nederland. Dat betekende dat 
we juridisch gezien de vennootschapsregels 
in het Verenigd Koninkrijk moesten volgen. 
Terwijl we fiscaal gezien aan de belasting-
wetgeving in Nederland moesten voldoen. 
We hadden beperkingen bij het uitgeven en 
kopen van aandelen, bij herstructureringen 
en bij het overnemen van andere bedrijven.

Onder de duale aandelenstructuur zouden 
we van bijvoorbeeld de verkoop van de 
Amerikaanse schalie-olie- en -gasbelangen 
niet zoveel kunnen teruggeven aan onze 
aandeelhouders als we wilden. 

In mijn acht jaar als CEO heb ik persoonlijk 
gewerkt aan het vinden van een oplossing 
met de Nederlandse overheid. Er was geen 
andere oplossing in zicht, anders dan het 
verplaatsen van het hoofdkantoor naar het 
Verenigd Koninkrijk. 

Het was een triest moment toen ik de 
beslissing nam om de vereenvoudiging 
voor te leggen aan de aandeelhouders en 
aan de Board. Toen ik 38 jaar geleden als 
ingenieur bij Shell kwam, vond ik Konink-
lijke/Shell het meest iconische bedrijf van 
Nederland en zelfs van Europa. Ik had 
nooit kunnen bedenken dat ik de CEO zou 
zijn die het hoofdkantoor uit Nederland 
zou verplaatsen. Maar er was geen andere 
keuze als je vaart wilt maken in de energie-
transitie. Het was het juiste voor het bedrijf 
om te doen.”

 Wat is op de lange termijn 
de verbondenheid van Shell met 
Nederland? 
“We hebben nog steeds een aanzienlijke 
aanwezigheid in Nederland en we hebben 
geen plannen om dat te veranderen. 
Nederland blijft voor ons een belangrijk 
energietransitieland. De afgelopen twee 
jaar hebben we €4 miljard toegewezen 
aan CO₂-arme projecten zoals windparken, 
opladers voor elektrische auto’s en een 
biobrandstoffenfabriek. Dat is meer dan we 
in welk ander land ook in de energietran-
sitie hebben geïnvesteerd en het plaatst ons 
bij de topinvesteerders in Nederland.”

 Wat is de uitkomst van de 
COP26-klimaattop in Glasgow en wat 
betekent dit voor de strategie van 
Shell?
“De wereld heeft vooruitgang geboekt op 
COP26 en dat stemt me optimistisch. Het 
gaat misschien niet snel genoeg, maar zes 
jaar geleden - ten tijde van het Akkoord 
van Parijs - was de wereld nog niet eens 
in de buurt van het traject waarop we ons 
nu bevinden. Regeringen beginnen ook te 
begrijpen dat verschillende sectoren van de 
economie verschillende beleidsmaatregelen 

“We kunnen niet 
sneller gaan dan  
al onze klanten”
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Onze uitdaging is te zien hoe sommige 
van de nieuwe businessmodellen eruit 
kunnen zien. Hoe verdienen we geld aan 
grootschalige faciliteiten voor biobrandstof 
voor de luchtvaart als biobrandstoffen voor 
vliegtuigen niet concurrerend zijn met aard-
olieproducten? Kunnen we verdienen aan 
het opladen van elektrische auto's als er niet 
genoeg elektrische auto's op de weg zijn?

We moeten een cultuur creëren waarin 
mensen bereid zijn om meer risico's te 
nemen door koolstofarme producten te 
leveren in de verwachting dat we ze kunnen 
verkopen. Ik vind het prima te investeren in 
de eerste waterstoffabriek in Nederland 
voordat bijvoorbeeld de eerste waterstof-
trucks op de weg rijdt. Omdat het een 
springplank is naar het creëren van toekom-
stige waarde.”

 Waarom is de opbrengst van 
$9,5 miljard uit de verkoop van de 
Amerikaanse schalie-olie- en -gasac-
tiviteiten niet geïnvesteerd in nieuwe 
energie? Dat had toch een logische 
stap kunnen zijn voor elk bedrijf dat 
serieus werk wil maken van de ener-
gietransitie?.
“Per saldo vond ik het redelijk om $7 
miljard terug te geven aan aandeelhouders. 
Ten eerste zijn onze aandelen naar mijn 
mening sterk ondergewaardeerd, dus het 
terugkopen van aandelen is heel logisch. 
Ten tweede vermindert het terugkopen van 
aandelen de dividendlast die we hebben en 
we verkochten bovendien een belang dat 
hielp dividenden uit te keren.

De resterende $2,5 miljard hebben we 
bewaard voor andere doeleinden. We zijn 
duidelijk geweest dat we in 2022 de inves-
teringen in onze activiteiten op het gebied 
van hernieuwbare energie en - energieop-
lossingen zullen opvoeren.”

 Een deel van de kritiek dat Shell 
niet snel genoeg gaat om de uitstoot 
van CO₂ terug te dringen, is het afge-
lopen jaar op u persoonlijk gericht. 
Hoe gaat u om met die kritiek?
“Ik werk elke dag met als doel meer stra-
tegische duidelijkheid te brengen en onze 
strategie waar te maken. Als mensen Shell 
aanvallen omdat het niet snel genoeg gaat, 
voelt dat heel persoonlijk. Maar ik heb 

nodig hebben en dat het terugdringen van 
CO₂-uitstoot verder gaat dan het realiseren 
van meer zonne- en windenergie, dat 
alleen stroom oplevert. Het energiesysteem 
bestaat vandaag nog maar voor 20% uit 
elektriciteit. Ook de rest moet minder afhan-
kelijk worden van koolwaterstoffen. 

Dat is precies waarvoor wij pleiten en het 
vormt de kern van de Shell-strategie. We 
helpen klanten netto-nulemissies te bereiken 
door hen koolstofarme energieproducten 
en -oplossingen te leveren; die zullen 
verschillend zijn voor automobilisten, lucht-
vaartmaatschappijen of rederijen.

Er is ook vooruitgang geboekt met artikel 
6, waarin de regels voor samenwerking 
tussen landen zijn vastgelegd, voornamelijk 
in de vorm van grensoverschrijdende 
CO₂-handel. De wereld kan niet in de buurt 
komen van netto-nulemissies zonder een 
functionerende, wereldwijde CO₂-markt. Er 
was een doorbraak op COP26 in die zin 
dat regeringen het eens werden over de 
regels die de implementatie van artikel 6 
mogelijk maken. Nu moeten we zien hoe 
ze deze handelsmechanismen in de praktijk 
brengen.”

 Sinds uw aantreden als CEO in 
2014 zijn de nodige veranderingen 
doorgevoerd. Hoe kijkt u aan tegen 
de transformatie van Shell tot dusver? 
“Shell is een financieel veel veerkrachtiger 
bedrijf dan toen ik het overnam. Zelfs tijdens 
de COVID-pandemie leveren we betere 
resultaten met een kleinere portefeuille. 
We hebben een toekomstgerichte strategie 
en we hebben een aantal harde besluiten 
genomen. 

Maar dat is nog steeds niet genoeg. We 
moeten sneller gaan in de energietransitie, 
zeker in de huidige omgeving waar de 
maatschappij altijd wil dat we versnellen. 
We kunnen niet zeggen ‘Wanneer de 
samenleving heeft besloten de energie-
transitie te versnellen, zullen we een snelle 
volgeling zijn’. We moeten een gangmaker 
zijn. We moeten manieren vinden om de 
samenleving voor te zijn waar we kunnen, 
om bereid te zijn nieuwe koolstofarme 
markten te bouwen waar het zinvol is, 
terwijl we toch waarde creëren. Dat 
betekent dus meer durven.

“Zelfs tijdens de 
COVID-pandemie 
leveren we betere 
resultaten met een 
kleinere portefeuille”
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geen andere keuze dan met de kritiek om 
te gaan. Ik kan er niet voor weglopen of me 
onder mijn bureau verstoppen. 

Als er iets is, gebruik ik mijn gevoelens als 
bron om mijn inspanningen te verdubbelen 
en het tempo van verandering te versnellen. 
We maken een verschil voor de wereld en 
we leveren een reële en praktische bijdrage 
aan het bevorderen van de energietransitie.
Thuiswerken en meer tijd doorbrengen met 
mijn gezin had vorig jaar ook een enorm 
stabiliserend effect op mij.”

 Shell wil het grootste deel van 
de olie- en gasvelden verkopen die 
NAM, de joint venture van Shell in 
Nederland, momenteel exploiteert. 
Het bedrijf heeft zich ook terugge-

trokken uit de ontwikkeling van het 
Cambo-olieveld in de Noordzee. 
Tegelijkertijd blijft het op andere 
plekken in de wereld investeren in olie 
en gas. Verschuift de olie- en gaspro-
ductie van Shell van plaatsen waar de 
maatschappelijke druk hoog is naar 
landen waar de productie van olie en 
gas gemakkelijker is?
“Veel landen willen geen olie- en 
gaswinning meer. Ze behoren echter 
meestal tot de landen met het hoogste 
olie- en gasverbruik. Daar is dissonantie. 
We kunnen regeringen erop wijzen dat 
ze, als ze minder produceren, meer olie en 
gas moeten importeren. Is dat economisch 
beter of beter voor de planeet? Ik denk van 
niet. Maar we kunnen niets aan maatschap-
pelijk sentiment doen. Wat we wel kunnen 
doen, is de keuze maken om te opereren 
op plekken waar Shell kan concurreren 
en waar we nog steeds de olie en het gas 
kunnen leveren die mensen nodig hebben.”

 Aanbodproblemen hebben in 
sommige delen van de wereld geleid 
tot ongekend hoge prijzen voor 
aardgas. Moeten consumenten in 
Europa eraan wennen meer te betalen 
voor energie?
“De aardgasprijzen die we vandaag in 
Noordwest-Europa zien, zijn extreem. Ik 
hoop dat de marktomstandigheden zullen 
verbeteren en meer stabiliteit en verlichting 
brengen. Maar er zal intelligent beleid 
en intelligente toepassing van dit beleid 
nodig zijn om het beter te krijgen. Sommige 
regeringen in Noordwest-Europa hebben 
de binnenlandse productie van aardgas 
aanzienlijk verminderd, maar de vraag blijft 
hoog. Dat is niet op korte termijn op te lossen 
door de binnenlandse productie te verhogen; 
het is onmogelijk die snel op te voeren. Meer 
import en hogere prijzen om dat voor elkaar 
te krijgen, zullen nodig zijn om het gat tussen 
vraag en aanbod te verkleinen.

Ik hoop dat landen met oplopende 
importen het aanbod in de toekomst niet 
onnodig bemoeilijken. Regeringen moeten 
leren de vraag naar koolwaterstoffen 
aan te pakken, net zoals ze tot nu toe 
het aanbod van koolwaterstoffen hebben 
willen aanpakken. Automobilisten hebben 
nog steeds brandstof nodig, zoals veel 
huiseigenaren aardgas nodig hebben om 
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bijvoorbeeld te koken en te verwarmen. 
Ook als Shell zou stoppen met het leveren 
van deze producten, hebben mensen die 
nog steeds nodig. Dan gaan ze die olie- en 
gasproducten van andere bedrijven kopen.”

 Betekent het geïntegreerde 
model dat Shell nog steeds te groot 
en ingewikkeld is?
“De bedrijven die de energietransitie 
mogelijk maken, zijn bedrijven zoals Shell. 
Met de schaal, reikwijdte, financiële 
slagkracht en het vermogen om op een 
geïntegreerde manier te werken. Het zullen 
niet enkel de kleine, startende bedrijven zijn. 
Als geïntegreerd energiebedrijf heeft Shell 
twee grote voordelen. Een daarvan is de 
onderlinge verwevenheid van onze activi-
teiten. In de markt voor duurzame vliegtuig-
brandstof (SAF) hebben we bijvoorbeeld 
raffinaderijen om biobrandstoffenfaciliteiten 
te huisvesten, een bestaand distributie-
netwerk, toegang tot 1.000 luchthavens 
over de hele wereld en een geavanceerd 
handelsbedrijf. Dat samenspel maakt dat 
onze SAF-strategie werkt.

Het tweede voordeel is onze olie en gas 
producerende Upstream-business. Het is 
vandaag de grootste bron van kasgeld en 
zal dat nog vele jaren zijn. Dit bedrijfson-
derdeel blijft de energie produceren die de 
wereld nodig heeft, een sterk rendement 
opleveren voor investeerders en – essentieel 
- ons helpen de transitie te financieren.”

 Kijkend naar deze voordelen, 
is het aandeel Shell dan nog steeds 
ondergewaardeerd?
“Beleggers waarderen bedrijven die veel 
kasgeld genereren vanwege de dividenden 
die ze kunnen betalen en Shell zit van 
oudsher in die categorie. Ook waarderen 
ze bedrijven die geen surplus cash gene-
reren maar wel grote beloftes in zich dragen 
voor de toekomst, zoals bijvoorbeeld 
makers van elektrische auto's. 

We proberen beide modellen te combi-
neren. We hebben traditionele activiteiten 
die veel geld opleveren. Een deel van dat 
geld delen we met investeerders, maar we 
gebruiken ook een deel om bedrijfsactivi-
teiten voor de toekomst te bouwen. Deze 
hebben het potentieel nog waardevoller te 
zijn dan onze traditionele activiteiten. Wij 
vinden dat beleggers daarmee rekening 
moeten houden.

Onze geïntegreerde activiteiten zorgen 
voor cash, bij zowel hoge als lage grond-
stofprijzen. We moeten vooruitgang blijven 
boeken ten opzichte van onze strategie en 
transparanter zijn over hoe we verwachten 
geld te verdienen aan onze nieuwe activi-
teiten in de energietransitie.”

 Waar zit de motivatie en wat 
zijn de doelen voor 2022?
“De omvang van de uitdaging om klimaat-
verandering aan te pakken en de rol van 
Shell bij het realiseren van de energietransitie 
prikkelen me elke dag. We werken aan de 
grootste maatschappelijke en technologische 
veranderingen van de moderne tijd, groter 
zelfs dan tijdens de industriële revolutie.

In 2022 hoop ik goede vooruitgang te 
zien bij het verminderen van onze uitstoot 
en bij belangrijke, nieuwe investeringsbe-
slissingen voor de productie van waterstof. 
Ik wil terrein winnen met activiteiten in 
hernieuwbare energie. 

Tegenwoordig staan we bekend om onze 
olie- en gasprojecten en om de benzi-
nestations die over de hele wereld onze 
brandstoffen verkopen. Op termijn willen 
we bekend staan om onze nieuwe business-
modellen en nieuwe energieproducten. Dit 
wordt opnieuw een cruciaal jaar in onze 
verandering.”

“Dit wordt 
opnieuw een 
cruciaal jaar in 
onze verandering”
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GROEN LICHT VOOR  
WARMTELEIDING
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Gasunie 
hebben medio november het definitieve investeringsbesluit 
genomen voor de aanleg van een warmteleiding van de 
Rotterdamse haven naar Den Haag. Eneco zal als eerste bedrijf 
warmte afnemen uit dit transportnet en leveren aan woningen 
in Den Haag. Met de aanleg van de ondergrondse leiding 
komt restwarmte van bedrijven uit de haven beschikbaar voor 
maximaal 120.000 woningen en andere gebouwen in de 
provincie Zuid-Holland. Dat levert een CO2-reductie op van zo’n 
0,18 megaton per jaar. Gasunie zal de aanleg van het Warmte-
linQ-project naar verwachting in 2025 afronden.

KORT NIEUWS

RECORDJAAR VOOR 
STROOM UIT ZON
In 2021 is er in Nederland zo'n 30 procent meer stroom uit 
zonnepanelen opgewekt dan in het jaar ervoor. Diezelfde 
toename van zonnestroom wordt inmiddels meerdere jaren op 
rij genoteerd. “We zien bijna een exponentiële groei”, zegt 
Martien Visser, lector energietransitie aan de Hanzehogeschool 
Groningen. De groei is met name te danken aan de installatie 
van meer zonnepanelen op daken en aan de komst van meer 
zonneparken. Wat ook voor een deel meehelpt is het rendement 
dat nieuwe zonnepanelen halen: 16 procent in plaats van 
14 procent. In Groningen en Drenthe wordt (gemeten naar 
kilowattuur per inwoner) verhoudingsgewijs de meeste zonne-
energie opgewekt, vooral dankzij zonneparken. Met wind-
molens op land is het afgelopen jaar in Nederland ongeveer 
evenveel stroom opgewekt als uit zon. Bij elkaar opgeteld gaat 
het om 20 Twh (20 miljard wattuur) elektriciteit. Daar bovenop 
komt nog 8 Twh van wind op zee. Samen is dat een verdub-
beling ten opzichte van 2017.

ROLLS-ROYCE STAPT IN 
BOUW KLEINE KERNREACTOREN
De Britse fabrikant van vliegtuigmotoren Rolls-Royce wil kleine 
kernreactoren gaan bouwen. De kleine reactoren moeten helpen 
de uitstoot van broeikasgassen in het Verenigd Koninkrijk te 
verlagen. Het bedrijf heeft daarvoor subsidie ontvangen van de 
Britse overheid en geld van investeerders. Dat heeft Rolls-Royce 
medio november bekendgemaakt. De nieuwe bedrijfstak heeft 
de naam Small Modular Reactor (SMR). De overheid verstrekt 
een subsidie van 210 miljoen pond en een consortium van 
private investeerders steekt 195 miljoen pond in de plannen. 
Rolls-Royce denkt dat die activiteiten in 2050 zullen zorgen voor 
40.000 arbeidsplaatsen.

WESTLAND KIEST VOOR  
DRIJVENDE ZONNEPANELEN
Het Westland zet in op de plaatsing van zonnepanelen op 
waterbassins. Het doel is om tot 2030 ongeveer 350 projecten 
van tuinders te hebben met zonnepanelen op waterbassins. 
Dit blijkt uit de afgelopen najaar verschenen Regionale Energie 
Strategie (RES). Deze strategie bestempelt het opwekken van 
elektriciteit door zonnepanelen op waterbassins bij glastuin-
bouwbedrijven, naast het naar boven halen van aardwarmte, als 
kans op duurzame energie. In het Westland is geen plaats voor 
windmolens en zonneparken, zo menen de beleidsmakers.
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TEKST ERIK JAN BOLSIUS 
BEELD ANP, ANWB, GETTY IMAGES

Met het vooruitzicht dat in 2030 elke nieuw 
verkochte auto elektrisch is, zou de automotive-
sector flink bezig moeten zijn met veranderen.  
Of hikken ze er nog tegenaan? De Wegenwacht  
is er klaar voor, de opleidingen voor technici  
en ondernemers ook.

Ooit leverde opleidingsinstituut IVA in 
Driebergen goede autoverkopers af, had 
een Wegenwacht vieze vingers en had een 
autodealer een of twee merken. Sommigen 
zullen dit beeld nog herkennen, maar dat 
verandert snel. Alleen al het gegeven dat 
autogigant Stellantis merken zoals Peugeot, 
Opel, Fiat en Alfa Romeo (en nog twaalf 
andere bekende namen) herbergt - maar 
ook een dienst heeft zoals Free2Move, die 
zorgt voor mobiliteit ongeacht welk voertuig 
je neemt - toont hoe snel de markt verandert. 
Een logische volgende stap is de vraag of 
een merkdealer nog bestaansrecht heeft.

Tom Velthuis, adviseur bij adviesbureau 
Emodz ondersteunt de automotive-sector 
bij het ontwikkelen van nieuwe verdienmo-
dellen. Hij stelt de vraag naar hun bestaans-
recht regelmatig als hij dealers bezoekt. 
“Ook bij de autobedrijven is een groeiend 
besef dat hun huidige manier van werken 
verdwijnt.” Velthuis vertelt dat het grote 
Stellantis vorig jaar alle dealercontracten 
heeft opgezegd, wat betekent dat ze niet 
meer standaard hun auto’s verkopen via 
een dealernetwerk. “Steeds meer mensen 
kopen hun auto online, dat zie je goed 
bij Tesla. Een dealer wordt afgerekend op 
provisie, die wil zo snel mogelijk een deal 
sluiten met een klant. In zo’n geval gaat 
de verkoper geen discussie voeren over 
de voor- en nadelen van elektrisch rijden. 
Je moet als verkoper namelijk veel meer 
weten om je klant te bedienen, bijvoorbeeld 
over hoe snel iemand thuis kan opladen en 
hoe je dat eventueel kunt versnellen.” Om 
autodealers te helpen bij de verkoop van 
elektrische auto’s heeft Emodz een portal 
waarin de verkoper samen met een klant 
een mobiliteitsprofiel en een energieprofiel 
kan opstellen, waaruit blijkt wat elektrisch 
rijden voor die betreffende klant betekent.

Gidsland
Jasper Engel leidt aan IVA Business School 
in Driebergen toekomstige ondernemers 
op. Zijn studenten zijn vooral bezig met 
duurzame mobiliteit en hoe ze daar in de 
toekomst hun geld mee kunnen verdienen. 
“In de mobiliteitstransitie moeten we veel 
slimmer worden, want mobiliteit blijft 
een behoefte, maar de manier waarop 
verandert.” Hij heeft er wel vertrouwen 
in, kijkend naar het ondernemerschap bij 
zijn studenten en noemt het voorbeeld van 

Niemand wil  
de laatste smid  
in het dorp zijn
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Dit soort ontwikkelingen heeft zeker 
gevolgen voor ‘de garage op de hoek’, 
weet Velthuis. Hij realiseert zich dat het 
niet mogelijk is op korte termijn te stoppen 
met het verkopen van auto’s, maar bena-
drukt het belang voor het autobedrijf om 
vandaag nog te starten met het ontwikkelen 
van nieuwe en aanvullende verdienmo-
dellen. Dit is een grote verandering en 
verandering is niet eenvoudig, mede omdat 
de showroom vaak nog vol staat met 
potentiële kopers en in coronatijd is ook 
de verkoop van tweedehandsauto’s flink 
toegenomen. “Het doet nu nog geen pijn. 
Maar de dorpssmid heeft het ook nog best 
lang volgehouden. Welke ondernemer wil 
de laatste smid zijn?” 

Opleidingen zoals hogeschool IVA (voor 
toekomstige ondernemers) en Innovam, dat 
ook technici opleidt in de automotive-sector, 
zijn om. Innovam begeleidt ondernemers 
met een speciaal keurmerk op het gebied 
van elektrisch rijden. Op de website roept 
het ‘toekomstgerichte ondernemers’ op die 
continuïteit van hun autobedrijf willen zich 
aan te sluiten. Volgens IVA-docent Engel 
is die toekomstige ondernemer zeer breed 
ontwikkeld. “Ze zijn op de hoogte van mobi-
liteit, weten wat het is om zaken te doen in 
het buitenland, leren organiseren, maar ze 
krijgen ook begeleiding op het gebied van 
talentmanagement, zodat ze zichzelf leren 
kennen.” 

Dat klinkt Tom Velthuis als muziek in de oren. 
Hij ziet de ontwikkeling van de dealer zo: “Ik 
denk dat die zich zullen ontwikkelen tot een 
bredere aanbieder van mobiliteit, waarvan 
we de eerste voorbeelden al zien ontstaan.”

Meer bandenpech
Ondanks het feit dat de meeste elektrische 
auto’s nog betrekkelijk nieuw zijn, is ook de 
Wegenwacht al zeker tien jaar voorbereid 
op de elektrische vloot. Directeur Eva-Marie 
Beij vertelt dat ze al sinds 2012 gecerti-
ficeerd zijn om met elektrische auto’s en 
laadpalen te werken. “Het pechrisico onder 
elektrische auto’s is nog wel iets hoger, 
omdat het betrekkelijk nieuwe auto’s zijn, 
dus daar zitten wat meer kinderziektes in.” 
Haar collega Ed van Dijk, ooit zelf Wegen-
wacht en nu manager van het technisch 
expertisecentrum, ziet meer gevallen van 
bandenpech. “De koppel is hoger dan 

het recent gestarte vak entrepreneurship. 
Daarin leren ze hoe een start-up werkt, 
hoe je er kapitaal voor krijgt, hoe je data 
omzet in informatie. “Die studenten waren 
amper drie weken begonnen, of het eerste 
bedrijfsmodel was al bedacht en uitge-
voerd.” Nederland is volgens Engel een 
gidsland als het gaat om het verduurzamen 
van mobiliteit. “We zitten in een fantastisch 
moment in de geschiedenis, het speelveld 
ligt open. Dat is ook onzeker, maar ik 
vergelijk het weleens met een autocoureur, 
ook die heeft die auto niet altijd helemaal 
onder controle. Want als je altijd controle 
wilt, ga je ook minder snel. Dus je moet niet 
bang zijn en je constant aanpassen aan wat 
er op je weg komt. Daar zijn wij Neder-
landers juist heel goed in.”
 

“We zitten in een 
fantastisch moment in 
de geschiedenis, het 
speelveld ligt open.”

Adviseur Velthuis vertelt hoe de gemeente 
Enschede een opdracht heeft gegeven 
voor het verduurzamen van de zakelijke 
kilometers van haar medewerkers. Een 
traditionele Mercedes-dealer voert dat 
uit. “Als een medewerker een zakelijke rit 
moet maken, geeft hij dat aan in een app 
en de dealer zorgt dan dat er op het juiste 
moment een auto klaarstaat. Zo heeft de 
gemeente geen wagenparkbeheerder meer 
en hoeft HR zich niet meer met kilometerver-
goedingen voor personeel bezig te houden. 
Alles verzorgd door de dealer.”

  Pech onderweg. De Wegenwacht 
biedt uitkomst.

  Op steeds meer plaatsen kun je 
bij bestaande tankstations de 
elektrische auto snel opladen.
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bij conventionele auto’s, dus de banden 
slijten harder.” Iedere bezitter van een 
benzineauto weet dat hij met een lege 
tank op de Wegenwacht kan rekenen, 
maar ook de elektrische auto kan leeg zijn 
natuurlijk. Van Dijk: “Wij hebben zelf een 
charger ontwikkeld waarmee je in een 
kwartier twintig kilometer actieradius kunt 
toevoegen. Die opladers bouwen we nu in 
in onze Volkswagen Transporters, en we 
hebben er ook een speciale aanhangwagen 
voor gemaakt.”

“De koppel is hoger  
dan bij conventionele  
auto’s, dus de banden 
slijten harder.”

  Licitat ut molesci piendescim 
volupiti nonsendae

Directeur Beij: “De gemiddelde auto met 
pech is 13 jaar oud, dus die nieuwe auto 
in 2030 komt pas 13 jaar later bij ons in 
beeld.” De pechhulp kan steeds vaker voor 
een deel op afstand. Van Dijk: “We bieden 
nu ook al preventieve hulp voor auto’s met 
een gewone brandstofmotor, waarvan we 
de gegevens centraal kunnen uitlezen. We 
zijn bezig elektrische auto’s ook over the air 
te kunnen uitlezen en een diagnose stellen. 
Dan sta je stil in Frankrijk en helpt één van 
onze collega’s in Nederland je weer op 
weg.” Dat je er geen vieze handen meer bij 
krijgt, en wellicht minder sleutelt, is voor de 
Wegenwachten geen punt, weet Beij. “Ze 
zijn hulpverleners, ze willen mensen helpen. 
De voldoening komt eruit voort dat ze 
iemand weer op weg hebben geholpen.” 

De Wegenwacht zelf is ook druk bezig 
met een omslag naar elektrisch vervoer. 
Van Dijk: “Komend kwartaal gaan er weer 
dertig nieuwe ID.4’s de weg op.” Hij legt uit 
dat nog niet het hele wagenpark elektrisch 
kan zijn: “De bedrijfswagens zijn behoorlijk 
zwaar als wij ze hebben ingericht met onze 
apparatuur, daardoor daalt de actieradius 
naar 150 kilometer. Dat is te weinig.” 
Maar ook in het elektrische tijdperk zullen 
de bekende gele busjes langskomen om 
gestrande automobilisten te helpen, zoveel 
is zeker. Beij: “We zien dat de zelfred-
zaamheid van klanten afneemt naarmate 
auto’s meer technische snufjes bevatten.” 

  De Wegenwacht heeft mobiele 
bijladers voor elektrische auto’s  
die zijn stilgevallen.

  Een elektrische Volkswagen Kever 
kan weer jaren op de weg.
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Elektrische 
evolutie
TIJDLIJN VAN DE ELEKTRISCHE AUTO

Groningen, het jaar 1799. Sibrandus Stratingh is veertien 
jaar oud en gaat studeren aan de Groningse Academie.  
Als hij 25 is, wordt hij hoogleraar scheikunde en technologie. 
Een paar jaar later sleutelt hij een modelwagentje met een 
elektromotor in elkaar. De voorloper van de elektrisch auto  
is made in Groningen. 

TEKST MONIKA JAK

Na Stratingh volgen vele puzzelaars 
wereldwijd. Rond 1900 is de elektrische 
auto mateloos populair. Maar de actie-
radius blijft klein en de snelheid is mede 
door de loodzware accu’s laag. Voor 
opladen zijn generatoren nodig. Dat is 
gecompliceerd en duurt lang.  Bovendien 
wordt de concurrentie met benzinemotoren 
dankzij de uitvinding van de startmotor in 
1911 groot en is ruwe olie goedkoper dan 
elektriciteit. De opkomst van reclame is 
ook een factor. Die zet de benzinemotor 
succesvol neer als een teken van snelheid  
en kracht.

De verbrandingsmotor blijft het voortouw 
houden, tot de jaren zeventig van de vorige 
eeuw. De olieprijzen en benzinetekorten 
bereiken een nieuw hoogtepunt en fabri-
kanten zoeken naar mogelijkheden voor 
voertuigen op alternatieve brandstof. Met 
enig horten en stoten zijn inmiddels de 

grootste nadelen van elektrische auto’s – 
beperkte topsnelheden en actieradius –  
zo goed als verdwenen. En de industrie  
werkt driftig aan de resterende oplaad- 
infrastructuren en batterijtechnologie.  
Voor elektrisch rijden is er – anders dan rond 
1900 – een additioneel motief: het milieu. 
Tegenwoordig is de groei van elektrische 
personenauto's enorm. In 2020 waren 370 
verschillende modellen beschikbaar; 40% 
meer dan in 2019.

Het International Energy Agency (IEA) 
voorspelt dat er tegen het einde van 
dit decennium 145 miljoen elektrische 
voertuigen op de wereldwegen zijn. Veel 
autofabrikanten hebben kenbaar gemaakt 
te gaan stoppen met de productie van auto’s 
met verbrandingsmotoren. De verwachting is 
dat in 2035 alle in Europa verkochte auto's 
elektrisch zijn. De toekomst voor elektrisch 
vervoer ziet er veelbelovend uit.

JEDLIK
De Hongaarse ingenieur 
Ányos Jedlik ontwikkelt een 
model van de elektromotor.

1828

VOLTA
De Italiaanse natuurkundige 
Alessandro Volta ontwikkelt 
de voltaïsche cel, de eerste 
chemische batterij. 

1800

RELAIS
Uitvinding van het relais  
door Joseph Henry. De eerste 
‘motor’ die beweegt door 
een elektromagneet.

1831

15Historie



LOCO
Thomas Davenport 
maakt het eerste elek-
trische voertuig dat 
een kleine locomotief 
als motor gebruikte.

PLANTÉ
De Franse natuurkundige Gaston Planté vindt de 
loodaccu uit, de eerste oplaadbare elektrische batterij.

VLV
Peugeot introduceert een 

driewielige lichte stadsauto: 
La Peugeot VLV: Voiture 

Légère de Ville.

ELEKTRISCHE TAXI'S
Elektrische taxibedrijven 
rijden door de straten van 
Parijs, New York en Londen. 
Met de chauffeur in de 
open lucht 'op de bok'.

LA JAMAIS CONTENTE
De Belgische elektrische wagen 
in de vorm van een torpedo, 
La Jamais Contente ofwel: De 
Nooit Tevredene, is de eerste 
auto die de 100 kilometer per 
uur aantikt. De chauffeur is 
autocoureur Camille Jenatzy.

1834

1859

1899

1897

1942 

Sibrandus Stratingh
De Groninger Stratingh bouwt een slechts drie 
kilo wegend elektromagnetisch wagentje. Beeld: 
Universiteitsmuseum, Rijksuniversiteit Groningen

1835
DETROIT ELECTRIC
Introductie van de Detroit  
Electric-auto, met de nikkel- 
ijzerbatterij van Thomas 
Edison.

1914
FLOCKEN

De Duitse uitvinder Andreas Flocken ont- 
wikkelt een elektrische auto, door veel historici 

beschouwd als de eerste echte elektrische auto. 

1888
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MODEL S
Model S van Tesla komt op de 
markt en wordt in 2013 de best 
verkochte elektrische auto in de VS. 
Tesla heeft wereldwijd een eigen 
netwerk van snellaadstations. 

P50 MICROCAR
Peel Engineering introduceert 
de driewielige elektrische P50 
Microcar, de kleinste auto 
ooit. En nog altijd te koop. 
Scan de QR-code voor een 
Top Gear-video op YouTube 
over de benzinevariant. 

CITICAR
Sebring-Vanguard Inc. produceert de CitiCar. 
Het bedrijf bouwt 4.444 exemplaren van de 

CitiCar. Het grootste aantal in Noord-Amerika 
sinds de jaren 40, een record dat standhield 

tot de Tesla Model S op de markt kwam.

EV1
De EV1 van General Motors is de eerste in 
massa geproduceerde elektrische auto die 
alleen te leasen is. Ondanks blije klanten 
vernietigde GM alle 1.117 exemplaren en 
stopte de productie omdat elektrische auto's 
een“onrendabele niche van de automark” 
bezetten. Beeld: General Motors

HTV-1
Als reactie op de oliecrisis 
in de jaren 70 komt General 
Electric (GE) met een 
moderne hybride-elektrische 
auto, de HTV-1. Beeld: miSci, 
Museum of Innovation and 
Science

PRIUS
De Toyota Prius debuteert op een autoshow 
in Tokyo. In 2000 introduceert Toyota de 
hybride Prius wereldwijd. Beeld: Toyota

MICROLINO 2.0 
De ei-vormige Microlino van het Zwitserse Micro 
Mobility Systems. Een tweezits stadsautootje van  
1,5 m hoog en 2,43 m lang. Beeld: Microlino AG, 
2021 

KILOWATT
In de periode dat de verbrandingsmotor 
elektrisch heeft verdreven, doet de Amerikaanse 
fabrikant Henney een poging met de Kilowatt. 
Slechts 100 komen er van de band.

1959 1997

1962 1996 2012

1982

1974

2021

De verwachting  
is dat in 2035 
alle in Europa 
verkochte auto's 
elektrisch zijn.
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Bij Hoevelaken  
linksaf
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TRUCKSTOP  
DE TWEEDE STEEG

Het truckersbestaan 
vraagt een lange adem. 
Lange dagen, lange 
afstanden, lange 
dienstverbanden. Zit de 
vlam eenmaal in de pijp, 
dan gaat ‘ie er niet 
zomaar uit. Ja, eventjes, 
om te eten. Dat kan bij 
uitstek bij De Tweede 
Steeg, de monumentale 
truckstop bij Amersfoort. 
Voor een ‘gewoon goeie 
maaltijd’. En een royale 
bak vla toe, met 
slagroom.

TEKST MATTHIJS TIMMERS 
BEELD JIRI BÜLLER
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Herman (52 jaar, waarvan 30 op de 
wagen, ‘achternaam hoeft niet hoor’) is 
van die blauwe DAF hier vooraan op de 
parkeerplaats, wijst hij. Hij zit in z’n eentje 
aan de bruine stamtafel. Het colaatje 
verraadt dat zijn werkdag er nog niet op 
zit. Hij moet zo door naar Gent, met lege 
jerrycans als lading. Met nog 22 minuten 
rijtijd op z’n tachograaf vond hij De Tweede 
Steeg in Amersfoort de perfecte tussenstop 
om z’n maag te vullen, ook al is het nog 
maar tegen vijven. “Als je hard werkt, moet 
je goed eten”, zegt hij met een Noordelijk 
accent. Hij wacht op zijn Tex Mex. “Van die 
kippenstukkies. Die zijn altijd wel goed.” 
Dat vrachtwagenchauffeurs altijd vies, veel 
en vet eten, is volgens hem een fabeltje.  
Het wordt steeds beter langs de weg. 

Curaçaose roots
Vanuit de keuken wandelt Raymond 
Eugenia de zaak in. Hij peilt de drukte, 
en werpt een blik op de parkeerplaats, 
anticiperend op de gasten die nog komen. 
Als kok is Raymond ervoor verantwoordelijk 
dat iedereen die goeie maaltijd krijgt. Al 
22 jaar gaat hij fluitend naar z’n werk. Na 
een onvoltooide schoolcarrière en een korte 
periode in een snackbar op station Amers-
foort belandde hij hier. Hij gaat nooit meer 
weg. Iedere dag trekt hij met plezier zijn 
zwarte koksbuis aan, en zet hij zijn groen-
geel-rode muts op, uit Jamaica. Het maakt 
hem de Bob Marley van De Tweede Steeg, 
een markante verschijning met Curaçaose 
roots in de keuken. 

Een tweede thuis, zo noemt hij deze plek 
langs de provinciale weg die vroeger 
helemaal naar Groningen leidde. Nu is het 
niet meer dan een bijna anonieme ventweg 
parallel aan de drukke A28, vlakbij 
knooppunt Hoevelaken en dan rechtsaf, 
zeg maar. Restaurant De Tweede Steeg ligt 
verscholen tussen de schreeuwende neon-
borden van fastfoodtenten die razendsnel 
vermeerderen. Niet dat kok Raymond en 
zijn collega’s dat merken aan de klandizie. 
Al sinds de inschrijving bij de Kamer van 
Koophandel in 1926 kan De Tweede 
Steeg rekenen op een vaste schare gasten: 
truckers, met hier en daar een gepensio-
neerd stel uit de buurt dat de gerechten op 
menukaart ook kan waarderen. 

“De toekomst van 
het vrachtvervoer 
is geen onderwerp 
waar truckers 
dagelijks over 
mijmeren”

  Gehuld in fluorescerende jas 
en gewapend met pinautomaat 
worden de vrachtwagens naar een 
parkeerplek voor de nacht geloodst. 
Tot het 'vierkant vol' staat.

  Al sinds de opening in 1926 kan de 
Tweede Steeg rekenen op een vaste 
schare gasten.

Centraal gelegen rustpunt
De menukaart  is al jaren hetzelfde. Net  
als het interieur, met uitzondering van  
de onlangs opgehangen frisse gordijnen. 
Waarom zou je een succesformule veran-
deren? Raymond leest de hoogtepunten van 
de menukaart op van het krijtbord aan de 
wand. En geeft er gratis zijn eigen kwali-
ficatie bij. “Biefreepjes met pepersaus”, 
begint hij. “Lekker. Zuurkool met worst. Ook 
lekker. Tex Mex kipstukjes zijn ook lekker, 
met eigengemaakte knoflooksaus. We 
maken alles zelf.” Samenvattend: “Eigenlijk 
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“Als je hard werkt, 
moet je goed eten”

is alles wat je kiest lekker. En alles is vers, 
daar sta ik voor.” Zijn specialiteit? Varkens-
lever met spek en ui. “Ik hou er zelf niet van, 
maar ik kan het heel goed maken, daarom.”

Raymond moet weer terug naar de keuken, 
een pan gekookte aardappels afgieten. 
“Niet om te slijmen”, meldt hij bij het 
weggaan. En niet omdat ze zojuist naast 
hem is komen staan, maar Raymond heeft 
een ‘fantastische bazin’. Dat maakt het 
ook zo plezierig werken. Hij geeft een 
knipoog. En weg is ‘ie. Aan de toog staat 
Marga van Hamersveld, een blonde en 
hartelijke verschijning, kwiek op de benen. 
Haar leeftijd laat zich lastig raden. Vanaf 
haar achttiende staat ze in de zaak, dit 
jaar op de kop af 50 jaar. ”Reken maar 
uit”, verklapt ze. Maar niet te hard, anders 
geven haar collega’s straks nog een groot 
feest. Ze houdt het liever bescheiden.

Marga werkt geen hele weken meer hoor, 
stelt ze gerust, maar zeker nog een dag 
of drie. De meeste chauffeurs kent ze bij 
naam en wagen. Ze komen uit het Noorden 
van het land en rijden richting Randstad of 
België. De Tweede Steeg is dan een mooi 
centraal gelegen rustpunt. Buitenlandse 
chauffeurs treft ze er nauwelijks. Hoewel 
de maaltijden aantrekkelijk geprijsd zijn, 
kiezen zij ervoor zelf wat te koken in hun 
vrachtwagen, op een eigen gasstelletje. 
Bovendien is de taal ‘wel een dingetje’. Ze 
verstaan elkaar niet. Dat maakt de truckers-
wereld duidelijk gespleten.

Duizend liter
Het wordt snel drukker in de zaak. Twee 
jonge chauffeurs schuiven aan bij een 
tafel in de hoek van het restaurant. Danny 
Rispens (24) bestelt een colaatje en moet 
zo leeg door naar Drenthe. Hij werkt voor 
transportbedrijf De Rijke en wist van jongs 
af aan dat hij chauffeur wilde worden. Twee 
weken nadat ‘ie 18 werd, reed hij al een 
wa-gen met oplegger. Djarco ‘mag ik een 
Heineken van de tap’ Schipper (21) heeft 
zijn Volvo met een bulkvracht stenen gepar-
keerd voor de nacht. “Een frietje kipsaté, 
met satésaus, maar zonder mayonaise”, 
bestelt hij bij Marga. “En zonder groente. 
Ik ben onderweg al gezond genoeg bezig: 
urenlang kijk ik naar dat groene bermgras.”

  De menukaart is al jaren hetzelfde. 
Waarom zou je een succesformule 
veranderen?

Vandaag de dag tanken de jonge chauf-
feurs hun wagen vol met diesel. In de tank 
gaat al snel zo’n duizend liter. Djarco 
heeft een euro 6, de schoonste diesel 
in zijn soort. Met AdBlue, een helder 
goedje dat de CO2-uitstoot van zijn truck 
vermindert. Danny heeft een iets ouder 
model vrachtwagen. Maar hoe denken zij 
over het vrachtvervoer van de toekomst, 
over hun eigen toekomst feitelijk? Het is, 
eerlijk is eerlijk, geen onderwerp waar zij 
dagelijks over mijmeren, onderweg in hun 
truckcabine. 
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van mijn vriendin moet vervangen. Maar 
dan houdt het wel op.” Krijn gelooft in 
autonoom vervoer, en dan elektrisch aange-
dreven, zoals de trolleybussen in Arnhem. 
De chauffeurs zijn er voor het laatste stukje 
vanaf de afrit tot het laden en lossen. “Dat 
blijft mensenwerk.” 

Vierkant vol
De avond is volledig gevallen. Buiten 
wacht een lange rij ronkende trucks voor 
de slagboom tot Ton (73, gepensioneerd 
conducteur) ze richting een plek op de 
parkeerplaats navigeert, in fluorescerend 
verkeersregelaarspak, geroutineerd 
zwierend met zijn lichtstok. Iedere avond is 
het weer een hele puzzel om zo’n honderd 
trucks een geschikte plek voor de nacht te 
geven, zonder risico op driftig geclaxonneer 
vanwege een dubbel geparkeerde collega. 
In de voorste rij van de parkeerplaats staan 
de eters, die kunnen zo weer weg. In de 
rijen daarachter de slapers, gerangschikt 
op vertrektijd. Er is een rij van vier uur ’s 
morgens, de vroege vogels, een half uur 
later vertrekt de volgende, en zo verder.

“Waag het dus niet om je te verslapen. Dan 
heb je gedonder.” Ton vindt het mooi werk, 
‘je bent lekker buiten’. Hij doet het al 17 
jaar. Trucks met windmolenwieken zijn het 
lastigst in die puzzel te passen, die hebben 
afwijkende maten. Maar door de bank 
genomen lukt het Ton aardig om de parkeer-
plaats helemaal ‘vierkant vol te krijgen’. 

Binnen is inmiddels de tijd van toetjes en 
opgestroopte-mouwen-verhalen aange-
broken. Ze gaan rijkelijk over de stamtafel. 
Over dat je vroeger nog tachtig uur in de 
week kon maken. Dat je daar goud geld 
mee verdiende. Slapen deed je niet, je 
ging zonder moeite in de avond nog naar 
Hamburg om daar te lossen. Over dat 
de tijden nu veranderd zijn. Het gejaag 
van gestreste leaseautorijders, die je op 
maandag in alle vroegte al rechts over 
de vluchtstrook inhalen. O ja, wordt het 
zo’n week? Over hoe strikt de rijtijden zijn, 
hoe scherp de controles, en hoe hoog de 
boetes. Over dat bazen digitaal alles van 
je uitlezen, en de stress die dat met zich 
meebrengt. Ze weten altijd waar je bent. 
Dan valt het even stil in De Tweede Steeg. 
En klinken de lepels gulzig en voldaan 
tegen de bodems van de glazen vla-bakjes.

  Iedere nacht staan er zo´n honderd 
trucks op de parkeerplek van de 
Tweede Steeg. 

  Al 50 jaar serveert eigenaresse 
Marga van Hamersveld ´gewoon 
goeie maaltijden´ uit.

Dat er ‘wat gebeuren mot’, is voor Djarco 
en Danny wel duidelijk. Ze rijden allebei wel 
eens langs de Green Planet, een innovatief 
tankstation bij Pesse in Drenthe. “Daar zijn 
 ze volop met waterstof bezig”, weet 
Djarco. Zijn werkgever, Vredeveld, rijdt 
al met tankwagens vol waterstof richting 
het station. “In Amerika heb je er al rijden 
toch.” Ze zouden later best zelf een truck 
op waterstof willen. “Ja hoor, waarom niet”, 
klinkt het nuchter. In elektrisch vrachtvervoer 
hebben de chauffeurs minder vertrouwen. 
Danny: “Bij ons op de zaak hadden we 
eens een elektrische vrachtauto gehuurd. 
Iedere keer als wij doorgingen, stond dat 
ding stil.”

Aan de stamtafel verderop heeft de 
aangeschoven Krijn Vis (57, al 30 jaar op 
de wagen, eigen rijder) er ook een mening 
over. Niet dat hij verstand heeft van elek-
trisch rijden, geeft hij meteen toe: “Ik weet 
net hoe ik de batterijen van het speeltje 

“Ik doe dit werk op  
de kop af 50 jaar. 
Maar niet hardop 
zeggen, straks 
organiseren collega's 
een groot feest”
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Slim laden  
op komst
Vanaf 2030 worden in Nederland alleen nog 
elektrisch auto’s verkocht. Maar waar gaan die 
allemaal laden? En, is het elektriciteitsnet daar 
wel op berekend? Slim laden komt eraan.

TEKST ERIK TE ROLLER 
BEELD DIRK JAN PINO
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De komende jaren verschijnen steeds meer 
elektrische auto’s op de weg, zeker als 
fabrikanten vanaf 2030 in Nederland geen 
auto’s met een verbrandingsmotor meer 
op de markt mogen brengen. Hierdoor 
moeten er honderdduizenden laadpunten 
bij komen, die allemaal een aansluiting op 
het elektriciteitsnet moeten krijgen. Ook 
komen er steeds meer warmtepompen. 
Tegelijkertijd groeit het aantal zonne- en 
windparken. Het zal daardoor nog een 
hele uitdaging zijn om vraag en aanbod 
van elektriciteit in evenwicht te houden. In 
hoeverre kunnen auto-accu’s daaraan een 
belangrijke bijdrage leveren?

Ideeën over het slim laden van elektrische 
auto’s en het gebruik van auto-accu’s als 
buffer voor elektriciteit bestaan al lang. 
Maar nu gaat het er echt van komen.  
Vanaf 2025 zal het in Nederland mogelijk 
zijn autoaccu’s slim te laden. De netbe-
heerders, verantwoordelijk voor aanleg, 
onderhoud en beheer van elektriciteits- en 
gasnetten en voor het transport van gas 
en elektriciteit, willen slim laden dan met 
aangepaste tarieven stimuleren. Zodat  
het aantrekkelijk zal zijn de auto vooral 
buiten de pieken in de elektriciteitsvraag  
op te laden. De eigenaar van de auto  
heeft er geen omkijken naar, want alles 
gaat automatisch.

Balans
“Net als een weegschaal moet het elektrici-
teitsnet continu in balans zijn. Alles wat je er 
aan energie opzet, moet je er op hetzelfde 
moment weer ergens anders vanaf halen. 
Dat luistert heel nauw”, zegt Erik Schepens, 
programmamanager duurzame mobiliteit bij 
netwerkbedrijf Alliander, moederbedrijf van 
onder anderen netbeheerder Liander. “Als 
de vraag toeneemt, gaan de gascentrales 
iets harder branden om meer elektriciteit te 
produceren. Maar door de toename van het 
aanbod van duurzaam opgewekte elektri-
citeit neemt de rol van gascentrales af. Het 
aanbod van bijvoorbeeld windparken en 
zonnepanelen fluctueert echter, waardoor 
het moeilijker is vraag en aanbod in balans 
te houden. Slim laden van elektrische auto’s 
kan hierbij helpen.”

Drie belangen
De autobezitter, de energieleverancier 
en de netbeheerder bekijken slim laden 

“Net als een 
weegschaal moet  
het elektriciteitsnet 
continu in balans zijn.”

elk vanuit een ander perspectief, zegt 
Schepens. “Voor mij, als rijder van een 
elektrische auto, betekent dit dat ik mijn 
auto tegen de laagste elektriciteitsprijs kan 
laden, maar ook dat ik de zekerheid heb 
dat ik mijn volgende reisbestemming kan 
halen zonder veel tussenstops te maken. 
Als energieleverancier moet ik ervoor 
zorgen dat ik vraag en aanbod bij elkaar 
breng. Ik kan dat optimaliseren door 
gebruik te maken van de energie die in 
de accu’s aanwezig is. En voor mij als 
netbeheerder is het zaak dat bijvoorbeeld 
de energie van zonnepanelen in een wijk 
op een zonnig moment direct in elektrische 
auto’s terechtkomt, zodat ik minder energie 
van bijvoorbeeld Arnhem naar Amsterdam 
hoef te transporteren.”

Alle drie de perspectieven zijn belangrijk. 
Daarom is het nodig dat alle betrokken 
partijen afspraken maken over de spelregels 
waaraan slim laden moet voldoen. “Op die 
manier kan de energievoorziening even 
betrouwbaar blijven als in de afgelopen 
jaren”, aldus Schepens.

Bij experimenten van Alliander in onder 
meer Amsterdam is gebleken, dat door-
gaans de vraag naar elektriciteit groot 
is aan het begin van de avond. Het ligt 
dan voor de hand de elektrische auto’s 
later op te laden, bijvoorbeeld ’s nachts. 
“We hebben geleerd dat dit relatief 
gemakkelijk kan. Omdat de auto’s vaak 
lang aan de laadpaal staan en er dus bij 
uitstel voldoende tijd overblijft om de auto’s 
zover op te laden dat de automobilist de 
volgende dag zijn of haar bestemming veilig 
kan bereiken”, zegt Schepens.

Bij een experiment in Gelderland konden 
mensen ook van een soort noodknop 
gebruikmaken om hun auto zo nodig direct 
op te laden, maar daarvan is relatief weinig 
gebruik gemaakt. Schepens: “De EV-rijder 
heeft vooral behoefte aan zekerheid. Als 
die er is, maakt hij of zij weinig gebruik van 
de noodknop.”

Overigens neemt de accucapaciteit van 
nieuwe elektrische auto’s alsmaar toe, 
zodat ook de actieradius van elektrische 
auto’s steeds groter wordt en daarmee de 
laadflexibiliteit van het voertuig. Bestuurders 
van elektrische auto’s zullen zich daardoor 
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steeds minder zorgen maken over of er wel 
voldoende energie in de accu overblijft om 
de volgende bestemming te halen. Volgens 
Schepens zijn alle elektrische auto’s in 
principe geschikt voor slim laden. Wel lijden 
sommige auto’s nog aan kinderziektes, 
waarbij ze in het geval van een minimale 
toevoer van energie in een soort slaapstand 
schakelen. Fabrikanten verwachten dat snel 
te kunnen oplossen. 

Terugleveren
In de toekomst zal het ook mogelijk zijn slim 
te ontladen. De auto-accu’s kunnen dan op 
piekmomenten terugleveren aan het net. 
Enkele grote autofabrikanten verwachten 
tegen 2025 of 2026 auto’s op de markt te 
brengen die bidirectioneel kunnen laden, 
dus zowel elektriciteit van het net kunnen 
afnemen als eraan terugleveren. “Deze zo- 
genoemde vehicle to grid-optie is helemaal 
niet zo ver weg. Daarom kijken we daar als 
netbeheerders nu al naar”, aldus Schepens. 

“Gemeenten kunnen deze ontwikkeling 
stimuleren door in aanbestedingen voor  
te schrijven dat openbare laadpalen  
bidirectioneel moeten zijn. Ook als 

“De EV-rijder heeft 
vooral behoefte aan 
zekerheid.”

consument krijg je de mogelijkheid thuis 
elektriciteit uit de auto-accu aan het net te 
leveren als de vraag naar elektriciteit groter 
is dan het aanbod. Dat kan aantrekkelijk 
zijn als je bijvoorbeeld zonnepanelen op 
het dak hebt en de salderingsregeling 
komt te vervallen. Bij deze regeling wordt 
de elektriciteit die je met zonnepanelen 
opwekt, altijd afgetrokken van je eigen 
verbruik, ook bij voldoende aanbod van 
stroom. Als dit niet meer geldt, kun je de 
elektriciteit van de zonnepanelen overdag 
in je personenauto laden en later op de 
dag, als de elektriciteitsprijs is opgelopen, 
in eigen huis gebruiken of aan het net 
leveren en zo profijt hebben”, zo legt 
Schepens uit.

Andere tarieven
Maar de energieleveranciers en netbe-
heerders richten zich voorlopig eerst op 
het invoeren van slim laden in 2025. Alle 
laadpalen in de publieke ruimte zijn daarop 
voorbereid. “Als sector kijken we nu hoe 
we de tariefstructuur zo kunnen aanpassen 
dat slim laden voor klanten aantrekkelijk 
wordt. De nieuwe tarieven voeren we dan 
gelijktijdig in.”
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De consument behoudt volgens hem de 
keuze om wel of niet mee te doen aan slim 
laden, waarbij slim laden op momenten dat 
er stroom genoeg is uiteraard voordeliger 
zal zijn.

Hij wijst erop, dat de laadpalen bij de 
mensen thuis al deels op een slimme manier 
werken. Hierbij speelt de slimme elektrici-
teitsmeter een rol. De energieleverancier 
kan al naar gelang het actuele stroomver-
bruik in de woning instellen dat het opladen 
van de auto langzamer of sneller verloopt. 
“Als je de elektrische oven aanzet, gaat het 
laden van de auto langzamer, zodat geen 
problemen ontstaan met je aansluiting op 
het net”, aldus Schepens.

Sneltreinvaart
Hij wijst erop, dat naast elektrische auto’s, 
bussen en vrachtwagens, ook elektrische 
warmtepompen in opmars zijn. Tegelijkertijd 
neemt de decentrale productie van elektri-
citeit met zonnepanelen, zonneparken en 
windparken fors toe. “Om te zorgen dat ons 
elektriciteitsnet even betrouwbaar blijft als 
in het verleden, moeten we die in sneltrein-
vaart uitbreiden en verzwaren.”

Tot 2030 vergt dat investeringen van in 
totaal 40 miljard euro, waarbij Nederland 
letterlijk op de schop gaat. Eén op de 
drie straten moet open om extra kabels te 
leggen. Daar komt nog de bouw bij van 
ruim honderd grote elektriciteitsstations en 

tienduizenden transformatorhuisjes plus het 
leggen van tienduizenden kilometers kabel, 
vertelt Schepens.

Intussen groeit de vraag naar nieuwe 
elektriciteitsaansluitingen en transport van 
elektriciteit zo snel, dat de netbeheerders 
het niet meer kunnen bijhouden. Dat heeft 
onder meer te maken met de doorlooptijd 
bij procedures en vergunningaanvragen. 
“De daadwerkelijk bouw van een groot 
elektriciteitsstation, duurt anderhalf tot twee 
jaar, maar de procedures en vergunnings- 
trajecten die eraan vooraf gaan drie tot 
zes jaar. Die nemen dus zeventig procent 
van de totale duur van zo’n project in 
beslag. Aangezien bijvoorbeeld een nieuw 
zonnepark of datacentrum al na 1 à 2 
jaar klaar is en aangesloten moet worden, 
kunnen we dat niet bijbenen. Daarom 
hebben we de politiek gevraagd ons te 
helpen die trajecten te versnellen.”

Schepens waarschuwt dat consumenten de 
komende jaren rekening moeten houden 
met oplopende wachttijden voor het krijgen 
van een grotere huisaansluiting voor zonne-
panelen, een warmtepomp of een laadpaal.

“Daarom zijn we naarstig op zoek naar 
slimme manieren om het net steeds optimaal 
te kunnen gebruiken. Slim laden is er daar 
één van. Het helpt het netwerk minder te 
 belasten, meer in balans te houden en 
slimmer te gebruiken”, aldus Schepens.

“Als je de elektrische 
oven aanzet, gaat 
het laden van de 
auto langzamer.”

26 Shell Venster #1 — februari 2022



De uitvinding is eeuwenoud maar de 
speurtocht naar nieuwe toepassingen 
helemaal van deze tijd. Kan je met 
een groot uitgevallen buizenpost 
mensen of goederen vervoeren? Snel, 
veilig en schoon? En kan je dan in 
dertig minuten van Amsterdam naar 
Parijs? Aan de Technische Universiteit 
Delft en aan de afgeleide start-up 
Hardt Hyperloop, denken ze van wel. 
Mits er nieuwe technieken worden 
ontwikkeld en er een bruikbaar 
buizenstelsel komt. Ze staan er in 
Delft inmiddels niet meer alleen voor. 
Op verschillende plaatsen in de 
wereld werken knappe koppen aan 
de ontwikkeling van de zogeheten 
hyperloop. In Groningen komt een 
2,7 kilometer lange testbaan.

TEKST ROB VAN 'T WEL   
BEELD OLIVIER MIDDENDORP

PER BUIZENPOST 
NAAR PARIJS
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LAAG, NUL 
EN HOOG
In beweging zijn. Het is eigen aan het wegtransport. 
Als efficiënt van A naar B komen je bestaansrecht is,  
is de energietransitie niet meer dan een hobbeltje op 
de weg. Toch?

TEKST MONIKA JAK  
BEELD ANP, BREYTNER ZERO EMISSION TRANSPORT, GETTY IMAGES

DE ENERGIETRANSITIE IN NEDERLAND:  
HET WEGTRANSPORT

Prof.  
dr. Albert  
Veenstra 
is hoogleraar Handel en Logistiek 
en academisch directeur van de 
master Customs and Supply Chain 
Compliance aan de Rotterdam School 
of Management. Tot 1 januari van dit 
jaar was hij wetenschappelijk directeur 
van TKI Dinalog, het Topconsortium 
voor Kennis en Innovatie waarin be- 
drijven, kennisinstellingen en overheid 
werken aan het innovatieprogramma 
van de Topsector Logistiek.

Marie-José  
Baartmans
is eigenaar, tevens operationeel 
en commercieel directeur van de 
Rotterdamse pionier Breytner Zero 
Emission Transport. Na verkoop van 
het familiebedrijf en een uitstapje in de 
projectontwikkeling kroop het bloed 
waar het niet gaan kan en startte zij 
met twee compagnons, onder wie 
haar broer, Breytner. Voor de nabije 
toekomst kan ze niet wachten op de 
levering van de bestelde elektrische 
Tesla Semi vrachtwagen. De eerste in 
Nederland.

Rob Aarse 
is sinds 2010 beleidsadviseur 
Duurzame Ontwikkeling bij onderne-
mersorganisatie Transport en Logistiek 
Nederland (TLN). TLN behartigt de 
belangen van 5.000 leden afkomstig 
van wegtransportbedrijven en logi-
stieke dienstverleners. Aarse heeft 
een achtergrond in communicatie en 
transport.

Zorgeloze mobiliteit, voor alles en iedereen 
in 2050. Het is de eerste zin van het hoofd- 
stuk Mobiliteit in het Klimaatakkoord van 
2019. Het vervolg geeft een indrukwek-
kende verzameling plannen, initiatieven, 
maatregelen en onderzoeken waaruit dit 
te concluderen valt: het wordt een hele 
klus. ‘Nederland Distributieland’ werd en 
wordt nog altijd internationaal gepromoot. 
Met goed gevolg. Mede dankzij ’s lands 
geografische ligging, het vlakke land, de 
havens en gunstige fiscale regelingen is de 
sector Transport & Logistiek een aanjager 
van de economie. De vraag naar goederen-
transport neemt alleen maar toe. Onder-
tussen zijn alle logistieke operaties wel een 
bron van CO2-uitstoot en andere emissies.

De sector pakt de handschoen grofweg 
langs drie lijnen op: over naar duurzame 
energiedragers, de invoering van zero- 
emissiezones in dertig tot veertig gemeen- 
ten in 2025 en verduurzaming van de 
logistiek door onder meer ketenoptimali-
satie. In goed Nederlands: low emission, 
zero emission en high efficiency. Laag, 
nul en hoog dus. Als het ultieme doel is 
bereikt, heeft Nederland in 2050 optimale 
en emissievrije vervoersmodaliteiten en 
bijbehorende infrastructuur. 

Hoe vergaat het de sector in de transitie? 
We maken een efficiënt logistiek rondje 
langs de velden van de sector en vragen  
het drie vertegenwoordigers.
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#1  Hoe gaat het 
met de sector 
Transport & 
Logistiek in de 
energietransitie? 
Zit het mee of 
tegen?

Veenstra “We hebben op één thema 
een slag gemaakt en dat is elektrificeren. 
Er ligt nu een serieuze agenda voor het 
aanleggen van een laadinfrastructuur voor 
goederenvervoer over de weg. De voertuig-
techniek is redelijk op orde. Er is nog het 
nodige te doen in batterijcapaciteit, maar 
er zit een behoorlijke swing in dat dossier. 
Ik zie ook dat een aantal ondernemers met 
goede energievisies aan de gang is, met 
zonnepanelen, betere batterijen en smart 
grid-achtige oplossingen. Dat gaat echt 
wel goed. Waterstof is een ander verhaal. 
De technologie is al jaren veelbelovend, 
maar er is ook al jaren nauwelijks iets mee 
gedaan. Nu gaat er behoorlijk geld in, 
maar een beetje aan de late kant.”

Baartmans “Het gaat traag. En als 
er al een planning is, wordt die telkens 
vooruit geschoven. Ik kan het schetsen 
aan de hand van de start van ons bedrijf 
in 2014. Aanleiding was het dieselvracht-
wagenverbod rond de ’s-Gravendijkwal 
in Rotterdam. Dat jaar ingesteld vanwege 
de slechte luchtkwaliteit. Er kwam verzet 
vanuit de branche dus wij dachten ‘daar 

liggen ondernemingskansen’. Een elektrische 
vrachtwagen was nog niet te koop. We 
kochten nieuwe dieseltrucks en lieten die 
ombouwen. Een kostbare oplossing, dus 
we zochten klanten in het verbodsgebied 
die tot een meerprijs bereid waren. Dat 
viel niet mee. Vaak zochten ze een uitweg 
door met lichtere autootjes dat gebied in te 
gaan en dan maar vier keer te rijden voor 
dezelfde vracht. Heel teleurstellend. Omdat 
de gemeente had aangekondigd in 2020 
een veel groter gebied aan te wijzen als 
zero-emissiezone, hielden we vertrouwen. 
We hadden daarmee echt wat onder de 
arm om met grote partijen te praten. Toen 
kwam er opnieuw weerstand uit de branche. 
Dit keer over de verschillen in regels. Maas-
tricht wilde met stickers werken, Amsterdam 
stelde andere eisen dan Rotterdam, enzo-
voort. Vervolgens heeft Den Haag een syste-
matiek vastgesteld, maar met een andere 
ingangsdatum: vanaf 2025. In de planning 
is een overgangsregeling tot 2030 opge-
nomen, dankzij een actieve lobby vanuit de 
verladers en de truckindustrie. Weer vijf jaar 
erbij. Feitelijk komt daarmee de noodzaak 
om binnenstedelijk zero-emissie te rijden 

  Zicht op Knooppunt Ridderkerk; het 
grootste knooppunt van Nederland.

29Transitietijdingen



pas na 2030. En zit je als vervoerder niet in 
de binnenstad, dan hoef je voorlopig niet 
wakker te liggen. Ik denk zelfs dat er nog 
een piek komt in de aankoop van diesels, 
onder het motto ‘nu kan het nog’. Pluspunt 
is dat de trucktechnologie geen breekpunt 
meer is. Dat was in 2014 wel anders.”

Aarse   “Ik denk dat we niet op  
alle onderdelen het gewenste tempo reali-
seren. Aan de andere kant, je kunt niet in 
2029 een bladzijde omslaan en zeggen 
‘nu ziet de wereld er anders uit’. Er zijn 
veel inspanningen nodig. De verplichte 
bijmenging, de jaarverplichtingen voor 

#2  Wat zijn de 
invloed en de rol 
van de Nederlandse 
overheid en van 
Europa?

Veenstra “Keiharde regelgeving is 
er niet. Het hangt momenteel van vrijwil-
ligheid en stimulerend beleid aan elkaar. 
De aankondiging van staatssecretaris Van 
Weyenberg op de klimaattop in Glasgow 
van november vorig jaar, om vanaf 2040 
nieuwverkopen van dieseltrucks niet meer 
toe te staan, is op zichzelf een prima 
plan. Maar het is vooral doelen stellen en 
wishful thinking. Ik ben benieuwd naar 
de daadwerkelijke invulling. Daarnaast 
heeft de overheid, inclusief Europa, een 
paar rare beslissingen genomen. Eentje 
is het stimuleren van biobrandstoffen als 
alternatief voor diesel. Als je gaat meten 
aan een knalpijp, dan zie je dat dat echt 
niet zo is. Zo'n angel zit ook in de water-
stofdiscussie voor het wegtransport. En in 
de discussie over elektrificeren richting de 
zero-emissiestadzones. Als we straks serieus 
gaan transformeren naar elektrisch, is er 
niet genoeg stroom. Ook niet over een 
paar jaar, want die netbeheerders kunnen 
niet zo snel reageren. In alle dossiers 
zitten pijnpunten. Niet genoeg stroom, niet 
genoeg waterstof - zeker niet groene - niet 
genoeg ruimte voor windmolens en ga zo 
maar door. Je kan daar als overheid op 
gaan duwen, en daar worden ze continu 
toe uitgenodigd, maar ik kan me voorstellen 
dat je als ondernemer niet meer goed weet 
welke kant je op moet. De expertise die 
nodig is en voor de transitie gaat diep. Het 
gaat over complexe dossiers. Die expertise 
is er wel in Nederland, maar zit niet bij de 
overheid. Die heeft die kennis niet goed 
geborgd.”

bijmengen van biobrandstof in fossiele 
diesel, dat komt wel goed. Die zullen jaar-
lijks omhoog gaan. De dynamiek zit voor-
lopig op die stedelijke logistiek. Tot voor 
kort waren het vrachtauto's waar dan de 
dieselmotor en versnellingsbak uit werden 
gehaald en vervangen door een elektrische 
aandrijving met accu’s. Dat leverde issues 
op met onderhoud en garantie. Het is pas 
relatief kort dat gerenommeerde truckfa-
brikanten met af fabriek elektrische vracht-
auto's komen. Soms zijn het nog voorseries. 
De research en ontwikkeling die hierop nu 
plaatsvindt is fenomenaal. Tegelijkertijd 
heeft het zijn tijd nodig.” 

Baartmans “Brussel wil dat de landen 
hun ambities naar boven bijstellen, inclusief 
de bijbehorende maatregelen. Maar die 
beslissingen moet de Raad van de Europese 
Unie unaniem goedkeuren. Dat is tot 
op heden nog nooit over één logistiek 
onderwerp gelukt. Dus ik acht de dwang 
vanuit Europa klein. Het zal vanuit de 
na-tionale regeringen moeten komen. En 
Nederland is een extreem polderland. Hier 
worden heel veel kopjes koffie gedronken 
met lobbypartijen. De Nederlandse regering 
heeft tijdens COP26, de klimaattop in 
Glasgow, een akkoord gepresenteerd waar- 
mee vanaf 2040 wereldwijd alleen nog 
nieuwe bussen en vrachtwagens zonder 
uitlaatgassen de weg op mogen. Dus geen 
nieuwverkopen van dieseltrucks vanaf 2040. 
Het is verkocht als een succes, maar het 
akkoord is van een beperkt aantal partijen. 
Bovendien is de planning zo weer tien jaar 
opgeschoven. Het gaat truckfabrikanten 
niet in beweging krijgen. Dat geldt wel voor 
de Europese regels voor truckfabrikanten. 
In 2025 moeten ze 15% minder uitstoten, in 
2030 30%. Halen ze dat niet, dan mogen 
ze dit compenseren door zero-emissietrucks 
op de markt te zetten. De schatting is dat 
truckfabrikanten er voor 2025 30.000 
van moeten zien te verkopen. Zo niet, dan 
volgen hoge boetes.” 

Aarse  “Als je een rondje Europa 
zou doen, denk ik dat we in Nederland 
tamelijk goed op koers liggen. Voor zover 
ik weet zijn we de enigen die met zulke 
concrete eisen al bezig zijn voor stedelijke 

“In Nederland 
worden heel veel 
kopjes koffie 
gedronken met 
lobbypartijen.”
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#3  Hoe kun je  
de verduurzaming 
versnellen? 

  De enkele koploper in de 
transportsector doet aan showing 
ánd telling tegen het decor van 
de Erasmusbrug in Rotterdam. 
Geen onlogische plek: elektrisch 
goederenverkeer is bij uitstek 
geschikt is voor binnensteden.

bevoorrading. En in Nederland hebben 
we ook een Klimaatakkoord gesloten. 
Maar als je kijkt naar het Fit for 55-pakket 
van de Europese Commissie, dan zul je 
hier de eisen moeten aanscherpen om 
die verhoogde ambitie van 49 naar 55% 
CO2-reductie te kunnen realiseren. Daar 
gaan de gesprekken nu ook volop over. 
En sommige instrumenten kun je alleen 
op Europees niveau toepassen, zoals het 
Europese emissiehandelssysteem. Anders 
heb je geen gelijk speelveld.”

Veenstra “Uiteindelijk is een transitie 
niet meer dan een stappenplan. Een nieuw 
inzicht is: je hoeft niet de hele sector in één 
klap te vergroenen. Je kunt dat per segment 
doen. We brengen nu verschillende ritpro-
fielen in kaart. Te beginnen met korte ritten. 
Professioneel vervoer in de binnenstad; 
vuilnisdiensten, bezorgers enzovoort. We 
zetten de segmenten op een tijdlijn. De 
langste ritten, vrachtwagens die dwars door 
Europa crossen, zijn als laatsten aan de 
beurt. Wij werken als topsector samen met 
het CBS aan een publieke dataset, waarmee 
je gedegen analyses kunt maken. Wat ik 
ook zie is dat veel ondernemers er nog een 
beetje tegenaan hikken. Die snappen dat ze 
wat moeten doen, maar kijken het nog aan. 
Ik denk dat er een investeringssubsidie  
nodig is om dat te versnellen.” 

Baartmans “Nodig zijn nieuwe, slimme 
oplossingen voor de laadinfrastructuur. En 
voldoende capaciteit op het elektriciteitsnet 
en dat graag tijdig. Ik ben bang dat door 
alle inspraakregelingen en overlegstruc-
turen hier die trajecten lang gaan duren. 
Versnelling komt er ook als het aantrekkelijk 
wordt over te stappen. Je bent drie tot vier 
keer meer kwijt voor een elektrische truck 
dan voor een diesel. Totdat de prijs substan-
tieel daalt, moet Nederland ruimhartiger 
subsidiëren. Nu krijg je 40% van de meer-
kosten ten opzichte van een diesel terug. 
Maar alleen als je een subsidieaanvraag in 
de vorm van een enorm boekwerk indient 
en het geluk hebt dat de keus op jou valt. 
Dan nog zijn 60% van de meerkosten niet 
gedekt. Je moet de weinige eindklanten 
vinden die bereid zijn die voor hun rekening 
te nemen. Ik hoop dat er stappen komen 

in autonoom rijden. Dat gedeeltes van de 
snelweg zijn ingericht voor automated 
trucks en personenwagens. Dat zie ik als 
de volgende grote innovatie. Waterstof als 
brandstof voor wegtransport staat in de 
kinderschoenen. Wij hebben ermee getest 
en het is duur en de technologie nog te 
complex. Shell zet hier nu groot op in. Het 
zou kunnen dat mede daardoor waterstof 
een rol gaat spelen in de mobiliteit, ondanks 
dat het vanuit technisch oogpunt onlogisch 
is. Ik moet zeggen dat ik dat lastig vind. 
Overigens staan wij in contact met Shell 
over vraagstukken rond opladen, en het 
moet gezegd ‘ze denken en helpen daar 
geweldig mee’. Nog een kleine tip: voor 
het opladen van vrachtwagens zijn er nog 
bar weinig voorzieningen. Of ze zijn rottig 
gepositioneerd bij het station, waardoor 
wij er met niet kunnen staan zonder de hele 
entree inclusief bloemenstal te blokkeren.”

Aarse  “Transportondernemers 
hebben twee dingen nodig: genoeg geld en 
stroom. Aan beide is gebrek. In dat verband 
is het zorgwekkend dat de invoering van 
de vrachtwagenheffing is vertraagd. De 
bedoeling was 2023. De verwachting is 
nu 2026 of 2027. Het is natuurlijk goed 
dat de wet- en regelgever zorgvuldig 
is, maar het is fnuikend voor het tempo. 
Afgsproken is dat de netto-opbrengsten van 
de heffing terugkomen naar de sector om 
daarmee innovatie en verduurzaming van 
wegtransport te bekostigen. Door het uitstel 
loopt de transitie onnodig vertraging op. 
De constructie is overigens uniek. Ik denk 
zelfs dat we in Europa de enigen zijn die op 
deze manier de financiering vinden voor de 
ambities die we zijn aangegaan.”
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Veenstra “Uit een studie van het 
Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid 
van het ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat blijkt dat dertig jaar stimule-
ringsbeleid voor multimodaal vervoer niet 
effectief is geweest. Desondanks heeft het 
ministerie onlangs - tegen dit advies van 
de eigen kennisdienst in - opnieuw een 
subsidiepot klaargezet om transport van 
de weg naar spoor en water te krijgen. Die 
hardnekkigheid komt vermoedelijk door de 
veronderstelling dat wegvervoer het minst 
aantrekkelijk is qua duurzaamheid. Alleen 
die conclusie stamt uit verouderde inzichten. 
De vervoerswereld is behoorlijk veranderd. 
De binnenvaart heeft de afgelopen jaren 
heel erg zijn best gedaan om motoren 
niet te innoveren, terwijl het wegvervoer 
innoveert bij het leven. De euronorm van 
vrachtauto’s, de uitstootklasse, is nu Euro 6. 
Vergeleken met de Euro 1-klasse stoten deze 
97% minder stikstof uit. De uitstoot van 
fijnstof is de helft van Euro 4 en 5-motoren. 
En Euro 7 komt eraan. Dan komt er echt 
nauwelijks meer iets uit de knalpot. Alleen is 
dat tot veel beleidsmakers nog niet doorge-
drongen. Het blijft overigens een belangrijk 
punt. Ik vind dat je goed naar de mogelijk-
heden van andere manieren van vervoer 
moet kijken. Als topsector zetten we er met 
onderzoek zwaar op in.” 

Baartmans “Wij kijken daar absoluut 
naar en dat is voor een wegvervoerder 
ongebruikelijk. Het is ons bijna ’n keer 
gelukt om een transport van stenen via de 
elektrische binnenvaart te laten lopen in 
plaats van over de weg. De opdrachtgever 
zwichtte toch voor de lagere kosten. Maar 
het blijft ridicuul dat er twee Wit-Russische 
chauffeurs in Nederland bloemen komen 
ophalen en die naar Portugal rijden omdat 
het zo goedkoop is. Terwijl er een hogesnel-
heidsspoor ligt. Alleen is het niet efficiënt en 
betaalbaar. Er moeten investeringen komen 
in een goed georganiseerd Europees rail-
netwerk. Zolang wij in het transport zitten, 
wordt hier al over gepraat. Ik denk dat het 
pas gaat werken als je de CO2-uitstoot gaat 
beprijzen. Het draait wederom om geld. 
Deze sector is zo kostengedreven. Veel 
Nederlands transport is naar Oost-Europese 
vervoerders gegaan omdat chauffeurs daar 
goedkoper zijn. Rendementen zitten op of 
onder de nullijn. Los van een paar grote 
partijen is er weinig professionaliteit. Men is 
bezig met de waan van de dag. Daardoor 
is het innovatievermogen beperkt. Dan is 
er nog hobbyisme. Ze zijn verliefd op hun 
herriemakende vrachtauto. Vergeleken 
daarmee is een elektrische auto natuurlijk 
niet sexy. En zijn spoor of water onbekende 
werelden.”
 
Aarse  “In de afgelopen jaren is 
geprobeerd een zogenoemde modal shift 
te bewerkstelligen van de weg naar rail 
of water. Dat vinden wij niet zo logisch. 
Sommige mensen zeggen: verschuif 
alles naar binnenvaart en spoor, dan 
ben je van die vrachtwagens af. Dat 
zijn totaal verkeerde denkbeelden. Wij 
zeggen ‘gebruik zo goed als mogelijk alle 
modaliteiten, maar laat de markt het zelf 
uitmaken’. Er liggen overigens mogelijk-
heden en die moeten we zeker benutten. 
We gaan alle modaliteiten keihard nodig 
hebben om de groei in de vraag naar 
goederenvervoer de komende jaren te 
accommoderen. 

#4 Hoe kijkt de  
sector aan tegen 
de inzet van 
andere soorten 
vervoer, zoals 
spoor en water?

“Met Euro 7 komt er  
echt nauwelijks meer 
iets uit de knalpot.”

  Binnenvaartschip op de Waal 
bij Zaltbommel.
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TEKST MATTHIJS TIMMERS
BEELD DIRK JAN PINO

Dat roep je stoer op een verjaardag. Maar dan, wanneer de volgende auto 
er écht moet komen, weerhouden de spreekwoordelijke beren op de weg  
je van de noodzakelijke stap. Venster zet de grootste van die beren op een 
rij. En geeft munitie om ze uit de weg te ruimen.

ZO OVERKOM JE DE  5  BEREN OP JE WEG

De volgende 
wordt elektrisch!

“  Gemiddeld is  
de afstand van een 
autorit 19 kilometer.”

1  WIE A ZEGT…

Wie aan elektrisch rijden denkt, denkt vaak 
meteen aan het A-woord. Want Actieradius 
is toch de voornaamste sta-in-de-weg voor 
twijfelaars. Zeker wanneer die twijfel zich 
richt op dat ene moment in het jaar waarop 
je naar een zonnige vakantiebestemming 
wilt rijden. Een elektrische wagen met een 
kleine batterij haalt net de Belgische grens; 
zo’n 150 kilometer op een volle accu. Met 
een grotere batterij zijn afstanden tot 400 
kilometer te halen. Dat is randje Frankrijk, 
maar waar zijn daar de laadpalen?

... MOET OOK B ZEGGEN.
 
Want stel jezelf de vraag, hoe vaak rij je 
meer dan 150 kilometer aaneengesloten 
achter elkaar? Precies, die ene keer in 
het jaar. Verder zijn het vooral ritten van 
en naar werk. Of naar de sportclub. 
Gemiddeld is de afstand van een autorit 
19 kilometer, becijferde de ANWB in 2019. 
Voor een zomervakantie met een elektrische 
auto geldt: stippel je reis goed uit. Op 
Oplaadpunten.nl staan alle laadpunten  
in Europa. Dat worden er steeds meer.  
En bedenk: je reis is ook onderdeel van  
je vakantie. Niet haasten dus.
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3  DUUR IN AANSCHAF ...

Elektrische auto’s zijn duurder dan benzine-
auto’s. Voor een nieuwe elektrische midden-
klasser betaal je al snel tussen de 30.000 
en 40.000 euro. Een variant op benzine is 
al snel 5.000 tot 10.000 euro goedkoper. 
De reden: het kostbare accupakket. Voor 
dat bedrag kun je bijna je complete keuken 
laten verbouwen. Of op vliegvakantie.

... MAAR PER KILOMETER 
VAAK VOORDELIGER

De prijzen van benzine aan de pomp stijgen 
momenteel naar boven de 2 euro per liter. 
Omgerekend kost een kilometer rijden op 
benzine zo’n 14 cent (als je auto 1 op 14 
rijdt). Wat de liter is voor benzineauto’s, 
is de kilowattuur (kWh) voor elektrische 
auto’s. Snelladen, de minst voordelige maar 
wel de snelste manier van laden, kost 0,59 
euro per kWh, omgerekend zo’n 12 cent per 
kilometer. Thuis laden is voordeliger; 5 cent 
per kilometer.

2  DUURT LANG...

Knijp het vulpistool van de benzinepomp in 
en je tank is binnen anderhalve minuut vol. 
Dat doe je met een stekker niet na. Voor 
laden aan een openbare laadpaal moet je 
rekening houden met een laadtijd tussen de 
6 en 10 uur. 

... MAAR SNELLADEN KOMT 
IN DE BUURT.

Dat klopt. Maar de gemiddelde auto staat 
per etmaal 23 uur stil. Ruim de tijd dus om 
‘m op te laden voor de deur. En als je toch 
onderweg bent, zijn er bijvoorbeeld al meer 
dan 200 snellaadpunten van Shell langs de 
weg. Snelladen kost zo’n 20 minuten. Dat is 
inderdaad langer dan benzine tanken, maar 
precies lang genoeg voor dat ene zakelijke 
belletje, kopje koffie en toiletbezoek.

“  Bij een gemiddeld 
verbruik kost een 
kilometer 7 cent”
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5  SUBSIDIEPOT IS  
SNEL LEEG...

Aantrekkelijk, zo’n subsidiepot voor  
elektrisch rijden. Afgelopen jaar kreeg  
je € 4.000 terug bij een nieuw model,  
en € 2.000 voor een occasion. Binnen 
een week was echter de subsidiepot voor 
nieuwe auto’s leeg. De pot voor tweede-
hands elektrische auto’s na een half jaar. 

... MAAR VOOR 2022 IS  
DE POT GROTER.

Hoewel het subsidiebedrag naar beneden 
is teruggeschroefd (€ 3.350 terug voor een 
nieuwe), wordt het totale subsidiebedrag 
voor elektrisch vervoer wel hoger. In 2022 
zit er € 90 miljoen meer in de pot dan in het 
afgelopen jaar. Goed om te weten is dat de 
subsidie op de aanschaf na 2024 vervalt. 
Nog twee jaar om te beslissen dus.

4  OOK NIET DUURZAAM 
HOOR...

Klinkt duurzaam, elektrisch rijden. Maar zo 
groen is het ook weer niet. De productie van 
auto’s en accu’s zorgt voor veel CO2-uit-
stoot. Om nog maar te zwijgen over het uit 
de grond halen van mineralen zoals lithium, 
kobalt en grafiet voor de accu’s.

... MAAR DE MILIEU-IMPACT 
VAN EEN BENZINEAUTO IS 
HOGER.
Het is ontegenzeggelijk waar dat de 
productie en het gebruik van een elektrische 
auto impact hebben op het milieu. En ja,  
de accu heeft daar een aanzienlijk  
aandeel in. Maar de footprint van een 
benzineauto is nog altijd rond de 40% 
hoger. Een elektrische auto heeft een  
footprint van 32.300 kilo CO2 over de 
gehele levensduur, met een uitlaat is dat 
53.100 kilo. Dit blijkt uit onderzoek van 
Milieu Centraal.

“  De footprint van een 
benzineauto is nog altijd 
rond de 40% hoger.”
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TEKST MARCEL BURGER
BEELD ANP

Geluidsarm, milieu- 
vriendelijk en sinds dit 
najaar ook Made in 
Holland. Shell maakt in 
Amsterdam met partners 
Nordsol en Renewi eigen 
bio-LNG (Liquefied 
Natural Gas), met bijvoor-
beeld etenswaren die over 
de houdbaarheidsdatum 
zijn. Maar gaat bio-LNG 
de transportsector meer 
duurzaam op weg hel-
pen? Een kritische blik  
van Albert Heijns trans-
portexpert Peter 
Leegstraten en van 
Jacques Dam, professor 
LNG-technologie in de 
Energy Technology-groep 
van de TU Eindhoven.

GAS HELPT TRANSPORT 
VERDER OP WEG

De toekomst van 
bio-LNG-trucks  
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“Los van of je het hebt over gewone of 
bio-LNG, vloeibaar gas heeft ons een 
enorme kans gegeven in de bevoorrading 
van onze winkels zo’n tien jaar geleden”, 
zegt Peter Leegstraten, manager Transport 
Expertise bij Albert Heijn. “Doordat de 
LNG-trucks stillere motoren en bijna geen 
uitstoot hebben, konden we veel vroeger 
in de ochtend en veel later in de avond de 
bebouwde kom in dan wanneer we met 
dieseltrucks zouden rijden.”

Albert Heijn was in Nederland een van 
de pioniers in (gewone) LNG in het zware 
wegvervoer. In 2011 reden de eerste 
vrachtwagens van Nederlands grootste 
supermarktketen (marktaandeel circa 35%) 
vanuit de distributiecentra in Zaandam en 
Tilburg op vloeibaar natuurgas. Inmiddels 
rijden dagelijks 230 van de circa 1.000 
bevoorradingstrucks van vervoerders voor 
Albert Heijn op LNG. Allemaal bij partners. 
Albert Heijn coördineert de logistiek wel 
zelf, maar de uitvoering van het transport 
is uitbesteed aan 21 vooral grote en enkele 
kleinere transportbedrijven. Die bevoor-
raden niet alleen de Albert Heijn-filialen, 
maar ook de Etos-drogisterijen en Gall & 
Gall-slijterijen in Nederland.

De groei van het aantal LNG-trucks in het 
AH-wagenpark stabiliseert zich wat, consta-
teert Leegstraten. Maar daar kan Shell 
volgens hem zeker wat aan doen. “Bij LNG 
in het wegvervoer zijn we enorm afhankelijk 
van de wereldprijzen. Als je bio-LNG lokaal 
gaat produceren, moet je de prijs kunnen 
loskoppelen van die op de wereldmarkt. 
Ik heb gezien dat Shell en partners net 
de eerste eigen bio-LNG-installatie van 
Nederland hebben geopend in Amsterdam. 
Dat moet kansen geven om iets aan de prijs 
te doen.”

Bovendien is een flinke logistieke inzet 
nodig. “Eén tankstation voor bio-LNG 
betekent in de logistiek simpelweg géén 
tankstation. Daarmee ben je als vervoerder 
te kwetsbaar. Diesel kun je bij wijze van 
spreken op iedere straathoek krijgen, LNG 
niet en bio-LNG al helemaal niet. Dat is een 
obstakel.”

Geboortes
Toch heeft (bio-)LNG een streepje voor 
ten opzichte van andere alternatieven. 
“Waterstof zit nog vooraan in de ontwikke-
lingsfase. We zien de eerste geboortes van 
waterstofwagens links en rechts, met omge-
bouwde trucks. Maar we kunnen nog zeker 
niet 4 of 5 vrachtwagens achter elkaar op 
een tankstation in een uur tijd volgooien 
met waterstof en de weg op gaan. Of 
gemakkelijk een bereik van meer dan 1.000 
kilometer halen. Dit blijft nu beperkt tot een 
praktisch te gebruiken bereik van ruim 400 
kilometer. Voor de logistiek is die waterstof 
daarom nog veel te onbetrouwbaar en te 
moeilijk toepasbaar voor massale inzet in 
de transportoperatie.”

LNG daarentegen is volgens hem 
volwassen. “We rijden nu met de 4e of 
5e generatie LNG-trucks. Het concept is 
de afgelopen 10 jaar intensief beproefd, 
de vrachtwagens zijn beschikbaar en er 
is voldoende brandstofaanbod. LNG is 
geschikt voor de massa, zeker omdat het 
tanken bijna even snel gaat als met diesel.

“Eén tankstation voor 
bio-LNG betekent in 
de logistiek simpelweg 
geen tankstation.”

Wat is bio-LNG?
De afkorting LNG staat voor 
Liquefied Natural Gas, vloeibaar 
gemaakt gas. Meestal is dat aardgas, 
maar in het geval van bio-LNG gaat 
het om gas uit organisch materiaal, 
plantaardige resten bijvoorbeeld. 
Om bio-LNG te maken, zet de 
producent het organisch materiaal 
eerst om naar biogas. Dat bestaat 
uit ongeveer 60% methaan en 40% 
koolstofdioxide (CO2). Het omzetten 
gebeurt in een vergister. Nadat alle 
vervuiling eruit is gefilterd, krijgt het 
gas door afkoeling een vloeibare 
vorm. Dat maakt bio-LNG compact 
en eenvoudig te transporteren. De 
koninklijke opening van de eerste 
eigen bio-LNG-installatie van 
Nederland, in Amsterdam, van Shell 
en partners Nordsol en Renewi was 
14 oktober 2021.
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In 2030 gaat Albert Heijn een eerder 
geplande CO2-reducie van 50% op de 
transportoperaties waarschijnlijk al voorbij. 
Met onder meer bio-LNG tegen een betaal- 
baar tarief en met goede beschikbaarheid 
ervan kan dat volgens Leegstraten tot vijf 
jaar sneller. “Als we kunnen rijden op ons 
eigen voedselafval, dan is dat bovendien 
geweldig voor de circulariteit van ons con- 
cern. Een nagenoeg zero-emissie is niet 
alleen ons eigen doel, de klant verwacht 
dat ook van ons.”

Beperkingen
Jacques Dam is professor en LNG-des-
kundige van de TU Eindhoven. Welke 
brandstof je ook kiest, volgens hem moet 
je voor de milieuvriendelijkheid van de 
brandstof meerekenen hoeveel CO₂ je 
produceert in het productieproces en wat 
je ermee doet. De impact van bio-LNG op 
de energietransitie heeft volgens Dam zijn 
beperkingen.

“Voor de ‘eindgebruiker’ - bijvoorbeeld 
een verbrandingsmotor - maakt het niet 
zoveel uit waar de moleculen vandaan 
komen, maar voor de maatschappij is het 
absoluut van belang. Wat kan je nu echt 
duurzaam noemen? Haal je de basis voor 
je ‘groene’ brandstof uit Azië, Afrika of 
Amerika met dieselaangedreven schepen, 
dan is het een ander verhaal, dan wanneer 
je ‘natuurlijk ontstane’ biomassa gebruikt. 
Zelfs al produceer je de bio-LNG in een 
eigen installatie in Amsterdam. Maar ook 
met inheemse productie tellen de CO₂- en 
methaanemissies mee.” 

Elektrisch rijden
Het derde alternatief, vervoer op batte-
rijen, biedt volgens Leegstraten nu nog 
onvoldoende soelaas. “Elektrisch rijden 
is flink op weg naar volwassenheid, maar 
het duurt nog zeker vier jaar voordat deze 
aandrijfvorm sterk genoeg is voor echt 
grootschalige toepassing in het zware 
wegtransport.”

Het rijden met elektrische trucks vraagt een 
geheel andere benadering, stelt Leegs-
traten. “Dat vereist een systeem waarbij 
je de pauzetijden van de chauffeur en de 
laad- en lostijden moet zien te benutten om 
de batterij voldoende op te laden. Je wilt de 
uren van de chauffeur immers niet verliezen 
aan wachten op het tanken van energie.”

Volgens Leegstraten draait uiteindelijk alles 
om de chauffeur en hoe je die het best kunt 
inzetten. “Er is in heel Europa een tekort  
aan truckers. Bovendien gaat 55% tot 60% 
van transportkosten voor een concern als 
Albert Heijn op aan chauffeurs. Dus, welke 
techniek je ook kiest, het gaat erom hoe je  
de chauffeurs het best mogelijk kunt inzetten. 
Je wilt ze bijvoorbeeld liefst niet elke dag 
laten tanken, en zeker geen omweg laten 
maken om aan brandstof te komen.”

Vooruitzien
Beslissingen over overschakelen op een 
andere energiebron is ver vooruitzien, meent 
Leegstraten. Trucks gaan zeker 10 jaar mee, 
autotechniek heeft circa 8 jaar nodig om 
volwassen te worden. Dus bedrijven kopen 
nu de trucks die in 2030 over de Neder-
landse wegen rijden. Voor een transportbe-
drijf moet er dan geen enkele twijfel zijn over 
de te maken investering.

“Daar waar de overheid een omschakeling 
eerst steunt, haalt zij die later weer weg. 
Wil je vol gas voor schonere brandstof, 
dan moeten de vraagtekens volledig zijn 
weggehaald. Ook door de overheid. Ik 
ben stinkend jaloers op Duitsland, waar 
met accijnsverlaging en subsidie veel meer 
ruimte is voor groei van alternatieven voor 
het wegtransport. In Nederland ervaren we 
geen stabiel beleid; de subsidie voor LNG 
was halverwege het jaar al op. Voor steun 
aan bio-LNG is er nog geen duidelijkheid en 
evenmin voor steun aan investeringen voor 
elektrische trucks.”

“De keten moet 
uiteindelijk wel zelf 
de broek kunnen 
ophouden.”

Bio-LNG in de scheepvaart?
Shell wil bio-LNG niet alleen 
aanbieden aan het wegtransport, 
maar op termijn ook aan de scheep-
vaart. Zo is Shell betrokken bij de 
aanschaf van 40 binnenvaarttankers 
die op bio-LNG gaan varen. Jacques 
Dam, professor LNG-technologie in 
de Energy Technology-groep van de 
TU Eindhoven vindt dat geen simpele 
inkopper.

“De motoren in de scheepvaart gaan 
economisch en technisch zo’n 50 
jaar mee. Dus, de scheepsmotoren 
van 2050 zijn nu al twintig jaar in 
bedrijf. Je moet daarmee rekening 
houden in het aanbieden van soorten 
brandstoffen. En denk eraan dat 
een containerschip wel een paar 
maanden over de planeet zwalkt. 
Tenzij het vaart op diesel, is zo’n 
tocht op dit moment bij voorbaat 
problematisch.”
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Vloeken
Een well-to-wheel-benadering, dus de hele 
keten van productie en distributie tot de 
eindgebruiker, moeten we volgens Dam 
meewegen. “Natuurlijk verkregen biomassa, 
niet omgekapt bos, en een zo lokaal moge-
lijke productie voor bio-LNG zijn essentieel. 
 Anders wordt het begrip duurzame brand- 
stof als vloeken in de kerk. Bovendien moet 
de beschikbaarheid van bio-LNG, net als 
elektriciteit bij elektrisch rijden, royaal 
zijn. Als je te afhankelijk bent van locaties 
van laadpalen, dan gaat dat niet werken. 
Mobiliteit betekent snelheid, afgestemd op 
onze huidige logistiek van vervoer, zowel 
zakelijk als privé.”

Een snelle invoer van bio-LNG kan wel, 
maar niet als losse bron in de markt.  
“Meng je bio-LNG als component met 
gewone fossiele LNG dan is dat wel zo 
plezierig, omdat je niet gelijk heel grote 
hoeveelheden hoeft te produceren, je het 
direct kunt aanbieden en ruimte biedt aan 
een energietransitie.”

De professor pleit voor een cruciale, maar 
gematigde rol van de overheid. “Subsidie 
op groene brandstoffen kan goed zijn, maar 
ik ben van mening dat een keten uiteindelijk 
wel zelf de broek moet kunnen ophouden 
om te passen in het economisch bestel van 
Nederland.”

Niet emissievrij
Wat te doen met het klein beetje CO2 dat 
vrijkomt bij de productie en gebruik van 
bio-LNG? “Dat is nog steeds een moeilijk 
verhaal. Je kunt CO2 deels gebruiken 
en de rest ondergronds opslaan, maar 
vroeg of laat zijn de depots vol, zeker bij 
grootschalig gebruik van bio-LNG. LNG en 
ook bio-LNG mogen dan wel schoner zijn, 
maar ze zijn niet 100% emissievrij. Er moet 
nog een stap gezet worden om het echt 
duurzaam te kunnen noemen.”

Scan de QR-code voor 
een korte impressie over 
onze inspanningen voor 
opschaling van BioLNG.
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HET WIEL  
OPNIEUW  
UITVINDEN

De auto verandert. Met de komst van de 
elektrische auto vallen sommige veranderingen 
direct op. Een tankdop met een stekker, nauwelijks 
geluid en laadruimte onder voor- én achterklep. 
En de banden? Zijn die ook echt anders?  

TEKST PATRICIA VAN SCHIE
BEELD GETTY IMAGES

FACTCHECK OVER DE BANDEN  
VAN EEN ELEKTRISCHE AUTO

 1. ELEKTRISCHE AUTO’S 
HEBBEN ANDERE BANDEN

Nee, maar eigenschappen van 
elektrische auto’s beïnvloeden  
de keuze. 
Ten eerste zijn elektrische voertuigen (EV’s) 
doorgaans veel zwaarder door de grote 
accu. Een Mercedes S-klasse weegt zo’n 
1.900 kilo. Vergelijk dit met de elektrische 
Mercedes EQS, die 2.400 kilo weegt. 
Dat is zo’n 500 kilo meer gewicht dat de 
banden moeten dragen, iedere kilometer. 

Ten tweede heeft een EV flink veel 
vermogen en direct maximaal beschikbare 
trekkracht. Iedereen die in een elektrische 
auto heeft (mee)gereden herkent het gevoel 
dat de bestuurder direct alle kracht heeft 
om te accelereren. Sportief optrekken bij het 
stoplicht of snel inhalen vraagt meer van de 
banden van EV’s. 

auto maakt de band net zo veel geluid, 
maar binnen is meer comfort. Dat zal zeker 
de EV-rijder opmerken. 

Ander criterium voor autobandenkeuze is 
de rolweerstand. Bij een lage rolweerstand, 
is minder energie nodig om de auto 
 in beweging te houden, waardoor de 
actieradius toeneemt. Een iets mindere 
profieldiepte, een uitgekiend profielontwerp 
en het rubbermengsel brengen de automo-
bilist verder op een volle accu, of op een 
tank benzine.  

Tenslotte de stabiliteit. Elke band vervormt 
bij het sturen, zeker als je onverwacht 
moet bijsturen. Bij zwaardere auto’s zal 
die vervorming groter zijn en kost het 
sturen meer energie. Voor EV’s of andere 
zwaardere voertuigen valt de keus op 
stuggere of in vaktermen stabielere banden. 
 Deze banden hebben een stijvere con- 
structie aan de zijkant of aanpassingen  
aan het profiel. 

2. BANDEN VOOR EV’S  
ZIJN ALTIJD DUURDER

Nee, er is keuze genoeg in het 
bestaande assortiment. 
Het draagvermogen van de band moet 
voldoende zijn om het hogere gewicht te 
kunnen dragen. Er zijn recent high load 
capacity tyres op de markt gekomen. Met 
name geschikt voor EV’s, maar uiteraard 
ook voor zwaardere voertuigen met een 
traditionele verbrandingsmotor. 

Benzine- en dieselauto’s van Audi zijn vaak 
standaard uitgerust met banden die bij het 
rijden minder geluid veroorzaken in het 
interieur. Ook Tesla gebruikt banden met 
deze zogenoemde silent technology. Een 
laag schuim of een geluidsabsorberende 
rubberlaag in de ruimte tussen de band 
en de velg dempt het geluid. De fietser die 
langs rijdt, merkt geen verschil. Buiten de 
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Ton Coppus, marketingmanager bij Apollo 
Tyres van het Nederlandse bandenmerk 
Vredestein: “De markt voor speciaal voor 
EV’s ontworpen banden is nu nog relatief 
klein. Binnen het huidige assortiment zijn 
geschikte banden te vinden. Een band voor 
een elektrisch voertuig hoeft niet meer te 
kosten.”

3. ELEKTRISCHE AUTO’S 
STOTEN VEEL FIJNSTOF UIT

Ogenschijnlijk niet.
Remmen veroorzaakt fijnstofuitstoot.  Als 
remblokken tegen de remschijf drukken 
komen kleine stofdeeltjes vrij. Zo klein, dat 
ze in de categorie fijnstof vallen. Remmen 
van traditionele auto’s of EV’s verschillen 
niet veel. Echter, bij een EV kun je op ook 
op een andere manier remmen: met je 
gaspedaal. Laat je deze los, dan kan de 

elektromotor de auto afremmen en gebruik 
je de motor als dynamo. Regeneratief 
remmen wint energie terug en zal de auto 
vertragen. Zeker bij stadsritjes gebruik je 
door goed te anticiperen nauwelijks de 
remmen. Dat is niet alleen goed voor de 
actieradius, ook de fijnstofuitstoot zal dalen 
door de remmen minder te gebruiken.  

Maar we hebben het hier over de banden. 
Komt fijnstof ook vrij als banden slijten? Uit 
onderzoeken blijkt dat de deeltjes die vrij-
komen bij bandenslijtage iets groter zijn dan 
fijnstofdeeltjes, maar dit vereist nog meer 
onderzoek. “Je wilt elke vorm van slijtage, en 
daarmee uitstoot van slijtagedeeltjes, zoveel 
mogelijk voorkomen. Kies je voor een band 
met het juiste draagvermogen, dan zal de 
slijtage niet hoger zijn dan bij traditionele 
voertuigen. EV-rijders die het regeneratief 
remmen met de rechtervoet goed beheersen 
komen niet alleen verder op een volle accu, 
ze belasten de banden ook minder tijdens 
het afremmen”, aldus Coppus.

4. DE BAND VAN MOR- 
GEN ZIET ER ANDERS UIT

Deels.
Bij het vermalen van de silent technology- 
banden ontstaat door het schuim of het 
geluidsabsorberend rubber een plakkerige 
substantie die moeilijk te verwerken is. De 
vraag naar de band met minder interieur-
geluid zal toenemen. Een oplossing kan zijn 
de verwerkingsmethode aan te passen. Of 
het anders vormgeven van de geluiddem-
pende technologie in de band. 

De vraag naar XL-banden zal toenemen.  
De banden voor een EV zijn niet extra 
groot. De XL-markering staat voor extra 
load. De grote accu van de EV zit door-
gaans verwerkt in de bodemplaat. Het 
gewicht drukt op de zijwand van de 
banden. Een extra sterke zijwand in de 
band kan dit opvangen. 

De huidige banden zijn in eerste instantie 
ontwikkeld voor de traditionele markt. 
Coppus verwacht dat fabrikanten de 
toekomstige generaties banden in eerste 
instantie voor EV’s zullen ontwikkelen, met 
extra aandacht voor lage rolweerstand en 
laag rolgeluid.

5. EV’S ZIJN 
BANDENVRETERS

Daar heeft de rechtervoet van de 
bestuurder de meeste invloed op.
Uit veldonderzoek van Apollo Tyres blijkt 
dat bandenverbruik van een EV niet hoger 
is dan van een conventioneel aangedreven 
auto. Coppus: “Onze conclusie is dat de 
meeste EV-bestuurder zo ver mogelijk op 
de gevulde accu willen rijden en daardoor 
conservatiever rijden, gebruikmaken van 
regeneratief remmen en wat meer op de 
rechterbaan blijven.” 

De ANWB ziet wel meer gevallen van 
bandenpech. Dit is mogelijk het gevolg  
van het hogere koppel dan bij conventionele 
auto’s. Hierdoor slijten de banden van elek-
trische auto’s harder, zo is het vermoeden.
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Ongeveer de helft van de nieuw 
verkochte fietsen zijn in Nederland 
inmiddels elektrisch. Daarmee kan je 
lekker op pad. Bijvoorbeeld vanuit 
Amsterdam-Zuid naar het waterrijke 
recreatiegebied Het Twiske ten 
noorden van Amsterdam. Ongeveer 
17 kilometer, een korte stop op het 
pontje over het IJ en altijd wind mee 
met dank aan de niet hoorbare 
elektromotor. Heerlijk. Maar wat als 
je je vergeten bent de accu op te 
laden? Moet je dan zwaar trappend 
terug naar huis? Niet bij Het Twiske. 
Daar staat een laadpaal van Flower 
Turbines, zonder aansluiting op het 
elektriciteitsnet. Dat hoeft ook niet 
want de kleine windturbine en de 
zonnepanelen zorgen voor voldoende 
stroom zodat de fiets en fietser zich 
kunnen opladen in de natuur.

TEKST ROB VAN 'T WEL  BEELD BRAM WILLEMS

EVEN OPLADEN
IN DE NATUUR
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niet meer Tesla, maar de bescheidener Kia e-Niro als bestseller. 
Het aanbod aan elektrische auto’s neemt nu snel toe, maar 
mede door de nog hoge prijs kopen vooral zakelijke rijders 
deze auto’s. Tweedehands, bij uitstek de particuliere markt, is 
het aanbod nog erg beperkt. Wie weet dat de Nederlander 
gemiddeld in een auto van elf jaar oud rijdt, begrijpt dat het 
nog wel twintig jaar gaat duren voor we (bijna) allemaal in een 
stekkerauto rijden.

Ooit zei een Schiphol-baas tegen mij ‘Weet je, het is niet echt 
een probleem een nieuw Schiphol in de Noordzee te bouwen. 
Het echte probleem is dat we dan nog twintig jaar met het 
huidige Schiphol verder moeten’. Zo is het ook met de energie-
transitie. Je kunt boos zijn op de bedrijven die ons meer dan een 
eeuw lang fossiele energie hebben geleverd, maar de transitie 
is geen kwestie van temperament. We willen ons huis warm 
houden en tegen een redelijke prijs auto blijven rijden. Dat kan 
op termijn fossielvrij, maar de paradox is dat je daar nu en straks 
toch weer de fossiele mammoetbedrijven voor nodig hebt. Die 
hebben de kennis en de middelen. Ze kunnen wel vertrekken, 
maar ze kunnen niet weg. Het is niet anders, om een fossielvrije 
toekomst tot stand te brengen zullen Rob Jetten en Christianne 
van der Wal de koninklijke weg moeten volgen.

DOOR PAUL SCHNABEL

TOCH NIET  
MINDER  
KONINKLIJK

Het onverwachte en zelfs toegejuichte vertrek van de Shell-top 
staat symbool voor het breed gewenste afscheid van de fossiele 
brandstoffen. Het kan niet snel genoeg gaan. Het grootste pensi-
oenfonds wil niet meer beleggen in aandelen olie en gas. Op 
ongeduldig papier wordt de uitstoot van broeikasgassen steeds 
verder en sneller teruggebracht. Binnenkort moet iedere nieuwe 
auto elektrisch zijn. We gaan als land en per huis van het gas af. 

Dat gaat ook allemaal gebeuren. Het moet ook, want zelfs als 
het sneller gaat dan de politiek nu eist, zal het de verandering 
van het klimaat niet kunnen tegenhouden. Rob Jetten (Klimaat en 
Energie) en Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) gaan 
dat uiteraard toch proberen. Dat wordt moeilijk, want voorlopig 
worden er niet minder, maar juist steeds meer fossiele brand-
stoffen verstookt. Er is in de wereld nooit meer steenkool gebruikt 
dan in 2021. De vraag naar olie overtreft het aanbod en helaas, 
helaas, Groningen zal weer meer aardgas moeten leveren. En 
ja, steeds meer kan en gaat op stroom, maar driekwart van onze 
energie blijft voorlopig heel stoffelijk van karakter. Ga maar 
na, in Nederland levert gas bijna 45% en olie ruim 35% van 
de energie, steenkool bijna 10% en de rest komt voor rekening 
van zon, wind en kernenergie. Dan kan de Europese Commissie 
ineens wel vinden dat gas en kernenergie ‘groen’ zijn, de uitstoot 
van broeikasgassen wordt er niet minder om.  

Aan de auto is te zien hoe lang de weg naar fossielvrij ener-
giegebruik nog is. Van de negen miljoen personenauto’s in 
Nederland rijdt 80% op benzine. Diesel is op de terugtocht, 
maar niet veel meer dan 3% van de auto’s heeft een stekker, 
inclusief het aandeel dat ook nog een benzinetankje heeft. Van 
de nieuwe auto’s is wel bijna een kwart elektrisch, met in 2021 

Wie echt koninklijk is, heeft het steeds moeilijker, omdat hij of zij steeds 
minder mag. De Koninklijke maakt het zich juist gemakkelijker en verruilt de 
kroon voor het pond. Shell gaat naar Londen en Wassenaar huilt nu het huis 
van Ben van Beurden te koop staat. Want wat is Wassenaar nog zonder 
koning en Koninklijke?

“Er is in de wereld nooit 
meer steenkool gebruikt 

dan in 2021”

Shell colour swatches FC
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RACEN OP WATERSTOF
Scan de QR-code en bekijk de onthulling van de 
gloednieuwe Forze IX. De snelste waterstofraceauto 
ter wereld, ontworpen door de TU-studenten van 
Forze Hydrogen Racing.


