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Gouden Ridder 
van de Weg 2012 

Hij werd er een beetje zenuwachtig van, chauff eur Frederik Devolder. Zijn eerste opdracht van de 
dag zat erop en hij wou snel terug naar zijn werkgever DDtrans in Zeebrugge voor de volgende 
lading. Maar eigenaardig genoeg vroegen zijn collega’s hem via de boordradio om even rustig te 
wachten. Hier was echter een goede reden voor.

Ridders van de Weg 2012 
Op 20 oktober vond een ‘feestje met ridders’ 
plaats. Opgeluisterd door een charmante 
‘jonkvrouw’ en een acteur als ‘minnestreel’. Dé 
sterren van het feest waren echter 141 Ridders 
van de Weg.

Dakar RallY 
Winnen hoeft niet meer zo nodig voor 
ex-motorrijder Eimbert Timmermans. Maar 
de olie aan zijn handen en het ronkende geluid 
van de motoren zal hij nooit kunnen missen.
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Voorwoord
18 

België  
slibt dicht

Als we het roer niet omgooien, doen we tegen 2030 
twee uren over een afstand van vijftig kilometer. “Maar 
een mirakeloplossing bestaat niet”, zegt Eddy Klynen, 
coördinator bij de Vlaamse Stichting Verkeerskunde.

Gillemot kiest voor 
duurzaam
Gillemot, sinds een tweetal jaar 
onderdeel van de Rotra Groep, 
lanceerde onlangs zijn Green 
Footprint. 

16 25
Belg onderweg
Ooit reed Anne De Baetzelier rond in haar absolute 
droomwagen: de BMW 630d cabrio van haar man. 
Ondertussen heeft het gezin de cabrio met pijn in het 
hart ingeruild voor de ruime Chrysler Voyager.

Beste lezers,

Het ziet ernaar uit dat 
TVM Belgium 2012 
tevreden kan afslui-
ten. Ook in moeilijke 
marktomstandighe-
den zijn we verder blij-
ven groeien, in alle 
regio’s van het land. 
Het bewijst dat we als 
nicheverzekeraar het 
vertrouwen genieten 
van zowel de trans-
portondernemingen 
als de makelaars.

Voor velen onder u was 2012 echter een 
moeilijk jaar en kondigt ook 2013 zich niet al 
te rooskleurig aan. Toch zijn er lichtpuntjes en 
blijven we hoopvol. Zo voorspelt het Federaal 
Planbureau tegen 2030 een stijging van het 
goederentransport met 68%. Een mooi voor-
uitzicht, al brengt het ook nieuwe uitdagingen 
mee, zoals de impact op de verkeerssituatie en 
op het milieu.

De zorg voor het milieu wordt een aandachts-
punt voor steeds meer transportbedrijven én 
chauffeurs. U vindt in dit nummer enkele inspi-
rerende voorbeelden. Nog meer rolmodellen 
uit de transportsector betraden dit najaar het 
podium als bronzen, zilveren of gouden Ridder 
van de Weg. Zij zijn voor ons het ultieme bewijs 
dat een doorgedreven preventie altijd vruch-
ten afwerpt.

Ook op dat vlak laat TVM de transportsector 
niet in de steek. U kunt op ons rekenen, ook 
in economisch barre tijden. We zijn een solide 
verzekeringsbedrijf, dat gewapend is voor de 
toekomst. Het is dan ook geen toeval dat de 
TVM groep onlangs haar vijftigste verjaardag 
mocht vieren. Op naar de volgende vijftig jaar!

Wij wensen u alvast voor 2013 een gelukkig, 
succesvol en schadevrij jaar.

Frank Van Nueten
algemeen directeur TVM Belgium

Voorwoord 
2012 was een moeilijk jaar 
voor de transportsector. 
Toch zijn er lichtpuntjes en 
blijven we hoopvol.

Nieuws van TVM 
-  TVM is vijftig: een halve 

eeuw betrokkenheid
-  Nu ook Ridders van de 

Weg in Frankrijk
-  Noord Nederland en  

TVM gaan samenwerken

On the road 
Ridders van de Weg 2012

Trendwatcher 
Bestemming 2030: een
beeld van de mobiliteit in
ons land tussen nu en 2030.

Mike Quaschning 
Ooit was hij boswachter in 
Oost-Duitsland, nu is Mike 
Quaschning  
truckchauffeur bij G. Snel 
Transport Belgium.

TVM contact 
Laat uw makelaar met ons 
contact opnemen.
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Nieuws
VAN TVM
TVM is vijftig: een halve 
eeuw betrokkenheid

Nu ook Ridders 
van de Weg in 
Frankrijk

Op 6 december vierde TVM zijn vijftigste verjaardag met 
een groot personeelsfeest. Een halve eeuw geleden richtten 
enkele transportondernemers in Hoogeveen een onderlinge 
verzekeringsmaatschappij op. Dat was in die tijd hard nodig omdat de 
andere verzekeraars de transportsector links lieten liggen.

Op 13 oktober huldigde TVM verzekeringen voor 
het eerst ook in Frankrijk Ridders van de Weg. 
De eer viel o.a. te beurt aan Abbes Amraoui van 
Breewel Transports France.

“Ondertussen is TVM verze-
keringen uitgegroeid tot een 
mobiliteitsverzekeraar”, zegt 
voorzitter Arjan Bos. “Met ver-

zekeringsoplossingen voor transport 
over de weg, over het water en voor de 
automotive branche. De coöperatieve 
waarden van TVM zijn in deze tijd mo-
derner dan ooit. Naast een gunstige 
prijs voor premies en het gedeelde 
risico in verzekeringen komen ook 
steeds meer andere waarden centraal 
te staan. Van een coöperatieve verze-
keraar als TVM mag u ook betrok-
kenheid, samenwerking, duurzaam-
heid en volle inzet voor de bedrijfstak 
verwachten. We verstoppen ons niet 

Vanuit Mitry Mori, een 
dorp onder de rook 

van Parijs, vervoert Abbes 
Amraoui met zijn trekker-
oplegger dagelijks bloe-
men en planten in en om 
Parijs. Inmiddels doet hij 
dat al ruim drie jaar scha-
devrij. Wie het Parijse 
verkeer kent, weet dat dit 
een geweldige prestatie 
is. Hiernaast had het be-
drijf tevens twee ridders 
op de vestiging in Macon 
en twee op de vestiging in 
Avignon. Jurgen de Poor-
ter, manager van Breewel 

in glazen paleizen en achter ondoor-
dringbare callcenters, maar we ken-
nen onze relaties en u kent ons.” 

TVM België - nu TVM  
Belgium - kwam erbij in 1990, vanaf 
1995 mocht het Belgische bedrijf ook 
verzekeringspolissen aanbieden in 
het Groothertogdom Luxemburg. 

Ter gelegenheid van het vijftig-
jarig bestaan brengt TVM een jubile-
umboek uit. Daarin vertellen vijftig 
mensen hoe zij, ieder op hun eigen 
manier, verbonden zijn aan TVM. Van 
een eigenaar van een transportbedrijf 
tot een Ridder van de Weg, van me-
dewerker tot staatssecretaris en van 
sportman tot directeur.

France, is dan ook bijzon-
der fier op zijn chauffeurs.
Breewel France wist met 
een actief schadepreven-
tiebeleid in samenwerking 
met TVM een spectacu-
laire verbetering van zijn 
schadestatistiek te berei-
ken. Door in het preven-
tieprogramma rekening te 
houden met de hectische 
Parijse verkeerscultuur, 
kon een succesvol concept 
uitgewerkt worden, dat in-
middels vijf Franse Ridders 
opgeleverd heeft.

Kort Nieuws 
Vakbeurs Trailer 2.0
Van 24 tot 27 april 2014 vindt in Kortrijk 
Xpo de vijftiende editie plaats van de 
vakbeurs Trailer. Beursorganisator 
Transport en Logistiek Vlaanderen 
(TLV) tekent de komende maanden de 
lijnen uit voor een nieuwe dynamiek 
voor de beurs. Trailer wordt compacter 
en zal zich in eerste instantie richten 
op de thuismarkt en de buurlanden. De 
beurs, die dus voor het eerst in het voor-
jaar georganiseerd wordt, concentreert 

TVM schaatsploeg
Na de Olympische Winterspelen van 
Sochi, over minder dan anderhalf jaar, 
zet TVM na veertien jaar met grote 
waarschijnlijkheid een punt achter de 
sponsoring van zijn eigen succesvolle 
schaatsploeg. Alle contracten lopen 
af. Formeel zal de knoop in het voor-
jaar worden doorgehakt. “We hebben 
ervoor gekozen de Olympische cyclus 
netjes en hopelijk succesvol af te ron-
den. De kans dat we daarna stoppen is 

zich op vier dagen en opent telkens pas na 
de middag de deuren. Bezoekers zijn wel-
kom tot 20.00 uur, zodat transporteurs en 
vlootbeheerders de gelegenheid krijgen 
om de beurs ook na de kantooruren te 
bezoeken. Tijdens de beurs staan tal van 
interessante seminaries en infosessies op 
het programma, die het doelpubliek op de 
hoogte houden van de nieuwste trends 
in de transport- en logistieke sector. De 
eerste beursdag wordt afgesloten met 
een groots netwerkevent.
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Noord Nederland  
en TVM gaan 
samenwerken

vragen

De onderlinge verzekeraar van nationale en internationale 
binnenvaartschepen, pleziervaartuigen en woonschepen, de 
Vereniging Noord Nederland, gaat samenwerken met TVM 
verzekeringen.

Scheepsverzekeraar Noord Ne-
derland uit Heerenveen sluit op 

1 januari 2013 aan bij de TVM groep. 
Onder het merk Noord Nederland 
schepenverzekering zal het bedrijf 
met zijn eigen directie en medewer-
kers blijven opereren. 

Noord Nederland werd in 1946 
opgericht. In eerste instantie verze-
kerde het bedrijf alleen binnenvaart-
schepen, later kwamen daar ook 
pleziervaartuigen en woonschepen 
bij. Inmiddels is Noord Nederland 
uitgegroeid tot een modern ver-
zekeringsbedrijf met rond de 850 
aangesloten beroepsvaartuigen en 
vierduizend pleziervaartuigen. 

De directies van beide maat-
schappijen menen dat de samenwer-
king veel voordelen biedt voor de 
klanten, o.a. door de gezamenlijke 

inkoop van herverzekeringsproduc-
ten en de besparing op de kosten van 
de administratie die de uitgebreide 
wet- en regelgeving meebrengt. Het 
bundelen van de financiële reser-
ves biedt daarnaast voor de leden 
een grote zekerheid in de komende 
decennia.

Voor TVM verzekeringen speelt 
ook mee dat multimodaal vervoer 
steeds belangrijker wordt voor trans-
portbedrijven. President-directeur 
Arjan Bos: “Met Noord Nederland in 
onze groep zijn we in staat om nog 
beter in te spelen op toekomstontwik-
kelingen in de transport- en logistieke 
sector. Binnenvaart en transport over de 
weg zullen steeds intensiever met elkaar 
gaan samenwerken. Wij zijn ervan over-
tuigd dat dit multimodale vervoer een 
grote toekomst tegemoet gaat.” 

5

gewoon groot. Het is nog geen honderd 
procent, maar die kant gaat het wel op”, 
bevestigt president-directeur Arjan 
Bos. Wat er vanaf 2014 in de plaats moet 
komen voor de schaatsploeg met onder 
anderen Sven Kramer en Ireen Wüst in 
de gelederen, is vooralsnog onduide-
lijk. In het verleden was TVM ook al 
veertien jaar met een eigen ploeg  
actief in de wielersport.

Na een carrière van twaalf jaar als 
advocaat begon Philippe Hubain in 
1991 zijn loopbaan bij TVM. Na een 
korte onderbreking tussen midden 
1996 en medio 1998 keerde hij weer, 
om bij TVM te werken als letsel-
schaderegelaar. Nu gaat hij van een 
welverdiend pensioen genieten. De 
collega’s zullen zijn inzet, collegia-
liteit en correcte ingesteldheid 
missen.

VRAAG 1
Hoe kijkt u terug op die bijna twintig jaar bij TVM?

Positief. Er heerst een aangename werksfeer waarin je veel 
autonomie krijgt, maar met vragen wel altijd bij de leiding 
terechtkunt.

VRAAG 2
Wat was uw grootste uitdaging als 
letselschaderegelaar?

Het ‘actieve’ schadebeheer dat uit Nederland overwaaide. In 
plaats van een dossier louter administratief af te handelen, 
moesten wij opeens proactief contact opnemen met de scha-
delijder om over het verloop van de schaderegeling en over de 
vergoeding te praten. Toegegeven, in het begin stonden we 
er sceptisch tegenover, maar gaandeweg stelden we vast dat 
het persoonlijke contact sterk geapprecieerd werd. Ik vind het 
contact met mensen plezant en het is ook gunstig voor TVM. 
Want je investeert in het begin veel tijd in een dossier, maar 
de schaderegeling verloopt uiteindelijk wel sneller. 

VRAAG 3
Waarop kijkt u het meest tevreden terug?

Ik denk dan spontaan aan een dodehoekongeval waarbij 
een meisje van zestien zwaar toegetakeld was. Ze werd drie 
weken in een kunstmatige coma gehouden. Maar nadien heb 
ik dat meisje en haar moeder ontmoet en hebben we alles 
zonder proces kunnen regelen. Nu studeert de jongedame in 
kwestie geneeskunde. Dat persoonlijk contact en de gunstige 
afloop voor alle partijen geven veel voldoening.

VRAAG 4
Hoe zal de opvolging van uw dossiers gebeuren?

Sinds september heb ik mijn letselschadedossiers overgedra-
gen aan Anne Van Bever. Een nieuwe collega, Els Vanleene, 
neemt de dossiers met materiële schade van mij over. Ik heb 
de tijd gekregen om haar degelijk op te leiden en daar ben ik 
tevreden over.

VRAAG 5
Hebt u grootse plannen na uw pensioen?

Ik ga het merendeel van het jaar in de Ardennen wonen. Daar 
heb ik drie plannen, het ene al wat concreter dan het andere. 
Ik wil graag Nederlandse les geven, ik zou vrijwilliger willen 
worden voor de Mindermobielencentrale en ik speel met de 
idee om in de gevangenis mensen te gaan opzoeken die weinig 
of geen bezoek krijgen.



“Rijden is 
      mijn passie”

Gouden Ridder van de Weg 2012
Frederik Devolder: 

Het zal je maar gebeuren. Terwijl je op andere dagen zo snel mogelijk 
vrachten moet ophalen en leveren, vragen je collega’s van de dispatch 
je nu om even rustig op een parking te wachten. Het overkwam 
Frederik Devolder van DDtrans. Maar er was een goede reden voor…
tekst: Veerle De Graeve \ beeld: Gerlinde Schrijver

Hij werd er een beetje ze-
nuwachtig van, chauffeur 
Frederik Devolder. Zijn 
eerste opdracht van de dag 

zat erop en hij wou snel terug naar zijn 
werkgever DDtrans in Zeebrugge voor 
de volgende lading. Maar eigenaardig 
genoeg vroegen zijn collega’s hem 

via de boordradio om even rustig te  
wachten…

Wanneer hij uiteindelijk toch de 
terreinen van DDtrans oprijdt, staat het 
feestcomité klaar. Zijn vrouw Vanessa 
en dochtertje Catho zijn onverwacht 
opgetrommeld, de collega’s staan op 
de uitkijk.

Want Frederik Devolder wordt 
officieel gekroond tot ‘dé Gouden 
Ridder van de Weg 2012’.

Het ereteken wordt hem opge-
speld door wielerlegende Johan 
Museeuw. “In 1996 − het jaar dat 
Frederik bij DDtrans aan de slag ging 
− werd ik wereldkampioen. Nu mag ik 
hem een gulden plak uitreiken. Het is 

de mooiste bekroning en ze is voor het 
leven.” Johan Museeuw sprak ook zijn 
bewondering uit voor vrachtwagenbe-
stuurders: “Het is een harde stiel. Als 
ex-wielrenner weet ik hoe gevaarlijk 
het wegverkeer kan zijn. Petje af voor 
chauffeurs die met zo’n mastodont tien 
jaren onafgebroken schadevrij kunnen 

rijden. Ze verdienen het om in de bloe-
metjes gezet te worden.” 

Professionele Ridder
Frederik Devolder (36) kwam recht van 
school toen hij in 1996 bij DDtrans aan 
de slag ging. Als jonge knaap begon hij 
met internationaal transport, na de 
geboorte van zijn dochtertje stapte hij 
over op dagritten. Jaarlijks legt hij met 
zijn MAN-truck zo’n 150.000 kilometer 
af in België en Duitsland, voornamelijk 
met containers. Zijn werkgever noemt 
hem “een gemotiveerde chauffeur en 
een graag geziene collega. Een echte 
professional, die er staat voor zijn job.”

“Rijden is mijn passie”, zegt 

“Onze ridders zijn het resultaat  
van vijftien jaar preventiebeleid”
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“Rijden is 
      mijn passie”

Frederik zelf. “Zelfs als ik op vakantie 
ga naar Oostenrijk wil ik de rit het liefst 
in een ruk doen.” Toch had Frederik de 
erkenning niet verwacht. “Ik kreeg wat 
kriebels in de buik toen ik die filmploeg 
daar zag staan. Maar het is een mooie 
dag geworden en ik ben trots op mijn 
prestatie, want het is weinigen gegeven 
om tien jaar lang schadevrij te rijden. 
Het vraagt opperste concentratie en 
een beetje geluk. Ook mijn familie en 
vrienden zijn fier op mij.”

In zijn vrije tijd gaat Frederik 
graag zaalvoetballen. “Vroeger speelde 
ik als verdediger bij de junioren van 
Zeehaven Zeebrugge, maar daar is 
nu geen tijd meer voor.” Voorts is hij 
supporter van veldrijder Sven Nijs 
en volgt hij diens wedstrijden op tv. 
“Onlangs kon ik er één live meepik-
ken in Ruddervoorde en zag ik mijn 
idool daar voor de tiende keer winnen. 
Dat was een mooie dag.” Ten slotte 
besteedt Frederik ook zo veel moge-
lijk tijd aan zijn tweejarig dochtertje 
Catho en staat in de winter steevast  
een snowboardvakantie op het  
programma.

“Ik ben trots op mijn 
prestatie. Tien jaar lang 
schadevrij rijden vraagt 
opperste concentratie 
en een beetje geluk”

Europese top qua vakbekwaamheid
Ook Frank Van Nueten, algemeen directeur van TVM 
Belgium, feliciteerde Frederik Devolder met zijn puike 
prestatie. “Frederik is een jaar lang het uithangbord voor 
alle chauffeurs die veiligheid hoog in het vaandel dragen. Als 
gespecialiseerde mobiliteitsverzekeraar zien wij dat de eisen 
aan chauffeurs elk jaar zwaarder worden. Niet alleen als het 
gaat om opleiding en bijscholing, maar ook in het steeds 
drukker wordende verkeer.” Frank Van Nueten wees erop 
dat de Belgische chauffeurs wat vakbekwaamheid betreft 
aan de Europese top staan en eigenlijk geen imagocampag-
nes nodig zouden moeten hebben. “Er moet in België meer 
respect en waardering komen voor deze echte Ridders van de 
Weg. Zonder transport staat alles stil. Chauffeurs zijn hoog 
opgeleide vaklieden die letterlijk de Europese bedrijvigheid 
draaiende houden.”

Dat de Gouden Ridder van de 
Weg 2012 geleverd wordt door 
DDtrans is geen toeval. Het 
bedrijf telt in totaal maar liefst 
achttien ridders: drie bronzen, 
vijf zilveren en tien gouden.

“Het resultaat van vijftien jaar 
doorgedreven preventiebeleid”, 
zegt afgevaardigd bestuurder 
Marc Lanckriet.  
“De maximumsnelheid van 
al onze vrachtwagens is 
teruggeschroefd naar 87 km/u. 
Zo kennen onze bestuurders 
hun plaats in het verkeer en 
nemen ze geen risico’s met 
inhaalmanoeuvres. We geven 
onze chauffeurs bonussen als ze 
schadevrij rijden, waardoor ze 
veel actiever met veiligheid bezig 
zijn. Wie te veel schades rijdt, 
krijgt met een mentorchauffeur 
de kans om zijn rijgedrag bij te 
sturen. Daarnaast screenen we 
kandidaat-chauffeurs grondig. 
We doen niet alleen een rijtest, 
maar peilen ook of de chauffeur 
überhaupt geïnteresseerd is 
in zuinig en veilig rijden. Met 
affiches, pamfletten en filmpjes 
blijven we op veiligheid hameren 
en we geven de chauffeurs 
veel informatie over onze 
vloot en onze schadecijfers. 
Dat onze initiatieven lonen, 
getuigen niet alleen de vele 
ridders in ons bedrijf. Ook 
de cijfers spreken voor zich. 
Terwijl de gemiddelde chauffeur 
één ongeval veroorzaakt per 
twee jaar, ligt dat bij ons op 
één ongeval per drie jaar.”

DDtrans:  
‘gouden’ bedrijf
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Ridders van de Weg 2012

“Een hoogdag voor de       
  transportsector”

Op 20 oktober vond in Schelle een ‘feestje met ridders’ plaats. 
Opgeluisterd door de charmante ‘jonkvrouw’ Anne De Baetzelier en 
acteur Warre Borgmans als ‘minnestreel’. Dé sterren van het feest 
waren echter 141 bronzen, zilveren en gouden Ridders van de Weg.
tekst: Veerle De Graeve \ beeld: Gerlinde Schrijver 

Met in totaal 141 Ridders 
breken de Belgische 
vrachtwagenchauffeurs 
in 2012 andermaal een 

record. Zij vormen het toonbeeld voor 
professionaliteit en veilig rijgedrag. 
Eenvoudig is het geenszins: slechts 
8% van alle vrachtwagenbestuurders 
slaagt erin om drie opeenvolgende ja-
ren schadevrij te rijden en dus bronzen 
ridder te worden. Vijf jaar schadevrij 
rijden − goed voor zilver − lukt amper 
4% van de chauffeurs en slechts drie 

op duizend veroorzaakt tien jaren 
lang geen ongeval en mag zich gouden  
ridder noemen.

Frank Van Nueten, algemeen 
directeur van TVM Belgium, sprak dan 
ook van een hoogdag voor de chauffeurs 
én voor TVM. Een opsteker ook, tegen 
het licht van de sputterende economie 
en het lage ondernemersvertrouwen. 
Hij benadrukte dat TVM er is door en 
voor de transportfirma’s. “We weten 
dat de marges van de transportfirma’s 
klein zijn en dat de liquiditeit zwaar 
onder druk staat. Maar in tegenstel-
ling tot andere verzekeraars laten wij 
de sector niet in de steek. Meer zelfs, 
hij vormt onze core business, nu al vijf-
tig jaar lang. Daarom blijven we naar 
onze klanten luisteren en investeren 
in goede oplossingen, een uitstekende 
service en actieve preventie. Met spe-
cifieke acties doorheen de volledige 
transportfirma streven we naar een 
comfortabele en defensieve rijhou-
ding voor de chauffeur. Het beproefde 
TVM veiligheidsplan is gratis en werpt 
vruchten af: gemiddeld een derde min-
der ongevallen dan voor de invoering. 
Samen maken we er elke dag een veilige 
dag van.”

Acteur Warre Borgmans deed de aanwezigen meteen al een 
ontboezeming. Als kleine jongen wilde hij het liefst van al  
ridder - chauffeur - acteur worden, in die volgorde. Zijn grote inspiratie 
was Ivanhoe, volgens hem de allereerste ‘ridder van de weg’:  
de ridder verscheen eventjes in beeld en was meteen weer ‘weg’.  
Ook de truckers die langs de Statielei in Mortsel passeerden en 
met grote halen aan het stuurwiel draaiden, mochten op veel 
bewondering van de kleine Warre rekenen. Voor Warre is het helaas 
anders uitgedraaid: hij werd acteur. En gelukkig maar voor ons…
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Als kleine jongen keek Warre 
Borgmans op naar de stoere 
chauffeurs die met grote halen 
aan hun stuurwiel draaiden.



Ridders van de Weg 2012

Dirk Maes (l.) en William De Groodt worden samen 
met veertien andere collega’s van Schenk Tanktransport 
gelauwerd. Dirk is bronzen ridder en is vooral ’s nachts 
aan het werk. Maar hij is ook politiek actief en in zijn 
vrije tijd trekt hij er samen met enkele collega’s van de 
nachtploeg op uit met de moto, een witte Goldwing 
1500. Collega William, zilveren ridder, houdt van voetbal 
en vissen. Hij heeft twee zoontjes en is afgevaardigde 
bij de duiveltjes van Harelbeke. Zijn vrouw Esmeralda 
geeft toe dat ze soms wakker ligt als haar man op de baan 
is. “Tenslotte is er niet veel nodig als je met gevaarlijke 
stoffen onderweg bent.” 

Vervoer Withofs mocht vijf ridders afvaardigen. Op 
de foto staan van links naar rechts Dominique Duprez 
(brons), Mathieu Lenaerts (zilver) en Ronny Smits 
(brons). Allemaal verzorgen ze bulktransport in de 
Benelux. 

Een olijke bende, de chauffeurs van G. Snel Transport. 
Links staat zilveren ridder Mike Quaschning. Zijn 
Zweedse voorouders belandden via Duitsland in 
België. Hijzelf was ooit boswachter en houdt zich ook 
vandaag nog bezig met natuurbescherming. Zijn col-
lega François Huysmans (zilver) heeft dan weer een 
voorliefde voor alles wat Schots is. En hij houdt van 
motorrijden: “Als ik sneller dan 120 km/u rijd, waait 
de kilt omhoog…” Daarnaast François Gastmans, 
eveneens zilveren ridder en een geboren chauffeur. Al  
houdt hij ook van fietsen, van terras naar terras… Bogdan 
Vasile (brons) ten slotte is van Roemeense afkomst 
maar woont al zes jaar in België. Hij houdt van vissen,  
kickboxen en racen. 
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Frank Van Nueten:  
“We weten dat de marges  
van de transportfirma’s klein  
zijn en dat de liquiditeit onder 
druk staat. 
Maar wij laten de sector niet 
in de steek”



Ex-motorcrosser in de woestijn

Winnen hoeft niet meer zo nodig voor ex-motorrijder 
Eimbert Timmermans. Maar de olie aan zijn handen en 
het ronkende geluid van motoren zal hij nooit kunnen 
missen. Daarom rijdt hij nu voor de derde keer met zijn 
zelfgebouwde truck mee in de Dakar-rally. “Ik doe graag 
mee aan het spelleke.”
tekst: Veerle De Graeve \ beeld: Gerlinde Schrijver 

“Dakar, dat is zweten        
  en stinken”
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De naam Eimbert Timmer-
mans doet wellicht ook in 
België een belletje rinke-
len. De sympathieke Ne-

derlander vertoefde immers vaak in 
ons land voor zijspancrosses en reed 
ooit samen met Eddy Ramon, de va-
der van motorrijder Steve. Eimbert  
Timmermans werd vier keer Neder-
lands en twee keer wereldkampioen 
in de zijspanklasse. “Het was een fan-
tastische tijd. We reisden naar wed-
strijden over heel Europa 
en beleefden schitteren-
de avonturen. Vooral 
de trips naar het com-
munistische Oostblok 
waren legendarisch. De landkaarten 
klopten nooit, dus was je verplicht om 
ter plekke een kaart te kopen van een 
lokale inwoner. Dat leverde hem twee 
maandlonen op. We leerden snel bij.”

Maar het vele reizen was ook ver-
moeiend. Na elf jaar cross zette Eimbert 
de motor aan de kant en zocht hij een 

andere broodwinning. Hij reed eerst 
met de vrachtwagen voor zijn vader 
en startte in 1992 met zijn vrouw Ans 
een eigen transportbedrijf, Timtrans. 
“In het begin deed ik er alles, van chauf-
feur, tot planner tot monteur. In 1997 
namen we een bedrijf over. Dat was 
een heel moeilijke periode van keihard  
werken. Onze organisatie was niet 
ingesteld op de plotse verdubbeling 
van ons wagenpark. Maar de inspan-
ningen die we toen leverden, hebben 

ons bedrijf vorm gegeven. Daarna 
kon ik de dagelijkse leiding langzaam 
wat loslaten. Ik vind namelijk dat een 
bedrijf niet rond één persoon mag 
draaien. Want als je wegvalt, ligt plots 
alles plat. Dat kan je niet maken tegen-
over je werknemers en hun gezin. Je 
hebt als bedrijf ook een sociale rol te 

spelen. Dus liet ik meer en meer taken 
binnen mijn bedrijf over aan capabele 
medewerkers en draait alles door als ik 
er niet ben.”

Trucks op maat
Zo kwam er opnieuw meer tijd vrij voor 
een oude liefde: sleutelen aan vracht-
wagens. “Dat doe ik al van jongsaf, 
onder meer voor het onderhoud van de 
Timtrans-vrachtwagens. Maar toen ik 
vijf jaar geleden live een Dakar-finish 

meemaakte, kreeg ik 
zin in meer.” Eimbert 
debuteerde in 2011 in de 
woestijnrally als snelle 
assistentie voor het  

XDakar-team, dat gesponsord wordt 
door TVM. Begin 2013 kruipt hij voor 
de derde keer achter het stuur. “Ik zal 
nooit een etappe winnen, want met 
alle reserveonderdelen in de laadbak 
is mijn truck te zwaar. Maar ik kan 
wel dicht in de buurt van de winnaars 
eindigen en daar doe ik het voor: 

“Remmen is in de woestijn moeilijker  
dan snelheid maken”
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meedoen aan het ‘spelleke’, afzien en 
tegelijk genieten.”

Eimbert bouwde zelf de drie 
trucks voor het XDakar-team en dat 
is echt maatwerk. “De wagens moeten 
minstens 8,5 ton wegen. We beginnen 
helemaal van nul en gebruiken een 
motor en componenten van DAF. Al 
wat overbodig is, gooien we eruit. De 
chassisbalken togen we in de juiste 
vorm. Achteraan is de vrachtwagen 
bijvoorbeeld breder en daardoor sta-
bieler. De truck krijgt dubbele schok-
dempers en Finse Sisu-assen. Die 
worden gebruikt in het leger en zijn 
moeilijk te krijgen, maar ze bieden 
het voordeel dat je tijdens het rijden 
de bandendruk kunt bijstellen. Voorts 
verstevigen we de cabine en bouwen 
we de verplichte rolkooi. De laadbak 
is voor het eerst gewoon afgeschermd 
met zeil, want aluminium en vezelplaat 
bleken in het verleden niet bestand 
tegen de vele schokken. Ook de ban-
den zijn speciaal. Ze hebben meer staal 

in het loopvlak en er is vier centimeter 
rubber af gefreesd om de temperatuur 
beter af te voeren.”

Die bandentemperatuur blijkt 
erg belangrijk in de Dakar-rally. Door 
de snelheid, maar vooral door het rem-
men, loopt de temperatuur snel op. 
“Remmen is in de woestijn moeilijker 
dan snelheid maken. Bij honderdtwin-
tig graden gaat een band vulkaniseren 
en knapt hij. Bij honderd graden moet 
je dus van het gas af. Dat meten we 
vanuit de cabine.” Omdat de remmen 
het zorgenkind waren, ontwikkelde 
Eimbert een eigen systeem waar vol-
gens hem zelfs constructeurs jaloers 
op zijn. Hij noemt het ‘remschoenen’, 
remblokken die in Duitsland op de 
remschijf geplaatst worden. “Het ont-
werp staat nog in zijn kinderschoe-
nen. Zo zijn de veren nog te slap om 
de trillingen op te vangen, maar we 
hebben nu tenminste nog remmen 
op het einde van de rit.” Ook de die-
seltank was in het verleden vaak een  

XDAkAR: EEN ERVAREN TEAM  

• Team van Loon/ Wams
Erik van Loon en Marc Wams rijden in 
een Mitsubishi Racing Lancer. Het is 
respectievelijk hun vierde en vijfde deelname.

• Team Van den Bosch/Rosegaar/Bouw
Erik van den Bosch is CEO van Van den 
Bosch Transporten en zat in 2011 voor het 
eerst zelf achter het stuur van zijn DAF 
racetruck. Wouter Rosegaar is zijn navigator, 
Patrick Bouw monteur van dienst.

• Team van Eerd/Gotlib/Vervoort
Frits van Eerd is CEO van Jumbo 
Supermarkten. Samen met zijn navigator 
Charly Gotlib en monteur Peter Vervoort 
neemt hij deel in een DAF racetruck.

• Team Timmermans/Verhagen/Gloudemans
Eimbert Timmermans koos voor 
Eric Verhagen als navigator en Bart 
Gloudemans als vast monteur. 
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“Elk jaar denk ik ‘dit doe ik nooit 
meer’. Maar dan kom ik thuis, 
is mijn hoofd helemaal leeg en 
begin ik opnieuw te sleutelen”



spelbreker. “Hij scheurde onder de tril-
lingen. Nu rijden we met een dikkere 
tank die anders gemonteerd is.”

En zo wordt de bouw van de 
Dakar-trucks nooit routine. “Als je 
denkt dat je het ene probleem van de 
baan hebt, duikt er weer een ander op. 
Het blijft monnikenwerk.”

Het hoofd leeg
Ook de rally zelf is een hele uitdaging. 
“Het is afzien, het is zweten, het is stin-
ken in een cabine waar de temperatuur 
makkelijk vijftig graden haalt. Ook de 
duisternis bezorgt veel rijders nacht-
merries. Je ziet geen steek voor ogen en 
moet die hoge duinen af. Dan gaat een 
teamlid voorop lopen en kijken − maar 
vooral gokken − waar je naar beneden 
kunt. Dat is letterlijk een sprong in het 
duister.”

Op het thuisfront leeft iedereen 
hard mee. “Vooral dan in Brabant, dat 
zo’n 30% van de Nederlandse deelne-
mers aan Dakar levert. Een man als 

Jan de Rooy bijvoorbeeld − ook een ex-
motorcrosser − heeft de woestijnrally 
in Nederland op de kaart gezet.”

Wanneer het ophoudt? “Elk jaar 
denk ik tijdens de race ‘dit doe ik 
nooit meer’. Maar dan kom ik thuis, is 
mijn hoofd helemaal leeg en begin ik 
opnieuw te sleutelen. Want hoe uit-
dagend en vermoeiend de wedstrijd 
ook is, een dag in de woestijn is met-
een om, het parcours doorheen Zuid-
Amerika is prachtig en de teamspirit is 
fantastisch.” 
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DAkAR PRE-PROLOOG:  
TEAMS UITZWAAIEN  

Op 11 november vond op het 
Eurocircuit in Valkenswaard de Dakar 
Pre-Proloog plaats.  
Daar konden de Dakar-teams zich 
voorstellen aan het publiek. 
Een recordaantal bezoekers zagen 
in de truckwedstrijd de winnaar 
van vorig jaar, Gerard de Rooy, 
zijn favorietenrol waarmaken.

DAkAR 2013  

De Dakar-karavaan trekt zich op 5 januari 
2013 op gang op het strand in de buurt van de 
Peruaanse hoofdstad Lima. Via Argentinië rijden 
de deelnemers naar Chili, waar op 20 januari 
de winnaars het podium zullen beklimmen.



ROAD
ON THE
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Meestal ‘on the road’, hier ‘in de bloemetjes’. 
Deze vrachtwagenchauffeurs mogen zich 
bronzen, zilveren of gouden Ridder van de Weg 
noemen. En daar zijn ze terecht trots op. Foto-
graaf Gerlinde Schrijver legde hen vast op de  
gevoelige plaat.

Gerlinde Schrijver is staffotograaf van  
TVM actueel en dagelijks met haar fototoestel 
‘on the road’. Voor dit magazine fotografeert 
ze veel verschillende zaken. Van een rally in de 
woestijn tot files in eigen land.
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ONDERWEG
BELG

Anne De Baetzelier  

•  Geboren op 15 augustus 1964 in Gent
•  Werd in 1989 gekroond tot Miss België
•  Tekende datzelfde jaar een contract 

als omroepster bij VTM
•  Maakte in 2009 een korte 

overstap naar de politiek
•  Getrouwd en moeder van Ellen (1994), 

Thomas (1996) en Vincent (1998).
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“Mijn auto mag  
geen rommelbak  
worden”
Ooit reed Anne De Baetzelier af en toe rond in haar 
absolute droomwagen: de BMW 630d cabrio van haar 
man. “De mooiste auto ooit op onze wegen, als je ’t mij 
vraagt. De wind door mijn haren, dat gevoel vind ik zalig. 
Daarom gaan in de zomer alle ramen van mijn auto open, 
ook al heb ik airco.”
tekst: Veerle De Graeve \  beeld: Gerlinde Schrijver

 

Ondertussen heeft het ge-
zin de cabrio met veel pijn 
in het hart ingeruild voor 
de ruimte van een Chrys-

ler Voyager. “Met drie grote kinderen 
is dat geen overbodige luxe. Zij op de 
achterbank en hun boekentassen, 
computer en sporttassen in de koffer. 
Zo is de auto is 
snel gevuld. En 
als we samen 
gaan skiën, zit 
hij echt prop-
vol. Dan vertrekken we ’s nachts, zo-
dat we al wat kilometers achter de kie-
zen hebben voor we aan het ontbijt toe 
zijn. In de zomer nemen we voor onze 
vakanties soms de auto en soms het 
vliegtuig. Heel af en toe leggen mijn 
man en ik een matras en een deken 
in de auto  daarvoor is hij dus ruim 
genoeg  en vertrekken we gewoon. Dat 
is best wel spannend.” 

Voor het overige houdt Anne 
haar auto graag netjes. “Ik ‘leef ’ niet in 
mijn wagen, het mag geen rommelbak 
worden. Al is dat met drie kinderen 
niet altijd even gemakkelijk.”

Slak in de winter
Voor haar presenteerwerk in binnen- 
en buitenland legt Anne De Baetzelier 
heel wat kilometers af. Maar altijd pro-

beert ze de spits te vermijden. “Ik krijg 
het op mijn heupen van files. Je weet 
meestal niet waarom je daar stilstaat, 
hoelang het zal duren,… Puur tijd-
verlies en enorm frustrerend.” Verder 
valt het haar op dat chauffeurs steeds 
onverdraagzamer en agressiever wor-
den. “Onlangs begon er nog een ‘maf-

kees’ naast me te streetracen. Remmen, 
razendsnel optrekken en slippen  in 
de gietende regen, op een spekglad 
wegdek…”
Schrik op de weg heeft Anne alleen als 
het ijzelt en sneeuwt. “Dat is pas sinds 
vorig jaar, toen ik verrast werd door het 
gladde wegdek en ei zo na in een gracht 
belandde. Dat was even paniek op de 
achterbank. Sinds vorig jaar ben ik dus 
’s winters een slak op de weg.”

Veiligheid is  
prioritair
Als ze terugkeert van een avondpresen-
tatie en het rustig is op de weg, durven 
haar gedachten weleens af te dwalen 
naar afspraken die ze nog moet regelen, 
presentaties die voorbereid moeten 
worden, de dagdagelijkse privézaken,… 

De muziek in haar wagen past ze aan 
aan de stemming van het moment.  “Ik 
luister vaak naar Nostalgie, maar de 
radio staat ook regelmatig op MNM 
en  op vraag van de kinderen  StuBru. 
Als ik iets rustigers wil, zet ik een cd op, 
eventueel met klassieke muziek. 

“Ik besef heel goed hoe belangrijk 
het is om je aandacht op 
de weg te houden, altijd 
en in alle omstandighe-
den.” Ook bijvoorbeeld 
bij het tanken… “Ooit 

tankte ik uit pure verstrooidheid  ik 
was luid aan het meezingen met een 
leuk liedje  benzine in plaats van die-
sel. Dat is zo dom, zo gênant,… Maar 
gelukkig ben ik niet de enige die zoiets 
overkomt. Het bewijst nog maar eens 
dat je er altijd je hoofd moet bijhouden. 
Veiligheid heeft absolute prioriteit op 
de weg.”

Voor haar theoretisch rijbewijs 
liet Anne zich vangen aan enkele 
strikvragen en moest ze het examen 
opnieuw afleggen. Maar haar praktijk-
proef was meteen raak. “Ik moest op 
een woensdagmiddag, bij het uitgaan 
van de scholen, dwars door het cen-
trum van Aalst manoeuvreren. Overal 
fietsers en voetgangers, als vuurproef 
kon dat tellen. Maar het is me dus 
gelukt!” 

“Als het ijzelt of sneeuwt, word ik 
een slak op de weg”



18 \ TVM ACTUEEL 13 

Het Federaal Planbureau en 
de FOD Mobiliteit en Ver-
voer brachten onlangs de 
evolutie van het transport 

in ons land in kaart. De conclusies 
zijn allesbehalve rooskleurig. Zowel 
het reizigers- als het goederenverkeer 
zal tegen 2030 sterk toenemen en als 
we niets doen, slibt het Belgische we-
gennet volledig dicht. Om nog maar 
te zwijgen over de gevolgen voor het 
milieu.

“In het verleden zijn de voorspel-
lingen van het Federaal Planbureau 
juist gebleken, dus vrees ik dat ze ook 
nu weer zullen kloppen. Het aantal rei-
zigers- en tonkilometers stijgt specta-
culair. Binnen enkele jaren zijn we écht 
sneller met de fiets dan met de auto.”

Nieuw zijn deze doemscenario’s 
niet. Hoe komt het dan dat mensen 
hun gedrag niet spontaan aanpassen? 
Eddy Klynen: “Daarvoor is de evolutie 
te geleidelijk. We staan inderdaad elk 
jaar met z’n allen een beetje langer 
in de file, maar het valt niet echt op. 
Alleen als de files door omstandighe-
den extremer zijn,  bij hevige regen of 
sneeuw bijvoorbeeld,  dringt het even 

“We staan 
elk jaar wat 
langer stil met 
de wagen, 
maar doordat 
de files 
geleidelijk 
groeien, 
passen we ons 
gedrag nog 
niet spontaan 
aan”

“Mensen blijven geloven dat de auto 
het beste transportmiddel is.”
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“Maar een  
  mirakeloplossing       
  bestaat niet”

België slibt dicht 

Als we het roer niet omgooien, doen we tegen 2030 twee uren over 
een afstand van vijftig kilometer. “Maar een mirakeloplossing 
bestaat niet”, zegt Eddy Klynen, coördinator bij de Vlaamse Stichting 
Verkeerskunde. “Fiscale maatregelen, nieuwe technologieën, 
ruimtelijke ordening en educatie en sensibilisatie moeten voor een 
mentaliteitswijziging zorgen.”
tekst: Veerle De Graeve \ beeld: Gerlinde Schrijver

tot ons door. Maar de volgende dag zijn 
we het alweer vergeten. Mensen blijven 
geloven dat de auto de beste manier is 
om zich te verplaatsen. We voelen ons 
koning in onze eigen auto. Vandaar 
ook dat bijvoorbeeld de carpoolcijfers 
achteruit gaan.”

Alternatieven promoten
Mensen verplichten om hun auto aan 
de kant te laten, is geen optie. Eddy 
Klynen gelooft eerder in het faciliteren 
van alternatieven voor de auto. En dat 
kan volgens hem alleen via een samen-
spel van initiatieven.

“Bij plannen voor ruimtelijke 
ordening kunnen we aandacht beste-
den aan mobiliteit. Nu liggen de 
plekken waar we wonen, werken en 
winkelen ver uit elkaar. Door deze 
plaatsen dichter bij elkaar te brengen, 
dringen we het mobiliteitsprobleem 
terug. Ook het ‘nieuwe werken’, met 
flexibele uren, thuiswerk en videover-
gaderingen, draagt daartoe bij.”

Fiscale maatregelen kunnen 
niet ontbreken. “Dat betekent dat je 
enerzijds autorijden duurder maakt 
en anderzijds alternatieven fiscaal 

beloont. Ik geloof dat het rekeningrij-
den een gunstig effect kan hebben op 
de mobiliteit, maar enkel als het voor 
alle gemotoriseerde voertuigen geldt 
en niet alleen voor de vrachtwagens. 
Er moet bij het wegenvignet overigens 
niet alleen rekening gehouden worden 
met het aantal afgelegde kilometers, 
maar ook met het type en de leeftijd 
van het voertuig of, het al dan niet ver-
vuilend is,  en met het moment waarop 
we het gebruiken, tijdens de spits of in 
de daluren.”

kinderen vinden fietsen  
gezelliger
“Meer dan de helft van onze verplaat-
singen zijn korter dan vijf kilometer 
en kunnen we dus perfect met de fiets 
afleggen. Daarop zit nog veel marge, 
zeker ook met de opkomst van de elek-
trische fiets. Tegelijk maakt de over-
heid een forse inhaalbeweging om de 
infrastructuur voor openbaar vervoer 
en fietsers te verbeteren.”

Het Pendelfonds van de Vlaamse 
overheid subsidieert bedrijven die in 
duurzaam woon-werkverkeer inves-
teren. “Bedoeling is dat de fiets en het 

openbaar vervoer elk een aandeel van 
20% krijgen in het woon-werkverkeer. 
Concreet kunnen bedrijven een pen-
delbus inleggen, fietsstallingen en 
douches installeren. Het gaat om 
heel concrete initiatieven, die het 
Pendelfonds met een subsidiëring 
van 50% een zetje geeft. En bedrij-
ven nemen stilaan meer initiatieven. 
Duvel-Moortgat bijvoorbeeld wist het 
aantal werknemers dat naar het werk 
fietst, op te drijven van 19% naar 38%.”

Ten slotte hamert Eddy Klynen 
op het belang van educatie en sensi-
bilisatie. “Voor verplaatsingen naar en 
van school gebruiken we opvallend 
minder de auto. Kinderen vinden het 
gewoon fijner om samen met vriendjes 
naar school te fietsen of te stappen in 
plaats van met mama en papa in de 
auto te zitten. Deze houding moeten 
we trachten vast te houden voor later, 
als ze achttien zijn en stilaan uitkijken 
naar hun eerste auto. Ook dan moeten 
ze ervan overtuigd blijven dat fietsen 
en stappen in veel gevallen gewoon 
vlotter, gemakkelijker en gezelliger is 
dan autorijden.”

De conclusies 
van het 
rapport van  
het Federaal 
Planbureau 
leest u  
op pagina 
20 en 21.





WATCHER
TREND

Het Federaal Planbureau 
schetst in zijn rapport 
‘Bestemming 2030’ een 
beeld van de mobiliteit in 
ons land tussen nu en 2030. 
Wordt het chaos op onze 
autowegen of kiezen we 
voor alternatieve trajecten?

1

2

Tegen 2030 groeit het 
personenvervoer in België 
met 20%. Daarbij blijft de 
auto de absolute favoriet. 

Het aantal carpoolers daalt 
geleidelijk. Verplaatsingen 
met trein en metro winnen 
lichtjes aan belang, het aantal 
busritten vermindert. 

3 In 2030 zal het goederen-
transport met 68% stijgen. 
De sterkste groei situeert 
zich in de aanvoer en afvoer 
van goederen in eigen land. 

4 Het goederenvervoer over 
de weg blijft dominant 
(71%), hoewel er zich tegen 
2030 een gedeeltelijke 
verschuiving naar het spoor 
en de binnenvaart aftekent.

20 \ TVM ACTUEEL 13 



T V M  A C T U E E L  1 2 \ 2 1 

5 De komende twintig jaar blijft de 
verkeerssituatie op onze wegen 
achteruit gaan: de gemiddelde 
snelheid daalt met 29% tijdens de 
spitsuren en met 16% tijdens de 
dalperiodes. In 2008 was tijdens 
de spits gemiddeld 1u19 nodig 
om 50 km af te leggen. In 2030 
doen we er gemiddeld 1u51 over.

6 De striktere milieuregels zor-
gen voor minder uitstoot van 
fi jn stof, stikstofoxiden en 
vluchtige organische stoff en.

7 De broeikasgasemissies 
daarentegen stijgen door 
de transportgroei met 12%, 
ondanks de verbeterde 
energie-effi  ciëntie van 
de voertuigen, het 
stijgende gebruik van 
biobrandstoff en en de 
ontwikkeling van alternatieve 
motoraandrijvingen. 8 Voor het personenvervoer blijven 

de broeikasgasemissies relatief 
stabiel. Dit is grotendeels te 
danken aan de striktere 
CO2-normen voor nieuwe auto’s.

9 Een kilometerheffi  ng alleen voor 
vrachtwagens zal weinig eff ect 
hebben op de wegcongestie 
en het milieu. Om de impact 
van het wegverkeer op het 
milieu te verminderen, dringt 
een kilometerheffi  ng voor 
alle weggebruikers zich op.

10 De groei van de transportvraag en de relatieve 
stabiliteit van het multimodaal transport zullen de 
broeikasgasuitstoot doen toenemen en de verkeerssituatie 
op onze wegen verslechteren. Dit zal niet zonder gevolgen 
blijven voor de economische ontwikkeling van België. 
Dit stelt de overheden voor grote uitdagingen.
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Mike Quaschning: milieubewuste trucker

“Ik heb een groene ziel”

Ooit was Mike Quaschning boswachter in Oost-Duitsland, nu is 
hij truckchauffeur bij G. Snel Transport Belgium. Maar zijn ‘groene 
ziel’ heeft hij behouden. Gastvrij en joviaal leidt hij ons rond in zijn 
milieuvriendelijke habitat en deelt hij zijn uitgesproken mening over 
energieverspilling en het verlies aan biodiversiteit.
tekst: Veerle De Graeve \ beeld: Filip Van Loock

Mike Quaschning en zijn 
vrouw Petra Gersdorf 
groeiden op in Oost-
Duitsland. Als ze Mike 

weer eens kwijt waren, zochten zijn 
ouders hem in het naburige bos. Daar 
leerde hij alles over de planten en die-
ren. Later werd Mike boswachter. “Ik 
rondde mijn studies een halfjaar eer-
der af dan de collega’s: het bos had 
geen geheimen voor mij.” Mike wou 
verder studeren voor bosbouwkundig 
ingenieur, maar de eenmaking van 
Duitsland gooide roet in het eten.

Belgische transporteurs  
bellen
“De bossen werden geprivatiseerd toen 
de oorspronkelijke eigenaars hun aan-
delen terughaalden. Daardoor werden 
de bossen kleiner en waren er plots veel 
minder bosbeheerders nodig. Mijn stu-
die bood geen toekomstperspectief en 
ik moest op zoek naar een andere job.” 
Mike verkocht een tijdje bouwspaar-
verzekeringen, maar de Oost-Duitse 
economie stortte ineen, de werkloos-
heid steeg spectaculair en heel wat 
ex-Oost-Duitsers emigreerden. Mike 
kreeg zijn verzekeringen aan de straat-
stenen niet meer kwijt.

Zo besloot hij uiteindelijk om 
vrachtwagenchauffeur te worden. 
Maar ook dat pad liep niet over rozen: 
zijn eerste baas kon na een tijd de 
lonen niet meer betalen, zijn tweede 
baas liet Oost-Duitsers keihard werken 
voor minder loon dan de West-Duitse 
collega’s.

“Tijdens mijn ritten naar België 
noteerde ik de namen en telefoonnum-
mers van Belgische transportfirma’s en 
thuis belde ik ze allemaal op. Op een 

dag in 2000 was het raak: ik mocht bij 
Antrago aan de slag. En ik ben er niet 
meer weggegaan…”

Zijn gezin kwam hem achterna en 
Mike zal nooit vergeten hoe goed zijn 
werkgever en zijn collega’s hen opvin-
gen en wegwijs maakten in hun nieuwe 
thuisland. “Het zijn vrienden voor het 
leven geworden.”

Groen geweten
Ook al rijdt hij nu met een vracht-
wagen, zijn milieubewustzijn is Mike 
Quaschning nooit verloren. “Als het 
economisch haalbaar was, dan keer-
de ik terug naar de bossen. Maar die 
keuze heb ik niet. Toch probeer ik zo 
milieubewust mogelijk te leven en te 
werken. Toen Antrago werd overgeno-
men door Snel Transport gingen veel 
collega’s elders in het containertrans-
port aan de slag. Maar dat kon ik niet 
verzoenen met mijn groene geweten. 
Ik vind het zinloos om goederen zo ver 
te gaan halen als er dichter in de buurt 
alternatieven bestaan. Daarom ben ik 
er voorstander van om — in de mate 
van het mogelijke — regionale pro-
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ducten te kopen. Waarom moeten we 
onze appelen uit Spanje halen als we in 
Haspengouw ook lekker fruit hebben? 
In die optiek ben ik blij dat mijn werk-
gever Snel groen ondernemen hoog in 
het vaandel draagt. Ik rijd bijvoorbeeld 
met een Euro 5-vrachtwagen. Enkele 
jaren geleden besliste Snel ook om zijn 
chauffeurs niet meer met de vrachtwa-
gen naar huis te laten rijden, maar met 
een minder vervuilende auto.” Deze 
milieuvriendelijke ingrepen leverden 
Snel Transport in 2009 overigens een 
Green Truck Award op. Zelf aarzelt 
Mike Quaschning niet om zijn colle-
ga’s op de vingers te tikken als ze hun 
motor nodeloos laten draaien. “Ik ben 
redelijk rechttoe rechtaan ja, klikt het 
niet dan botst het maar.”

Tegen de energielobby in
Bij hem thuis in Nidrum, een deelge-
meente van Bütgenbach in de Oost-
kantons, komt Mikes liefde en zorg 
voor de natuur helemaal tot uiting. Hij 
en zijn vrouw ontwierpen en bouwden 
hun lage-energiehuis grotendeels zelf. 
“Ons huis is niet groter dan nodig en 

de indeling en architectuur zijn sober. 
Tot in de kleinste details hebben we 
bekeken hoe het energiegebruik lager 
kon dan in een passiefhuis. Resultaat: 
we verbruiken nu 220 euro per jaar aan 
verwarmingskosten.”
Een warmtewisselaar recupereert de 
warmte die in het huis ontstaat door 
de menselijke aanwezigheid en activi-
teit. De lucht in de woning wordt min-
stens vijf keer per dag ververst zonder 
dat de ramen open hoeven. Uiteraard 
zit in die ramen driedubbele beglazing 
en heeft het huis een dikke isolatielaag, 
ook onder de grond. Een pelletkachel 
en een perfect afgestelde vloerverwar-
ming zorgen voor de nodige warmte, 
het hout op de muren en plafonds 
(Scandinavisch, met het label van ge-
controleerde bosaanbouw) houdt de 
warmte vast.

“Het is ons privéproject, onze ma-
nier om milieuvriendelijk te leven en 
aan te tonen dat het — in tegenstelling 
tot wat de energieleveranciers ons wil-
len doen geloven — allemaal met net 
iets minder kan.”

“Tijdens mijn ritten 
naar België noteerde 
ik de namen en 
nummers van Belgische 
transportfirma’s. Thuis 
in Oost-Duitsland 
belde ik ze allemaal 
op en zo ben ik hier 
terechtgekomen”
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Alle dieren welkom
De tuin rond het huis is een para-
dijs voor grote en kleine dieren. Een 
rottende boomstam, een hoop bla-
deren, wat losse takken, een stapel 
natuurstenen,… Ze vormen het ideale 
onderkomen voor insecten. En op die 
insecten komen dan weer vogels af. 
Voor hen bouwde Mike nestkastjes 
en voederplanken. In de zomer trekt 
de kruidentuin aller-
lei mooie vlinders aan 
en ook muisjes, egels 
en wezels vinden een 
plekje in de tuin. “Hier 
toon ik kinderen dat je met een kleine 
inspanning een tuin vol leven creëert. 
Het resultaat werkt aanstekelijk. Ik 
hoop dan dat ze thuis samen met 
hun ouders zelf aan de slag gaan.” 
De buren zijn alvast overtuigd, want 
allemaal volgen ze het voorbeeld van 
Mike. “Binnenkort maak ik voor hen 
een mooie fotoreportage van de dieren 
die ik in hun tuinen gespot heb. Zelfs 
zeldzame soorten vinden hun weg naar 

onze straat. Ik wil mijn buren laten zien 
dat ze écht een verschil maken en hen 
aanmoedigen om verder de biodiversi-
teit te stimuleren.”

Vriend van de wolf en de lynx
Mike en zijn vrouw zijn lid van de 
plaatselijke natuurvereniging AVES 
Oostkantons. Ook daar zorgen ze met 
hun bruisende ideeën voor een fris 

elan. “Toen voor het eerst sinds lang 
opnieuw een wolf in België gesigna-
leerd werd, brak er lichte paniek uit. 
In Duitsland is de wolf al terug sinds 
de jaren negentig van de vorige eeuw. 
Hij geniet er een strikte bescherming 
en er wordt zelfs wetenschappelijk 
onderzoek naar gedaan. Op basis daar-
van informeren wij hier onder meer 
de jagers. Zij vrezen ten onrechte dat 
de wolf het wildbestand drastisch zal 

verminderen. Ook lokale overheden 
moeten we overtuigen dat er geen 
reden is tot paniek. Er gebeuren in het 
bos meer ongevallen met reebokken en 
everzwijnen dan met de wolf. Het heeft 
geen zin om massaal de bossen uit te 
kammen. De wolf is een erg schuchter 
dier, dat drie tot vier dagen oude sporen 
ruikt en dus de plekken mijdt waar hij 
mensen vermoedt. Bovendien legt een 

wolf gemakkelijk veertig 
kilometer per nacht af. 
Een klopjacht is dus moei-
lijk en ook allesbehalve 
nodig. Bewijs daarvan is 

de al jarenlange aanwezigheid van de 
lynx in onze regio.”

Natuurbescherming is volgens 
Mike Quaschning erg moeilijk en com-
plex. Want ook bedrijven en overheden 
moeten mee en oplossingen zijn niet 
voor de hand liggend. Maar Mike laat 
zich niet ontmoedigen en draagt alvast 
zelf meer dan zijn steentje bij.

“Het lukt ook met minder energie”

TRADITIES IN HOUT,  
GLAS EN TEXTIEL  

Hoewel Mike Quaschning en zijn vrouw zich perfect thuis voelen in 
België en overal te lande vrienden hebben, houden ze ook bepaalde 
eeuwenoude tradities van hun thuisland in ere. Petra Gersdorf heeft 
een klein winkeltje waar ze Duits handwerk verkoopt in hout, glas 
en textiel. Het is er gezellig snuisteren tussen het houten speelgoed, 
de kerstversiering, het tafellinnen en de ‘rookmannetjes’.

www.zumholzwurm.be



Mike maakt 
van zijn tuin 
een paradijs 
voor dieren 
en planten.
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Sinds Gillemot een tweetal jaren geleden onderdeel werd 
van de Rotra Groep zijn niet alleen de bedrijfsprocessen 
van de groep doorgevoerd. “Al heel snel maakten we ook 
kennis met het milieuverhaal van Rotra. Onze groep 
loopt al jaren voorop met groene initiatieven en in België 
zet Gillemot een sterke inhaalbeweging in.”
tekst: Veerle De Graeve \ beeld: Gerlinde Schrijver

“Milieubewust              
  wordt de nieuwe  
  norm”

Gillemot kiest voor duurzaam



Gillemot lanceerde onlangs  
Green Footprint voor  
klimaatneutrale verzendingen.



“Bij elke overname worden be-
drijfsprocessen, IT,… afge-
stemd en geïntegreerd. Bij Ro-
tra maakte het milieuverhaal 

daar gewoon meteen deel van uit. 
Dat onderstreept de overtuiging en 
vastberadenheid van Rotra Groep om 
met het hele bedrijf duurzaam te on-
dernemen”, zegt managing director 
van Gillemot Filip Christiaens. “Een 
denktank met vier ‘wijze mannen’, 
waaronder oud-directeur Gerard 
Roelofsen, tekent bij Rotra duurzame 
initiatieven uit. Zij 
detecteren de kansen 
voor Rotra om duur-
zaamheid en effi  ciën-
tie samen profi jtelijk 
te laten zijn.”

Proef op de som 
Want elk idee wordt getoetst aan drie 
criteria: het moet goed zijn voor de 
klant — vooral kostentechnisch dan, 
het moet goed zijn voor het milieu en 
de continuïteit van het bedrijf moet 
ermee gediend zijn. 

Groene initiatieven
Al begin jaren tachtig van de vorige 
eeuw doken bij Rotra de eerste groene 
initiatieven op. Toen zette de trans-
portfi rma de eerste trailers op de trein 
naar Italië. Nu nog gebeuren weke-
lijks tientallen transporten per trein. 

Momenteel legt Rotra in Nederland 
een eigen laad- en loswal aan om het 
containervervoer over het water te sti-
muleren. Daarnaast was Rotra betrok-
ken bij de ontwikkeling van de eerste 
volumecombi, die later ecocombi of 
LZV ging heten (Lange en Zware 
Vrachtautocombinatie). “Met deze 
lange combinaties van maximaal 25,25 
meter en 60 ton reduceer je het aan-
tal transportbewegingen. Daardoor 
werk je effi  ciënter en verminder je de 
uitstoot van schadelijke stoff en. In 

Nederland worden deze combinaties al 
ingezet, Gillemot heeft zich kandidaat 
gesteld om ook in België aan testritten 
deel te nemen als het zo ver is.”

Dat milieuvriendelijke initia-
tieven de continuïteit van het bedrijf 
nooit in gevaar mogen brengen, bewijst 
een ander initiatief dat Rotra enkele 
jaren geleden nam, maar uiteindelijk 
weer moest laten varen wegens te duur. 
Toch was ook het experiment met de 
eerste truck op ethanol — want daar-
over gaat het — niet nutteloos. “In 2008 
reed Rotra een jaar lang met de eerste 
Scania op ethanol geproduceerd uit 
houtsnippers en restafval. De test was 

op zich geslaagd, maar er doken andere 
struikelblokken op. Zo heft Nederland 
dubbele accijnzen op ethanol, zowel 
een brandstof- als een alcoholaccijns. 
Dat maakte het dagelijkse gebruik van 
de truck te duur voor Rotra om ermee 
door te gaan. In het buitenland werkte 
Scania er echter mee verder, dus het 
oorspronkelijke idee heeft wel degelijk 
zijn nut bewezen.”

Verder vernieuwt Rotra het 
wagenpark regelmatig. Zo blijft het 
steeds voldoen aan de strengste 

milieunormen. Rotra 
is daarnaast bijzonder 
actief met voertuigen op 
alternatieve brandstof-
fen. De groep heeft in 
Nederland sinds kort vijf 

nieuwe trucks op LNG (liquefi ed natu-
ral gas) in gebruik. “Ten slotte bereiden 
we de overstap van E5- naar E6-trucks 
voor. In vergelijking met de E5-trucks 
stoot de nieuwe generatie vrachtwa-
gens minder fi jn stof en stikstofoxides 
(NOx) uit.”
Duurzaam ondernemen reikt bij Rotra 
en Gillemot veel verder dan de truck-
techniek. Een intelligente software 
stelt een planning voor die de route, 
kosten per rit én per zending optimali-
seert. “Dit systeem heeft onze effi  ciën-
tie en productiviteit sterk verbeterd”, 
zegt Filip Christiaens. En niet te ver-
geten: ook de medewerkers gaan mee 

kONINkLIJkE ROTRA: PIONIER 
IN DUURZAAM ONDERNEMEN 

Rotra is een meer dan honderd jaar oud 
familiebedrijf in Doesburg, dat in het begin 
transport met paard en kar organiseerde. 
Momenteel is de vierde generatie van de familie 
Roelofsen aan het werk in het bedrijf, dat 
is uitgegroeid tot gerenommeerde one stop 
logistic shop. In de vestigingen in Nederland 
en België telt het bedrijf 650 medewerkers.

“Het etiket ‘duurzaam ondernemen’ 
wordt zoals de ISO-certifi caten” 
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Contact
Laat uw makelaar
met ons contact  
opnemen

Peter Luyckx
Commercieel aanspreekpunt voor 
de regio Antwerpen, Limburg en 
Vlaams-Brabant 
tel. +32 (0)478 40 42 32 
p.luyckx@tvm.be

Fred Dralans
Commercieel aanspreekpunt voor 
de regio Henegouwen,  
Waals-Brabant, Namen, 
Luxemburg, Luik, Brussel,  
Groot Hertogdom Luxemburg 
tel. +32 (0)475 49 82 22 
f.dralans@tvm.be

Jan van Waterschoot
Commercieel directeur 
tel. +32 (0)476 72 90 64  
j.vanwaterschoot@tvm.be 

Johan Caestecker
Commercieel aanspreekpunt  
voor de regio West- en  
Oost-Vlaanderen 
tel. +32 (0)478 26 38 52  
j.caestecker@tvm.be  

Bruno Nijs
Senior adviseur preventie en 
risicobeheer 
tel. +32 (0)475 80 40 31 
b.nijs@tvm.be   

Ongeval of ziekte onderweg

TVM Schade-Alarmnummer
+32 (0)78 151 163
Bij ongeval/schade aan vrachtauto en/of lading 
en bij diefstal en inbraakschade in het binnen- en 
buitenland.

in het duurzame verhaal. “Je ziet het 
bewustzijn groeien. Daarnaast krij-
gen onze chauffeurs opleidingen om 
energiezuinig te rijden. We meten en 
analyseren hun verbruik en hun rijstijl 
en sturen bij indien nodig. De truckers 
stimuleren elkaar ook om zo zuinig 
mogelijk te rijden.”

Gillemot Green Footprint
Rotra- en Gillemot-klanten kunnen 
kiezen voor klimaatneutrale zendin-
gen, zowel voor wegtransport als voor 
transport door de lucht en over zee.  
Dit is de zogenoemde Gillemot Green 
Footprint. “We meten de CO2-uitstoot 
van een zending en compenseren die 
in samenwerking met de gecertificeer-
de organisatie Climate Neutral Group, 
die investeert in duurzame energie-
projecten. De klant levert voor zijn kli-
maatneutrale zending een kleine bij-
drage. We brengen de Green Footprint 
ter sprake in onze verkoopgesprekken, 
zodat onze klanten weten dat de mo-
gelijkheid bestaat. Wie geïnteresseerd 
is, doet mee. In Nederland gaat het on-
dertussen over enkele honderden zen-
dingen, in België zijn we net gestart, 
maar we hopen ook hier bedrijven voor 
dit initiatief warm te maken.

20% minder CO2-uitstoot
Milieubewust ondernemen kost geld. 
“Een E6-truck zal naar schatting 
twaalf- à veertienduizend euro meer 
kosten dan een E5-vrachtwagen. Dat is 
een niet te onderschatten investering. 
Maar wat blijkt ook: duurzaam onder-
nemen gaat vaak prima samen met een 
verantwoord economisch beleid. Zo-
lang onze drie criteria gerespecteerd 
worden — goed voor klant, milieu én 
bedrijf  — blijven onze groene initiatie-
ven succesvol voor onze klanten en ons 
bedrijf, zelfs in crisistijd.”

In Nederland leidden de groene 
initiatieven van Rotra Groep alvast tot 
een reductie van de CO2-uitstoot met 
ruim 20% en dat leverde de groep vorig 
jaar de Lean & Green Award op. “Ik ben 
ervan overtuigd dat milieubewust za-
kendoen ingebakken zal raken in onze 
mentaliteit. Nu al selecteren klanten 
hun (logistieke) leveranciers en dienst-
verleners op duurzaam ondernemen. 
Want ze worden nu eenmaal graag ge-
associeerd met een milieuverantwoord 
beleid. Imago is belangrijk én milieu-
bewustzijn heeft daarbovenop  vaak 
ook economische voordelen. Daarom 
wordt het etiket ‘duurzaam onderne-
men’ wat de ISO-certificaten nu zijn: 
je kan als bedrijf niet zonder!”

MILIEUBEWUST GILLEMOT  
Gillemot staat qua milieubewust ondernemen nog niet op 
hetzelfde niveau als Rotra Groep, maar nam de afgelopen 
twee jaar toch al een reeks mooie initiatieven:

•  wagenpark met uitsluitend E5-trekkers
• kandidaat voor testtransporten met de ecocombi
•  Green Footprint, klimaatneutraal transport
•  intermodaal transport, met bijvoorbeeld treinvervoer naar Italië
•  automatische planning voor een grotere 

productiviteit en een lagere milieubelasting
•  training van chauffeurs om het dieselverbruik te optimaliseren
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week 27 28 29 30 31

maandag 1 8 15 22 29

dinsdag 2 9 16 23 30 

woensdag 3 10 17 24 31

donderdag 4 11 18 25 

vrijdag 5 12 19 26 

zaterdag 6 13 20 27 

zondag 7 14 21 28 

JULI 2013

week 40 41 42 43 44

maandag 1 8 15 22 29

dinsdag 2 9 16 23 30 

woensdag 3 10 17 24 31 

donderdag 4 11 18 25 

vrijdag 5 12 19 26 

zaterdag 6 13 20 27 

zondag 7 14 21 28 

OKTOBER 2012

week 48 49 50 51 52 1

maandag 2 9 16 23 30

dinsdag 3 10 17 24 31

woensdag 4 11 18 25 

donderdag 5 12 19 26 

vrijdag 6 13 20 27 

zaterdag 7 14 21 28 

zondag 1 8 15 22 29 

DECEMBER 2013

week 14 15 16 17 18

maandag 1 8 15 22 29

dinsdag 2 9 16 23 30 

woensdag 3 10 17 24 

donderdag 4 11 18 25 

vrijdag 5 12 19 26 

zaterdag 6 13 20 27 

zondag 7 14 21 28 

APRIL 2013
week 9 10 11 12 13

maandag 4 11 18 25

dinsdag 5 12 19 26 

woensdag 6 13 20 27 

donderdag 7 14 21 28

vrijdag 1 8 15 22 29

zaterdag 2 9 16 23 30

zondag 3 10 17 24 31

MAART 2013

week 48 49 50 51 52 1

maandag 3 10 17 24 31

dinsdag 4 11 18 25 

woensdag 5 12 19 26 

donderdag 6 13 20 27 

vrijdag 7 14 21 28 

zaterdag 1 8 15 22 29 

zondag 2 9 16 23 30 

DECEMBER 2012

week 44 45 46 47 48

maandag 4 11 18 25

dinsdag 5 12 19 26 

woensdag 6 13 20 27 

donderdag 7 14 21 28

vrijdag 1 8 15 22 29

zaterdag 2 9 16 23 30

zondag 3 10 17 24 

NOVEMBER 2013

week 18 19 20 21 22

maandag 6 13 20 27

dinsdag 7 14 21 28 

woensdag 1 8 15 22 29 

donderdag 2 9 16 23 30 

vrijdag 3 10 17 24 31 

zaterdag 4 11 18 25 

zondag 5 12 19 26

MEI 2013

week 1 2 3 4 5

maandag 7 14 21 28

dinsdag 1 8 15 22 29

woensdag 2 9 16 23 30 

donderdag 3 10 17 24 31

vrijdag 4 11 18 25 

zaterdag 5 12 19 26 

zondag 6 13 20 27 

JANUARI 2013
week 5 6 7 8 9

maandag 4 11 18 25

dinsdag 5 12 19 26 

woensdag 6 13 20 27 

donderdag 7 14 21 28

vrijdag 1 8 15 22 

zaterdag 2 9 16 23 

zondag 3 10 17 24 

FEBRUARI 2013

week 44 45 46 47 48

maandag 5 12 19 26

dinsdag 6 13 20 27 

woensdag 7 14 21 28

donderdag 1 8 15 22 29

vrijdag 2 9 16 23 30

zaterdag 3 10 17 24 

zondag 4 11 18 25 

NOVEMBER 2012

week 40 41 42 43 44

maandag 7 14 21 28

dinsdag 1 8 15 22 29

woensdag 2 9 16 23 30 

donderdag 3 10 17 24 31

vrijdag 4 11 18 25 

zaterdag 5 12 19 26 

zondag 6 13 20 27 

OKTOBER 2013

week 22 23 24 25 26

maandag 3 10 17 24

dinsdag 4 11 18 25 

woensdag 5 12 19 26 

donderdag 6 13 20 27 

vrijdag 7 14 21 28 

zaterdag 1 8 15 22 29

zondag 2 9 16 23 30

JUNI 2013
week 31 32 33 34 35

maandag 5 12 19 26

dinsdag 6 13 20 27 

woensdag 7 14 21 28

donderdag 1 8 15 22 29

vrijdag 2 9 16 23 30

zaterdag 3 10 17 24 31

zondag 4 11 18 25 

AUGUSTUS 2013

1 jan Nieuwjaarsdag
31 mrt Pasen

1 apr Paasmaandag
1 mei Feest van de Arbeid
9 mei O.L.H. Hemelvaart

19 mei Pinksteren
20 mei Pinkstermaandag

21 jul Nationale Feestdag
15 aug O.L.V. Hemelvaart

1 nov Allerheiligen
11 nov Wapenstilstand
25 dec Kerstmis

19 okt Ridders van de Weg

FEESTDAGEN 2013

week 35 36 37 38 39 40

maandag 2 9 16 23 30

dinsdag 3 10 17 24 

woensdag 4 11 18 25 

donderdag 5 12 19 26 

vrijdag 6 13 20 27 

zaterdag 7 14 21 28 

zondag 1 8 15 22 29 
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