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DE ROOY MAAKT MEER OMZET EN MINDER KOSTEN

Duurzame mobiliteit
De Rooy in het Utrechtse  
’t Goy is transport-, opslag-, 
autobedrijf en tankstation. In 
2009 besloot eigenaar Peter 
de Rooy dat het duurzamer 
moest. Sindsdien vermindert 
het bedrijf zijn CO2-footprint, 
spaart het kosten én wint 
nieuwe klanten. Hoe? Terwijl 
we dat uitzoeken, houdt prof. 
Ad van Wijk er een presen-
tatie over mobiliteit in de 
toekomst…
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Als het duurzamer moet, kijkt een transportbedrijf natuurlijk 
eerst naar zijn auto’s. En dus schafte De Rooy acht Iveco’s aan 
die op CNG rijden, drie Daily’s, twee Stralis-trekkers en drie 
Stralis-bakwagens. Die auto’s bleken in gebruik voordeliger 
dan Euro 6-diesels en chau!eurs rijden er graag in. Dus 
werden ze ingezet op distributiewerk waarin een actieradius 
van 400 km voldoende is.
Een mooi eerste stapje, want in CO2 doen CNG-trucks het 
volgens De Rooy 20% beter dan dieseltrucks. Maar de 
vervolgstap was groter. Door het eigen tankstation met een 
CNG-pomp uit te rusten, tanken de aardgasauto’s nu biogas 
en is de CO2-reductie 80%. En omdat de provincie Utrecht 
hielp bij de financiering, bleven de kosten bescheiden en 
tanken er nu ook externe auto’s CNG op het station.
Met één truck ging De Rooy nog een stap verder. Voor de 
fijnmazige distributie en zero emission in de binnensteden 
van Utrecht en Amersfoort kwam er een elektrische 19-tons 
Hytruck. Alle andere 39 trucks voldoen allemaal ten minste 
aan Euro 5.

Zuinig rijden
De chau!eurs werden natuurlijk niet vergeten door De Rooy. 
Zij werden uitgebreid getraind op hun rijgedrag. Dat leverde 
niet alleen duurzaam 10% brandstofbesparing op, maar ook 
een vermindering van de schadelast. De jongste ontwikke-
ling in dit verband is de Volvo Truck Event Recorder. Dat is 
een kastje met twee camera’s en een versnellingssensor. De 
ene camera kijkt voortdurend op de weg voor de truck, de 
andere naar de chau!eur in de cabine. Die beelden worden 

direct weggegooid. Tenzij de versnellingssensor een schok 
waarneemt, bijvoorbeeld door hard remmen, een uitwijk-
manoeuvre of een aanrijding. Dan worden de beelden 
opgeslagen. En wel die van acht seconden voor de schok tot 
vier seconden erna. De opgeslagen beelden worden doorge-
stuurd, geanalyseerd en besproken met de chau!eurs.
Resultaat van de proef: minder schades en een verlaging 
van het brandstofverbruik. En opvallend: “Zes van onze 
chau!eurs waren verantwoordelijk voor 75% van de 
geregistreerde incidenten.” En: “De smartphone is de grote 
boosdoener. 80% van alle incidenten wordt voorafgegaan 
door niet-handsfree gebruik van de smartphone. En dat is 
per definitie privé, want alle zakelijke communicatie gaat via 
handsfree-systemen”, weet eigenaar Peter de Rooy.

Minder rijden
Een heel andere manier om CO2-uitstoot terug te dringen 
is minder kilometers maken voor dezelfde hoeveelheid 
afgeleverde goederen. Hoe? Door samen te werken met 
collega-transportbedrijven. Samen met die collega’s heeft 
De Rooy nu een centrale hub in Nieuw-Vennep. Zendingen 
die niet bestemd zijn voor de eigen regio gaan daar naartoe. 
En zendingen van de collega-bedrijven voor de regio 
Utrecht komen daar juist vandaan en worden door De Rooy 
gedistribueerd. Resultaat: 23,5% minder CO2-uitstoot per 
verzendeenheid.

Energiezuinig pand
Netjes, maar ook in het eigen pand was veel te winnen. Op 
het dak van het warehouse kwam 2100 m2 aan zonnepane-
len, goed voor 150.000 kWh opgewekte zonnestroom per 

Dankzij 2100 m2 zonnecellen was 
De Rooy vrijwel zelfvoorzienend 
in stroom, maar toen kwam de 
elektrische Hytruck voor !jnmazige 
distributie.

‘JE HEBT EEN 
KLIK MET ELKAAR 
EN DAN HOEF JE 
HET NIET ALTIJD 
OVER DE PRIJS TE 
HEBBEN’
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Voor een transportbedrijf begint duurzaam bij de 
auto’s. Dus kwamen er acht CNG-trucks die nu biogas 
op het eigen station tanken. Alle andere voertuigen zijn 
minimaal Euro 5. En De Rooy rijdt minder kilometers per 
zending door slim samen te werken met collega’s.

jaar. “Daarmee waren we in stroom bijna zelfvoorzienend”, 
zegt De Rooy. “Tot de elektrische Hytruck kwam”, voegt hij 
eraan toe, met bijna een beetje spijt in zijn stem. Onder 
het dak vervingen 100 ledlampen de tl’s. Besparing: 10.000 
kWh/jaar. Bij de omzetting naar led was De Rooy zijn pre-
sentatieruimte in eerste instantie vergeten. En dus leverde 
leverancier Fagerhult daar de ledverlichting alsnog. Gratis 
nog wel, op één voorwaarde: “Als je bij iedere presentatie 
maar zegt dat de ledverlichting van Fagerhult is.”
Tot slot de verwarming van het pand. De cv-installatie werkt 

met een kachel die zogenoemde houtpellets verbrandt: “Dat 
zijn zaagselkorreltjes uit onbewerkt houtafval. Die pellets 
worden volautomatisch via een vijzel aangezogen uit een 
32-tons voorraadbunker in de ruimte boven de kachel. En de 
verbranding zelf wordt, net als in de auto, via een lamb-
dasonde gecontroleerd. Zo verwarmen we schoon met een 
hernieuwbare brandstof.”

Klik met de klant
Dankzij al die aandacht voor duurzaamheid struikel je in het 
bedrijf bijna over alle prijzen en awards. Om er een paar te 
noemen: de Lean and Green Star award, Erkend Duurzaam 
Premium, de NLdoet Award, Winnaar Ondernemersprijs 
Transport en Logistiek en nog veel meer. Veel belangrijker is 
natuurlijk dat duurzamer werken niet alleen kosten spaart, 
maar ook omzet oplevert: “Vroeger was een transportbedrijf 
vies, groot en vuil. Nu krijgen we de erkenning dat we goed 
bezig zijn. Veel bedrijven en overheden voelen zich daartoe 
aangetrokken. Dat trekt nieuwe klanten en voorkomt 
verloop van bestaande klanten. Je hebt een klik met elkaar 
en dat is mooi, want dan hoef je het niet altijd over de prijs 
te hebben.”

De auto als rijdende oven
Zo ontstond ook de klik met dorpsgenoot en hoogleraar 
Future Energy Systems aan de TU Delft Ad van Wijk. Hij 
gebruikt De Rooy’s ledverlichte presentatieruimte om een 
vergelijking te maken tussen de T-Ford en de Ford Focus. Van 
Wijk maakt duidelijk dat er in een eeuw auto-ontwikkeling 
veel bereikt is. Behalve dan op het gebied van brandstof-
verbruik. Dat is in die 100 jaar slechts met een factor twee 
verbeterd. 

‘NU NOG IS 
LEVENSDUUR VAN 
BRANDSTOFCELLEN 
EEN PROBLEEM, 
MAAR DAT IS 
ALLEMAAL 
ENGINEERING’

Bijzonder autobedrijf. De Rooy 
onderhoudt zijn eigen trucks, maar 
ook de trucks en personenauto’s 
van derden. Let op de afvalbakken. 
Goed scheiden maakt van afval een 
inkomstenbron.
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Heel normaal in een warehouse, 
zo’n shuttlekast. Een plateaulift 
brengt de juiste plank uit de meters-
hoge kast bij de uitvoeropening. 
Bij De Rooy leren de verschillende 
bedrijfsonderdelen van elkaar. Dus 
staan er ook twee in het autobedrijf.

De parkeergarage als elektriciteitscentrale. “Een par-
keergarage voor 500 brandstofcelauto’s kan 50.000 hui-
zen van stroom voorzien”, zegt professor Ad van Wijk.

“Dat komt”, zegt Van Wijk, “omdat een auto een rijdende 
oven is. Hij produceert vooral warmte en daarnaast ook nog 
een beetje beweging.”
Als we de verbrandingsmotor vervangen door brandstofcel-
len en een elektromotor wordt al een aanzienlijk groter deel 
van de energie uit de brandstof in beweging omgezet. Zelfs 
als je de benodigde waterstof maakt uit aardgas, claimt Van 
Wijk: “Met de Solid Oxide Fuel Cell-technologie kun je 80% 
van de energie uit aardgas of biogas omzetten in waterstof 
en elektriciteit. En er zijn zelfs zonnecellen in ontwikkeling 
die direct waterstof produceren.”

De auto als energiecentrale
Maar niet alleen het hogere rendement is een reden waarom 
Van Wijk zoveel toekomst ziet in de brandstofcel. Die sluit 
namelijk veel beter aan bij de ‘internet of things’ dan de ver-
brandingsmotor: “Overal komt een sensor op. Niet mecha-
nica, maar ICT en elektronica voeren de boventoon.” 
Van Wijk toont een video die ook bij zijn inaugurale rede 
in Delft te zien was. Daarin fungeert een parkeergarage als 
energiecentrale. Een binnenkomende auto wordt automa-
tisch geparkeerd, door een robot, en dan ook helemaal zon-
der menselijke tussenkomst aangesloten op water, stroom, 
de computer en waterstof. Vanaf dat moment helpt de auto 
500 andere geparkeerde brandstofcelauto’s om 50.000 
woningen van stroom te voorzien. En ja, als de eigenaar zijn 
auto weer ophaalt, is de vergoeding voor het gebruik van 
zijn brandstofcelstack al op zijn rekening bijgeschreven.
Van Wijk is er van overtuigd dat auto’s de elektriciteitscentra-
les van de toekomst zijn: “Het vermogen van alle elektrici-
teitscentrales op de wereld gezamenlijk is 5000 Gigawatt. 
Jaarlijks worden er 80 miljoen auto’s verkocht. Als hun 
motoren gemiddeld 100 kW kunnen leveren, zijn alle in één 
jaar verkochte auto’s bij elkaar al goed voor 8000 Gigawatt.”

Eerst in China
Kortom, brandstofcelauto’s gaan een heel belangrijke rol 
spelen in de energievoorziening: “En daar komt nog iets 
bij. Uit iedere kilogram waterstof die een brandstofcel 
verbrandt, komt acht liter water. ‘Ja en?’ zul je zeggen, maar 
daar denken ze in Abu Dhabi toch heel anders over.”
En: “China moet twee New Yorks per jaar bouwen om zijn 
bevolkingsgroei bij te houden. Daar zul je als eerste zien dat 

de auto de spil wordt in de energievoorziening, daar wordt 
dit ontwikkeld. Nu nog is levensduur van brandstofcellen 
een probleem, maar dat is allemaal engineering. Dat is over 
vijf of misschien tien jaar opgelost. En als je er 100.000 per 
jaar maakt, kosten brandstofcelstacks nu al niet meer dan 30 
tot 50 dollar per kW. Dat is vergelijkbaar met een verbran-
dingsmotor.”
Juist, alweer een reden om actief op duurzaamheid te mik-
ken. Het is de toekomst.

De brandstofcelauto als elektriciteitscentrale. Wanneer 
het zover is, weet professor Ad van Wijk niet, maar dat 
het zover komt, weet hij zeker. Aan de capaciteit van al 
die kleine ‘minicentraletjes’ samen zal het niet liggen in 
ieder geval.

?meer weten
Video: Parkeren in een 
energiecentrale
De parkeergarage als elektri-
citeitscentrale, onzin? Nou ja, 
voorlopig nog even toekomst-
muziek. Maar met de huidige 
stand van de techniek niet 
onmogelijk. Bekijk de video op 
www.amt/4-2015.

‘CHINA MOET 
TWEE NEW 
YORKS PER JAAR 
BOUWEN OM ZIJN 
BEVOLKINGSGROEI 
BIJ TE HOUDEN’

Overal ledverlichting spaart 10.000 
kWh per jaar. En verwarming met 
bio houtpellets spaart gas en CO2.
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