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Beste relatie,

De grote uitdaging de komende decennia – voor de samenleving, 
voor u en voor Shell – is oplossingen te vinden voor de toenemende 
vraag naar energie en tegelijkertijd minder CO2 uit te stoten. 

Bij alle bedrijven die actief zijn op het gebied van mobiliteit en 
transport, spelen de energie transitie en in ruimere zin duurzaamheid 
een rol. Wij denken dat versnelling van de energietransitie kansen 
biedt voor het bedrijfsleven en voor Nederland in het algemeen. 
Door te versnellen kunnen we koploper worden. Shell wil een actieve 
rol spelen in de transitie van het Nederlandse energiesysteem. 
Voor ons is de versnelling van de Nederlandse energietransitie een 
kans om de mogelijkheden die deze biedt te benutten. Wij staan niet 
alleen in deze ambitie.

De artikelen in deze uitgave van Refuel laten zien dat het onderwerp 
energietransitie heel erg leeft bij de bedrijven die geportretteerd zijn. 
Uiteraard is de keuze voor een schonere brandstof van groot belang, 
om serieus werk te maken van CO2-reductie. Opvallend is vooral de 
opmars van LNG bij bedrijven waarbij wegtransport core business is. 
Nu het kip-ei dilemma is opgelost, stappen logistiek dienstverleners 
in rap tempo over op LNG. Waarbij ik het verheugend vind om te 
lezen dat de besluitvorming om over te stappen is gebaseerd op 
wederzijds vertrouwen, een schoolvoorbeeld van reëel partnership.

Over verheugend gesproken: het is ons een genoegen om onze 
nieuwe klant ANWB/Wegenwacht in dit magazine aan het woord 
te laten in de vorm van een interview met Wegenwacht-directeur 
Eva-Marie Beij. 

Nu alle Wegenwachten tanken bij Shell-stations, moest ik aan een 
klassiek reclamespotje van de VW-kever denken. De commercial 
begint met een man die in een auto stapt en op dik besneeuwde 
wegen naar zijn werk rijdt. Met als voiceover: “Heeft u zich weleens 
afgevraagd hoe de chauffeur van de wagen met een sneeuwploeg 

naar zijn voertuig rijdt… deze 
chauffeur rijdt in een Volkswagen.” 
Aardige gedachte, mocht ik zelf met 
pech langs de weg staan, dat de 
Wegenwacht die op weg is naar mij, 
Shell-brandstof getankt heeft.

Fedde Wielenga
Sales Manager Fleet Solutions Nederland

Oplossingen voor de energietransitie

VOORWOORD
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Natuurlijk 
bijdragen aan  
een beter milieu

CO2-COMPENSATIE

De transitie naar een schoner en 
uiteindelijk emissievrij wagenpark 
vergt tijd. Overstappen op alternatieve 
brandstoffen is niet altijd mogelijk, wat het 
behalen van duurzaamheidsdoelstellingen 
bemoeilijkt. Sinds kort biedt Shell de 
service aan om de CO2-uitstoot van het 
wagenpark te compenseren. Na elke 
tankbeurt wordt de CO2-uitstoot berekend 
en verwerkt op de Shell Card factuur. 
Met deze bijdrage worden wereldwijde 
CO2-compensatieprojecten gesteund.

Eén pas voor tanken en laden

Rijden we in 
de toekomst 
op water?
Shell speelt een actieve rol in de 
transitie van het Nederlandse energie-
systeem en onderzoekt daarom de 
mogelijkheden voor nieuwe activiteiten. 
Zo wordt er een begin gemaakt met de 
aanleg van een netwerk van water-
stofstations in Nederland. Het gaat in 
eerste instantie om drie Shell-stations: 
twee in de regio Amsterdam en één in 
Pesse (Drenthe). Uiterlijk begin 2020 
zal waterstof verkrijgbaar zijn op deze 
Shell-stations.

Met de introductie van een nieuwe Shell Card is het niet 
langer nodig om verschillende passen in beheer te hebben 
voor het gemengde wagenpark. Deze kaart geeft toegang 
tot het Shell-netwerk én het complete openbare netwerk van 
laadpalen in Nederland, zoals bijvoorbeeld Shell Recharge 
op de stations. Alle transacties van tank- en laadbeurten 
worden overzichtelijk weergegeven op de Shell Card factuur.

ALTERNATIEVE BRANDSTOFFEN

SHELL CARD

Ook Shell rijdt LNG
Na de introductie van de eerste LNG-truck 
voor zwaar transport, heeft Shell besloten 
deze direct op te nemen in het wagen-
park. Alex van den Adel, Business 
Development Manager LNG: “Wij zijn 
er trots op om als eerste in Europa een 
LNG-truck in te zetten voor het leveren van 
brandstoffen aan ons netwerk.”

VERDUURZAMEN VAN HET 
WAGENPARK

Geïnteresseerd 
in deze nieuwe 
Shell Card voor 
tanken en laden?
Voor meer 
informatie belt u 
het Shell Customer 
Service Centre:  
0900-2022730 of 
neemt u contact op 
met uw Account 
Manager.
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Wegenwachten tanken bij Shell-stations

Europa’s beste 
wegenwacht 
innoveert en 
verduurzaamt 
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Wie kent de Wegenwacht niet? De pechhulp-organisatie heeft  
een fenomenale naams bekend heid die niet ver van de 100% zal  
liggen en een fantastische reputatie. Shell is er trots op dat de hele  
ANWB en ook de Wegenwacht met ingang van 1 september klant  
is geworden. Een gesprek over deze Nederlandse icoon met 
Eva-Marie Beij, directeur Wegenwacht.

A
l zo’n vijftien jaar is Eva-Marie Beij  
actief bij de ANWB, in verschillende 
rollen. In haar voorlaatste functie was ze 
regiomanager Noordwest Nederland  

voor de Wegenwacht. Als we haar spreken, is ze 
een kleine half jaar directeur van deze organisatie.

We kennen in Nederland allemaal  
de ANWB. U kent de organisatie  
van binnen  uit. Wat maakt de 
ANWB bijzonder?

“Wat het werk zo leuk maakt, is dat iedereen die je 
spreekt bij de ANWB op zijn of haar manier bezig is 
om goede dingen te doen voor de leden. Als vereni-
ging is dat ook ons primaire doel. Er zijn maar weinig 
organisaties die zo’n duidelijk beeld hebben ‘waartoe 
ze op aarde zijn’ dan de ANWB. De betrokkenheid 
om leden zo goed mogelijk van dienst te zijn, is uniek. 
Wat ik ook fijn vind, is dat het een divers bedrijf is.  
Er zijn altijd nieuwe ‘hoeken’ te ontdekken, zo hebben 
we onze reisdochters, verzekeringsbedrijf, winkels en 
grote IT-afdelingen. Onze Wegenwacht, de Alarmcen-
trale… je kunt het zo gek niet bedenken of we hebben 
het onder één dak. Ook om er te werken zijn er altijd 
nieuwe uitdagingen.”
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Kunt u, in het kort, iets 
zeggen over de omvang 
van de Wegenwacht?

“Er werken een kleine 4.000 mensen bij 
de ANWB, waarvan ongeveer 1.100  
bij de Wegenwacht. Zo’n 900 collega’s 
helpen mensen onderweg. Dit jaar hebben 
we opnieuw heel veel mensen kunnen 
helpen. Op basis van de huidige cijfers 
verwachten we dat het aantal pechgeval len 
waarbij we hulp bieden, zal oplopen tot 
1,2 miljoen. Een stijgende lijn, in verge-
lijking met vorig jaar.”

Wat zijn tegenwoordig  
de gemiddelde wachttijden 
als je met pech langs de 
weg staat?

“Mensen langs de snelweg worden  
gemiddeld binnen een half uur geholpen. 
Sta je op een andere plek, dan is de 
gemiddelde wachttijd drie kwartier. We 
geven voorrang aan mensen die langs  
de snelweg staan, omdat we hen daar  
om veiligheidsredenen zo snel mogelijk 
weg willen hebben. Voor hun veiligheid 
geven we telefonisch ook instructies: ga 
achter de vangrail staan, zorg dat alle 
inzittenden een veiligheidshesje dragen, 

zet de alarm lichten aan en verlaat de auto 
aan de rechterkant. Verder streven we er- 
naar dat negen van de tien auto’s rijdend 
verder kunnen. Hierop ligt onze focus.”

Wat zijn interessante ver - 
nieuwingen die u wilt delen 
met de lezers van Refuel?

“In enkele steden hebben we pechhulp  
met de fiets geïntroduceerd. Wegen-
wachten komen leden op de fiets - een 
ebike met aanhangwagentje of een  
e-bakfiets - te hulp in enkele steden.  
Dat is praktisch vanwege het drukke  
stads verkeer en milieuverantwoord met  
het oog op de leefbaarheid en lucht-
kwaliteit in stedelijke omgeving. Een 
andere vernieuwing heeft te maken met  
het hulp bieden bij een lekke band. Veel 
auto’s hebben tegenwoordig geen reserve-
wiel meer en de automobilist kan zelf het 
wiel niet meer vervangen. Omdat er een 
grote verscheidenheid is aan wielen  
van automerken en -types, was er geen 
universeel reservewiel. Auto’s met een 
lekke band moesten daarom opgehaald 
worden met een bergingswagen. Dat  
heb je liever niet. Daarom hebben we 
een wiel ontwikkeld dat in 90% van de 

Beste wegenwacht  
van Europa

De Wegenwacht is onderdeel van de 
Koninklijke Nederlandse Toeristenbond 

ANWB, de grootste vereniging van 
Nederland met 4,4 miljoen leden. 

Hoewel er concurrentie is van kleinere 
en grotere spelers, is de Wegenwacht 

onbetwist de grootste aanbieder 
van pechhulp in Nederland. Ook in 
internationaal verband, scoort de 

Wegenwacht goed. In september is  
de ANWB is voor het tweede jaar op 

rij als eerste geëindigd bij de competitie 
‘Beste wegenwacht van Europa’.  

Deze wedstrijd staat bekend als de  
‘EK voor wegenwachten’. 

Getrainde EHBO’ers
Minder bekend wellicht, maar evenzeer 
belangrijk is de rol die wegenwachten 
kunnen spelen om mensen te helpen  

die het slachtoffer zijn van ongevallen.  
Alle wegenwachten zijn getrainde  

EHBO’ers die volwaardige 
hulpverlening kunnen bieden, zoals 
reanimeren bij ademhalingsstilstand, 

bloedingen stelpen en wonden 
verbinden. Wegenwachten treden zo’n 
2.000 keer per jaar op om eerste hulp 
te bieden. Naast het op weg helpen 
van mensen met autopech, hebben 
wegenwachten dus ook nog een 

belangrijke maatschappelijke taak  
om gewonden te helpen en mogelijk 

levens te redden.

“ Verduur-
zaming is 
een van onze 
doelstellingen, 
waar Shell 
ook naar  
zal streven.”



Met name de 
pechhulpverlening 
van de Wegen-
wacht stelt extra 
eisen aan de 
dekkingsgraad 
van tankstations; 
dankzij het uitge-
breide netwerk van 
stations kan Shell 
hieraan voldoen.
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gevallen gemonteerd kan worden, zodat  
de bestuurder zijn of haar auto naar de 
dichtstbijzijnde garage of bandenleve-
rancier kan brengen. Nog een andere 
innovatie is de app waarop je kunt zien wat 
de wachttijd is. De app maakt zichtbaar 
welke wegenwacht je toegewezen hebt 
gekregen en je kunt letterlijk zien waar hij 
of zij zich bevindt. Dat maakt het wachten 
prettiger, omdat je het traject kunt volgen 
tot het moment dat je geholpen wordt.”

Welke stappen onderneemt 
de Wegenwacht op het 
gebied van duurzaamheid?

“Omdat we een toename van het aantal 
elektrische auto's verwachten, willen we 
als Wegenwacht zelf ook ervaring opdoen 
met elektrisch rijden. We hebben een 
aantal elektrische voertuigen aangeschaft. 
In Amsterdam rijdt een elektrische Nissan, 
die is uitgerust met een laadstation. Op 
Schiphol hebben we een e-Golf. Hoewel 
de actieradius van elektrische auto’s nog 
beperkt is, kun je ze wel op Schiphol  
in zetten, omdat daar geen grote afstanden 
afgelegd hoeven te worden. In Amsterdam 
hebben we een elektrische motor. De 
wegenwachters die daarop rijden, zijn  
er heel enthousiast over. Voorts hebben  
we in Rhoon een Hyundai-waterstofauto 
die daar gestationeerd is omdat er in die 
plaats een waterstofstation is. Ook over de 
waterstofauto zijn we tot op heden heel 
tevreden. We hebben al deze projecten 

geïnitieerd, omdat we ons bedrijf willen 
verduurzamen en onze leden willen onder-
steunen op dit gebied. Verduurzaming is 
een van onze doelstel lingen, waar Shell 
ook naar zal streven.”

Overstap naar de  
Shell Card? Just do it!

“Het is eigenlijk een once in a lifetime-
gebeurtenis, als je als Account Manager 

een overeenkomst kunt sluiten met de 
ANWB”, aldus Martijn van Winsen, 

Account Manager Shell Fleet Solutions. 
“Factoren die meewogen om voor 

Shell te kiezen, waren het netwerk van 
Shell-stations, de kwaliteit van onze 
brandstoffen, maatwerk aangaande 
informatiemanagement en en een 

slimme pricing waardoor ‘sturen’ naar 
specifieke Shell-stations niet meer nodig 
is. Met name de pechhulpverlening van 
de Wegenwacht stelde extra eisen aan 

de dekkingsgraad van ons netwerk. 
Aan deze eis konden wij met ons 

uitgebreide netwerk voldoen. Ook onze 
andere innovatieve diensten zoals CO2-
compensatie en diensten en producten 
voor elektrische voertuigen via de Shell 

Card, PIN & Chip tankpassen, Shell GTL, 
etc. hebben de interesse van de ANWB.” 
Eva-Marie Beij: “Via ons dochterbedrijf 
Logicx (vervangend vervoer, berging en 
transport; red.) hadden we overigens 

al ervaring met de Shell Card. Daarom 
vonden we, na een gedegen onderzoek 

naar de dekkingsgraad voor onze 
Wegenwachten, een pilot niet nodig. Wij 
dachten: just do it. Als Logicx tevreden is, 
durven we wel direct over te stappen.”



INTERVIEW

Iedereen die zich verdiept in de 
tolheffing-ontwikkelingen in Europa, 
zal regelmatig het buzzword ‘inter-
operabiliteit’ tegenkomen. Staan 
we aan de vooravond van grote 
veranderingen? Of is het verstandig 
om de verwachtingen te temperen? 
Ja, er is reden voor optimisme en ja, 
er wordt in Europa zeker voortgang 
geboekt, maar “geloof de hype 
niet”, is de boodschap van Eva 
Tzoneva, Shell‘s Global Services 
On the Road Manager. 
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Een expert die de ‘ins en 
outs’ van Europese Road 
Services kent
Eva Tzoneva startte in 1994 bij Shell als euroShell Card 
Sales Manager. In haar eerste functie introduceerde ze 
het de euroShell Card op de Bulgaarse markt. 
Verschillende functies later is ze nu actief voor Shell als 
Global Services On the Road Manager. Vanwege haar 
kennis en lange ervaring werd haar gevraagd om deel te 
nemen aan verschillende professionele organisaties. Zij is 
momenteel de voorzitter van AETIS – Association for 
Electronic Tolling and Interoperable Services en lid van de 
projectstuurgroep REETS (Regional European Electronic 
Toll Service). Ze vervult ook de rol als Global Card Services 
Development Manager bij Shell (de Shell Fleet Solutions-
divisie). Tzoneva is Pools/Bulgaars en heeft twee Masters 
– Transport Economics en Business Administration. Haar 
eerdere ervaring omvat onder meer de implementatie van 
Shell Fuel Card Acceptatie-deals voor de betaling van 
elektronische tolsystemen; in 2004 in Europa 
geïntroduceerd. Voorts vertegenwoordigde ze Shell in de 
CESARE III- en IV-projecten. 



“ Wij willen geen 
belofte doen die 
we niet kunnen 
nakomen, maar 
we kunnen wel de 
markt, en specifiek 
onze klanten, 
verzekeren dat Shell 
een leidende rol 
heeft in het proces 
en samenwerkt met 
de beste service 
providers.”
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D e Services on the Road-afdeling 
richt zich onder andere op tolbeta-
lingsoplossingen, btw- en accijns-

terugvordering en truckwash. Tzoneva 
vertegenwoordigt Shell bij verschillende 
tolheffingsinstanties, is een toonaange-
vende deskundige op het gebied van 
elektronische tolheffing en interoperabili-
teit, en heeft meer dan 25 jaar ervaring 
op het gebied van grensoverschrijdend 
vervoer. Een gesprek met deze expert 
over de stand van zaken.

Interoperabiliteit: waar 
staan we nu?
“Interoperabiliteit is het streven. We willen 
klanten die grensoverschrijdend goederen 
afleveren, en diverse landen in Europa 
doorkruisen, één OBU bieden voor 
een ‘Europa-brede’ oplossing tegen 
een betaalbare prijs, die betrouwbare 
technologie gebruikt, zonder administra-
tieve complicaties. Maar het is goed om 
te beseffen waar Europa vandaan komt. 
Italië was het eerste land waar elektro-
nische tolheffing werd geïntroduceerd, 
in het jaar 2000. Oostenrijk volgde later, 
in 2004. We komen uit een omgeving 
waar elke lidstaat, onder andere Italië, 
Oostenrijk, Frankrijk, Spanje, Portugal, 
een eigen nationaal systeem heeft om 
tol te heffen. Elk van deze landen heeft 
zijn eigen tolbox, OBU, die transport-
bedrijven moeten kopen of huren en 

Het verhaal in hoofdlijnen
Eén on-board unit, OBU, voor een ‘Europa-brede’ oplossing 
tegen een betaalbare prijs, die betrouwbare technologie 
gebruikt, zonder administratieve complicaties. Dat is het streven. 
Maar we hebben nog een lange weg te gaan. Realisatie van 
interoperabiliteit is een ingewikkeld proces, met technische, 
politieke en commerciële complexiteiten. Shell is nauw betrokken 
bij alle ontwikkelingen die plaatsvinden op het gebied van 
elektronische tolheffing en heeft informatie uit eerste hand over 
de ontwikkeling van de wetgeving. Eva Tzoneva, Shell Global 
Services On the Road Manager, is een expert die de ‘ins en 
outs’ van Europese Road Services kent en namens Shell actief is 
in diverse organisaties. Op basis van haar expertise waarschuwt 
ze voor onrealistische beloftes, zoals door sommige partijen 
gesuggereerd worden. In plaats van ‘gouden bergen’, kunnen 
Shell-klanten vertrouwen op een solide aanbod: ”Zodra er een 
oplossing is, zodra er een sluitend raamwerk is overeengekomen 
met een volgende lidstaat, zal Shell een van de eersten zijn om 
klanten een oplossing te bieden. In alle markten waar wij actief 
zijn, kunnen wij hierin voorzien. Voor sommige klanten zal dat 
een enkele tolbox zijn, maar het kan ook een combinatie zijn 
van enkele boxen. Als klant kunt u erop vertrouwen dat wij altijd 
een goed doordacht advies geven.”

installeren volgens verschillende proce-
dures. Dus een bedrijf dat in heel Europa 
opereert, heeft vijf, zes, tien of in extreme 
gevallen zelfs twaalf van deze OBU’s 
nodig. We hebben dus een lange weg te 
gaan, omdat er altijd nationale bedrijven 
zijn met nationale oplossingen. Invoering 
van interoperabiliteit zal dus niet van 
de ene op de andere dag plaatsvinden, 
omdat het niet mogelijk is om simpelweg 
een knop om te draaien, en te zeggen 
‘Okay, we vervangen gelijk alle tolkastjes 

E-tolling, EETS en interoperabiliteit-expert Eva Tzoneva:

“ Interoperabiliteit is het 
streven, maar geloof 
niet alle mooie beloftes” 



“ Shell biedt het 
beste advies, 
wat betreft 
de voortgang 
van de 
ontwikkelingen 
en de dekking 
– geografisch 
gezien.”
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die zich in de voertuigen van duizenden 
bedrijven in heel Europa bevinden’. Het is 
een ingewikkeld proces, met technische, 
politieke en commerciële complexiteiten.”

In hoeverre is Shell 
betrokken bij de 
beraadslagingen op 
Europees niveau?

“Shell is nauw betrokken bij alle ontwik-
kelingen die plaatsvinden op het gebied 
van elektronische tolheffing en we hebben 
informatie uit eerste hand over de ontwik-
keling van de wetgeving. We geven input, 
vanuit ons perspectief als dienstverlener, 
namens alle klanten waar we ons voor 
inzetten en die we vertegenwoordigen. 
Het proces is complex, omdat er verschil-
lende landen bij betrokken zijn en het 
meerdere technologieën betreft. Het gaat 
bovendien om bestaande en nieuwe 
systemen, zoals de recentelijk ontwikkelde 
elektronische tolsystemen in Bulgarije en 
Slovenië. Daarnaast zijn er meer systemen 
in ontwikkeling. Wij zijn daar nauw bij 
betrokken, of anders gezegd, behoren 
tot de voorhoede met betrekking tot al 
deze ontwikkelingen. We hebben veel 

klanten uit heel Europa die onze huidige 
oplossing gebruiken. En Shell denkt al 
mee over interoperabiliteit vanaf het prille 
begin. We waren de eerste op de markt 
die tussen 2008 en 2010 interoperabili-
teit tussen Frankrijk, Spanje en Portugal 
hebben aangeboden. We waren ook de 
eerste die België in 2016 toevoegde. 
Op korte termijn voegen we meer 
landen toe aan de diverse elektronische 
oplossingen die we hebben: Oostenrijk, 
Italië en naar verwachting over niet al 
te lange tijd ook Duitsland. Samen met 
onze partners biedt Shell een robuuste, 
betrouwbare, scherp geprijsde en zich 
snel verder ontwikkelende oplossing om 
tol te betalen in heel Europa. We zijn met 
één partner begonnen en bieden klanten 
inmiddels meerdere oplossingen om één 
OBU-dekking te hebben voor verschillende 
Europese landen. Rond 2019 zullen we 
een nog groter deel van Europa kunnen 
bestrijken waar belangrijke routes liggen 
voor het vrachtverkeer.”

Shell is tamelijk terug-
houdend in de communi-
catie, terwijl andere organi-
saties heel uitgesproken 
zijn en de indruk wekken 
dat ze verregaande vereen-
voudiging kunnen bieden.
“Sommige concurrenten zeggen dat ze 
een tolbox hebben die wellicht al dit 
jaar of begin volgend jaar een oplossing 
biedt, bijvoorbeeld voor Duitsland. Ik zou 
niets liever willen, maar ik beschouw dit 
als een voorbarige belofte. Veel ontwik-
kelingen zijn niet enkel afhankelijk van 
de wens of de technische competentie 
van een service provider. Ze zijn onder-
worpen aan een tweerichtingsproces van 
onderhandeling en certificering. Op dit 
moment zijn er verschillende bedrijven 
die het certificeringsproces met succes 
hebben doorlopen; ze zijn te vinden op 
de ASECAP-website (European Associa-

European Electronic Toll Service (EETS)
De tolmarkt in Europa is enorm. De totale markt heeft een omvang van 
ongeveer 50 miljard euro. Alleen al in Duitsland is de tolmarkt groter 

dan 5 miljard euro. Het is dus geen verrassing dat elke Europese 
lidstaat zelf tol heft of een particulier bedrijf, een concessiehouder, 

heeft gemachtigd om namens de lidstaat tol te heffen. Hierdoor is het 
begrijpelijk dat alle landen in de Europese Unie die tol heffen, hun 
eigen systeem gebruiken voor de betaling van tolgelden, maar dit 

heeft een keerzijde. Het gebruik van verschillende systemen leidt tot 
extra kosten, administratieve lasten en tijdverlies. De Europese Unie 
(EU) heeft daarom besloten om de European Electronic Toll Service 
(EETS) wetgeving in te voeren. EETS draagt bij aan het stroomlijnen 
van de dagelijkse transportoperaties en administratie, verbetert de 

doorstroming van het verkeer en zorgt voor afname van de congestie. 
De EU-wetgeving, Richtlijn 2004/52/EG, voorziet in de oprichting van 

EETS, en is erop gericht om gebruikers in staat te stellen om met een 
enkel contract en één boordcomputer die geschikt voor elektronische 

tolregistratie (on-board unit ‘OBU’, tolkast of tolbox), elektronisch tol te 
betalen in de EU-landen met een tolsysteem.



“ Shell is nauw 
betrokken bij 
alle ontwik-
kelingen die 
plaatsvinden 
op het gebied 
van elektroni-
sche tolheff-
ing en heeft 
informatie uit 
eerste hand.”
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tion of Operators of Toll Road Infrastruc-
tures; red.). Deze bedrijven zijn begonnen 
met het aanbieden van een oplossing met 
één tolbox, maar dat is alleen mogelijk 
in samenwerking met de lidstaten, zoals 
bijvoorbeeld Duitsland. De voltooiing van 
het certificeringsproces en het onderhan-
delingsproces is niet alleen afhankelijk 
van de service provider om een contrac-
tueel kader tussen individuele dienstverle-
ners en de lidstaat tot stand te brengen, 
maar is ook afhankelijk van de bereid-
heid en behoefte van de respectieve 
lidstaat. Een noodzakelijke voorwaarde 
om de service aan de eindgebruiker 
aan te kunnen bieden. Stellen dat bedrijf 
a, b, c… een dienst kan leveren in een 
nieuw land, zonder de autorisatie van 
die lidstaat, en zonder afronding van 
het certificeringsproces, beschouw ik als 
een onverantwoordelijke voorstelling van 
zaken en een misleiding van de markt. 
Feitelijk zien we dat sommige bedrijven 
zoiets dergelijks beloven. Wij willen 
geen belofte doen die we niet kunnen 
nakomen, maar we kunnen wel de markt, 
en specifiek onze klanten, verzekeren dat 
Shell een leidende rol heeft in het proces 
en samenwerkt met de beste service 
providers.”

Wat kan Shell Fleet 
Solutions hun klanten 
bieden?

“Zodra er een oplossing is, zodra er een 
sluitend raamwerk is overeengekomen met 
een volgende lidstaat, zal Shell een van 
de eersten zijn om klanten een oplossing 
te bieden. In alle markten waar wij actief 
zijn, kunnen wij hierin voorzien. Maar dat 
kunnen we niet bieden vóór dit raamwerk 
er is. Dus in de ‘race’ wie is beter is, wie 
slimmer is en wie sneller is, zijn we goed 
gepositioneerd en vertrouwen we op onze 
ervaring en de partnerschappen die we 
hebben. We bieden het beste advies, 
wat betreft de voortgang van de ontwik-

kelingen en de dekking – geografisch 
gezien — maar ook vanuit het oogpunt 
van de klant, gebaseerd op het uitgangs-
punt dat alle klanten verschillend zijn. 
We weten dat elk van onze klanten anders 
is, andere behoeften heeft, verschillende 
eigen klanten heeft en actief is in verschil-
lende landen. Daarom zijn onze account 
managers en de medewerkers van ons 
Customer Service Centre optimaal in 
staat om klanten advies te geven over de 
oplossing die het beste aansluit op hun 
behoeften. Voor sommige klanten is dat 
een enkele tolbox, maar het kan ook een 
combinatie zijn van enkele boxen. Als 
klant kunt u erop vertrouwen dat wij u 
altijd een goed doordacht advies kunnen 
geven, zonder gouden bergen te beloven. 
Beloftes die te mooi lijken om waar te zijn, 
zijn meestal ook te mooi om waar te zijn.”

Een netwerk van organisaties, een gezamen-
lijke inspanning, één doel: interoperabiliteit

Diverse organisaties streven naar interoperabiliteit in heel Europa. 
Shell is nauw betrokken bij deze inspanning. Een van deze 

organisaties is ASECAP (de European Association of Operators of Toll 
Road Infrastructures). ASECAP verenigt een groot aantal toll operators 
(private snelwegen). Een andere organisatie waar Shell nauwe banden 

mee onderhoudt, is de Stockholm Group. Deze organisatie verenigt 
ook landen waar tol geheven wordt, maar dit zijn landen met een 
openbaar wegennetwerk, eigendom van de staat. De Stockholm 

Groep bestaat uit leden zoals Duitsland, Nederland en Polen. Naast 
de belanghebbenden van tolheffende instanties en toll operators, 
werkt Shell nauw samen met de Europese Commissie. De politiek 

onafhankelijke uitvoerende tak van de EU stelt wetgeving voor als het 
gaat om de interoperabiliteit van elektronische tolheffing. Een zeer 

belangrijke belanghebbende bij de Europese Commissie is directoraat-
generaal DG Move (directoraat-generaal voor mobiliteit en vervoer). 
Met DG Move, ASECAP en de Stockholm Group werkte Shell samen, 
als onderdeel van een samenwerkingsverband genaamd AETIS – de 
Association for Electronic Tolling and Interoperable Services. Deze 
organisatie van elektronische tolproviders werkt nauw samen met 

ASECAP en de Stockholm Group. AETIS voert een project uit dat erop 
gericht is interoperabiliteit van elektronische tolheffing in heel Europa 
tot stand te brengen: het gebruik van één tolbox, dat in het voertuig 
is geïnstalleerd – meestal vrachtwagens – waarmee tol kan worden 

betaald in verschillende Europese lidstaten.
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Arjan de Jong, Manager Groepage en Vervoer CB:

“ We willen alle 
trekker-trailers 
vervangen door 
LNG-trucks”

“ Wij besparen zo’n 15% 
CO2. Dat zie je ook terug  
in het dieselgebruik.”



Het roer moet om. In oktober bracht het IPCC, het Intergovernmental 
Panel on Climate Change van de Verenigde Naties, naar buiten dat 
er ‘snelle, verstrekkende en nooit eerder vertoonde veranderingen’ 
nodig zijn om de mondiale opwarming niet verder te laten oplopen 
dan 1,5 graden. Om dit te realiseren, moet de CO2-uitstoot drastisch 
omlaag. Het kabinet streeft naar 20% reductie in 2020 ten opzichte 
van 1990. CB is nog ambitieuzer en neemt maatregelen voor 30% 
CO2-besparing in dat jaar en 70% fijnstofreductie. 

CB is ambitieus op het 
gebied van duur-
zaamheid en neemt 
maatregelen voor 
30% CO²-besparing 
in 2020 en 70% 
fijnstofreductie.
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D
e energietransitie staat bij ons 
hoog op de agenda”, zegt Arjan 
de Jong, Manager Groupage 
en Vervoer bij logistiek dienst-

verlener CB. “Op het gebied van duur-
zaamheid willen we ons geen koploper 
noemen. Dat kan ik niet staven, maar met 
overtuiging durf ik wel te stellen dat we 
tot de kopgroep behoren. We zijn ‘slim 
en schoon’, ik steel deze kwalificatie 
een beetje van de stad Amsterdam. Een 
schoolvoorbeeld van een slimme oplos-
sing, is het duurzaamheidsinitiatief dat 
we geïmplementeerd hebben, waarbij we 
nauw samenwerken met vervoerspartners 
die vroeger concurrenten van ons waren.”

Rendement  
en duurzaamheid
Het duurzaamheidsinitiatief begon als een 
efficiency-operatie: “We werden aan het 
denken gezet toen we fashion collega’s 
zagen die met busjes winkelstraten bevoor-
raadden, terwijl wij met bakwagens 
bezorgden. Onze bakwagens waren 
voor 95% gevuld met grote zendingen. 
Maar die kleine zendingen, die maar 
een klein deel van het volume innamen, 
waren zo’n 35% van de zendingen en 
misschien ook wel 35% van de tijd.” 
Met dit inzicht gingen De Jong en zijn 
team rekenen en groeperen en werd 
besloten 35% van de zendingen uit te 
besteden aan vervoerspartners: “Eén tot 
vier pakketten is voor de pakketvervoerder. 
Vijf tot acht pakketten is het meest gunstig 

voor bezorging met een busje. Vanaf 
acht pakketten, een halve pallet, is een 
bakwagen efficiënt. Boven drie pallets 
spreek je over volumevervoer, dan is een 
trailer met oplegger de meest logische 
keuze.” De meest efficiënte verdeling over 
de verschillende voertuigen bepaalt CB met 
een eigen optimalisatiesysteem, waarbij 
gebruik wordt gemaakt van machine 
learning IT-techniek. Een prachtig systeem 
dus om de kosten omlaag te brengen, maar 
wat betekent dat voor duurzaamheid? Het 
vernuft van de exercitie is tevens dat kosten 
en duurzaamheid direct gerelateerd zijn:  
“De tarieven per zending van vervoers-
partners zie ik als CO2-gebruik. Dat is de 
duurzaamheidsfactor. Immers: een  
vervoerder berekent lagere prijzen voor 
zendingen die goed in zijn netwerk pas-
sen. Als iets goed in het netwerk past,  
dan kost dan minder CO2. Hier komen 
rendement en duurzaamheid bij elkaar.”

15% CO2-besparing
Met de optimalisatie is CB wereldwijd 
uniek, voor zover De Jong weet. “Wij  
besparen zo’n 15% CO2. Dat zie je ook 
terug in het dieselgebruik. 15% minder 
diesel levert, op een aanvankelijk totaal-
volume van 1,8 miljoen liter, een bespa-
ring op van 270.000 liter.” Door de om-
slag in denken, werkt CB nu samen met 
tijdschriftenleverancier Audax: “Voorheen 
onze ‘nummer één concurrent’, nu onze 
strategische vervoerspartner. Wij besteden 
per jaar 100.000 zendingen aan hen uit. 
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Zij rijden met busjes, die minder CO2  
uitstoten dan onze grote wagens, en  
hoeven in misschien wel 60.000 van de 
gevallen geen meter om te rijden, omdat 
ze bij de boekhandels waar ze onze  
pakketten afleveren ook moeten zijn voor 
de aflevering van hun tijdschriften. Een 
fantastisch verhaal!”

Rijgedrag chauffeurs
Ook met een ‘driver performance  
program’ vermindert CB de CO2-uitstoot. 
Daarvoor gebruikt CB een systeem dat een 
eerlijk vergelijk tussen chauffeurs mogelijk 
maakt, ongeacht het voertuig waarin een 
chauffeur rijdt, het merk/model en de  
routes. Het model meet uitsluitend het  
rijgedrag met betrekking tot stationair 
draaien, cruise control, uitroltijd, rem-
gedrag, hard remmen en hard optrekken. 
“We kijken vooral naar de top vijf en  
de vijf slechts presterende chauffeurs.  
De beste chauffeurs kunnen de minder 
presterende collega’s coachen. Zuiniger 
rijden vereist anti ciperend rijgedrag.  
Dat bevordert ook de veiligheid, naast 
duurzaam dieselgebruik minstens zo’n 
belangrijke drijfveer. De CO2- en diesel-
besparing is circa 3%: een additionele 
afname van 54.000 liter.”

Shell GTL Fuel en LNG
Een duurzame brandstof die CB al  
jarenlang gebruikt, is Shell GTL Fuel. 
“Deze brandstof is wat duurder, hoewel 
het prijsverschil met conventionele diesel 
me heel erg meevalt. We gebruiken GTL 
voor circa 60% van de kilometers die we 
in de Randstad afleggen, om de lokale 
emissie in een dichtbevolkt gebied te 
beperken.” CB ziet ook goede mogelijk-
heden voor LNG als transitiebrandstof: 
“Inmiddels is onze eerste LNG-truck gele-
verd. Die gebruiken we voor een pilot, 
onder meer om te testen of er geen ver-
schil is in rijeigenschappen, brandstofver-
bruik of betrouwbaarheid in vergelijking 
met een dieseltruck, zoals de leverancier 

claimt. Als de pilot positief is, willen  
we volgend jaar al onze trekker- trailers, 
zeven stuks, en de LZV (langere en  
zwaardere vrachtauto; red.) vervangen 
door LNG-trucks. Wat betreft het beperkt 
aantal tanklocaties verwachten we geen 
groot probleem. Onze trekker-trailers  
rijden tamelijk vaste routes en de LNG- 
stations liggen op gunstige locaties.”

Bakfiets en fietskoeriers
Met het oog op de energietransitie treft  
CB ook tal van kleine maatregelen. Arjan 
de Jong haalt een bescheiden, maar  
sympathiek initiatief aan: “Culemborg  
ligt heel dicht bij onze centrale vestiging. 
Omdat de vrachtwagens vertrekken vóór 
de openingstijden van de winkels die wij 
beleveren, bezorgen we pas op de terug-
weg bij deze adressen. Voor deze klanten 
voelt dat vreemd. Daarom gaan we in 
Culemborg pakketten bezorgen met een 
bakfiets. Als berijder nemen we iemand 
aan met afstand tot de arbeidsmarkt, ook 
op deze manier willen we onze verant-
woordelijkheid nemen. En we zetten de 
bakfiets alleen in als het redelijk fietsweer 
is, dat vind ik ook sociaal.” In Amsterdam 
gaat CB fietskoeriers inzetten voor kleine 
zendingen. CB wil tevens investeren in een  
elektrisch busje, eveneens voor bezorging 
in Amsterdam. Deze zijn echter zeer moei-
lijk bestelbaar. Voor de belevering van de 
flagship store van een grote fashion-klant 
wil De Jong de LNG-truck inzetten. 
Hij prijst dit grote fashionmerk, omdat 
deze klant niet alleen duurzaamheid eist 
van vervoerspartners, maar ook bereid is  
CB enigermate tegemoet te komen in de 
kosten die hiermee verbonden zijn. Met  
al deze maatregelen gaat CB voldoen aan 
het vrijwel emissieloos beleveren van 
Amsterdam in 2020.

“ Dan doen we het toch 
zelf…”

Arjan de Jong sluit niet uit dat waterstof 
ook in de vervoerssector een grote rol gaat 

“ Onze eerste 
LNG-truck is 
geleverd. Die 
gebruiken we  
voor een pilot”



Arjen de Jong:
“ Als de pilot met de 
LNG-truck positief 
is, willen we vol-
gend jaar al onze 
trekker-trailers, 
zeven stuks, en 
de LZV vervangen 
door LNG-trucks.”
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spelen. Maar voorlopig is dat nog niet  
aan de orde: “Ik zie dat de komende drie 
jaar nog niet gebeuren. Mocht dat wel 
aantrekkelijk zijn, dan zijn we bereid, om 
op basis van een goede business case, 
over te stappen op waterstof of een andere 
adequate zero-emission oplossing.” De 
Jong ziet voor de nabije toekomst ook 
mogelijkheden voor vervoer met elektrische 
voertuigen. In dit kader noemt hij een 
opmerkelijk en gedurfd plan: “De grote 
truckfabrikanten kunnen op korte termijn 
nog geen elektrische truck leveren. Wij 
hebben toen gezegd: als de leveranciers 

niet kunnen leveren, doen we het toch 
zelf.” Met een bevriende relatie die een 
bedrijf heeft voor reparatie van elektrische 
heftrucks, is De Jong bezig om zelf een 
elektrische truck te bouwen. “Wij zijn bezig 
met de ombouw om de truck te voorzien 
van een elektrische aandrijflijn.” De Jong 
helpt zelf mee om het plan te realiseren: 
“Hadden we vandaag dit gesprek niet 
gehad, dan was ik nu aan het sleutelen 
geweest. We zijn al heel ver. Fantastisch 
om aan zo’n project mee te werken. 
En geweldig dat we bij CB de ruimte en de 
autonomie krijgen om zoiets op te zetten.”

“ De CO2- en diesel -
besparing is circa 3%: 
een additio nele afname 
van 54.000 liter”



A B C

Creditnota

Factuur

3

1

Locatie-
beheerder

2

1.  De slimme laadpalen 
van NewMotion kunt u 
op afstand monitoren en 
beheren. Alle bezoekers 
en medewerkers kunnen 
op optimale snelheid 
laden. Met een laadvermo-
gen van 22 Kwh zijn de 
laadpalen van NewMotion 
geschikt voor alle soorten 
elektrische auto’s. Het is 
niet nodig om de netaan-
sluiting op te waarderen. 
De beschikbare stroom 
wordt door NewMotion 
laadpalen op een dyna-
mische wijze onderling 
verdeeld. Bovendien zijn 
montage en kleuren (bij-
voorbeeld de kleuren van 
uw bedrijfslogo) volledig 
naar wens aan te passen. 

2.  U kunt de gegevens van de laadpassen en 
laadpunten op elk gewenst moment bekijken, 
bewerken en beheren via uw eigen persoon-
lijke dashboard in uw myNewMotion account. 
U krijgt online inzicht in relevante gegevens 
zoals CO2-besparing, laadtijden en het aantal 
laadsessies. U kunt zelf de tarieven instellen 
voor het gebruik van de laadpalen. Bijvoor-
beeld, gratis voor mede werkers en betaald 
voor gasten. 
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ENERGIETRANSITIE

Slimme laadoplossingen voor bedrijven

Intelligente laadpalen 
en laaddiensten van



A B C

Creditnota

Factuur

3

1

Locatie-
beheerder

2 3.  Bij het opladen van elektrische 
voertuigen moet de verbruikte 
elektriciteit natuurlijk worden 
betaald. NewMotion regelt  
de facturatie en creditering 
van transacties, en zorgt dat 
de juiste personen betalen en 
betaald krijgen.
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I
n combinatie met NewMotion’s intelligente laaddiensten bieden 
cloud-verbonden laadpalen een laadoplossing die perfect aansluit 
bij de behoeften van bedrijven. Slimme technologie houdt het 
gebruik bij en zorgt voor reisplanning, kostenbeheer en evenwich-

tige belasting van het elektriciteitsnet.

De flexibele, schaalbare oplossingen van NewMotion zijn ideaal voor 
zowel locatie-eigenaren als bedrijven, aangezien de infrastructuur voor 
slim opladen kan meegroeien met de groeiende vraag naar elektrische 
laadpunten en veranderende technologie.

Slim laden
Een slim laadpunt is verbonden met het internet en voorzien van cloud-
gebaseerde beheersoftware. Statische laadpunten staan daarentegen op 
zichzelf en beschikken niet over een netwerkverbinding of beheersoftware. 
Slimme laadpunten kunnen op afstand worden gestart, gemonitord en 
beheerd. Een infrastructuur met slimme laadpunten zal leiden tot aanzien-
lijke kostenbesparingen ten opzichte van statische laadpunten die niet 
verbonden zijn met elkaar. 

Wat verstaat NewMotion onder een slimme laadoplossing? ‘Slim’ wil 
zeggen dat oplaad-, betaal- en informatiefuncties allemaal beschikbaar 
zijn via één laadpunt en eenvoudig toegankelijk zijn via een online portal.

Meer informatie over de slimme laadpalen van NewMotion:   
www.shell.nl/newmotion

Naarmate meer elektrische voertuigen op de weg 
komen, zal de noodzaak tot opladen steeds groter 
worden. NewMotion, een dochteronderneming 
van Shell, levert slimme, toekomst bestendige 
laadoplossingen voor zakelijke locaties. 

Een infrastructuur met slimme laad  punten zal leiden tot  
aan zienlijke kosten besparingen ten opzichte van statische 

laadpunten die niet verbonden zijn met elkaar.
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Rob van Opzeeland, DGA/directeur Kivits:

“  Als het kan 
kiezen we  
voor de groene 
variant”

Sinaasappels in een netje. Appels  
op een schaaltje met stretchfolie. 
Afge zien van de laatste distributie-
kilometers speelt Kivits een belang rijke 
rol om deze en vele andere verse 
producten in supermarkten te krijgen, 
inclusief de verzorging van de ver-
pakking en het stickertje op de folie. 
Een portret van een logistiek specialist 
in verse product en met veel aandacht 
voor duurzaamheid.



Rob van  
Opzeeland: 

” Hoewel ik LNG zie 
als een tussenfase, 
verwacht ik wel 
dat LNG voor 
een relatief lange 
periode een goede, 
kosten-efficiënte 
oplossing is  
voor het middel-
zware en zware 
wegverkeer.”
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K
ivits is een familiebedrijf. 
DGA’s zijn Rob en Simone van 
Opzeeland-Kivits, waarmee zij 
alweer de derde generatie zijn 

die leiding geven aan het bedrijf. Het 
bedrijf werd opgericht in 1945 en begon 
als handelsbedrijf in groenten en fruit. 
In 1972 startte Kivits met de levering 
van groenten en fruit aan supermarkten. 
“Mijn vrouw en ik hebben in 2001 de 
dagelijkse leiding overgenomen”, vertelt 
Rob van Opzeeland. “We namen het 
besluit om te stoppen met de handel en 
ons volledig te richten op logistiek. We 
hebben nu twee hoofdproductgroepen: 
groenten en fruit en generiek koelvers. 
We voegen waarde toe in de gehele 
keten, van producent tot retailer.” Kivits 
heeft gekoelde opslag in de driehoek 
Waalwijk – De Meern – Barendrecht en 
exploiteert tien koelmagazijnen. “En we 
hebben een vloot van meer dan honderd 
gekoelde wagens en werken met een 
flexibele schil van zo’n vijftig ingehuurde 
auto’s om pieken en dalen op te vangen 
– fluctuaties in volumes kunnen fors zijn.” 
De groep omvat zeven bedrijven, met 
420 mensen, waarvan Kivits Drunen de 
grootste is. De aansturing vindt plaats 
vanuit de locatie in Elshout, maar dat 

gaat veranderen: “We hebben de 
ambitie om in Waalwijk uit te breiden. 
Na realisatie zal dat onze hoofdlocatie 
worden, waar we ook onze centrale 
diensten willen onderbrengen.”

Langetermijn-visie
Rob van Opzeeland is zich goed bewust 
van de kracht van een familie bedrijf en 
handelt daar ook naar: “Onze doelstelling 
is niet om de allergrootste kortetermijn- 
winsten te behalen, we zitten er voor de 
lange termijn in, zowel ten aanzien van 
medewerkers als klanten en leveranciers. 
Met twee aandeelhouders die daar het-
zelfde over denken, mijn vrouw en ik, kun 
je die visie goed vasthouden.” Inmiddels 
is de directie uitgebreid met externen, 
gezien de omvang van de onderneming 
met tien locaties. “Het begint serieus te 
worden”, zegt Van Opzeeland met relati-
verende ondertoon. Kivits heeft elke jaar 
zwarte cijfers laten zien en een snelle groei 
doorgemaakt: “We groeien niet om de 

“ De auto’s rijden zuinig en 
LNG is wat vriendelijker 
geprijsd dan diesel.”
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grootste te worden, maar wel om klanten 
een langdurig partnership te bieden,  
waarvoor je een bepaalde capaciteit moet 
hebben. Onze klanten hebben behoefte 
aan een partner die de gehele keten over-
ziet, organiseert en ook nog alle daarvoor 
benodigde activiteiten kan uitvoeren.”

Duurzame continuïteit
De relatie met Shell bestaat een kleine tien 
jaar. “We zijn buitengewoon blij met de 
samenwerking. Shell is een groot merk, 
maar waar wij vooral tevreden over zijn, 
is dat Shell premium producten levert, 
wat bijdraagt aan het technisch in stand 
houden van ons wagenpark. En Shell is 
heel actief op het gebied van innovatie, 
wat belangrijk is voor onze doelstelling 
die gericht is op duurzame continuïteit. 
Ik ervaar het ook als heel positief dat Shell 
zijn verantwoordelijkheid neemt, dat mis 
ik weleens bij sommige stakeholders in 
het speelveld.” Om ook op brandstofge-
bied inhoud te geven aan de doelstelling 
‘duurzame continuïteit’, raakte Kivits 
geïnteresseerd in LNG. Shell kon het 
bedrijf goed adviseren en participeerde 
volop in dit ‘avontuur’. Aanvankelijk 
was het een probleem om een LNG-truck 
te vinden die voldoet aan de criteria 
die Kivits daaraan stelt: “Wij willen het 
beste gereedschap voor onze mensen: 
“Auto’s met hoogwaardige ‘specs’, dus 
grote trucks met royaal motorvermogen, 
een automatische versnellingsbak, hoge 
cabines, een bed, air conditioning en een 
koelkastje. Enkele jaren terug was een 
LNG-truck met deze vereisten nog niet 
leverbaar. Toch wilden we al ervaring 
opdoen met LNG. Volvo had een kleine 
serie dual fuel auto’s, LNG/diesel 
hybrides, beschikbaar. We hebben toen 
besloten om er vier aan te schaffen om te 
kijken hoe ze voldoen. We zijn nu enkele 
jaren verder en is er veel overleg geweest 
tussen Shell, Volvo en ons. Als drieman-
schap besloten we: willen we LNG een 
boost geven, dan moeten we alledrie 

onze nek uitsteken. Dat vertrouwen en 
het commitment is er. In goede afspraken 
met Shell en Volvo hebben we twaalf 
LNG-trucks besteld. Op vier na zijn alle 
trucks geleverd. Als dit verhaal verschijnt, 
hebben we alle twaalf auto’s op de weg. 
Dus ik verwacht de komende tijd nog 
meer LNG te gaan tanken…”

Forse investering in LNG
“Wij zijn nu volop aan het rijden met 
de LNG-trucks. De chauffeurs zijn heel 
content. Ze ervaren geen verschil met 
diesel. Het zijn dure auto’s, daarom 
hebben we ze zoveel mogelijk in dubbel-
shift ingezet. Ze rijden twintig tot vieren-
twintig uur per dag, om kilometers te 
maken. We hebben 900 kilometer nodig 
om tot één tanking per vierentwintig uur 
te komen. De auto’s hebben een actie-
radius van 1.000 kilometer, dat is dus 
voldoende. Ik moet eerlijk zeggen dat ik 
in het begin wel wat sceptisch was, maar 
de mensen die in een LNG-truck rijden 
zijn hartstikke blij. Het is gewoon een 
‘beer van een auto’, tanken gaat goed, 
hij maakt minder geluid en er is geen 
verschil in drivability in vergelijking met 
een diesel. We zijn blij met de eerste 
metingen van het brandstofverbruik. 
De auto’s rijden zuinig en LNG is wat 
vriendelijker geprijsd dan diesel. Dat is 
natuurlijk van belang om de business case 
kloppend maken, maar het besluit om over 
te stappen op LNG is genomen vanuit een 
ideëel gedachtengoed. We hebben maar 
één wereld, daar moeten we zuinig op 
zijn. Daarom kiezen we altijd voor een 
groene variant, als dat te verantwoorden 
is voor een gezonde bedrijfsvoering. 
Terugkomend op LNG: op middellange 
termijn zien wij hier veel kansen voor, 
daarom investeren we er ook fors in. 
Hoewel ik LNG zie als een tussenfase, 
verwacht ik wel dat LNG voor een relatief 
lange periode een goede, kosten-efficiënte 
oplossing is voor het middelzware en 
zware wegverkeer.”

“ We hebben 
maar één 
wereld,  
daar moeten  
we zuinig  
op zijn.”



2030

2040

2025
Wagenparken bestaande uit verschillende types 
voertuigen zijn gemeengoed, met verschillende 
brandstoffen voor lange en korte afstanden

Doordat voertuigen 
verbonden zijn met online 
technologie wordt het 
onderhoud gemakkelijker

Accu’s voor elektrische voertuigen zullen  
€70 per kWh kosten. Deze kosten zijn  
momenteel €130. In 2010 was dat nog €570 8

Gebruik van fossiele 
brandstoffen daalt scherp 4

Afname van leegrijden 
dankzij apps voor het 
delen van lading

De weg  
naar de 
toekomst
Tijdlijn van nu tot 2040

auto’s op de weg1

1,25 miljard

1.  Shell Scenario’s presentatie, september 2017
2.  Bloomberg New Energy Finance Electric Vehicle Outlook 2017
3.  Paris to ban non-electric vehicles altogether, 18 oktober 2017, 

Mamta Kotkar, Automotive Electronics
4.  Shell Scenarios ‘Sky’
5.  Automotive Revolution – Perspective Towards 2030, januari 2016, 

McKinsey & Company
6.  International Energy Agency’s (IEA) hoofdscenario
7.  The Car You Will Be Driving in 2040: Top 10 Predictions, 6 maart 

2018, Credit Suisse8
8.  Onderzoek voorspelt langzame, maar gestage toename elektrische 

auto’s tot 2030, 2 november 2017, Paul Lienert, Reuters

van alle auto’s 
wereldwijd is 
volledig elektrisch 
(vergeleken met 
1% momenteel)1

10%
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2030

2040

2025

Wagenparkbeheerders worden mobiliteits-
managers die een verscheidenheid aan 
voertuigtypes en reizen coördineren

De mondiale  
energievraag is

+30%
gestegen in vergelijking met de  

huidige vraag6

In Europa mogen 
niet-elektrische auto’s  
de stad niet meer in 3

Auto-onderhoud  
is volledig  
geautomatiseerd

Stadsdistributie  
wordt bijna volledig 
verzorgd door zelf -
rijdende voertuigen5

Vrijwel alle taxi’s 
en deelauto‘s 
zijn zelfrijdend

auto‘s wereldwijd 1
2 miljard

verkochte nieuwe auto’s 
zijn deelauto’s en niet 
meer in particulier bezit 5

1 op 10

van alle auto’s is 
inmiddels elektrisch 7

25%

verkochte nieuwe personen-
auto’s is elektrisch, in de VS, 
China en Europa 4 

100%
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INTERVIEW
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De voormalige huishoudschool in Ulft, het Gelderse 
dorp ten zuidoosten van Doetinchem, staat er prachtig 
bij. Binnenin het gebouw wordt nog volop gewerkt. 
Don de Jong, eigenaar/directeur van Don Trucking, 
heeft de voormalige school aangekocht om er zijn 
kantoor, een kunstgalerie, woonhuis en een bed & 
breakfast in te vestigen. Voorafgaand aan het 
interview geeft hij een rond leiding in het 1.580 m2 
grote gebouw dat met de dikke muren, de patio en 
een lange gang de uitstraling heeft van een klooster.

Eigenaar/directeur Don de Jong:

“  LNG is de 
toekomst”
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De eerste LNG-trucks 
van Don Trucking 
zijn geleverd, voor-
zien van de nieuwe 
pay-off ‘Cleaner 
across Europe’.

26 ReFuel 

H et woonhuis en het kantoor zijn 
vrijwel klaar en al in gebruik, op 
andere plaatsen in het gebouw 

zijn bouwvakkers nog druk in de weer. 
Op diverse plekken staan, veilig ingepakt 
in bubbeltjesfolie, vele kunstwerken. De 
rondgang eindigt in De Jongs bescheiden 
kantoortje naast de centrale kantoor-
ruimte, waar het interview plaatsvindt. 
Hier vertelt de onconventionele logistiek 
ondernemer honderduit over zijn bedrijf, 
drijfveren, interesses en ambities. 

Ambitie
Zoals veel logistiek ondernemers, groeide 
Don de Jong op in een omgeving met 
dieselgeuren en dieselgeronk: “Mijn 
oom was eigenaar van Hoek Transport. 
Mijn vader werkte daar en was verant-
woordelijk voor het Tsjechische warehouse 
van Hoek. Ik kwam er al vanaf mijn 
twaalfde, ging op m’n zestiende mee naar 
sub contractors in Tsjechië en heb zo’n 
tien jaar op kantoor gezeten bij Hoek.” 

INTERVIEW

Na een uitstapje naar de Koninklijke 
Marine en een horecabedrijf op Schiphol, 
keerde hij in 1999 terug naar de 
logistieke sector om een probleem op te 
lossen. Zijn oplossing bleef ook buiten 
het bedrijf niet onopgemerkt: “De Raben 
Group in Winterswijk was hiervan onder 
de indruk en bood mij een aanstelling 
aan als Sales Manager.” In deze rol was 
De Jong enkele jaren actief waarna hij 
in 2004 zijn eigen onderneming startte, 
gespe cialiseerd in grensoverschrijdend 
transport, met de ambitie uit te groeien tot 
het beste Oost-Europese trucking-bedrijf. 

Geen diefstal van brandstof
Voor grote en middelgrote transporteurs 
levert het bedrijf van De Jong trucks en 
chauffeurs voor trucking door geheel 
Europa. De opdrachtgever verzorgt de 
planning, Don Trucking zorgt ervoor dat 
de planning stipt en volgens de specifi-
caties van de opdrachtgever wordt uitge-
voerd. Sinds de start is Don Trucking hard 
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gegroeid en het bedrijf beschikt inmiddels 
over 160 trekkers. Een flink deel daarvan 
rijdt al op LNG. Don de Jong heeft daar 
een uitgesproken mening over: “LNG is 
naar mijn mening de toekomst. Het is 
mijn ambitie om binnen nu en vijf jaar 
de gehele vloot om te zetten naar LNG.” 
Het besluit om diesel te vervangen door 
LNG heeft hij in samenspraak met zijn 
klant Containerships genomen. Contai-
nerships gaat de volledige supply chain 
verduurzamen en gezonder maken. Dit 
sluit perfect aan op de visie van Don 
Trucking. Omdat ook technische kwesties 
opgelost waren, vond De Jong dat de tijd 
rijp was om voor LNG te kiezen: “Lange 
tijd was het aantal pk’s te laag, dat is 
opgelost. Wij hebben gekozen voor Iveco, 
waar we een lange relatie mee hebben. 
Met 460 pk hebben de trucks voldoende 
vermogen, het verbruik ziet er goed uit en 
de TCO klopt gewoon. En per tankbeurt 
kan er 1.600 kilometer afgelegd worden, 
waarmee de actieradius ook geen 
probleem meer is. Belangrijk voordeel 
vind ik bovendien dat er geen brandstof 
meer gestolen kan worden. Diefstal van 
diesel is echt een probleem en een forse 
kostenpost. Met LNG heb je dat risico 
niet. Een dief haalt het niet in zijn hoofd 
om een gat te boren in een LNG-tank, of 
hij moet wel heel dom zijn.”

Actieve promotor van LNG
Duurzaam ondernemen vindt Don de Jong 
een vanzelfsprekendheid in deze tijd. Een 
idealist of een wereldverbeteraar wil hij 
zichzelf beslist niet noemen. “Ik doe wat 
ik kan, voor mezelf, mijn gezin, mijn 
kinderen. We laten zien dat je zelfs als 
capaciteitsleverancier kunt overstappen 
op LNG. Als wij dat kunnen in ons markt-
segment, gesteund door onze klanten die 
ook bereid zijn wat in te leveren, moet dat 
in andere segmenten van de logistieke 
markt ook kunnen.” De Jongs geloof in 
LNG gaat verder dan alleen de omscha-
keling in zijn eigen bedrijf. Hij wil de 

overstap op LNG actief promoten en 
ondersteunen: “Ik heb het initiatief 
genomen om een LNG Trucking 
Community te lanceren voor belangheb-
benden in Europa. Op 1 november zijn 
we van start gegaan. De doelstelling is 
het gebruik van LNG voor het wegvervoer 
te bevorderen. Binnen de community 
willen we feiten en meningen delen en 
de zichtbaarheid vergroten van LNG-
producenten en logistieke dienstverleners 
met LNG-trucks. In de vorm van een peer-
to-peer netwerk willen we de gelegenheid 
bieden om ervaringen te delen en van 
elkaar te leren. De URL van de nieuwe 
community is: www.lng-trucking.eu. Elke 
vervoerder in Europa zal zien dat hij maar 
tien tot vijftien LNG-stations nodig heeft in 
Europa. En die zijn er al.”

Uit de hand gelopen hobby
Overal in het nieuwe gebouw van Don Trucking staan 
pakketten met ingepakte kunstwerken die hij samen met zijn 
vrouw heeft aangekocht. De verzameling omvat zo’n 
duizend kunstwerken, schat Don de Jong die het ‘een beetje 
uit de hand gelopen hobby’ noemt. Het echtpaar verzamelt 
met name moderne, abstracte kunst. Zij delen de kunst 
graag met anderen: 

“De kunstgalerie in Ulft hebben wij geopend in mei 2018 om 
tijdig voorbereid te zijn op de internationale kunstmanifestatie 
Huttenkunst. Om onze bijdrage te kunnen leveren aan deze 
kunstbeurs hebben we bij de verbouwing van ons nieuwe 
pand voorrang gegeven aan de realisatie van de galerie. 
In de Huttenkunst-editie van 2018 stond Roemenië centraal. 
Naast het faciliteren van ruimte hebben we ook op andere 
manieren ingespannen voor de kunstmanifestatie, zoals het 
faciliteren van de Roemeense crew, het transport van de 
werken, financiële ondersteuning van de kunstenaars en het 
contact onderhouden met de Roemeense ambassade. 

De volgende expositie in onze galerie wordt eind januari 
2019 geopend. Verder hebben we plannen om in Roemenië 
een kunstuitleen op te zetten. Dat is pionieren. Kunst lenen, 
kennen ze daar niet of nauwelijks. Wij willen daar 
mogelijk  heden voor scheppen. Dat heeft ook te maken met 
onze visie op kunst, want kunst is voor ons vrijheid van 
expressie en vrijheid van denken. Die gedachte willen we 
ook in Roemenië uitdragen.” 

“ Het is mijn 
ambitie om 
binnen nu en 
vijf jaar de 
gehele vloot 
om te zetten 
naar LNG.”
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