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Telematica zorgt voor kostenbesparing
ATC Zeeland bezoekt transportbedrijf Wielemaker

Jasper Wielemaker begint met de
historie. Hij vertelt de ATC-leden dat
het familiebedrijf in 1916 begon met
het vervoer van melkbussen. Paard
en wagen vormde het transportmid-
del. In 1934 werd de eerste auto
aangeschaft, een Ford. In 1966
haalde Wielemaker de krant, met de
aanschaf van een containerauto en
maar liefst twaalf containers, een gi-
gantisch aantal in die tijd. Vanwege
de grootte van het wagenpark en de
benodigde opslagruimte verhuisde
het bedrijf in 1996 van Dishoek naar
Middelburg. Vanaf 2012 zit de vierde
generatie van de familie Wielemaker
in de directie. 
Het bedrijf van nu beschikt over 900
containers, van 120 liter tot 40 kuub,

en heeft 55 trekkende en 65 getrok-
ken voertuigen. Het wagenpark
 bestaat uit onder andere vuilnis-
auto’s, kraanauto’s, opleggers en
diepladers. Ruim 90% van de
 werkzaamheden is afvalgerelateerd.
In totaal rijden de voertuigen
4,5 miljoen kilometer per jaar.
 Wielemaker heeft ongeveer
70 werknemers, waarvan zes op de
planning. Per jaar wordt 1,4 miljoen
liter brandstof verbruikt en zo’n
6000 liter aan smeermiddelen.

“Wat zie je in de grafiek?”
Nu de ATC-leden het bedrijf wat
beter kennen, toont Jasper Wiele-
maker een stijgende grafiek zonder
eenheden. Hij vraagt de ATC-leden

wat het voorstelt. “Winst”, “Omzet”,
“Kosten”, zijn termen die ATC-leden
roepen. Wielemaker legt uit: “De
 grafiek toont de kosten. Die zijn de
laatste jaren flink gestegen. Dat
heeft voornamelijk met de olieprijs
te maken. In 12 jaar tijd is die van
29 naar 117 dollar gestegen. Het
 gevolg is dat brandstof en smeer-
middelen een stuk duurder zijn.
Maar ook banden zijn flink in prijs
gestegen. 49% van de kosten zitten
in het personeel. De tweede groot-
ste kostenpost is brandstof. Die be-
slaat bijna 19% van de totale kosten.
Daarmee zou je iets kunnen doen.”
Een ATC-lid wil weten waarom
 Wielemaker geen Polen in dienst
neemt, om te besparen op de

 grootste kostenpost.  “De klant zegt
dan, je hebt Polen in dienst, dus kan
de prijs omlaag. En als iedereen dat
doet, maak je je eigen markt kapot.
Wij hebben Hollandse jongens in
dienst. Het moet gewoon goed
 geregeld zijn en je wilt je klant niet
in gebrekkig Nederlands of Engels
te woord staan. De chauffeurs zijn
het visitekaartje van je bedrijf”, zegt
Wielemaker.

Onderhoud in eigen beheer
Al het onderhoud wordt in de eigen
werkplaats gedaan. Wielemaker:
“We hebben de kennis en ervaring.
We hoeven nooit te wachten en
zijn niet afhankelijk van anderen.
En we onderhouden niet alleen de
voertuigen, maar ook de hydrauli-
sche systemen. Bandenwissels doen
we ook zelf. Vroeger kwamen auto’s
één keer per jaar binnen, dan werd
een vaste lijst met werkzaamheden
afgewerkt en werden onderdelen
preventief vervangen. Tegenwoor-
dig komen auto’s alleen in de werk-
plaats als ze er aan toe zijn. Dat zien
we via het telematicasysteem Fleet-
Board. De tijd van het werkplaatsbe-
zoek neemt af, maar het aantal
 bezoeken neemt toe. We gebruiken
alleen hoogwaardige producten.
Die zijn vaak duurder, maar hebben
wel een langere levensduur en
 verdienen zich op die manier terug.”

FleetBoard helpt bij
 bewustwording
Wielemaker gebruikt FleetBoard
voor meer dan alleen het plannen
van het onderhoud. Het systeem is
ook in gebruik om de chauffeur te
beïnvloeden. De remslijtage, de
bandenslijtage en het brandstofver-
bruik zijn grotendeels afhankelijk
van de rijstijl van de chauffeur en

De transportsector staat onder druk. De kosten nemen toe en de marges worden kleiner.

Transport- en containerbedrijf Wielemaker presenteerde tijdens de ATC-avond van de afdeling

Zeeland haar visie op de alsmaar stijgende kosten. Ruim 40 ATC-leden woonden de

 presentatie bij, in de werkplaats van het bedrijf.

Jasper Wielemaker vertelt in de werkplaats van transport- en containerbedrijf Wielemaker dat de kosten van transport alleen maar stijgen. De belang-
rijkste oorzaak zijn de stijgende brandstofprijzen.
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remsysteem kan het gewicht van de
trailer bepaald worden. Stel dat de
vertraging van 80 naar 60 km/h zes
seconden duurt en de remdruk is
bekend. Dan berekent het systeem
het remvermogen en de massa van
de trailer. “Zou je een competitie op
kunnen zetten voor het laagste
 verbruik?”, vraagt een ATC-lid. “Ja, bij
sommige bedrijven gebeurt dat al.
Maar wij hebben teveel disciplines
om alles met elkaar te vergelijken.
We zijn wel bezig met een systeem
om het eerlijk te vergelijken”,
 antwoordt Wielemaker. “Tanken de
chauffeurs hier?”, luidt de laatste
vraag. “Ja, we hebben een 30.000
liter tank en bijna altijd wordt hier
getankt. We hebben afspraken met
een vaste leverancier. Als je goede
afspraken maakt bespaar je meer
dan dat je elke keer gaat shoppen
voor een lager bedrag ergens ver
achter de komma.”

Inloggen bij Mercedes
Erik-Jan Geelhoed neemt de presen-
tatie over van Jasper Wielemaker:
“FleetBoard is 100% dochter van
Daimler. Sinds 12 jaar is Mercedes-
Benz bezig met het telematicasys-
teem. De belangrijkste kenmerken
zijn het uitlezen van de tachograaf,
de communicatie via tekst met de
chauffeur en het voertuigmanage-
ment dat op afstand uit te lezen is.
De Mercedes-Benz Actros is
 voorzien van een CAN-bus waardoor
6000 parameters uit te lezen zijn.
In de praktijk wordt er maar 5%
 gebruikt door het transportbedrijf.
FleetBoard stuurt alle data naar
de server in Stuttgart, waar de

 banden weer op de juiste spanning
zetten. Dat voorkomt extra brand-
stofverbruik en bandenslijtage.”

Trailer heeft invloed op verbruik
Wielemaker is erg tevreden over
FleetBoard. De voertuigen zijn voor-
zien van een digitale tachograaf,
waarmee meteen de urenverant-
woording gedaan is. De locatie van
de voertuigen is bekend en omdat
alles op afstand uitgelezen kan wor-
den, is het bijvoorbeeld mogelijk
om brandstofdiefstal op te sporen
en fouten uit te lezen. “Het systeem
is niet heilig, maar biedt wel moge-
lijkheden om het verschil te maken.” 
Wielemaker rondt zijn deel van de
presentatie af en beantwoordt de
laatste vragen, zoals: “De trailer
heeft toch ook invloed op het ge-
bruik?”. “Dat klopt”, zegt Wielemaker,
“maar het systeem houdt hier
 rekening mee. Door het elektrische

dus te beïnvloeden. Met FleetBoard
kunnen eenvoudig rijanalyses
 gemaakt worden. Hoe gaat de
chauffeur om met het gas- en rem-
pedaal? Hoeveel noodstops heeft hij
gemaakt en hoeveel afstand houdt
hij gemiddeld? “De uitkomst gebrui-
ken we niet om een chauffeur te
zeggen dat hij een slechte chauffeur
is, we gebruiken het om hem te
 motiveren. Chauffeurs vragen wel
eens om meer vermogen. Ik spreek
dan met ze af dat de software aan-
gepast wordt. De voorwaarde is dan
wel dat het brandstofverbruik moet
dalen. En dat werkt. De feiten liegen
er niet om. Meer pk’s betekent
 minder schakelen en dus een lager
verbruik. Met FleetBoard kunnen we
al deze gegevens inzichtelijk maken,
want het meet het brandstofver-
bruik. Daaruit blijkt ook dat een
dakspoiler een positieve invloed
heeft op het verbruik.”
Wielemaker heeft vijf trekkende
voertuigen met elkaar vergeleken.
In een grafiek is zichtbaar dat een
chauffeur 60% remslijtage heeft en
een ander 30%. En dat bij hetzelfde
gebruik. “Je kunt de chauffeur daar-
mee confronteren. Het stukje be-
wustwording is erg belangrijk bij de
chauffeurs. Daarom vertellen we bij
de eindejaarsborrel altijd de schade-
last van dat jaar. Soms krijg ik wel
eens de vraag van een chauffeur of
hij een maand voor niets rijdt als hij
een lekke band heeft gehad. Dat
klopt, moet ik helaas toegeven.
 Stilstand kost geld. Chauffeurs zijn
zelf verantwoordelijk voor de juiste
bandenspanning. Binnenkort laten
we een externe partij de banden-
spanningen controleren en de

“Het wegtransport zal de komende tien jaar met 20% groeien. Door intelligente telematica gaat het
rendement omhoog”, zegt Erik-Jan Geelhoed van Mercedes-Benz Nederland.

Wielemaker heeft 55 voertuigen. 90% van het transport is afvalgerelateerd. Het wagenpark bestaat
uit vuilniswagens, containerwagens, diepladers en kraanauto’s.
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 wagenparkbeheerder kan inloggen
om informatie te bekijken.”

16% brandstof besparen
Volgens Mercedes zal het wegtrans-
port de komende tien jaar met 20%
groeien. Door intelligente telema-
tica gaat het rendement omhoog.
Dat komt door het besparen op
brandstofkosten en door beter plan-
nen. De hoeveelheid administratie
neemt af, omdat veel automatisch
gaat. Het belangrijkste op dit
 moment is de bewustwording bij
de chauffeur. “Technisch gezien
 worden motoren steeds iets
 zuiniger. Maar een groot aandeel
in het brandstofverbruik ligt bij de
chauffeur. En die chauffeur kun je
trainen. Veel stoppen is slecht voor
het verbruik. Vergelijk het met
een wedstrijd van ‘de sterkste man
van Nederland’, waarbij een
 vrachtwagen voorgetrokken wordt.
Als een vrachtwagen eenmaal rolt,
is het minder zwaar. Juist om een

vrachtwagen in  beweging te
 brengen, is veel kracht nodig. Het
advies is om zo min  mogelijk te
 remmen. Uit de praktijk blijkt dat
als chauffeurs 85 km/u  rijden in
plaats van 89 km/u, ze 3,9% zuiniger
rijden. En de gemiddelde snelheid
ligt 2 km/u hoger, omdat ze beter
anticiperen.”
Motoren draaien soms onnodig
 stationair en verbruiken dan 2,5 liter
per uur. Geelhoed zegt daarover:
“Sommige chauffeurs doen dit
 bewust, om te voorkomen dat de
airco uitschakelt. De voertuigen zijn
voorzien van een automatische
 motorstop, die actief is als de
 snelheid nul is, de handrem aange-
trokken is en de bak in neutraal
staat. Er zijn chauffeurs die blokken
voor de wielen leggen en de
 handrem niet gebruiken om te
 voorkomen dat de motor
 uitschakelt. Dan is een standairco
wellicht een betere optie.” 
Een ATC-lid vraagt naar de invloed

van het overige verkeer op het
brandstofverbruik. “Dat is er wel”,
zegt Geelhoed, “maar je gaat uit
van een gemiddelde. En tijdens elke
rit heb je te maken met ander
 verkeer. Daarom kun je het met
 elkaar vergelijken.”
Geelhoed gaat verder over de
 trainingen: “Tijdens een training
 besparen chauffeurs gemiddeld
16% brandstof. In de dagelijkse
praktijk is dat natuurlijk minder,
maar laat daar 5% van overblijven.
Dat is toch een forse besparing.
 Tijdens de training klokt de trainer
de rijtijd en het aantal keren schake-
len. Het blijkt dat het mogelijk is om
30 tot 40% minder te schakelen.”

Bijna perfecte score
Geelhoed laat een tabel zien met een
percentage van het motorkoppel, het
toerental en het aantal seconden dat
op die manier gereden is. En hij toont
een rapportage over een chauffeur
die overal goed scoort, behalve op
‘Rijden overeenkomstig kenveld ove-
rige versnellingen’. Hij vraagt aan de
ATC-leden waarom de chauffeur on-
voldoende scoort. Het blijft stil. Dus
geeft Geelhoed zelf het antwoord: “Je
kunt de tabel vergelijken met een ei-
diagram. Je ziet dat de chauffeur veel
te lang in het rode gebied heeft
 gereden. Waarschijnlijk heeft hij in
de 14de of 15de versnelling gereden
in plaats van in de 16de. Dat kan het
verschil tussen winst en verlies
 betekenen”.
Dan is het de beurt aan de ATC-
leden om vragen te stellen: “Heeft
FleetBoard continue verbinding met
de servers?” Geelhoed antwoordt:
“In het beginstadium had het
 systeem één keer per vier weken

contact met de servers. De data
 worden via het GSM-netwerk ver-
stuurd. Het is een reactief systeem.
Kritische storingen geeft FleetBoard
meteen door. Andere storingen wor-
den eens in de zoveel tijd verstuurd.
Er zijn drie storingswaarden: 0 voor
een algemene melding, storings-
waarde 1 die aangeeft dat de auto
nagekeken moet worden zodra hij
weer binnen is en storingswaarde 2,
een kritische storing, die aangeeft
dat het voertuig direct gestopt moet
worden. Zo heeft Wielemaker ooit
een gastcollege gegeven waarbij
een ASR-sensor en de rempedaal-
sensor losgetrokken waren. Binnen
een kwartier belde Mercedes-Benz
op dat er problemen waren met het
voertuig.” 
Een ander ATC-lid heeft een sugges-
tie voor Wielemaker. Hij stelt voor
om iedere chauffeur die net in
dienst komt een training te laten
volgen. Wielemaker geeft aan dat
dat al gebeurt met code 95. Code 95
is een aanduiding op het rijbewijs
die achter een voertuigcategorie is
geplaatst. Daarmee laat je zien dat
je vakbekwaam bent. Chauffeurs
volgen trainingen, waarvan de
 rijstijltraining er één is. Wim Nieuw-
dorp, secretaris van ATC Zeeland,
heeft nog een laatste vraag: “Je
hoort bij het nieuwe rijden dat je zo
snel mogelijk naar de juiste snelheid
moet. Is snel optrekken niet slecht
voor het verbruik?” Wielemaker
legt uit: “De kruissnelheid is het
 allerbelangrijkste, je wilt dus zo snel
mogelijk op die kruissnelheid zitten.
Het gaspedaal heeft een potmeter.
Trap het gaspedaal daarom in tot de
 gewenste snelheid en de computer
regelt het wel.” 

De tabel is te vergelijken met een ei-diagram. Verticaal staat het percentage van het motorkoppel en
horizontaal staat het toerental. De getallen in de tabel tonen het aantal seconden dat gereden is
met die waarden. Uit deze tabel blijkt dat de chauffeur bijna 83% in het rode gebied heeft gereden,
dus met een te hoog toerental. De chauffeur heeft zijn 16e versnelling niet gebruikt.

FleetBoard ondersteunt de chauffeur bij zijn werkzaamheden. Via FleetBoard houdt hij contact met
de planner. Als de route wijzigt, accepteert de chauffeur de nieuwe route via het systeem. Hij hoeft
dus niet zelf een nieuwe navigatiebestemming in te voeren. FleetBoard maakt het ook mogelijk om
via tekstberichten met de planning te communiceren.

Wielemaker staat in Zeeland bekend om de opslag en transport van strandhuisjes. Het transport-
bedrijf heeft drie aangepaste voertuigen ontwikkeld voor het transport van 350 huisjes per jaar.
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