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Managementsamenvatting 
Dit implementatieplan is opgesteld naar aanleiding van het Amsterdam Logistics Program en vindt zijn 
uitwerking binnen het traject tussen veilinglocaties Royal FloraHolland Aalsmeer-Naaldwijk. Het transport 
tussen de veilinglocaties gebeurt hedendaags door middel van diesel trucks. Op de huidige manier van 
goederentransport gaat de 30% CO2  reductie binnen de MRA zone (gebaseerd op het klimaatakkoord) niet 
gehaald worden.  
 
Er is gekozen voor de implementatie van elektrische trucks binnen de pilot tussen traject Aalsmeer-naaldwijk. 
De logistiek binnen dit traject bestaat al, er wordt slechts iets toegevoegd. Dit maakt het een niet transparant 
vraagstuk aangezien er factoren en partijen in meegenomen moeten worden. Voor de overstap van diesel naar 
elektrisch komen er een aantal barrières naar voren, deze zijn: de oplaadduur van de accu, de grote benodigde 
hoeveelheid stroom, de hoge aanschafkosten en de houding van de betrokken partijen.  
 
Binnen het onderzoek zijn  zaken buiten beschouwing gelaten welke beschreven zijn in de afbakening en de 
randvoorwaarden. Het doel is om sierteeltvervoerders een handvat aan te reiken om elektrische trucks op te 
nemen in de bestaande operatie aan de hand van een visuele weergave. De centrale vraag van dit onderzoek 
luidt: Op welke wijze kan met het laden van voertuigen tijdens het laad- en losproces op Royal FloraHolland  
Naaldwijk en Royal FloraHolland Aalsmeer de inzetbaarheid van elektrische trucks gerealiseerd worden? 
 
Dit vraagstuk is aan de hand van interviews met vervoerders, deskresearch en empirisch onderzoek onder 
handen genomen. Door middel van de interviews en het empirisch onderzoek op de veilinglocatie Aalsmeer is 
het laad- en losproces inzichtelijk geworden. Het deskresearch heeft met name technische informatie 
opgeleverd welke is gebruikt bij het opstellen van het implementatieplan.  
 
De centrale vraag, Op welke wijze kan met het laden van voertuigen tijdens het laad- en losproces op Royal 
FloraHolland  Naaldwijk en Royal FloraHolland Aalsmeer de inzetbaarheid van elektrische trucks gerealiseerd 
worden?, wordt beantwoord aan de hand van het implementatieplan. Hierin zijn de acties beschreven welke 
ertoe moeten leiden tot het daadwerkelijk inzetten van de elektrische vrachtwagens. Duidelijk is dat de 
elektrische vrachtwagens op kleine schaal ingezet kunnen worden, echter zullen de kosten hoog zijn en is het 
niet winstgevend. De verwachting is dat de kosten met de jaren zullen dalen en dat het gebruik van elektrische 
vrachtwagens goedkoper wordt dan het gebruik van conventionele vrachtwagens.  
 
Na de implementatiestappen wordt er een hoofdstuk gewijd aan de fasering, hierin wordt beschreven in welke 
volgorde de implementatie tot stand dient te komen en welke handelingen hierbij horen. Een beheersplan is 
vervolgens te zien waarin duidelijk wordt wie wat precies wanneer moet doen en wat daarvoor nodig is, het is 
opgedeeld in de volgende kopjes: tijd, financiën, kwaliteit en organisatie.   
 
Op de volgende pagina is ter ondersteuning van de managementsamenvatting onze infographic bijgevoegd. 
Hierin zijn onze conclusies op een visuele manier getoond waarin in een oogopslag ons gehele onderzoek 
duidelijk wordt. 
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1. Inleiding 

 

Probleem 

In de logistieke wereld speelt verduurzaming van transport op dit moment een grote rol. Het aandeel van de 

transportsector in de totale CO2 uitstoot in Nederland beslaat 12,5%, van deze 12,5% wordt 21% veroorzaakt 

door wegtransport. Het is van belang dat transportmodaliteiten minder CO2 uitstoot genereren om het milieu 

te beschermen. Op dit moment zijn er verschillende alternatieve brandstoffen om de CO2 uitstoot te reduceren. 

Denk aan waterstof, elektriciteit, bio gas en LNG. Voor dit implementatieplan ligt de focus op het implementeren 

van elektrische trucks op trajecten tussen de veilinglocaties van Royal Floraholland Naaldwijk en Aalsmeer. 

Voorgaand aan dit implementatieplan is er een vooronderzoek uitgevoerd, welke te vinden is in bijlage 1. De 

verschillende partijen en factoren die meegenomen moeten worden in een al bestaand operationeel concept 

maken dit een niet transparant vraagstuk. De voornaamste barrières van overstap naar de elektrische truck zijn 

de oplaadduur van de accu, de grote benodigde hoeveelheid stroom, de hoge aanschafkosten en de houding 

van de betrokken partijen. Zoals Ab van Marrewijk van Wematrans en Eric de Winter van de Winter Logistics 

aangeven, in business to business willen de klanten niet extra betalen voor een duurzaam product. Tevens blijkt 

onder andere uit een onderzoek van Natuur en Milieu naar de opkomst van elektrische vrachtwagens (2020) dat 

er veel onduidelijkheid heerst over de rollen en verantwoordelijkheden binnen dit vraagstuk.  

 

Doel 

Het doel van het implementatieplan is om sierteeltvervoerders een handvat aan te reiken om elektrische trucks 

op te nemen in de bestaande operatie. Aan de hand van interviews met vervoerders, deskresearch en empirisch 

onderzoek is getracht het niet transparante vraagstuk helder te maken. Het implementatieplan is gebaseerd op 

een pilot gericht op het specifieke traject Aalsmeer-Naaldwijk. Deze demonstreert hoe het implementatieplan 

vormgegeven kan worden. Dit ontwerp dient zodanig implementeerbaar te zijn dat de bestaande processen met 

diesel of LNG trucks er geen hinder door ondervinden. Bovendien worden idealiter zo veel mogelijk partijen 

geïnspireerd en gestimuleerd om de overstap op elektrisch transport te wagen. De bal moet immers eerst 

aangeschaft en getrapt worden wil deze gaan rollen. 

 

Risicoanalyse 

Met de groeistrategieën matrix van Ansoff in het achterhoofd kan gezegd worden dat de overstap naar elektrisch 

transport in 2030, om de CO2 reductie van 30% te behalen, een tamelijk hoog risico met zich mee brengt. Er is 

sprake van een product ontwikkeling. De nu nog nieuwe e-trucks moeten namelijk geïmplementeerd gaan 

worden in een al bestaand operationeel concept in de sierteeltsector. 

Om duidelijker in beeld te krijgen waar dit risico met name ligt is er een risicoanalyse gedaan aan de hand van 

een bewerking van de methode beschreven in het handboek ‘Handboek Informatieplanning’ Directie 

Economisch Beheer, ’s-Gravenhage, 1989, onderdeel van “Projectmanagement” door Roel Grit. In figuur 1 en 2 

zijn de scores van de analyse als staafdiagram weergegeven. Hier representeert de licht paarse balk de maximale 

score en de donker paarse balk de score van het project. Zie bijlage 2 voor de volledige risicoanalyse. 

In figuur 1 is te zien dat de donkerpaarse balk van de complexiteit van het project bijna even hoog is als de 

lichtpaarse, welke de maximale score representeert. De complexiteit van dit project zit hem onder andere in de 

vele betrokken partijen. Denk hierbij aan de veilingen, vervoerders, kwekers, investeerders, de overheid, maar 

indirect ook de consumenten. Daarnaast zijn de capaciteit van het stroomnetwerk en de productie van 

elektrische trucks en accu’s op grote schaal nog belangrijke knelpunten. Door deze barrières op de weg lijkt het 

risico en de stap naar elektrisch transport voor veel partijen te groot. 
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Figuur 1: Risicoanalyse implementatie elektrische trucks gehele sector 

Tevens valt uit figuur 2 te concluderen dat het project nog niet duidelijk is. Dit komt doordat het vraagstuk van 

hoe elektrisch transport in de sierteeltsector geïmplementeerd kan worden nog uit een tiental andere 

vraagstukken bestaat. Al deze vraagstukken vereisen een compleet onderzoek an sich om tot efficiënte oplossing 

op grote schaal te kunnen komen. Een nadere toelichting over deze bottlenecks is te vinden onder het kopje 

afbakening. 

Aan de hand van de risicoanalyse en de gevonden bottlenecks kan geconcludeerd worden dat de overstap naar 

elektrisch transport op grote schaal nog te riskant is. Echter, door niet in een keer op de gehele sierteeltsector 

te focussen, maar op een kleinschaliger project voor een kleinere groep stakeholders nemen de risico’s plots af.  

 

 
Figuur 2: Risicoanalyse implementatie elektrische trucks traject Naaldwijk-Aalsmeer 

Een tweede risicoanalyse is uitgevoerd voor de eerder genoemde pilot, hierbij wordt uitgegaan van een 

startdatum in 2023.  

Doordat er niet uitgegaan wordt van 2030 maar 2023 scoort de tijdsfactor iets lager. Dit moet echter geen 

probleem zijn doordat de pilot in eerste instantie bedoeld is voor slechts een klein aantal partijen, er in totaal 

maar 1 elektrische truck in het spel zal zijn en het alleen gericht wordt op het traject RFH Aalsmeer-Naaldwijk 

en vice versa. Dit heeft tevens als gevolg dat de pilot duidelijker is in verhouding tot het project op grote schaal, 

zie de score op duidelijkheid van het project in figuur 1 en 2. 
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Verder is in figuur 1 te zien dat de complexiteit van de pilot een stuk lager scoort dan het grootschalige project. 

Dit ligt aan het feit dat er minder partijen betrokken zijn, de kosten lager zijn doordat het om slechts 1 e-truck 

gaat en de kans dat hierdoor het stroomnetwerk de benodigde energie voor de 1 elektrische truck aan kan groot 

is.  

 

Afbakening 

Aangezien de norm van transport veranderd moet worden om de klimaatdoelstellingen te behalen zijn er veel 

componenten en partijen betrokken waar aanpassingen benodigd zijn. Denk hierbij aan de productie van 

elektrische trucks en accu's op grote schaal en de capaciteit van het stroomnetwerk. Volgens het onderzoek van 

ElaadNL in 2019 over ‘De ontwikkeling van elektrische trucks voor stadslogistiek in Nederland t/m 2035’ is de 

verwachting dat er vanaf 2025 een groei aan elektrische trucks zal komen, maar dat de huidige capaciteit van 

het stroomnetwerk in Nederland hiervoor nog niet toereikend is (Noordijk et al., 2019)  

In het rapport Transitiestudie verduurzaming wegtransport van EVConsult uit maart 2020 wordt verklaart dat 

het aanbod van elektrische trucks momenteel nog schaars is en er pas vanaf 2024/2025 op grotere schaal e-

trucks geproduceerd zullen worden (EVConsult et al., 2020). 

 

Deze onderdelen zijn dan ook in dit implementatieplan buiten beschouwing gehouden, omdat hier te weinig 

onderzoekstijd voor is geweest en deze vraagstukken een compleet onderzoek an sich vereisen om tot concrete 

en efficiënte oplossingen te komen die aansluiten bij de verschillende partijen.   

 

Aangezien de huidige capaciteit van het stroomnetwerk in Nederland nog niet toereikend is voor de inzet van 

elektrische trucks op grote schaal is in dit implementatieplan gekozen voor 1 elektrische truck. Hierbij is 

aangenomen dat het stroomnetwerk het aan kan om 1 elektrische truck in te zetten en op te laden op de 

Greenport locaties Aalsmeer-Naaldwijk van Royal FloraHolland. Uiteraard kan het implementatieplan aangepast 

worden op de inzet van meer trucks in de pilot indien hier genoeg budget en stroom capaciteit voor beschikbaar 

is.  

 

Uiteraard zijn naast elektrisch ook waterstof, bio gas en LNG alternatieve brandstoffen die in acht genomen 

kunnen worden. Welke vorm het meest geschikt is, is afhankelijk van het traject, het model wagen en overige 

omstandigheden verklaarde ook Eric de Winter al in een interview, welke te vinden is in bijlage 3.  

 

Door veel vraag vanuit andere sectoren en de hoge productiekosten is 100% biobrandstof niet erg voor de hand 

liggend voor sierteelttransport (Natuur & Milieu, 2020). Waterstof is zeer geschikt voor langere afstanden. 

Echter is de beschikbaarheid van groene waterstof de komende decennia nog zeer beperkt doordat hier op grote 

schaal zonne- en windenergie voor nodig is. Die energie kan nog niet op grote schaal alleen in Nederland 

opgewekt worden en het importeren uit het buitenland is te duur (GasTerra, 2019). Ten opzichte van deze 

alternatieve brandstoffen is elektriciteit de goedkopere en beter haalbare optie.  

 

Doordat de te overbruggen afstanden tussen veilinglocaties, vervoerders en kwekers binnen één regio relatief 

klein zijn ligt de benodigde actieradius van voertuigen lager dan voor trajecten door het hele land of naar het 

buitenland. Om deze reden is voor de pilot gekozen voor elektriciteit als alternatieve brandstof en worden 

overige alternatieve brandstoffen buiten beschouwing gehouden. Het energieverbruik per kilometer is van een 

elektrische truck relatief laag (ING, 2019). Wel vereist een elektrische truck vaker energietoevoer. Dit komt 

doordat de beschikbare hoeveelheid energie die meegenomen kan worden in het voertuig, de accu, beperkt is. 

Wat er in de uitvoering nodig is om deze belemmering te overwinnen wordt verder in het implementatieplan 

uitgewerkt. 

Voor dit implementatieplan is alleen gekeken naar één traject, Aalsmeer-Naaldwijk. Om die reden worden ook 

alleen deze veiling locaties in acht genomen als laadlocaties. Als de truck bijvoorbeeld 4 uur stilstaat op eigen 
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terrein van vervoerders zijn zij zelf verantwoordelijk voor het laden. Dit dient nog onderling door de betrokken 

partijen afgestemd te worden.  

Randvoorwaarden 

Voor de start van de pilot wordt van het jaar 2023 uitgegaan. Deze keuze is gebaseerd op een onderzoek van 

Natuur en Milieu van januari 2020. Hieruit blijkt dat het algemene beeld is dat zonder overheidsbeleid het 

omslagpunt voor elektrische bakwagens in 2023 of 2024 is. Zie een nadere toelichting over subsidies in 

hoofdstuk 4 onder Financiën. Ook vervoerders zijn op de hoogte van de duur van de ontwikkeling van de e-

trucks en wanneer de trucks zodanig ontwikkeld zijn en op grotere schaal geproduceerd worden dat het voor 

hen voordelig is om te investeren. Zo gaf Eric de Winter van de Winter Logistics in een interview aan te 

verwachten dat er in 2023 en 2024 goede elektrische trucks op de markt zullen komen. De ontwikkeling en 

beschikbaarheid van e-trucks dient goed in de gaten gehouden te worden door de projectleider en betrokken 

deskundigen om tijdig te kunnen beslissen welke truck aangeschaft zal worden voor de pilot. 

Om het plan optimaal te kunnen uitvoeren en een compleet beeld te hebben van alle actoren wordt 

geadviseerd om voorafgaand de pilot nader onderzoek te doen naar de capaciteit van het stroomnetwerk op 

de veiling locaties Aalsmeer-Naaldwijk om de implementatie van de laadpaal te verzekeren. 

In het implementatieplan is van de stappen een grove verdeling van taken onder de betrokken partijen 

gesuggereerd. Dit zal echter onderling door de betrokken partijen voorafgaand het project beter in detail 

afgestemd moeten worden. Denk hierbij aan wie waar verantwoordelijk en eindverantwoordelijk voor is, 

afspraken maken voor de voorbereiding, uitvoering en nazorgfase, doelen opstellen, aanschaf en kosten 

verdeling. 

Tevens wordt geadviseerd om, met inachtneming van de wachttijd voor de installatie van laadpalen en 

organisatie van het project, minimaal anderhalf  jaar van te voren te starten met de voorbereidingen van de 

pilot. Zie nadere toelichting in hoofdstuk 4 onder Tijd.  

Door de overige partijen op de hoogte te stellen van het project en het doel ervan kan de acceptatiegraad 

verhoogd worden. Eventueel kan er vooraf nog getest worden of de kopers en consumenten bereid zijn meer 

te betalen voor een duurzaam product.  

Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 worden de implementatiestappen voor de pilot besproken. Hierin wordt gekeken naar de 

aanschaf van elektrische truck, installatie van laadpalen, stroomvoorziening, oplaadgedrag en veranderingen in 

planning.  In hoofdstuk 3 zijn de stappen aan fases gekoppelt om overzicht en structuur aan te brengen in het 

proces van de pilot. Hoofdstuk 4 geeft de beheerplannen weer aan de hand van tijd, financiën, kwaliteit en 

organisatie. Tot slot worden in hoofdstuk 5 de conclusies en aanbevelingen gebaseerd op het vooronderzoek 

en implementatieplan gepresenteerd. De bijlagen dienen ter ondersteuning en toelichting van het 

implementatieplan.  
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2. Implementatie Stappen 
In dit hoofdstuk worden de implementatiestappen weergeven voor het traject Aalsmeer-Naaldwijk. Dit traject 

beslaat een afstand van 58 kilometer. Deze stappen zijn benodigd om de elektrische trucks op te nemen in 

het bestaande proces. Er zal beschreven worden wat voor acties er ondernomen dienen te worden om de 

elektrische trucks te kunnen inzetten op het traject, hoe de trucks ingezet gaan worden en wat er 

gecommuniceerd moet worden.  

 

Aanschaf vrachtwagens 

De aanschaf van de vrachtwagen is een kostbare investering en het is daarom van belang dat de juiste 

vrachtwagen gekozen wordt. Er zal één vrachtwagens aangeschaft worden met een laadvermogen niet veel 

groter dan 15 ton aangezien dit het maximaal te beladen gewicht is stelt Ab van Marrewijk van Wematrans. Er 

vanuit gaande dat de vrachtwagens op zowel de veiling locatie RFH Aalsmeer als RFH Naaldwijk kunnen bijladen, 

voldoen alle beschikbare elektrische vrachtwagens aan de minimale actieradius van 60 kilometer.  

Eric de Winter gaf in een interview aan bij elektrische voertuigen vooral Daf en Volvo op het oog te hebben, 

aangezien deze de huidige voorlopers zijn. Toch geeft hij aan in eerste instantie vooral te kijken naar de 

specificaties en daarna welk merk het is. “Wel hebben wij een merkenbeleid, vooral vanuit de arbo technische 

omstandigheden is dat gebaseerd. Ook moet de service goed zijn. Alles draait om het totaal verhaal”, verklaart 

de Winter.  

 

Uit de opgezochte specificaties, welke te zien zijn in tabel 1, en de voorkeuren van Eric de Winter en Ab 

Marrewijk valt te stellen dat de Volvo FL en de DAF LF de meest geschikte vrachtwagens zijn. De Volvo FL is te 

zien in afbeelding 1, de DAF LF in afbeelding 2. Beide vrachtwagens hebben ongeveer dezelfde specificaties 

welke zeer goed passen binnen het traject Aalsmeer-Naaldwijk.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Afbeelding 1: Volvo FL (Volvo, z.d.) Afbeelding 2: DAF LF (DAF, z.d.) 



9 

Merk Type 

Actieradius 

(km) 

Vermogen 

(KW/h) 

Momenteel 

verkrijgbaar 

Max. 

gewicht 

Oplaadduur 

snel 

Oplaadduur 

normaal 

Volvo FE 200 330 ja 27 ton <1 uur 6.5 uur 

Volvo FL 200 165 ja 16 ton <1 uur 6.5 uur 

Scania BEV 250 230 ja 29 ton 55 min n.b. 

Scania BEV 130 230 ja 29 ton 100 min n.b. 

Renault D.Z.E. 300 185 ja 16 ton 2 uur 12 uur 

Renault D WIDE Z.E. 200 370 ja 26 ton 1-2 uur 12 uur 

DAF LF 220 195 ja 19 ton 75 min n.b. 

DAF CF 100 210 ja 37 ton 75 min n.b. 

Framo eGLM 150 400 ja 44 ton 30-45 min 8 uur 

Tabel 1: Beschikbare elektrische trucks (Volvo, z.d.) (Scania, z.d.) (MAN, z.d.) Tesla. (z.d.)(Mercedes-Benz, z.d.) 
(Renault trucks, 2020) (Renault trucks, z.d.) (Daimler, z.d.) (BYD, z.d.) (DAF, z.d.) (DAF, z.d.-b)(Framo, z.d.) 

Laadpalen installatie 

De eerste stap die genomen moet worden voor de implementatie van Elektrische trucks op het traject Aalsmeer 

- Naaldwijk is de installatie van de laadpalen. Het is belangrijk dat dit gestart wordt vanuit Royal FloraHolland 

omdat dit de thuisbasis is van de verschillende vervoerders, en er alleen geladen zal worden wanneer de 

vrachtwagens aan het dock staan om te laden en lossen. Daarnaast moeten er eerst laadpalen worden 

geïnstalleerd voordat de elektrische vrachtwagen door de vervoerders aangeschaft zal worden. Zonder 

laadpalen kunnen de vrachtwagens namelijk niet ingezet worden omdat er niet teruggevallen kan worden op 

een openbaar netwerk (Velthoven, 2019). 

 

Voor de Pilot moeten er 1 snellader geïnstalleerd worden op Greenport Royal FloraHolland Aalsmeer en 1 op 

Greenport Royal FloraHolland Naaldwijk. Dit om de elektrische vrachtwagen van genoeg stroom te voorzien om 

de hele dag te kunnen rijden. Dit zal verder toegelicht worden onder het kopje  oplaadgedrag. 

 

Wanneer de vrachtwagens gaan laden en lossen staan ze met de achterkant van hun truck richting het dock, en 

met hun neus in de richting van de weg. Omdat deze docks dicht naast elkaar geplaatst staan is er geen ruimte 

om een laadpaal tussen de docks te plaatsen. Om deze reden zou de laadpaal op de dock geplaatst moeten 

worden, en met een verlengsnoer via het plafond de oplaadstekker naar de voorkant van de truck gebracht 

moeten worden zoals weergegeven in Figuur 3.  

 

 
Figuur 3: Mogelijke oplaadwijze elektrische vrachtwagen 
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Omdat er op dit moment nog niet of nauwelijks met elektrische trucks wordt gereden is het verstandig om de 

aan te schaffen trucks onder andere  te beoordelen aan de hand van hun stekker. De stekkers van de snelladers 

van de  huidige beschikbare elektrische vrachtwagens zijn allemaal CCS2 stekkers. In de toekomst zou dit met 

de komst van de tesla kunnen veranderen. Daarom is het verstandig om bij Royal FloraHolland de CCS2 stekker 

te standaardiseren om tijdverlies te voorkomen en de efficiëntie te verhogen (Elaadnl et al., 2019).  

 

Als laatste is het belangrijk om de juiste laadpaal neer te zetten. Omdat de vrachtwagens binnen een korte tijd 

opgeladen moeten worden is het verstandig om een snellader te installeren. Deze snellader heeft een vermogen 

tussen 150-350 kW. De specifieke lader die wordt aangeraden voor de DAF LF Electric is de OC 300 kW. Deze 

snellader kan de accu binnen 30 min. volledig opladen. Voor de Volvo FL is de standaard snellader van max. 250 

KW beter geschikt.  

 

Stroomvoorziening 

Een geschikt stroomnetwerk is van belang om de elektrische truck op te kunnen laden op de locatie waar 

laadpalen geïmplementeerd zijn. Het stroomnet moet zijn aangepast naar de hoeveelheid opererende trucks 

binnen de organisatie. Het uitbreiden van het stroomnet is dus afhankelijk van de hoeveelheid elektrische trucks 

die tegelijkertijd opgeladen dienen te worden. Dit betekend dat niet in alle gevallen verzwaring van het netwerk 

noodzakelijk is. 

 

Bij de pilot zal er sprake zijn van 1 snellader. Wanneer er gekozen wordt voor de DAF LF Electric waarbij de 0C 

300 kW lader wordt geïnstalleerd moet er een stroomnetwerk beschikbaar zijn waarbij een extra stroomgebruik 

van  300 kW niet voor problemen zorgt. Bij de keuze voor de Volvo FL is dit een gebruik van maximaal 250 KW.  

 

De hoeveelheid stroom die benodigd is om de elektrische vrachtwagens te laden moet ook naar de docks komen. 

Het is natuurlijk mogelijk om stroom in te kopen, maar de voorkeur gaat uit naar stroom dat afkomstig is van 

eigen zonnepanelen. Dit omdat het groene stroom is en daarnaast is zelf opgewekte stroom op de lange termijn 

goedkoper, wat het gebruik van een elektrische truck aantrekkelijker maakt.  
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Oplaadgedrag 

Het is van belang dat het oplaadgedrag van de batterijen van de elektrische trucks ervoor zorgen dat de truck 

een voldoende actieradius heeft om de afstand op het traject af te kunnen leggen. Het traject dat wordt gereden 

binnen dit onderzoek is van Royal Floraholland Aalsmeer naar Royal Floraholland Naaldwijk en vice versa. Dit 

traject heeft een afstand van 58,1 KM. De weergave van de route inclusief de toegestane snelheden zijn te 

vinden in afbeelding 3.  

 
Afbeelding 3: Route Floraholland Aalsmeer - Royal Floraholland Naaldwijk 

Het oplaadgedrag verschilt per truck. De twee meest geschikte trucks om te implementeren in deze pilot zijn de 

Volvo FL en de DAF LF. Om deze reden zijn er twee scenarios beschreven waarbij de elektrische Volvo of DAF 

wordt opgeladen. 

 

Scenario 1 Oplaadgedrag Volvo 

De capaciteit van de Volvo FL accu is 200 KWh, deze vrachtwagen kan met maximaal 200 kw opgeladen worden. 

Met een eenvoudige formule kan de oplaadduur berekend worden. Deze formule is 

accucapaciteit/laadvermogen * 60 hieruit resulteert: 200/200*60= 1 uur om volledig op te laden.  De Volvo FL  

verbruikt slechts 30% van de accu tijdens een truck beweging van Aalsmeer naar Naaldwijk en kan in 30 minuten 

voor 50% bijladen. 

 

In grafiek 1 worden drie verschillende oplaad scenario's weergeven. De verschillende scenario’s bestaan uit een 

oplaadmoment met een snellader, normale lader en met een snellader enkel op locatie Aalsmeer. Uit deze 

scenario’s  blijkt dat het alleen mogelijk is om elektrisch te pendelen tussen locaties Aalsmeer-Naaldwijk als er 

op beide locaties van Royal Floraholland snelladers worden geplaatst op de laad en losplaatsen. Bij de andere 

twee scenario’s is het bijladen van batterij niet toereikend genoeg om constant tussen deze locaties te kunnen 

pendelen.  
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Grafiek 1: Oplaadgedrag Volvo FL bij verschillende soorten laadstrategieën 

Scenario 2 Oplaadgedrag DAF 

De capaciteit van de DAF LF accu is 222 KWh, deze vrachtwagen kan met maximaal 350 kw opgeladen worden. 

Met dezelfde formule als die van de Volvo kan de oplaadduur berekend worden. 222/350*60=38 minuten. De 

DAF LF verbruikt slechts 27% van de accu tijdens een truck beweging van Aalsmeer naar Naaldwijk en kan in 

minder dan 20 minuten voor 50% bijladen. Gedurende een pauze van 2 uur kan de accu weer volledig opgeladen 

worden.  

 

Voor de DAF LF zijn twee verschillende soorten oplaad scenario’s opgesteld. In beide gevallen is dit met een 

snellader. Zoals geconcludeerd kan worden uit grafiek 2 is het in dit geval ook alleen mogelijk om de elektrische 

trucks heen en weer te laten pendelen wanneer beide locaties van Royal Floraholland snelladers hebben 

geïmplementeerd op de laad en losplaatsen.  

 

 
Grafiek 2: Oplaadgedrag DAF LF bij verschillende soorten laadstrategieën 
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Scenario 3 Oplaadgedrag Volvo normaal laden 

Om het stroomnetwerk zo min mogelijk te belasten kan ervoor worden gekozen om de batterijen van de 

elektrische vrachtwagens alleen op te laden met normaal laders. Echter is de efficiëntie van deze oplaad 

strategie niet optimaal. Door deze strategie zal de vrachtwagen meer uren op een dag aan het opladen zijn, dan 

dat de vrachtwagen in operatie is. In Grafiek 3 wordt visueel aangegeven hoe dit oplaadgedrag eruit ziet.  

 

 
Grafiek 3: Oplaadgedrag Volvo bij gebruik van een normale lader 

Uit de bovenstaande grafiek kan worden geconcludeerd dat de vrachtwagen gemiddeld drie maal op een dag 

volledig opgeladen dient te worden. Dit betekend dat de vrachtwagen gemiddeld 14 uur per dag aan het bij 

laden is en de overige 10 uur in operatie.  

Bovenstaande informatie is gebaseerd op momenteel beschikbare accu’s. In figuur 4 is de historische en 

verwachte toename van de energiedichtheid van lithium-ion batterijen te zien uit een onderzoek van EVConsult 

uit 2020. Deze toename van energiedichtheid houdt de hoeveelheid energie die kan worden opgeslagen in de 

batterij per kilogram in. EVConsult stelt dat de verwachting is dat in 2025 de energiedichtheid met de doorbraak 

van bijvoorbeeld solid-state-batterijen kan oplopen tot 300 Wh per kilogram. Tevens zullen de batterijpakket 

ontwerpen optimaliseren en in volume en gewicht afnemen. De kans is dan ook sterk aanwezig dat in 2023 

wanneer de pilot uitgevoerd zal worden, de beschikbare accu’s een hogere capaciteit hebben dan nu vanuit is 

gegaan. Dit vergroot de actieradius van elektrische trucks (EVConsult et al., 2020).  

 

Figuur 4: Historische en verwachte toename van de energiedichtheid van lithium-ion batterijen (EVConsult et al., 
2020). 
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Verandering planning 

Om de elektrische trucks in te zetten op het traject Aalsmeer-Naaldwijk zijn er op verschillende gebieden in de 

planning aanpassingen benodigd.  

 

Een van de aanpassingen is de toewijzing voor een elektrische vrachtwagen van een laad en losplaats op de 

Greenports. Momenteel is er geen specifieke aanwijzing van een laad en losplaats voor een vrachtwagen. Bij 

aankomst op de laad en loslocatie kan de chauffeur zelf kiezen welke laad en losplaats die in beslag neemt. 

Kijkend naar de elektrische truck is het van belang dat de truck specifiek aandockt aan een laad en losplaats die 

is uitgerust met de benodigdheden voor het opladen van deze truck.  

 

Op het moment dat alle laad en losplaatsen die bestemd zijn voor diesel trucks bezet zijn, kiest een diesel truck 

als laatste een vrije laad en losplaats die geschikt is voor een elektrische truck. Op deze manier is de kans het 

grootst dat er een laad en losplaats voor een elektrische truck beschikbaar is wanneer deze wilt aandocken.  

 

Een ander punt van aanpassing in de planning is het opladen van de truck. Vernomen van Eric de Winter van De 

Winter Logistics, worden trucks getankt wanneer de tank voor meer dan tweederde leeg is en niet volgens een 

planning. Echter is tussentijds opladen van de trucks van groot belang, omdat de batterij een actieradius heeft 

van gemiddeld tussen de 150 en 300 kilometer. Een truck wordt gemiddeld 20 uur per dag in gebruik genomen, 

wat betekent dat de truck eenmaal op een dag volledig opgeladen kan worden. Het is daarom van belang dat er 

direct na het aandocken gestart wordt met het bijladen van de batterij van de elektrische truck.  

 

Efficiënt gebruik laadpaal 

 

Bij de aanschaf van de snellader is het van belang om te weten hoe de snellader het meest efficiënt gebruikt kan 

worden. Er vanuit gaande dat de trucks een half uur op beide veilinglocaties stilstaan en de rit van veiling naar 

veiling een uur in beslag neemt resulteert in onderstaande tabel 2. Hierin is weergeven dat één snellader op 

beide locaties 6 trucks van stroom kan voorzien en zo operationeel kan houden. In de tabel is groen gemarkeerd 

wanneer truck 1 arriveert op Aalsmeer en truck 6 vertrekt naar Naaldwijk.  

 

 

Aankomst 

Aalsmeer 

Vertrek 

Aalsmeer 

Aankomst 

Naaldwijk 

Vertrek 

Naaldwijk Aankomst Aalsmeer 

Truck 1 9:00 9:30 10:30 11:00 12:00 

Truck 2 9:30 10:00 11:00 11:30 12:30 

Truck 3 10:00 10:30 11:30 12:00 13:00 

Truck 4 10:30 11:00 12:00 12:30 13:30 

Truck 5 11:00 11:30 12:30 13:00 14:00 

Truck 6 11:30 12:00 13:00 13:30 14:30 

Tabel 2: Efficient gebruik van de laadpaal 
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3. Fasering 
In dit hoofdstuk wordt weergeven op welke volgorde de implementatie tot stand komt. In totaal zijn er bij 

een project zes verschillende fases waarin het project zich kan bevinden. In dit onderzoek worden de laatste 

drie fases weergeven van het project, omdat dit van belang is om de elektrische trucks te implementeren. 

Per fase worden verschillende soorten handelingen weergeven die benodigd zijn voor implementatie.  

 

Verschillende fases 

 

Om een project in zo goede mogelijke banen te leiden, bestaan er 

verschillende soorten projectfases. Deze fases scheppen duidelijkheid 

wat er per fase moet gebeuren. In figuur 5 worden de verschillende 

soorten fases weergeven. De initiatieffase, definitiefase en ontwerpfase 

zijn fases om tot het uiteindelijke ontwerp tot stand te komen. Het 

ontwerp wordt in hoofdstuk 2 Implementatiestappen weergeven. Deze 

fases worden dan ook niet in dit hoofdstuk uitgewerkt. De laatste drie 

fases van het project zijn van belang voor uitvoering van de 

implementatie. De stappen die dienen genomen te worden zijn 

weergeven in tabel 3.  

 

   

    

   

 Handelingen 

Voorbereidingsfase ● Opvragen offertes voor benodigde materialen  
○ Elektrische trucks 
○ Laadpalen 

 
● Aanschaffen van de benodigde materialen 

 
● Personeel bijscholen over gebruik van materialen door 

bedieningsvoorschriften 

Realisatiefase ● Plaatsen van laadpalen 
 

● Elektrische trucks gebruiksklaar maken 
 

● Aanpassingen in planning doorvoeren 
○ Bepaling van specifieke elektrische laad en losplaatsen 
○ Oplaad strategie toepassen 

Nazorgfase ● Herhaling van cursus voor personeel  
 

● Verzekeringen aanschaffen voor de nieuwe materialen 
 

● Onderhoudscontracten afsluiten 

Tabel 3: Uit te voeren handeling voor de implementatie van de elektrische trucks. 

Figuur 5: Implementatiefases 



16 

4. Beheersplannen 
In dit hoofdstuk wordt weergeven op welke wijze de implementatie plaats kan gaan vinden. Hierin komen de 

onderdelen tijd, financien, kwaliteit en organisatie aan bod.  

 

Tijd 

De benodigde materialen voor de implementatie van de pilot zijn op dit moment leverbaar. Echter kunnen er 

wachttijden op deze benodigde materialen van toepassing zijn. In dit geval gaat het voornamelijk over de 

elektrische truck en de laadpalen. Het kan enkele maanden duren voordat de levering plaatsvindt na de 

reservering van een truck. Een voorbeeld is de levering van de DAF elektrische trucks. De reserveringen vonden 

plaats in september 2020 gevolgd door een levering in het voorjaar van 2021.  

 

In figuur 6 kan een indicatie worden gevonden van de verwachte levertijden van de materialen en de andere 

voorbereidende processen die tijd in beslag nemen gedurend de weg naar de pilot toe. Voor deze tijdsindicatie 

is er vanuit gegaan dat de start van de pilot plaatsvindt in januari 2023. Het is van belang om bij verschillende 

partijen tijdig te informeren naar deze levertijden en mogelijkheden voor de benodigde materialen.  

 

 
Figuur 6: Verwachte implementatietijd 

Financiën 

Het implementeren van de pilot brengt kosten met zich mee. De hoogste kosten van de pilot zijn de kosten die 

horen bij de investering. Hieronder vallen de aanschaf en installatie van laadpalen, mogelijk kosten voor de 

installatie van zonnepanelen en bedrading en als laatste de aanschaf van de elektrische vrachtwagens. De kosten 

die dit in totaal met zich meebrengt is erg afhankelijk van de aanbieder van de producten en diensten.  

 

Investeringskosten 

Om elektrisch transport te stimuleren zijn er meerdere financiële voordelen opgezet om de aanschaf van 

elektrische vrachtwagens aantrekkelijker te maken en  te simuleren.  

 

Belastingvoordeel 

Ten eerste is er de motorrijtuigenbelasting. De motorrijtuigenbelasting die betaald moet worden is afhankelijk 

van het soort truck waarmee er wordt gereden. Ervan uitgaande dat de vervoerders een truck hebben die 

geproduceerd is na 2000, moet er een motorrijtuigenbelasting betaald worden van 79 euro per 3 maanden. Wat 

uitkomst op 237 euro per jaar per truck. Voor de elektrische trucks geldt dat er geen motorrijtuigenbelasting 

betaald hoeft te worden. 

 

Daarnaast is er de Milieu Investeringaftrek (MIA). Dit  is een aantrekkelijk punt voor ondernemers. Als een 

ondernemer investeert in milieuvriendelijke technieken komt de ondernemer in aanmerking voor 

belastingaftrek. Dit kan oplopen tot maximaal 36% van de totale omzet waarover belasting moet worden 
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betaald. Door deze aftrek hoeft er over een minder groot bedrag belasting te worden betaald, waardoor de 

belasting kosten zullen dalen.  

 

Subsidies 

Naast de belastingvoordelen is er vanuit de overheid een subsidie van 94 miljoen opgesteld tot 2025. De subsidie 

is een aanschafsubsidie die maximaal 40% bedraagt van de meerprijs van een emissievrije vrachtwagen ten 

opzichte van een diesel vrachtwagen (Gurp, 2019) (Rijksoverheid, 2019).  

 

Gebruiks- en onderhoudskosten 

 

Naast de investeringskosten en belastingen  zijn er de gebruiks- en onderhoudskosten. Deze zijn een stuk minder 

dan de investeringskosten. Om een beter beeld te schetsen van wat de operationele kosten van een elektrische 

truck zijn, kan hieronder een kostenoverzicht gevonden worden. Hierin worden de genoemde prijzen per 

gereden kilometer benoemd. In dit voorbeeld is uitgegaan dat de elektrische truck gemiddeld 60.000 km per 

jaar rijdt.  

  

  Elektrische truck Diesel truck 

Energiekosten (brandstof) €0,10 €0,30 

Onderhoud & verzekering €0,30 €0,20 

Afschrijving voertuig €0,60 €0,18 

Laadinfrastructuur €0,20 €0,00 

Tabel 4: Kosten elektrische vs. diesel truck 2020 

In tabel 4 is te zien dat totale kosten per Km voor een elektrische truck duurder zijn dan voor een diesel truck. 

Volgens het ING Economisch Bureau zullen in de aankomende tien jaar de vaste en variabele kosten per 

kilometer dalen. De reden hiervan is de dalende energiekosten en minder hoge aanschafkosten. De verwachte 

kosten voor een elektrische truck vergeleken met de kosten voor een diesel truck in 2030 zijn te zien in tabel 5. 

  Elektrische truck Diesel truck 

Energiekosten (brandstof) €0,08 €0,38 

Onderhoud & verzekering €0,20 €0,22 

Afschrijving voertuig €0,25 €0,20 

Laadinfrastructuur €0,20 €0,00 

Tabel 5: Kosten elektrische vs diesel truck 2030 

In tabel 5 is te zien dat de verwachte totale kosten per km voor een elektrische truck in 2030 lager uitvallen dan 
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voor een diesel truck. Hierin zijn de voordelen wat betreft korting op wegenbelasting nog niet meegenomen 

(ING Economisch Bureau, 2019). 

 

Kwaliteit 

 

Door de kwaliteit te toetsen van de pilot kan er worden geconcludeerd of de uitvoering succesvol is en wat de 

eventuele verbeterpunten van deze pilot zijn. De kwaliteitsmetingen dienen te worden getoetst tijdens de 

operatie van de pilot. De metingen kunnen worden gedaan aan de hand van KPI’s (Key Performance Indicators) 

die worden weergeven in figuur 7. De genoemde onderstaande KPI’s is op basis van een advies. Zowel de KPI’s 

als de behaalde resultaten van de KPI’s zijn per vervoerder verschillend, afhankelijk van de operatie processen.  

 

 
Figuur 7: Key Performance Indicators 
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Organisatie 

Om de implementatie tot slagen te brengen dient er een bepaalde organisatie toegepast te worden. Binnen deze 

organisatie wordt onderscheid gemaakt in taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden met daarbij 

passende medewerkers en personen. Oftewel wie mag meeweten, meedenken, meepraten en meebeslissen? 

 

Het in kaart brengen van de verantwoordelijkheden van de stakeholders is van belang om een goede organisatie 

te realiseren.  In de pilot van het traject Aalsmeer-Naaldwijk zijn 2 stakeholders het belangrijkst, namelijk: 

Floriway en Royal FloraHolland. Floriway is verantwoordelijk voor de aanschaf van elektrische vrachtwagens, de 

chauffeurs bij laten scholen voor het gebruik van elektrische vrachtwagens en onderhoudscontracten afsluiten 

voor de vrachtwagens. Royal FloraHolland is verantwoordelijk voor het regelen en plaatsen van 

laadvoorzieningen (laadpalen) en de docks met laadvoorzieningen te allen tijde gereserveerd houden voor de 

elektrische vrachtwagens.  

 

 Royal FloraHolland Vervoerders Energieleverancier 

Aanschaf van elektrische trucks  X  

Chauffeurs bijscholing  X  

Onderhoudscontracten 
afsluiten 

 X  

Plaatsen laadvoorzieningen  X   

Aanwijzing docks   X  

Trucks gebruiksklaar maken  X  

Geschikt stroomnetwerk   X 

Tabel 6: Verantwoordelijke organisaties 
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5. Conclusies  
Het doel van dit onderzoek was om te kijken hoe het laad- en losproces het meest efficiënt gecombineerd kan 

worden met het opladen van de elektrische trucks binnen het traject FloraHolland Naaldwijk en FloraHolland 

Aalsmeer, waarbij de implementatie voor alle stakeholders realiseerbaar is.  

 

Uit de resultaten kan worden geconcludeerd dat de pilot voor elektrisch truckvervoer op het traject Aalsmeer-

Naaldwijk implementeerbaar is. De belangrijkste materialen die benodigd zijn voor de pilot zoals laadpalen en 

elektrische trucks zijn al verkrijgbaar.  

 

De laadpalen kunnen wat ruimte betreft goed bij de huidig bestaande laad- en losdocks aangelegd worden. Om 

zo min mogelijk aanpassingen te maken in de planningen van het logistieke proces moet de elektrische truck 

24/7 inzetbaar kunnen zijn. Dit valt te realiseren door gebruik te maken van een snellader.  

 

Aangezien er in de pilot wordt uitgegaan van 1 e-truck en 1 laadpaal zal dit de constant wisselende planning en 

bezetting van de docks niet belemmeren. Tevens blijkt uit metingen van het onderzoek dat gedurende 24 uur 

maximaal 6 elektrische trucks op één snellader kunnen om deze optimaal te benutten. De mogelijkheid bestaat 

dan ook om het implementatieplan voor de pilot op maximaal 5 tot 6 elektrische trucks toe te passen. Dit 

betekent ook dat er wel 5 tot 6 vervoerders mee kunnen doen met de pilot, ervan uitgaande dat elke vervoerder 

1 elektrische truck aanschaft.  

 

Ondanks het feit dat er weinig exacte cijfers beschikbaar zijn over de kosten van de aan te schaffen materialen, 

kan aan de hand van het onderzoek gesteld worden dat de investeringskosten hoog zullen zijn. Hier tegenover 

staan de gebruiks- en onderhoudskosten. Deze vallen momenteel ook redelijk hoog uit maar zullen in de 

toekomst alleen maar afnemen. In alle gevallen geldt dat een snellere toename in vraag zal zorgen voor een 

snellere toename in ontwikkeling van elektrische trucks en accu’s en een afname in prijs. Om de pilot te 

realiseren is het essentieel dat de betrokken partijen goed samenwerken en bereid zijn in hun deel te investeren. 

 

Tenslotte is er in dit onderzoek gestuit op een aantal onderliggende vraagstukken die nader onderzoek vereisen 

om de pilot een succes te maken. Wegens de complexiteit en een te korte onderzoekstijd zijn deze onderwerpen 

niet onderzocht voor het implementatieplan. Wij adviseren om vooraf goed uit te zoeken hoe de overheid de 

transitie naar elektrisch transport kan ondersteunen aan de hand van bijvoorbeeld subsidies. Daarnaast gaat het 

voornaamste vervolgonderzoek dat belangrijk is gaat om de capaciteit van het stroomnetwerk en of de 

stroomvoorziening voor meerdere laadpalen gerealiseerd kan worden. Ook de productie van elektrische 

vrachtwagens en accu’s is continu in beweging en vereist door de snel veranderende ontwikkelingen extra focus. 
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Bijlage 2: Risicoanalyse 

Risicoanalyse Pilot Aalsmeer - Naaldwijk 

 Risico-analyse Print    

 
Pilot Aalsmeer-Naaldwijk 

1/4/2021    
      
Bij een risicopercentage > 50%, dient het project niet in deze vorm worden uitgevoerd.   

Categorie Risico Waarde * Factor ** 
Zwaarte 

** Risicotot. 

Tijdsfactor  imaak keuze     
1 Geschatte looptijd van het project 6+ maanden 3 4 12 

2 Kent het project en definitieve 
deadline 

Ja 2 4 8 

3 Is de tijd voldoende om project te 
realiseren 

Ruim voldoende 0 4 0 

Complexiteit van het project  imaak keuze    
 

4 
Aantal functionele deelgebieden 
dat betrokken is 

2 1 4 4 

5 Aantal functionele deelgebieden 
dat gebruik gaat maken van de 
resultaten 

2-3 1 2 2 

6 
Gaat het om een aanpassing of 
een nieuw project 

Grote 
aanpassingen 

2 5 10 

7 In hoeverre zullen bestaande 
verantwoordelijkheden moeten 
wijzigen 

Gemiddeld 2 5 10 

8 Zijn er andere projecten 
afhankelijk van dit project 

Nee 0 5 0 

9 Wat zal de houding zijn van de 
gebruikers 

Geïnteresseerd 1 5 5 

10 Zijn er deelprojecten, is de 
voortgang afhankelijk van de 
coordinatie hiertussen 

Sterk 3 3 9 

De projectgroep  imaak keuze  
   

11 Welke medewerkers werken aan 
het project mee 

Beperkt intern 1 4 4 

12 Wat is het geografische spreiding 
van de projecten 

1 0 2 0 

13 Aantal projectleden dat op 
piektijden > 80% betrokken is 

10+ 4 5 20 

14 Verhouding materiedeskundigen 
tov projectdeskundigen 

Redelijk 2 5 10 

15 Nemen gebruikers deel aan de 
projectgroep 

In sterke mate 0 3 0 

De projectleiding  imaak keuze  
   

16 Is de projectleiding 
materiedeskundig 

Redelijk 
deskundig 

2 3 6 

17 Hoe deskundig is de 
projectleiding mbt de 
projectplanning 

Redelijk 
deskundig 

2 3 6 

18 Hoeveel ervaring heeft de 
projectleider met projecten als 
deze 

Redelijk veel 
ervaring 

1 3 3 

19 Hoe deskundig zijn de adviseurs 
op het te onderzoeken gebied 

Beperkt 
deskundig 

3 5 15 
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20 Hoe deskundig zijn de 
materiedeskundigen op het te 
onderzoeken gebied 

Beperkt 
deskundig 

3 5 15 

21 Hoe betrokken zijn de 
verantwoordelijke lijnmanagers 
bij het project 

Sterk betrokken 0 5 0 

22 Is de kans groot dat de 
samenstelling van de 
projectgroep wijzigt tijdens het 
project 

Gemiddelde 
kans 

2 5 10 

23 Worden door de projectgroep 
standaardmethoden gebruikt 

Nee 4 4 16 

      

Vervolg risico-analyse 
     

      

Categorie Risico Waarde * Factor ** 
Zwaarte 

** Risicotot. 

Duidelijkheid van het 
project  imaak keuze  

   

24 Zijn probleem en doelstelling 
voldoende bekend bij alle 
projectleden 

Ja, iedereen 0 5 0 

25 Is het onderzoeksgebied 
nauwkeurig vastgelegd 

Ja 0 5 0 

26 Is er voldoende afbakening met 
andere projecten 

Voldoende 0 4 0 

27 Is er voldoende tijd gepland voor 
afstemming en besluitvorming 

Redelijk 1 4 4 

28 Zijn de randvoorwaarden duidelijk De meeste wel 1 4 4 

29 Werken de randvoorwaarden 
beperkend genoeg 

Redelijk 2 5 10 

   
Totaal  

 
183 

   
Risicopercentage 
***  

42% 

Opmerking: 

Dit model geeft slechts een 
zeer grove indicatie van 
risico's     

 

Paragraaf 3.12 in het boek 
geeft een degelijker 
methode analyse van Risico's 
tijdens een project     

* Waarde gekozen door 
projectleider.      
** Hoogte factor en waarde 
staan vast.      

*** Risicopercentage is de 
totaalscore gedeeld door 433 
(maximale score) maal 100.   

Let op: dit is 
slechts een 
indicatie   

      
Aangezien het risico-
percentage een 
totaalbeeld geeft, kan het 
zijn dat een bepaalde 
categorie wel      
voor een hoog risico 
zorgt. Hieronder een 
specificatie per categorie 
om eventuele 
verbeterpunten       
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zichtbaar te maken.      
      
Categorie (met maximale 
score versus werkelijke score)      
Tijdsfactor  Maximaal 40 Score 20 

Complexiteit van het project  Maximaal 80 Score 40 

De projectgroep  Maximaal 65 Score 34 

De projectleiding  Maximaal 129 Score 71 

Duidelijkheid van het project  Maximaal 119 Score 18 
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Risicoanalyse Implementatie E-truck sierteelt 

 Risico-analyse Print    

 

Implementatie E-truck 
sierteelt 1/4/2021    

      
Bij een risicopercentage > 50%, dient het project niet in deze vorm worden uitgevoerd.   

Categorie Risico Waarde * Factor ** 
Zwaarte 

** Risicotot. 

Tijdsfactor  imaak keuze     
1 Geschatte looptijd van het project 6+ maanden 3 4 12 

2 Kent het project en definitieve 
deadline 

Flexibel 4 4 16 

3 Is de tijd voldoende om project te 
realiseren 

Ruim 
voldoende 

0 4 0 

Complexiteit van het project  imaak keuze    
 

4 
Aantal functionele deelgebieden 
dat betrokken is 

3+ 3 4 12 

5 Aantal functionele deelgebieden 
dat gebruik gaat maken van de 
resultaten 

4 2 2 4 

6 
Gaat het om een aanpassing of 
een nieuw project 

Grote 
aanpassingen 

2 5 10 

7 In hoeverre zullen bestaande 
verantwoordelijkheden moeten 
wijzigen 

Sterk 3 5 15 

8 
Zijn er andere projecten 
afhankelijk van dit project 

Ja, er is tijd 
genoeg 

1 5 5 

9 Wat zal de houding zijn van de 
gebruikers 

Gereserveerd 2 5 10 

10 Zijn er deelprojecten, is de 
voortgang afhankelijk van de 
coordinatie hiertussen 

Sterk 3 3 9 

De projectgroep  imaak keuze  
   

11 Welke medewerkers werken aan 
het project mee 

Voorn. externe 3 4 12 

12 Wat is het geografische spreiding 
van de projecten 

3+ 2 2 4 

13 Aantal projectleden dat op 
piektijden > 80% betrokken is 

10+ 4 5 20 

14 Verhouding materiedeskundigen 
tov projectdeskundigen 

Redelijk 2 5 10 

15 Nemen gebruikers deel aan de 
projectgroep 

In sterke mate 0 3 0 

De projectleiding  imaak keuze  
   

16 Is de projectleiding 
materiedeskundig 

Redelijk 
deskundig 

2 3 6 

17 Hoe deskundig is de 
projectleiding mbt de 
projectplanning 

Redelijk 
deskundig 

2 3 6 

18 Hoeveel ervaring heeft de 
projectleider met projecten als 
deze 

Redelijk veel 
ervaring 

1 3 3 

19 Hoe deskundig zijn de adviseurs 
op het te onderzoeken gebied 

Beperkt 
deskundig 

3 5 15 

20 Hoe deskundig zijn de 
materiedeskundigen op het te 
onderzoeken gebied 

Beperkt 
deskundig 

3 5 15 
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21 Hoe betrokken zijn de 
verantwoordelijke lijnmanagers bij 
het project 

Sterk 
betrokken 

0 5 0 

22 Is de kans groot dat de 
samenstelling van de 
projectgroep wijzigt tijdens het 
project 

Grote kans 5 5 25 

23 Worden door de projectgroep 
standaardmethoden gebruikt 

Nee 4 4 16 

      

Vervolg risico-analyse 
     

      

Categorie Risico Waarde * Factor ** 
Zwaarte 

** Risicotot. 

Duidelijkheid van het project  imaak keuze  
   

24 Zijn probleem en doelstelling 
voldoende bekend bij alle 
projectleden 

Ja, iedereen 0 5 0 

25 Is het onderzoeksgebied 
nauwkeurig vastgelegd 

Ja 0 5 0 

26 Is er voldoende afbakening met 
andere projecten 

Voldoende 0 4 0 

27 Is er voldoende tijd gepland voor 
afstemming en besluitvorming 

Voldoende 0 4 0 

28 Zijn de randvoorwaarden duidelijk Ja 0 4 0 

29 Werken de randvoorwaarden 
beperkend genoeg 

Ja  0 5 0 

   
Totaal  

 
225 

   
Risicopercentage 
***  

52% 

Opmerking: 

Dit model geeft slechts een 
zeer grove indicatie van 
risico's     

 

Paragraaf 3.12 in het boek 
geeft een degelijker methode 
analyse van Risico's tijdens 
een project     

* Waarde gekozen door 
projectleider.      
** Hoogte factor en waarde 
staan vast.      

*** Risicopercentage is de 
totaalscore gedeeld door 433 
(maximale score) maal 100.   

Let op: dit is 
slechts een 
indicatie   

      
Aangezien het risico-
percentage een 
totaalbeeld geeft, kan het 
zijn dat een bepaalde 
categorie wel      
voor een hoog risico zorgt. 
Hieronder een specificatie 
per categorie om 
eventuele verbeterpunten       
zichtbaar te maken.      
      
Categorie (met maximale score 
versus werkelijke score)      
Tijdsfactor  Maximaal 40 Score 28 
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Complexiteit van het project  Maximaal 80 Score 65 

De projectgroep  Maximaal 65 Score 46 

De projectleiding  Maximaal 129 Score 86 

Duidelijkheid van het project  Maximaal 119 Score 0 
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Bijlage 3: Interviews 

Interview Wematrans | Ab van Marrewijk 

Rit patronen 

● Zijn er variaties in rit patronen op het traject Aalsmeer-Naaldwijk? 

○ Zo ja wat zijn deze patronen en hoe heeft dit effect op de inzet van de voertuigen? 

■ Kunnen wij een voorbeeld krijgen van een of meer rit patronen? 

 

Aalsmeer –Naaldwijk wordt bijna standaard met LZV voertuigen uitgevoerd die dan echt in de pendel blijven 

tussen locatie Wema in Aalsmeer naar locatie Wema in Naaldwijk en vice versa . 

Bij inzet van trailers in dit traject wat ook soms voorkomt dan blijven deze trailers na een pendel Naaldwijk-

Aalsmeer ook in de buurt van Aalsmeer onze locale klanten beleveren  

totdat zij eind van de dag weer retour gaan naar standplaats Naaldwijk vanuit Aalsmeer. 

 

● Hoeveel truck bewegingen zijn er gemiddeld per dag op het traject Aalsmeer-Naaldwijk? 

 

Gemiddeld per etmaal van 24.00 uur rijdt een pendelauto 6x heen en weer en er worden gemiddeld 25 

eenheden ingezet tussen deze twee trajecten 

 

● Hoeveel uren wordt een vrachtwagen per dag ingezet op het traject Aalsmeer-Naaldwijk? 

Gemiddeld 20 uur per auto in twee ploegendienst van 10 uur op de dag en 10 uur in de nacht. 

 

● Hoeveel trucks van Wematrans worden enkel toegewijd aan het traject Aalsmeer-Naaldwijk? 

Wij hebben gelezen op de website van Royal FloraHolland dat er sinds 1 september een pilot is gestart voor 

transport tussen locaties. Is er overwogen om gebruik te maken voor een elektrische vrachtwagen? 

 

Gemiddeld 25 eenheden en er is wel gekeken of dit mogelijk zou zijn met een electrische vrachtwagen maar dan 

hebben wij besloten met de kennis die nu aanwezig is dat dit niet het traject is waar de meeste voordelen te 

halen valt omdat de accu capaciteit niet toereikend is en er onderweg ook geen tijd is om op te laden omdat wij 

zeer tijdsgevoelig transport uitvoeren van bloemen en planten. 

Onze voorkeur zou nu liggen in het regionale transport rond de locatie Naaldwijk of Aalsmeer waarbij korte 

ritten gereden worden en er tussendoor misschien wel oplaadmogelijkheden zijn bij onze laad en loslacties in 

Naaldwijk en Aalsmeer. 

 

Processtappen 

● Zijn er tijdschema's/planningen voor de processtappen waar de chauffeurs zich aan moeten houden? 

○ Zo ja, zouden wij indien mogelijk een dergelijke ritplanning kunnen inzien en gebruiken? 

■ Verschillen deze planningen veel van de dag tot dag en of per traject/route? 

 

In de planningen per LZV tussen deze locaties zit niet zoveel verschil, er wordt per dag en nachtdeel 3 pendelritjes 

per auto ingepland , waarbij in de nacht de pendels vast ingedeeld worden omdat de hoeveelheid te vervoeren 

ritjes bekend is en overdag wordt dit ter plaatse ingedeeld omdat het aanbod overdag niet vantevoren bekend 

is . 

 

Planningen 

 

Op welk vlak? 
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● Hoeveel tijd neemt het laad- en losproces van een truck gemiddeld in beslag? 

 

Gemiddeld een half uur voor het lossen in combinatie met het laden in de nacht en gemiddeld 45 minuten 

overdag omdat er wat langer gewacht wordt totdat de wagen vol is . 

 

● Hoe ziet momenteel het tank proces eruit van de trucks? 

○ Gebeurd het tanken van de trucks volgens een schema/planning? 

 

Auto´s worden getankt zonder vast schema, als de tank meer als tweederde leeg is wordt deze getankt op een 

van de BP locaties hetzij op Naaldwijk op het veilingterrein of de BP locatie langs de A4 . 

 

○ Op welke locaties worden de trucks momenteel getankt? 

Mogelijke laadlocaties 

● Op welke specifieke plekken staan trucks die langer dan 2 uur niet gebruikt worden? 

 

Deze eenheden worden geparkeerd op de terreinen van Flora Holland afhankelijk van de standplaats 

vrachtwagens , wij hebben standplaats Rijnsburg, Naaldwijk, Aalsmeer of Bleiswijk . 

 

● Wat zouden volgens u efficiënte locaties zijn om laadpalen te implementeren? 

 

Op de laad en loslocaties bij de docks of een oplaadstation waarbij de auto´s opgeladen worden tijdens het rijden 

met behulp van de nieuwe snelweg waarbij de laadunits langs de snelweg verwerkt zijn en zorgen voor het 

opladen tijdens het rijden . 

 

Business case 

● Onder welke voorwaarden bent u bereid om te investeren in elektrische trucks? (truck specificaties + 

financieel) 

 

Bij financieel neutraal vergelijk tussen een diesel versie en een electrische versie omdat onze klanten niets meer 

willen betalen voor duurzaam transport . 

 

● Wat zijn de meest gewenste specificaties van de huidige diesel trucks op traject Naaldwijk-Aalsmeer? (Denk 

hierbij aan vermogen, beladen gewicht) 

 

Vermogen moet minimaal 420/460 PK zijn voor LZV inzet en qua gewicht hoeft het niet veel laadvermogen te 

zijn omdat een bloemen en plantenkar gemiddeld een 400 KG weegt en er daarom bij volgeladen LZV maximaal 

15000 kg laadvermogen nodig is . 

Verduurzaming 

● Wat is de reden geweest voor om over te stappen op LNG brandstof? 

 

Duurzaamheid en vergelijkbare kostprijs met een diesel vrachtwagen . 

 

● Wat zijn de doelstellingen betreft verduurzaming van Wematrans voor 2023? 

Zoveel mogelijk duurzaamheid per eenheid te vervoeren kar of pallet, waarbij de kostprijs leidend is . 

Dus maximale inzet van onze 30 LZV voertuigen met of zonder LNG of Electrisch. 

Ook kijken naar inzet van electrische tractoren op de locatie Naaldwijk en Aalsmeer voor de collectie van 

regionaal geproduceerde bloemen en planten. 

 

● Staat u naast biogas ook open voor elektriciteit als brandstof? 



32 

○ Welke voor- en nadelen ziet u bij beide opties? 

 

Biogas is de beschikbaarheid een beperking en bij Electra de accu capaciteit waardoor er veel laad momenten 

nodig zijn om de accu´s op te laden. 

 

- zelf groene energie willen opwekken op de terreinen van Wematrans? 

Hier hebben wij in het verleden al naar gekeken en dit was geen rendabel business model zelfs niet als het locaal 

geproduceerde groene afval gebruikt wordt voor biogas productie . 

 

● Waar worden de al gebruikte elektrische personenwagens opgeladen? 

Op de verschillende laadpalen op Flora Holland terreinen en ook de laadpalen bij de wijken waar de gebruikers 

wonen en op de snel laadmogelijkheden bij de tankstations onderweg. 

 

Joint Venture Floriway 

● In artikelen over Floriway staat dat het ophalen van de tuinders en aanvoer naar de distributiecentra van Royal 

FloraHolland of direct naar de koper wordt dankzij de joint venture efficiënter ingericht. Wat wordt er exact 

efficiënter ingericht? Waar blijkt dat uit? 

 

Het gezamenlijk gebruik van elkaars laadcapaciteit op de momenten dat er collectie plaatsvindt van gezamenlijke 

klanten die dan gecombineerd opgehaald kunnen worden . 

Ook de laadmogelijkheid van elkaars op te vullen capaciteit als er een auto leegkomt op een van de gezamenlijke 

Flora Holland locaties die dan weer opgevuld kan worden door een ander bedrijf van Floriway. 

Vervanging van trailer transport tussen de Flora Holland locaties door LZV transport van de dikke stromen aan 

producten. 

 

● Kunt u voorbeelden geven van hoe de samenwerking met van Zaal en de Winter eruit ziet op het gebied van 

ritplanningen? 

 

Opvullen van elkaars lege autocapaciteit omdat ieder zijn eigen productstromen heeft van en naar de 

verschillende Flora Holland vestigingen. 

Een auto komt leeg op een van de locaties en kan dan opgevuld worden met de lading van de andere partij in 

Floriway . 

Op termijn kan ook een collectie wagen gezamenlijk opgevuld worden door een centrale planning waardoor de 

beladingsgraad ook omhoog gaat als er klanten van de verschillende partijen gecombineerd opgehaald gaan 

worden . 
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Interview De Winter Logistics I Eric de Winter 

Het grootste deel van het bedrijf van de Winter is vervoer van bloemen en planten, dit gaat om zo’n 97%. Slechts 

een klein deel is groente en dat ligt vooral in Limburg. Ze moeten snel kunnen leveren bij de klant. Eric de Winter 

stelde, “de kunst is tegen een scherp marktconform tarief snel te kunnen leveren”. Dit is hun kracht.  

 

De Winter licht kort toe wat er efficiënter wordt dankzij de Joint Venture, Floriway. “De Winter Logistics zit in 

heel het land met 6 locaties. Ze rijden in dit gebied om de collecties op te halen bij de kwekerijen en weer af te 

leveren bij de export veilingen, maar ze rijden ook tussen de locaties in. Dus stromen tussen de export locaties 

verzorgen wij ook. Ongeveer 70% van onze klanten zijn kwekers en ongeveer 30% zijn exporteurs, ofwel de 

kopers die de producten als het ware exporteren richting de wereld. We zijn gespecialiseerd in de directe  

stromen. Dit houdt in dat wij drie kwartier van te voren ons transportorder binnenkrijgen wat daarna met een 

doorlooptijd van tussen de twee en een half en vier en een half uur georganiseerd moet worden, dus dan moet 

het gecollecteerd worden bij de kwekers en gedistribueerd worden over de locaties naar de exporteurs toe. Dat 

is redelijk tijdsgebonden allemaal. Er staat dan ook altijd druk op om het zo snel mogelijk te doen”, zonder dat 

we weten dat het ook zo snel moet plaatsvinden!. 

 

Op de vraag wat er exact efficiënter loopt dankzij de joint venture antwoord de Winter het volgende, “We 

hebben natuurlijk 6 locaties, maar wat je dan ziet is als ik als voorbeeld even het Westland neem, daar rijden wij 

in het gebied en halen we op. We bieden de mogelijkheid kunnen aan onze klanten om op een dag op 6 

momenten te collecteren. In dezelfde straat kan dan zomaar mijn collega bij de buurman staan laden en ik dan 

weer bij de buurman daarnaast. Nu met de Joint Venture krijgen we de mogelijkheid om dit  efficiënter te gaan 

doen, door als Floriway in een keer de hele straat te kunnen collecteren. Hierdoor heb je  minder bewegingen , 

een hogere belading en een kortere doorlooptijd”. 

 

Vervolgens bevestigt de Winter dat de samenwerking  tussen van Zaal en Wematrans dankzij de Joint Venture 

beter wordt. “Ja het moet natuurlijk straks één bedrijf worden dat heet Floriway. Tot volgend jaar zullen wij wel 

nog zelfstandig opereren, maar daarna gaan we integreren en dat wordt een grote operatie. Uiteindelijk moet 

alles met één systeem aangestuurd worden en dan wordt het pas echt maximaal georganiseerd. Nu is het 

daarom nog wel erg lastig om binnen zo’n gebied met elkaar samen te werken. Iedereen heeft ook zijn eigen 

slotplaten, dus dat maakt het ook een uitdaging”, aldus de Winter.  

 

Over hoe op korte termijn zonder systeemintegratie de samenwerking toch al kan werken vertelt de Winter dat 

er wel gekeken wordt naar alle organisaties om in iedere  regio al te kunnen samenwerken. “Wij hebben 

bijvoorbeeld in 2011 Green Port Logistics opgericht met een tiental vervoerders. Dat was ook om regio 

overscheidend transport samen te laten werken, maar vooral ‘s nachts met langere afstanden waardoor je meer 

tijd had om het te organiseren. Nu in de toekomst gaat dit met alles gebeuren ook op kortere afstanden, dus 

maximale belading en een hogere frequentie van transporten zullen zorgen voor een betere bediening van de 

klant”, aldus de Winter. 

 

Over de integratie van de betrokken vervoerders binnen Floriway zegt de Winter dat ondanks dat de Winter 

Logistics de grootste is, ze allemaal gelijk op moeten lopen  om de samenwerking te kunnen laten slagen. De 

Winter legt uit, “Floriway is dan ook echt een apart bedrijf geworden wat je ook los van FloraHolland moet zien, 

aangezien zij niet de expertise hebben om de logistiek te kunnen organiseren. Het is als het ware de voorzitter 

van de onderliggende bedrijven, met een eigen uitvoering en uitstraling”.  

 

Wat betreft het afhandelen van de vrachtwagens  vertelt meneer de Winter dat daarin uitdagingen kunnen 

voordoen vanwege de achterliggende logistiek. Op de veilinglocaties heb je namelijk meerdere locaties van de 

Winter Logistics en de uitdaging is om op de juiste locatie op dezelfde veiling te eindigen. en mocht je op een 

verkeerde locatie kan komen te staan dan duurt het transport te lang duurt, waardoor je winst verspeelt wordt.  
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Op de veilinglocatie Aalsmeer heeft de Winter Logistics 2 locaties, één op Noord en één op Zuid. Aangezien de 

afstand tussen de locaties erg groot is, heeft het bedrijf een eigen logistiek netwerk hiervoor. In de gebouwen 

gebruiken ze elektrische trucks om de spullen heen en weer te vervoeren omdat de afstand anders te groot is 

om te overbruggen. 

 

Eric de Winter verklaart dat een vrachtwagen gemiddeld 20 uur per dag wordt ingezet, aangezien ze over het 

algemeen dubbele shifts rijden. “In onze begroting gaan we uit van 110 uur per week”, aldus de Winter. Op de 

vraag of hier veel variatie zichtbaar in is antwoord hij dat de bezetting overdag 100% is en ‘s nachts 70%/80%, 

maar wel met dezelfde te vervoeren volumes. “In de nacht is dan ook de doorstroom hoger omdat  het vervoer 

minder tijdgerelateerd is, waardoor het efficiënter kan. Overdag kom je dus bijvoorbeeld drie keer langs bij een 

kweker om te collecteren terwijl ‘s nachts eigenlijk alles als het ware al klaar staat en je alles in 1 keer kan 

ophalen”, licht Eric de Winter toe. Verder vertelt hij dat de dienstverlening vastgelegd zijn in een 

dienstenportfolio. Hierdoor is het voor de klant duidelijk wat hij of zij kan verwachten en wat er gedaan moet 

worden, maar ook voor onze eigen organisatie is dit van groot belang. “Zo monitoren en sturen wij dagelijks op 

onze KPI’s”, laat de Winter ons weten. 

 

Uit het gesprek bleek tevens dat het lastig is om te noemen hoeveel trucks er enkel op het traject Aalsmeer-

Naaldwijk worden ingezet, “omdat pas tot drie kwartier van te voren duidelijk is wat we kunnen en mogen gaan 

doen en het daardoor erg verschilt welke trucks dat traject zullen rijden. Wij maken natuurlijk wel een schatting. 

We hebben een jaar, kwartaal, maand, week en een week is dan het belangrijkste dus die forecast wordt elke 

donderdag bepaald. Meerdere mensen helpen dan uitrekenen om te bepalen wat we de komende week 

ongeveer zullen gaan doen. Op basis hiervan wordt dan ook bepaald hoeveel mensen we die week op welke 

locaties nodig hebben en hoeveel trucks. Daar zitten we meestal dan 1 tot 5 procent naast, dus afhankelijk van 

oude data en actuele omstandigheden, zoals weer en feestdagen, kunnen wij redelijk voorspellen wat we de 

week daarop zullen gaan doen”, aldus Eric de Winter. 

 

“In alle chaos zit altijd een structuur”, zegt meneer de Winter. Zo vertelt hij dat ze op maandag altijd eigenlijk 

zo’n 20/26% van de omzet draaien en op woensdag 15/16%. Zo zie je er dan toch een patroon in waar je op kan 

sturen. Ook de schatting hoeveel auto’s ze nodig zullen hebben op jaarbasis wordt data driven gemaakt. 

 

De Winter antwoord dat de chauffeurs niet per se vastzitten aan tijdschema’s voor de logistieke afhandeling op 

de hubs. Het meest ideaal is natuurlijk zo snel mogelijk afgehandeld te worden bij aankomst op een depot  en 

dan zo snel mogelijk weer weg. Wel zit er een verschil tussen de type trucks. Zo doet een bakwagen er tussen 

de 20 en 25 minuten over en een trailer rond de 30 minuten voor het laden en lossen op een depot.. Ook deze 

gegevens staan allemaal in het data warehouse. Ze hebben 20 planners verdeeld over 24 uur. Heel vaak zie je 

dat 80/90% van de planningen redelijk gestructureerd is en de overige 10/20% is variabel en waar de planners 

druk mee zijn. “we zijn ook constant aan het ontwikkelen, hoe we met ict systeem die deze taken veel beter 

kunnen ondersteunen. Je moet de hele tijd doorrekenen zodat de vrachtwagens uiteindelijk wel op tijd op 

bestemming komt. De mensen kunnen  dan steeds wel twee stappen vooruit denken, maar daar heb je dus wel 

echt nog systemen voor nodig om de de mensen hierin te ondersteunen”, aldus de Winter.  

 

Per type Trucks uitvoering hebben we verschillende grootte van dieseltanks op de wagens. Er is aan de hand van 

de grootte van de tank bepaald dat de tank een x aantal kilometers moet kunnen rijden. De chauffeurs zijn zelf 

verantwoordelijk voor het tanken. Wel is er een afspraak gemaakt met bp, omdat deze het beste aansluit qua 

locaties op het netwerk van de Winter Logistics. Ze hebben ook LNG maar daar zijn bijna geen tankstations voor. 

Dit is moeilijk, doordat de tijdsdruk van de wagen er dan op zit, maar ze ook nog moeten tanken. Voor deze 

wagens is dit dus een uitdaging.  
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Voor elektrische trucks is laden ook een uitdaging. Inductieladen zou volgens Eric de Winter dan ook het meest 

efficiënt zijn, omdat dan tijdens het laden en lossen de truck dan standaard opgeladen wordt. Om elektrische 

trucks op te laden is dan al gauw een half uur nodig, maar die tijd bij de docks moet er ook zijn. Dan zou je heel 

veel kunnen overbruggen. De winter heeft  in de nacht minimaal auto’s  stilstaan doordat de vrachtwagens 

dubbele shifts rijden en 24/7 ingezet worden. Zij kunnen dan ook niet zoals andere vervoerders  ‘s nachts 

opladen. Verder geeft de Winter aan best graag voor te willen lopen en zich ook al verdiept heeft in het 

aanschaffen van een elektrische truck, maar dat deze chassis nu zo’n 3 maal duurder zijn dan gewone diesel 

trucks. “Wij werken natuurlijk in de groene sector, maar dat wil niet per se zeggen dat er ook graag groen 

gereden wordt zolang de betrokken partijen daar niet meer voor over heeft. Wij doen alleen  B2B transport dus 

onze klant kijkt vooral naar de kosten en de elektrisch vervoer is nou eenmaal nog een stuk duurder en dus op 

dit gebied niet aantrekkelijk”, verklaart de Winter.  

 

De vrachtwagens rijden over het algemeen twee shifts, namelijk met en een dag- en een nachtploeg. De Winter 

vertelt dat deze wissel van chauffeurs is verspreid over de 6 locaties en is van te voren gepland. Ze staan hierbij 

op een parkeerplaats. Hoe lang ze precies stilstaan voordat er gewisseld wordt is afhankelijk van het seizoen. Nu 

staan ze 1 a 2 uur aan de kant. In mei, de drukste tijd, nemen ze de wagens  gelijk van elkaar. “Ja uiteraard is het 

mogelijk om hier een laadpaal te plaatsen wanneer de truck langer stilstaat, maar dan moet wel de gehele 

infrastructuur veranderd worden”, antwoord de Winter. Ook zegt hij dat er natuurlijk rekening gehouden moet 

worden met de energie, op dit moment zou er namelijk niet genoeg stroom beschikbaar zijn om de elektrische 

vrachtwagens op zijn terreinen op te laden. Zonnepanelen vindt hij een goede insteek om ook zelf groene 

energie op te wekken, windmolens zijn niet mogelijk vanwege de locatie zegt de Winter. Ook zijn de momenten 

dat de trucks niet gebruikt worden erg wisselend. Soms worden deze dan voor onderhoud geplaatst.  

 

Eric de Winter geeft aan Royal FloraHolland de meest efficiënte plek te vinden als laadlocatie voor elektrische 

vrachtwagens, omdat de voertuigen hier heel vaak zijn voor het laden en lossen en de Winter Logistics zelf 

locaties heeft op Aalsmeer,Naaldwijk, Rijnsburg en RheinMaas..  

 

Enkele voorwaarden die de Winter stelt aan elektrische trucks is dat het de benodigde motorische capaciteit 

moet hebben, er efficiënte laadlocaties moeten zijn en het moet ook wel in de businesscase rond te rekenen 

zijn. Vanuit de overheid is er niet stimulering voor elektrische vrachtwagens, maar tot heden wel voor 

personenauto's. “In 2010 waren wij het eerste transport bedrijf in Nederland die met LNG trucks gingen rijden 

en om te kunnen moesten wij een eigen  tankinstallatie voor plaatsen, maar eigenlijk moet je al deze 

duurzaamheids investeringen  terug zien in je businessmodel en als het niet terugkomt ben je je eigen kostprijs 

aan het verhogen, mits de klant ervoor wil betalen anders  prijs je je eigen uit de markt”, aldus de Winter.  Ofwel, 

de Winter wil eerst meer mogelijkheden zien in de markt van elektrische voertuigen.  

 

De Winter geeft aan bij elektrische voertuigen vooral Daf en volvo op het oog te hebben, aangezien deze hierin  

de voorlopers zijn. Toch geeft hij aan in eerste instantie vooral te kijken naar de specificaties en dan pas welk 

merk het is. “Wel hebben wij een merkenbeleid, waar ook vooral vanuit arbo technische omstandigheden 

gekeken wordt, het brandstofverbruik e natuurlijk moet de service goed zijn. Alles draait om het totaal verhaal”, 

verklaart de Winter nader. Wat betreft truck specificaties zegt hij het volgende, “Uiteindelijk is er wel één 

uitgangspunt dat echt belangrijk is om goed te kunnen werken, is de arbo dat vinden wij belangrijk. We laden 

en lossen heel veel waardoor je heel veel in- en uitstapt. Hierdoor vinden wij het dan ook belangrijk dat een 

truck niet te hoog is, maar praktisch is en goed is voor de mensen. Plus uiteindelijk is ook het onderhoud en 

brandstofgebruik heel erg belangrijk”. 

 

Over hoe de Winter nu kijkt op het wegtransport wat betreft alternatieve brandstoffen en welke zijn voorkeur 

heeft zegt hij dat het heel erg afhangt van het traject, de omstandigheden en het model wagen. “Je krijgt 

namelijk straks LNG trucks, je krijgt nog steeds diesel trucks, je krijgt elektrisch, waterstof en het is ook 
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afhankelijk van het traject waar je rijd. In het buitenland, met name Duitsland, is het bijvoorbeeld financieel 

gezien heel interessant om nu LNG te rijden, terwijl op kortere afstanden zoals de trajecten tussen de 

veilinglocaties juist elektrisch weer aantrekkelijker zou kunnen zijn. En als er in Europa hele goede netwerken 

zijn voor waterstof dan is dat op die trajecten weer heel interessant. Doordat het heel verschillend is kan er ook 

niet zo één oplossing zijn. Daarnaast ligt het ook aan de fabrikant, zij richten zich op verschillende alternatieve 

brandstoffen”, aldus Eric de Winter. 

 

Als de Winter zijn voorkeur moet geven zegt hij dan toch als eerst voor elektrische trucks te willen kiezen als het 

om regionale en dus relatief korte afstanden gaat. Wel staat hij voor andere alternatieven open als het om 

langere ritten gaat, dan gaat zijn voorkeur nog altijd naar diesel trucks of LNG. De keuze voor LNG trucks is ooit 

gemaakt vanwege de verduurzaming in combinatie met het nieuwe rijden. Hij noemde dit echter een desillusie 

omdat mensen het commercieel niet echt gingen inzagen en het ook niet benutten.  

 

De doelen qua verduurzaming die de Winter wil behalen zijn erg afhankelijk van het aanbod. “Het is een beetje 

het kip en ei verhaal. Komen de fabricaten met de juiste specificaties en prijzen dan kan het snel gaan, maar zo 

niet kan het heel lang duren”, verklaart hij.  

 

Gezien het klimaatakkoord moet hij er In 2030 wel naartoe en gaat hij er sowieso in mee. Hij wil graag voorlopen 

binnen zijn industrie dus wil het wel voor 2030 eigenlijk allemaal al gerealiseerd hebben. Hij denkt dat de goede 

elektrische vrachtwagen in 2023 en 2024 komt en is dan zeker geïnteresseerd om deze te gaan gebruiken.  
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