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Samenvatting 
 

Aanleiding 

Voor Beter Benutten kan het idee, om volcontinue en remote de bandenspanning van 

vrachtauto’s via een TPMS (Tyre Pressure Monitoring System) te bewaken, mogelijk leiden 

tot minder bandenpech en klapband ongevallen met vrachtauto’s. Een vermindering van 

dergelijke incidenten met vrachtauto’s zal een positieve bijdrage hebben op de 

verkeersdoorstroming en verkeersveiligheid. 

 

  
Volcontinue wordt middels sensoren de bandenspanning en temperatuur doorgezonden naar een databasesysteem 

van waaruit verschillende belanghebbende hun data kunnen betrekken (bron: Schrader International). 

 

Onderzoek wijst uit dat lekke banden en klapbanden een hoofdrol spelen bij het optreden 

van vrachtauto-incidenten op hoofdwegen. Bandenproblemen zijn om te beginnen op 

hoofdwegen de meest voorkomende oorzaak van pech bij vrachtauto's. Daarnaast vormen 

zij een belangrijke bron van ongevallen met vrachtauto's. Een recent ongeval in de 

Heinenoordtunnel heeft laten zien dat met name klapbanden kunnen leiden tot abrupt 

controleverlies van de chauffeur over zijn voertuig met potentieel calamiteuze gevolgen. 

 

Bandenpech en klapbanden worden meestal voorafgegaan door een periode waarin de 

band een toenemende kwetsbaarheid vertoont, maar nog wel functioneert. Dit betekent 

dat het tijdig detecteren van bandenproblemen bij vrachtauto's een zeer effectieve 

methode kan zijn om het optreden van vrachtauto-incidenten in het algemeen en op 

hoofdwegen in het bijzonder te voorkomen. Een verlaagde bandenspanning is daarbij een 

zeer betrouwbare parameter voor het detecteren van een probleem. 

 

Bandbeschadigingen kennen een zekere incubatietijd. Deze incubatietijd is afhankelijk van 

de ernst en de omvang van de bandbeschadiging. De meest voorkomende 

bandbeschadiging is een inrijding in het loopvlak van de band. Deze zal leiden tot een 

drukverlies over kortere of langere tijd. Kortom, bandbeschadigingen en afname van de 

bandenspanning zijn vaak aan elkaar gerelateerd.  

 

Het controleren van banden en de bandenspanning is in de praktijk een tijdrovende 

aangelegenheid. Een check van alle banden van een trekker met oplegger vraagt al snel 15 

tot 30 minuten. Bij professionele bedrijven worden deze controles regelmatig uitgevoerd, 

maar dit is zeker niet bij alle bedrijven het geval. 

 

Veel vrachtauto's rijden met banden die niet voldoende op spanning zijn. De schattingen 

hierover lopen sterk uiteen. In een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid uit 2012 

wordt vermeld dat bij een inspectie door Goodyear in 2008 en 2009 achtereenvolgens 68% 

en 53% van de gecontroleerde vrachtauto’s een te lage bandenspanning had. In 2010 

bedroeg dat percentage slechts 12%.  

 

Uit een onderzoek van de RDW uit 2008 blijkt dat 15% van de onderzochte 

vrachtautobanden een te lage bandenspanning had. In de helft van deze gevallen was de 

spanning meer dan 1 bar lager dan de aanbevolen spanning. 

 

Gezien het aantal pechmeldingen rondom banden en het aantal ernstige vrachtauto 

incidenten door een klapband, is het van belang om een systeem te ontwikkelen dat 

bandbeschadigingen vroegtijdig kan detecteren, nog voor dat incidenten door bandfalen 

kunnen ontstaan. 

 

TPMS  

Sinds november 2014 is in heel Europa een TPMS (Tyre Pressure Monitoring System / 

bandendruk controle systeem) verplicht op iedere nieuwe personenauto die gekentekend 

wordt. Voor vrachtauto’s geldt deze verplichting niet. Door de constructie van het karkas en 
de hoogte van de bandenspanning bij vrachtautobanden (±8 à 9 bar) zijn er duidelijke 

verschillen in de technische uitvoering van een TPMS voor trucks. Bovendien is bij 
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vrachtauto’s veelal sprake van een oplegger of aanhangwagen die al dan niet frequent 
gewisseld wordt.  

Het gebruik van een TPMS systeem staat in het Nederlandse wegtransport nog in de 

kinderschoenen omdat een aantal praktische problemen nog niet onder controle zijn en er 

nog geen standaard is, zoals bijvoorbeeld bij het ABS/EBS protocol tussen een trekker en 

een oplegger. 

 

TPMS en Beter Benutten 

Bovenstaande was begin 2015 aanleiding voor Ministerie van Infrastructuur en Milieu / 

Programma Beter Benutten een onderzoek te starten in welke mate een TPMS systeem een 

effectieve mogelijkheid biedt voor het volcontinue en doeltreffend detecteren van 

kwetsbare vrachtautobanden die deelnemen aan het verkeer.  

 

Business case door lager brandstofverbruik 

Door een correcte bandenspanning is de rolweerstand lager waardoor het 

brandstofverbruik van een vrachtauto niet onnodig toeneemt. 

 

Op basis van eerdere studies (o.a. Truck van de Toekomst / TNO) blijkt dat door een lagere 

rolweerstand bij juiste bandenspanning een brandstofbesparing van gemiddeld circa 0,5% 

op vlootniveau tot circa 2,5% op voertuigniveau haalbaar is. Voertuig en bandenleveranciers 

spreken over hogere besparingen die onder omstandigheden kan oplopen tot wel 5%. 

Bandenleveranciers wijzen daarbij terecht op een bijkomende incentive in de vorm van een 

langere levensduur van de band. Eerder onderzoek door bandenfabrikanten heeft 

aangetoond dat het percentage onderspanning leidt tot een min of meer vergelijkbaar 

percentage bandlevensduur verkorting.  

 

TMPS in de praktijk 

Het algemene beeld, dat tijdens het onderzoek is ontstaan, is genuanceerder en ook minder 

optimistisch. Alle stakeholders zijn ervan overtuigd dat een brandstofbesparing in theorie 

zeker mogelijk zal zijn, maar dat het in de praktijk nauwelijks objectief aangetoond kan 

worden. Beladingsgraad, de chauffeur en weersomstandigheden zoals wind en regen, 

zorgen voor grotere verschillen in het brandstofverbruik dan de eerder genoemde 

percentages. Dat een band langer meegaat bij een juiste spanning is ook voor deze partijen 

een uitgemaakte zaak.  

 

TPMS is in de ogen van vrijwel alle geraadpleegde transportbedrijven toch niet de optimale 

oplossing. De reden zijn vaak meerdere en soms op concrete ervaringen gebaseerd. De 

belangrijkste redenen zijn: 

 Onvoldoende financiële middelen om in dergelijke systemen te investeren. De prijs van 

een deugdelijk en OEM gebonden systemen kan oplopen tot ongeveer € 1.000,- per 

voertuig (trekker of oplegger) en bij sommige merken en voertuiguitvoeringen zelfs tot 

ruim € 1.500,-. 
 De kwaliteit van aftermarket TPMS systemen is onvoldoende gebleken. De mening is 

dat veel leveranciers de zwaarte van de bedrijfsomstandigheden in het wegtransport 

onderschatten. 

 Men is onvoldoende overtuigd van het potentieel om brandstof te besparen. 

 Als men zou investeren in een TPMS dan is het ter voorkoming van pechgevallen. 

 Bij die benadering speelt de zgn. pechratio een grote rol (bandenpech/voertuig/jaar). 

 

Conclusie 

Op basis van voorliggend onderzoek kan de vraagstelling: “is er een business case bij 
toepassing van een TPMS in een wegtransportvoertuig en waarom is die er thans nog 

niet?” voorzichtig positief beantwoord worden. Hierbij moet wel de kanttekening worden 

gemaakt dat TPMS een geïntegreerd onderdeel van het voertuig dient te zijn met een 100% 

betrouwbaarheid. Een TPMS systeem moet daarbij probleemloos kunnen communiceren 

met de voorgekoppelde trekker en eventuele voertuigmanagement-, boordcomputer- en/of 

telematicasystemen. 

 

Gezien de interesse in de markt is de behoefte aan moderne informaticasysteem groot en 

ontstaat een toenemende investeringsbereidheid voor dergelijke systemen waarin 

voertuigefficiency en verkeersveiligheid samengaan. 

 

Bijkomend effect 

Door een correcte bandenspanning is de rolweerstand lager waardoor het 

brandstofverbruik van een vrachtauto niet onnodig toeneemt. Dit betekent een bijkomend 

voordeel in afname van de CO2 uitstoot door het vrachtverkeer op de Nederlandse wegen. 
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Een TPMS systeem zal een positief effect hebben op het vroegtijdig detecteren van 

potentiele bandenproblemen. Duidelijk is dat het detecteren en wegnemen van deze risico’s 
positieve effecten zal hebben op het voorkomen van vrachtauto incidenten. Waar en 

wanneer het risico zich zal omzetten in een incident, alsmede de aard en omvang van een 

dergelijk incident, zijn echter niet te voorspellen.  

 

Gezien het volume aan incidenten op de Nederlandse infrastructuur, alsmede het aantal 

ernstige vrachtauto incidenten ten gevolge van klapbanden, is de conclusie dat het 

verwachte rendement aan de zijde van de wegbeheerder meer dan positief zal blijken te 

zijn.  

 

Dit zijn eveneens maatschappelijke effecten die niet direct in geld omgezet kunnen worden 

maar wel bijdragen aan de maatschappelijke rol die past bij het Programma Beter Benutten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dankwoord 
Een speciaal woord van dank is op zijn plaats aan alle transportbedrijven en de bij het 

Nederlandse wegtransport betrokken bedrijven die een bijdrage hebben geleverd aan dit 

onderzoek door hun openheid van zaken enerzijds en anderzijds door hun kritische opmerkingen 

bij de onderzoeksbevindingen.  
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1. Inleiding 

“Zonder transport staat alles stil” is de slogan van de transportbranche. In de praktijk van 

alle dag komt het echter regelmatig voor dat het transport toch, om reden van pech of 

ongeval, stil staat.  

 

Vaak heeft een dergelijke stilstand consequenties voor de wegcapaciteit en komt het 

overige verkeer ook tot stilstand.  

 

De programma directie van Beter Benutten heeft opdracht verleend aan ZTA Expertise 

("ZTA") en Macaro om onderzoek te doen naar de centrale vraagstelling: “is er een business 
case bij toepassing van een TPMS (tyre pressure monitoring system / bandendruk controle 

systeem) in een wegtransportvoertuig en zo ja, waarom is die er thans nog niet?”. 
 

De basis van de business case is het business concept TPMS; een TPMS systeem dient 

ingevoerd te worden op wegtransportvoertuigen om het brandstofverbruik en de kans op 

bandfalen te verminderen. Dit laatste kan zowel voor de voertuig eigenaar alsook de 

wegbeheerder zeer interessant zijn. 

 

Belangrijk daarbij is dat het voertuig niet alleen wordt uitgerust met een TPMS systeem, 

maar dat er een service ontstaat die de verschillende stakeholders biedt wat voor hun van 

belang is. Hierbij komt onmiddellijk de enorme variatie in het wegtransport om de hoek 

kijken, immers ferry voertuigen die onbegeleid tussen het Verenigd koninkrijk (UK) en het 

Continent reizen en telkenmale achter een andere trekker worden gekoppeld, zijn niet te 

vergelijken met een klein transportbedrijf waarbij er sprake is van een vaste combinatie. 

Bovendien heeft de fleetowner van de ferry oplegger wel belang bij bedrijfszekerheid, maar 

het brandstofverbruik komt voor rekening van de charter die eenmalig de oplegger van A 

naar B brengt. 

1.1. Onderzoeksvragen 

Bij het onderzoek is op eenvoudige doch doeltreffende wijze een marktoriëntatie uitgevoerd 

waarbij antwoord wordt verkregen op de centrale vraagstelling alsmede onderstaande 

vragen.  

 

 Welke technologieën zijn beschikbaar? 

o Inventarisatie van systemen die bandenspanning en -temperatuur kunnen 

meten. 

o Inventarisatie hoe de gemeten waardes worden gepresenteerd, bijv. op het 

dashboard of via een (telematica) managementsysteem. 

 Hoe zou het totale TPMS systeem er uit moeten zien? 

o Hardware op het voertuig. 

o Data transmissie. 

o Data verwerking (data, grenswaarde, actie). 

o Output naar voertuigeigenaar / serviceprovider etc. 

 Zijn er al vergelijkbare systemen op de markt beschikbaar? 

 Hoe staan stakeholders hierin? 

o Transportbedrijven. 

o Fleetowners. 

o Ferry operators. 

o Oplegger verhuurbedrijven. 

o Fabrikanten en componentleveranciers. 

o Banden servicebedrijven. 

o Service providers / marktpartijen. 

 Hoe denkt de markt over de potentiele brandstof incentive? 

 Kan er een service ontstaan die de bedrijfszekerheid van voertuigen zal verhogen en 

daarmee pechincidenten en klapbanden kan voorkomen? 

 Welke rol kan de overheid / Beter Benutten vervullen bij het ontstaan van deze service? 

 

Aan de hand van deze aanpak moet het mogelijk zijn om voldoende gefundeerd antwoord 

te geven op de centrale vraagstelling “is er een business case bij toepassing van een TPMS 
in een wegtransportvoertuig en zo ja, waarom is die er thans nog niet?”  

1.2. Onderzoek omvang 

De omvang van het onderzoek strekt zich uit van een marktoriëntatie rondom TPMS 

systemen en vergelijkbare services die op dit moment al in specifieke 

transportomstandigheden worden toegepast zoals voertuig volgsystemen, 

ladingtemperatuur registratie systemen etc. Na deze marktoriëntatie volgen een aantal 
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gesprekken met verschillende vertegenwoordigers uit bovengenoemde stakeholder 

groepen.  

1.3. Aanpak Business case 

De basis van de business case is het business concept TPMS; een TPMS dient ingevoerd te 

worden op wegtransportvoertuigen om het brandstofverbruik en de kans op bandfalen te 

verminderen. 

 

Om dit business concept te onderzoeken wordt bij de gesprekken met de stakeholders 

vanuit het bedrijfsleven de focus gelegd op de visie, de missie en strategie van de 

onderneming. De insteek is hier business gericht en levert zowel kwalitatieve- als 

kwantitatieve inzichten op. Wanneer levert de verandering (de TPMS investering) het 

gewenste rendement op? Daarnaast wordt bij het bedrijfsleven gekeken naar 

planningsaspecten (doelstellingen, processen), de organisatie (beleid, structuur, 

procedures, toezicht) en de operatie (toepassing). Tenslotte wordt ingegaan op de kansen 

en risico’s die het business concept TPMS met zich meebrengt. 

 

Bij de overheid is het business concept vooral politiek gedreven, waarbij de focus voor dit 

business concept vooral op het maatschappelijke belang van de verandering wordt gelegd. 

De insteek is hier publiek gericht. De business case dient uitgewerkt te worden in meetbare, 

maatschappelijke baten. Wanneer is de verandering een succes? Dat betekent dat de baten 

voorzien moeten worden van normen vanuit de overheid. Ook hier wordt ingegaan op de 

kansen en risico’s die dit business concept met zich meebrengt. 
 

De hierbij verzamelde gegevens, informatie en sfeerbeelden zullen geanalyseerd worden 

om vervolgens de genoemde vraagstelling voldoende gefundeerd te kunnen beantwoorden. 
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2. Deelnemende partijen 

2.1 Programma Beter Benutten ITS 

In het programma Beter Benutten werken Rijk, regio en bedrijfsleven samen om de 

bereikbaarheid in de drukste regio's over weg, water en spoor te verbeteren. Rijk en regio 

investeren samen tot en met 2017 een bedrag van 600 miljoen Euro in aanvullende 

maatregelen om de bestaande infrastructuur Beter te Benutten. 

 

Binnen het programma Beter Benutten (BB), cluster ITS (Intelligente Transport Systemen), 

staat de problematiek van vrachtwagen-incidenten hoog op de agenda.  

 

Beter Benutten ITS werkt aan een betere doorstroming op het wegennet. Zowel binnen als 

buiten de stad. Door ‘intelligentie’ toe te voegen aan mobiliteit wil Beter Benutten de reistijd 

van deur tot deur verkorten. Van 2015 tot en met 2017 wil Beter Benutten met intelligente 

transportsystemen (ITS) een flinke stap vooruit maken.  

 

Beter Benutten ITS prikkelt de markt om gezonde verdienmodellen te ontwikkelen, koppelt 

belangrijke spelers aan elkaar en zorgt samen met het programma Connecting Mobility dat 

aan randvoorwaarden wordt voldaan. Beter Benutten streeft naar ‘slimme deals’, waarmee 

reizigers en het bedrijfsleven beter worden bediend, bedrijven geld verdienen en onnodige 

kosten besparen en steden beter bereikbaar worden. 

 

Diverse private stakeholders zijn gebaat bij nieuwe intelligente voorzieningen en diensten. 

Verzekeraars, werkgevers, leasebedrijven, fleetowners, evenementenorganisatoren, 

kunnen hun kosten verminderen en opbrengsten vergroten door meer inzicht te krijgen in 

reis- en rijgedrag van hun doelgroepen. In Beter Benutten wordt samenwerking gezocht met 

deze partijen om te kijken hoe zij vanuit hun zakelijk belang kunnen profiteren van 

intelligente diensten. Dat versterkt de ontwikkeling van klantgerichte functionaliteiten in 

nieuwe diensten en stimuleert een toekomstbestendige markt. 

2.2 Macaro 

Macaro is het bedrijf van René van Zutphen die meegewerkt heeft bij de uitvoering van 

voorliggend onderzoek. Van Zutphen is al ruim 12 jaar actief binnen het werkveld van 

Incident Management en heeft veel ervaring in het analyseren van incidentgegevens en het 

bepalen van de impact daarvan op de doorstroming. Daarnaast is Van Zutphen betrokken 

geweest bij diverse projecten die het Incident Management proces en de individuele 

invulling daarvan door de diverse IM-ketenpartners hebben geprofessionaliseerd en 

verbeterd.  

 

In 2014 heeft Macaro, in samenwerking met Bostec, het onderzoek “Impact vrachtauto-

incidenten op verkeersdoorstroming” in opdracht van WVL uitgevoerd. 
 

Van Zutphen heeft een achtergrond als onderwijzer en Pedagoog (Universiteit Nijmegen) en 

is vervolgens geschoold tot Logistiek Workflow ICT Consultant. Sinds 1996 is Van Zutphen 

werkzaam geweest als ICT consultant bij Kaya Procesmodellering en Imtech ICT. Sinds juni 

2013 is Van Zutphen als zelfstandig consultant actief. 

2.3 ZTA Expertise 

ZTA Expertise is het bedrijf van ing. Marcel Zuidgeest MBA die voorliggend onderzoek heeft 

uitgevoerd. Zuidgeest is al ruim 12 jaar actief als (Register) expert/taxateur op het gebied 

van Zwaar Materieel & Techniek en heeft vanuit die hoedanigheid veel ervaring met schade 

aan, en incidenten met, vrachtwagens. Daarnaast is hij al vele jaren zeer nauw betrokken bij 

Incident Management (IM) en de Landelijke Vrachtwagen Regeling (LVR) in Nederland.  

 

In 2013 heeft ZTA in opdracht van De Verkeersonderneming in Rotterdam uitgebreid 

onderzoek gedaan naar de omstandigheden en oorzaken van bandenpech en klapbanden. 

 

Zuidgeest heeft een achtergrond van LTS, MTS en HTS Autotechniek en is in 1988 

afgestudeerd met onder andere het keuzevak Schade- en ongevallenanalyse. Verder heeft 

Zuidgeest in het verleden ervaring opgedaan als internationaal chauffeur in het groente- en 

fruittransport en door hem wordt nog regelmatig een rit gemaakt om het gevoel met de 

praktijk fris te houden. 
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3. Band incidenten 

3.1. Nederland Transport land 

Nederland behoort wat logistiek betreft tot de top drie van de wereld, zo blijkt ieder jaar uit 

de ranglijsten van de Wereldbank. (22-11-2014 Financieel Dagblad, artikel transport 

corridors). 

 

Terwijl de filezwaarte van structurele files (woon-werk verkeer) sinds 2010 jaarlijks afneemt, 

neemt volgens onderzoek van Bostec en Macaro het relatieve aandeel van de filezwaarte 

van incidentele files (ongeval en pech) ten opzichte van het totaal aantal files toe van 14% 

in 2007 naar 19% in 2013 (onderzoek “Impact vrachtauto-incidenten op 

verkeersdoorstroming” in opdracht van WVL). In 2014 neemt het aantal incidentele files 

(ongeval en pech) echter weer toe en deze zijn in 2014 verantwoordelijk voor 23% van de 

totale filezwaarte. 

 

Uit cijfers van WVL uit 2012 blijkt dat in de regio Rotterdam op de A15, het traject vanaf de 

Maasvlakte tot aan knooppunt Ridderster vrijwel dagelijks (werkdagen) een incident met 

een vrachtwagen plaatsvindt waarbij iets mis is met de banden. Bij 43% van de vrachtwagens 

met pech zijn de banden de oorzaak. 

 

 
Een vrachtwagen is als gevolg van een klapband uit koers geraakt en door de vangrails gereden (Foto: ZTA Expertise). 

 

Zowel ongevallen als pechgevallen met vrachtauto's hebben grote invloed op de 

doorstroming en de verkeersveiligheid. De gevolgen van gestrande vrachtauto’s op de 
verkeersdoorstroming zijn aanzienlijk groter dan de gevolgen van gestrande 

personenauto’s. 
 

Onderzoek wijst uit dat lekke banden en klapbanden een hoofdrol spelen bij het optreden 

van vrachtauto-incidenten op hoofdwegen. Bandenproblemen zijn om te beginnen op 

hoofdwegen de meest voorkomende oorzaak van pech bij vrachtauto's. Daarnaast vormen 

zij een belangrijke bron van ongevallen met vrachtauto's. Een recent ongeval in de 

Heinenoordtunnel heeft laten zien dat met name klapbanden kunnen leiden tot abrupt 

controleverlies van de chauffeur over zijn voertuig met potentieel calamiteuze gevolgen. 

 

Het aantal incidentele files in de periode 2007-2013 als gevolg van een ongeval wordt in 

gemiddeld 6% van de gevallen veroorzaakt door een ongeval met betrokkenheid van een 

vrachtwagen. De totale filezwaarte als gevolg van ongevallen (personenauto’s en 
vrachtwagens) in de periode 2007-2013 wordt in 11% van de gevallen veroorzaakt door een 

ongeval met een vrachtwagen. 

 

In 2013 ligt het geregistreerd aantal gestrande personenauto’s (41.475) veel hoger dan het 
geregistreerd aantal gestrande vrachtwagens (2.451). In datzelfde jaar veroorzaken 

gestrande vrachtwagens echter 47% van het aantal files als gevolg van gestrande voertuigen 

(personenauto’s en vrachtwagens). De effecten op de doorstroming gerekend in 

filezwaarte, komen voor 66% voor rekening van gestrande vrachtwagens (Bron: Onderzoek 

Bostec en Macaro in opdracht van WVL 2014: Impact vrachtauto incidenten op de 

verkeersdoorstroming).  

 

Uit het onderzoek van Bostec en Macaro blijkt verder dat de gemiddelde maatschappelijke 

filekosten van een incident met een vrachtauto minimaal twee keer zo hoog liggen als de 

gemiddelde maatschappelijke filekosten van een incident met een personenauto. Bij een 

ongeval met een vrachtauto variëren de gemiddelde kosten tussen € 36.000,- (ongeval) tot 

€ 44.000,- (gekanteld). De maatschappelijke filekosten van een gestrande vrachtauto (pech) 

zijn gemiddeld € 14.000,-. 
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Uit eerder onderzoek door ZTA Expertise blijkt dat meer dan 70% van de pech- en 

klapbanden ontstaat door inrijdingen in het loopvlak van de band. 70% van de klapbanden 

heeft een profieldiepte van 3 mm of minder. 68% van alle bandenpech doet zich voor op 

een traileras, 14% op een drive as (aangedreven as) en 14% ontstaat op een stuuras. 6% van 

de banden die met pech stilvallen blijken totaal versleten (einde levensduur of daar voorbij). 

Het aantal bandenpechgevallen aan de rechterzijde van het voertuig is significant hoger dan 

aan de linkerzijde.  

3.2. Tijdige detectie van bandenproblemen 

Bandenpech en klapbanden treden vrijwel altijd op als gevolg van beschadigingen die de 

band in een eerder stadium heeft opgelopen. Het gaat in veel gevallen om de zogenaamde 

inrijding van een scherp of zwaar voorwerp in het oppervlak van de band of om andere 

beschadigingen die leiden tot een langzaam maar gestaag verlies aan bandenspanning. 

Banden met een verlaagde spanning ondervinden meer weerstand van het wegoppervlak 

en krijgen daardoor na verloop van tijd een verhoogde temperatuur. Deze hogere 

temperatuur maakt de band kwetsbaar voor ofwel versneld spanningsverlies gevolgd door 

stilvallen van het voertuig ofwel een acute perforatie of klapband. 

 

Bandenpech en klapbanden worden dus voorafgegaan door een periode waarin de band 

een toenemende kwetsbaarheid vertoont, maar nog wel functioneert. Dit betekent dat het 

tijdig detecteren van bandenproblemen bij vrachtauto's een zeer effectieve methode kan 

zijn om het optreden van vrachtauto-incidenten op hoofdwegen te voorkomen. Een 

verlaagde bandenspanning is daarbij een zeer betrouwbare parameter voor het detecteren 

van een probleem. 

 

Uit voorgaande blijkt dat bandbeschadigingen een zekere incubatietijd kennen. Deze 

incubatietijd is afhankelijk van de ernst en de omvang van de bandbeschadiging. De meest 

voorkomende bandbeschadiging is een inrijding in het loopvlak van de band. Deze zal leiden 

tot een luchtverlies over kortere of langere tijd. Kortom, bandbeschadigingen en afname 

van de bandenspanning zijn vaak aan elkaar gerelateerd.  

 

Het controleren van banden en de bandenspanning is in de praktijk een tijdrovende 

aangelegenheid. Een handmatige controle van alle banden van een trekker-

/opleggercombinatie vraagt al snel 15 tot 30 minuten. Bij professionele bedrijven worden 

deze controles regelmatig uitgevoerd, maar dit is zeker niet bij alle bedrijven het geval. 

 

Veel vrachtauto's rijden met banden die niet voldoende op spanning zijn. De schattingen 

hierover lopen sterk uiteen. In een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid uit 2012 

wordt vermeld dat bij een inspectie door Goodyear in 2008 en 2009 achtereenvolgens 68% 

en 53% van de gecontroleerde vrachtauto’s een te lage bandenspanning had. In 2010 

bedroeg dat percentage slechts 12%.  

Uit een onderzoek van de RDW uit 2008 blijkt dat 15% van de onderzochte 

vrachtautobanden een te lage bandenspanning had. In de helft van deze gevallen was de 

spanning meer dan 1 bar lager dan vereist. 

 

In de afgelopen jaren zijn meerdere initiatieven ontplooid om bandbeschadigingen en te 

lage bandenspanning tijdig waar te kunnen nemen en passende maatregelen te nemen. Het 

gaat deels om de invoering van procedures waarbij vrachtauto's door hun eigenaars op 

geregelde basis visueel worden geïnspecteerd en deels om de toepassing van technieken 

die deze controle automatiseren. Het gaat  in alle gevallen om maatregelen die zijn 

gebaseerd op de goede wil en professionaliteit van de exploitant van de betrokken 

voertuigen.  

 

Gezien het aantal pechmeldingen rondom banden en het aantal ernstige vrachtauto 

incidenten door een klapband is het van belang om een systeem te ontwikkelen dat 

bandbeschadigingen vroegtijdig kan detecteren, nog voor dat incidenten door bandfalen 

kunnen ontstaan. 

3.3. TPMS  

Sinds november 2014 is een TPMS (Tyre Pressure Monitoring System / bandendruk controle 

systeem) verplicht op iedere nieuwe personenauto die gekentekend wordt. Voor 

vrachtauto’s geldt deze verplichting niet. Door de constructie van het karkas en de hoogte 

van de bandenspanning bij vrachtautobanden (±8 à 9 bar) zijn er duidelijke verschillen in de 

technische uitvoering van een TPMS voor trucks. Bovendien is bij vrachtauto’s veelal sprake 

van een oplegger of aanhangwagen die al dan niet frequent gewisseld wordt.  
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Het gebruik van een TPMS systeem staat in het Nederlandse wegtransport nog in de 

kinderschoenen omdat een aantal praktische problemen nog niet onder controle zijn en er 

nog geen standaard is zoals bijvoorbeeld bij het ABS/EBS protocol tussen een trekker en een 

oplegger.        

   

 
Bron: Novacom Trailermatics. 

 

Op de Europese markt zijn thans vele verschillende systemen beschikbaar met hun 

specifieke voor- en nadelen. In hoofdstuk 4 is een opsomming van verschillende 

uitvoeringen en technieken opgenomen. 

3.4. Handhaving 

Voor wat betreft te hoge en te zware vrachtauto’s is er sprake van wettelijke (Europese) 

regelgeving op basis waarvan sanctionerend kan worden opgetreden. Dat geldt bijv. ook 

voor het draagvermogen van een band en de minimale profieldiepte van 1,6 mm.  

 

Ten aanzien van een band met een te lage spanning en het potentiele risico ligt dit anders. 

Het detecteren van een te lage bandenspanning zal daarom met name bedoeld moeten zijn 

als service en het vervolgens informeren van de chauffeur en/of de wagenparkbeheerder 

over potentieel risicovolle banden. 

3.5. Business case 

Volgens marktinformatie en leveranciers van TPMS systemen zou een verminderd 

brandstofverbruik een belangrijke incentive zijn voor de transportbranche. Men spreekt in 

dit verband over een business case met een terugverdientijd van 1 jaar of minder. Naast de 

business case op basis van verminderd brandstofverbruik is er sprake van een financieel 

voordeel voor de transportbranche door een verminderde down time door bandenpech 

incidenten en de hiermee gepaard gaande kosten voor pechhulp. 

 

In voorliggend onderzoek wordt een marktoriëntatie beschreven over de mening en visie 

van verschillende stakeholders, zoals transportbedrijven, voertuig- en component 

leveranciers. Een wetenschappelijke onderbouwing is niet aan de orde omdat de verschillen 

per transportbedrijf en transportomstandigheden groot zijn en bovendien de pechratio een 

belangrijke invloed heeft. De pechratio is het aantal bandenpech incidenten per voertuig 

per jaar. Algemeen aanvaarde cijfers liggen tussen 0,5 tot 1 bandenincident per voertuig per 

jaar. Bij het onderzoek bleek echter dat sommige bedrijven met buitengewoon zware 

bedrijfsomstandigheden een pechratio hebben die groter dan 1 is. Daartegenover staat een 

grote fleetowner die aangaf aanzienlijk lager dan 0,5 te zitten. 

3.6. TPMS en Beter Benutten 

Het maatschappelijke succes zal bestaan uit een verminderd aantal incidenten met 

vrachtauto’s op de Nederlandse infrastructuur en de daarmee gepaard gaande 
maatschappelijke kosten van incidentele files.  

 

Een TPMS systeem zal een positief effect hebben op het vroegtijdig detecteren van 

potentiele bandenproblemen. Duidelijk is dat het detecteren en wegnemen van deze risico’s 
positieve effecten zal hebben op het voorkomen van vrachtauto incidenten. Waar en 

wanneer het risico zich zal omzetten in een incident, alsmede de aard en omvang van een 

dergelijk incident, zijn echter niet te voorspellen.  
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Dat TPMS systemen thans nog beperkt worden toegepast, om bovengenoemde redenen, 

biedt een uitgelezen kans om in het kader van Beter Benutten te onderzoeken welke 

randvoorwaarden geschapen moeten worden om wel te komen tot een brede 

marktacceptatie en invoering. In het hoofdstuk aanbeveling wordt hier verder op ingegaan. 

3.7. Maatschappelijke effecten 

Het ‘bewaken’ van de bandenspanning kan van grote waarde zijn bij het tijdig detecteren 

van potentiele bandproblemen en daarop volgende incidenten die mogelijk ontstaan op de 

Nederlandse infrastructuur en de eventuele gevolgen voor de doorstroming van het overige 

verkeer. 

 

Naast deze feitelijke detectie en het voorkomen van pechincidenten op ongewenste locaties 

mag de preventieve uitstraling op het overige verkeer en de transportbranche in het 

algemeen niet worden onderschat. Deze aanpak mag bovendien rekenen op een 

enthousiaste steun vanuit de transportbranche alsmede de wegtransportverzekeraars 

getuige hun gezamenlijke inzet voor het programma ‘Safe & Save’! 
 

In financiële termen is het echter moeilijk de effectiviteit uit te drukken. Uitgaande van het 

eerder genoemde bedrag van gemiddeld € 14.000,- aan maatschappelijke filekosten van een 

gestrande vrachtauto (pech), kunnen de investering in genoemde ideeën in korte tijd 

‘terugverdiend’ zijn. Maatschappelijke kosten c.q. besparingen zijn echter voor de overheid 

en het Programma Beter Benutten geen tastbaar geld! 

3.8. Bijkomend effect ten aanzien van CO2 uitstoot  

Door een correcte bandenspanning is de rolweerstand lager waardoor het 

brandstofverbruik van een vrachtauto niet onnodig toeneemt. Dit betekent een bijkomend 

voordeel in afname van de CO2 uitstoot door het vrachtverkeer op de Nederlandse wegen. 

 

Dit zijn eveneens maatschappelijke effecten die niet direct in geld omgezet kunnen worden 

maar wel bijdragen aan de maatschappelijke rol die past bij het Programma Beter Benutten. 
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4. TPMS  

4.1. Ventieldopjes 

De meest eenvoudige vorm van een bandendrukcontrole systeem is een ventieldopje met 

een ingebouwd led lampje dat oplicht bij het bereiken 

van een vooraf ingestelde (onder)drukwaarde. Door 

ervaringsdeskundigen uit de transport- en 

bandenwereld wordt deze mogelijkheid niet als een 

bedrijfszekere en betrouwbare oplossing gezien. 

 

 

 

4.2. Sensoren op het bandventiel 

Van de vele TPMS systemen die op dit moment op de markt verkrijgbaar zijn, zijn er vele die 

de keuze hebben gemaakt om de sensor op de buitenzijde van het ventiel te schroeven. 

Sommige producenten hebben ervoor gekozen om de sensor aan de binnenzijde van het 

ventiel te bevestigen. De indruk bestaat dat dit laatste vaker voorkomt bij personenauto’s 
omdat daar esthetische 

aspecten een belangrijker rol 

spelen.  

Bij het wisselen van de banden 

en/of de complete band-wiel 

combinatie heeft een sensor 

aan de buitenzijde van het ventiel een 

belangrijk voordeel, immers na montage 

wordt de sensor weer eenvoudig 

teruggezet op de aspositie waar de sensor 

eerder heeft gezeten. Bijkomende werkzaamheden voor het inregelen zijn dan niet aan de 

orde. Daartegenover staat dat de sensor telkenmale bij het bijpompen gedemonteerd moet 

worden en dat de sensor gevoeliger is voor diefstal en ander invloeden van buitenaf. 

4.3. Sensoren in de band 

Bij sensoren in de band worden of met een spandraad in het velgbed geklemd of gekoppeld 

aan de binnenzijde van het ventiel. Voordeel van een 

sensor in de band is dat veel exacter de 

bandtemperatuur gemeten kan worden.  

 

Een sensor gemonteerd in het velgbed. 

 

Uiteraard zijn deze sensoren ongevoelig voor invloeden van buitenaf zoals diefstal of stoten 

bij het wassen en het met hoge druk reinigen van de 

velgen.Wel vraagt de montage extra aandacht en zullen de 

sensoren na montage aangemeld moeten worden.  

TPMS sensor aan 

ventielvoet. 

 

 

 

Continental banden is, zover nu bekend, de 

enige leverancier die de sensor in een 

rubberen ‘container’ aan de binnenzijde van 
het loopvlak verlijmt.  

Volgens verschillende leveranciers is het in het 

bandrubber verwerken van sensoren tijdens 

de productie niet mogelijk om reden van de 

hoge vulkanisatie temperaturen.  
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Voordeel van de sensorpositie aan de binnenzijde van het loopvlak is dat veel exacter de 

bandtemperatuur gemeten kan worden. Immers bij de velg spelen invloeden als rijwind 

(koeling) en warmte uitstraling van de remmen een rol. 

4.4. Display in de cabine 

De sensorwaardes worden draadloos doorgezonden naar de RCU (remote control unit) die 

vervolgens is gekoppeld met een display op het dashboard. Een dergelijk display is zeer 

functioneel voor de chauffeur om zicht te houden op de druk van de banden onder zijn 

voertuig. Sommige leveranciers bieden de mogelijkheid van een display in een zgn. DIN 

formaat (auto radio) waardoor deze zeer eenvoudig in de daarvoor bedoelde ruimte in het 

dashboard gemonteerd kan worden.  

 

De meeste transportbedrijven hebben bij het onderzoek aangegeven dat zij geen 

voorstander zijn om nog meer informatie op het dashboard te presenteren. De chauffeur 

heeft alle aandacht nodig voor het in de gaten houden van zijn voertuig en de 

verkeersomstandigheden, zodat een extra display in hun ogen onwenselijk is. 

4.5. Koppeling met internet 

Om bovenstaande reden kan het wenselijk zijn om de data niet aan de chauffeur te 

presenteren maar via een telematicasysteem (met behulp van een data abonnement / SIM 

kaart) te verzenden naar een database en vandaar uit naar de transportplanning of 

wagenparkbeheerder. Dit zou ook als een belangrijk argument kunnen gelden ook voor 

oplegger fleets en verhuurvloten, omdat dergelijke voertuigen telkenmale door andere 

trekkers worden versleept. 

  
Volcontinue wordt middels sensoren in de banden de spanning en de temperatuur doorgezonden naar een 

databasesysteem van waaruit de bandeninformatie wordt doorgezonden naar bijv. de fleetmanager. 

4.6. Koppeling met boordcomputer 

Omdat voertuigen steeds vaker worden voorzien van een telematica systeem, waardoor via 

de ‘cloud’ gegevens worden uitgewisseld tussen het voertuig en de thuisbasis, is het 

aantrekkelijk om het TPMS te koppelen met de boordcomputer. Op die manier ontstaat één 

systeem en is één data abonnement voldoende. 

 

In de afgelopen jaren hebben telematica systemen onder invloed van enerzijds steeds meer 

elektronica en sensoren op een voertuig en anderzijds de ontwikkelingen van 2G naar 3G en 

thans de vierde generatie van mobiele-telecommunicatiestandaarden (4G) een enorme 

ontwikkeling doorgemaakt. 
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In het moderne transport zijn boordcomputers en telematicasystemen eerder standaard 

dan uitzonding geworden. Steeds meer gegevens worden daarom via de ‘cloud’ tussen het 

voertuig en de thuisbasis uitgewisseld. 

 

Bij truckbanden is het van belang om de gemeten bandendruk en temperatuur te analyseren 

en middels een, via beproevingen en analyse ontwikkeld algoritme, te vertalen naar een 

pech-predictie-signaal. Zoals op onderstaande figuur te zien is heeft Goodyear tezamen met 

Novacom hieromtrent veel kennis verzameld, o.a. op basis van langdurige veldtesten met 

een 60-tal opleggers van Ewals Cargo Care.  

 

 
Bron: Novacom Trailermatics. 

 

Van groot belang is om de gemeten druk waardes te compenseren met de temperatuur. 

Immers een verlaagde bandenspanning veroorzaakt een verhoogde rolweerstand, die zal 

resulteren in een verhoogde bedrijfstemperatuur in de band. Deze temperatuursverhoging 

zorgt namelijk voor een drukverhoging. 

 

Voor het wegtransport is het voorspellen van de bedrijfszekerheid van veel groter belang 

dan het continue presenteren van de bandendruk.  

 

Veel transportbedrijven zijn van oordeel dat de planningsafdeling of de fleetmanager belang 

hebben bij inzage in de bedrijfszekerheid en de technische staat van het voertuigen. De 

keuze om een voertuig uit de vaart te nemen en ter reparatie aan te bieden moet op 

managementniveau genomen worden. Uiteraard is hiermee de chauffeur niet van zijn 

verantwoordelijkheden rondom een bedrijfszeker en verkeersveilig voertuig ontheven. 

Middels bovenstaande ontwikkelingen streven transporteurs en voertuig- en 
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componentleveranciers ernaar de up time van een voertuig te maximaliseren en op basis 

van predictieve analyses preventief te onderhouden.  

4.7. Af fabriek – op de CAN-bus 

In moderne vrachtauto’s wordt gebruik gemaakt van een elektronisch netwerk waarbij 
sensoren met de regelcomputers communiceren en actuatoren digitaal worden 

aangestuurd. De techniek van voertuigen in het algemeen en van vrachtauto’s in het 
bijzonder is dermate omvangrijk en complex geworden dat dit niet zonder elektronica en 

digitale aansturing kan functioneren. Door de wetgever vereiste veiligheidssystemen zoals 

ABS en EBS (Electronic Brake System) en ook uitlaatgas emissie eisen vragen complexe 

elektronische regelingen. Om die reden is in de tachtiger jaren het CAB-bus (Controller Area 

Network) ontworpen door Robert Bosch GmbH. Middels een CAN-bus kunnen elektronische 

regelunits (ECU = Electronic control unit) in voertuigen met elkaar worden gekoppeld, bijv. 

om de motor en de transmissie optimaal met elkaar te laten samenwerken. CAN is expliciet 

ontworpen voor omgevingen met veel elektromagnetische storingen zoals in voertuigen.  

 

Op de CAN-bus wordt, eenvoudig gezegd, sensordata uitgewisseld door het plaatsen van 

digitale berichten op de bus. Deze berichten worden door actuatoren ontvangen die een 

bepaalde actie uitvoeren, bijv. het in schakelen van de verlichting. Continue worden 

berichten verzonden en ontvangen. Vergelijk het met de bekabeling tussen een PC en het 

toetsenbord. Die kabel heeft slechts 2 draadjes in plaats van 1 draad per toets.  

Binnen het CAN protocol kan een fabrikant bijna eindeloos sensoren laten communiceren. 

Het toevoegen van TPMS sensor gegevens is daarom geen enkel probleem en kan eenvoudig 

in het voertuig worden geïntegreerd.  

 

Niet alle data kan echter ontsloten worden en beschikbaar gesteld worden aan externe 

boordcomputers. In 2002 is in samenwerking tussen alle Europese truckfabrikanten 

besloten een zgn. FMS (Fleet Management Systems) Interface te ontwikkelen voor het 

beschikbaar stellen van voertuiginformatie ten behoeve van merk onafhankelijke 

boordcomputer- en telematicasystemen. 

 

Brandstofverbruik, voertuigsnelheid, motortoerental, gebruik van de remmen, cruise 

control, motortemperatuur, zijn enkele van de parameters die via de FMS interface 

beschikbaar zijn. In 2012 is middels FMS 3.0 het aantal beschikbare parameters verhoogd 

naar 21. TPMS is echter nog geen onderdeel van deze parameters. Dit betekent dat TMPS 

wel als voertuig gebonden systeem kan functioneren en TPMS informatie op het dashboard 

getoond kan worden. Merk gebonden boordcomputersystemen zoals bijv. Fleetboard van 

Mercedes-Benz kunnen deze data ontvangen in hun centrale database systeem in Stuttgart 

en doorzenden naar een transportbedrijf die een abonnement heeft op deze service. Niet 

merk gebonden boordcomputer- en telematicasystemen kunnen echter niet over deze data 

beschikken, althans niet op basis van het gestandaardiseerde FMS protocol. 

4.8. Koppeling tussen voertuigen / ISO 11992 

Een andere hindernis is het eenrichtingsverkeer waarmee de trekker richting de oplegger 

communiceert. Het EBS systeem, dat op een oplegger het remcommando vanuit de trekker 

ontvangt, is wel bedoeld voor 2-richtingscommunicatie maar wordt daarvoor nog te beperkt 

gebruikt. De enige communicatie die de oplegger richting de trekker kan pushen, is een 

storingsmelding in het ABS/EBS systeem die, verplicht door wetgever, onmiddellijk een 

melding op het dashboard moet geven. Naast deze verplichte informatie wordt al enkele 

jaren ook informatie over de aslast van de oplegger doorgezonden. 

 

Vanaf oktober 2015 zullen de drie Europese fabrikanten (Wabco, Knorr en Haldex)  van EBS 

remsystemen zgn. TCAN berichten naar de trekker sturen. Deze TCAN berichten zijn 

vastgelegd in ISO 11992-2, Road vehicles— Interchange of digital information on electrical 

connections between towing and towed vehicles — Part 2: Application layer for brakes and 

running gear. 

 

In deze berichten uitwisseling gaat het naast de aslast om meerdere gegevens zoals de 

remblokslijtage op de verschillende assen, bandenspanning en ook de bandentemperatuur. 
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Voor datacommunicatie tussen trekker met een of meer opleggers is een op CAN-bus 

gebaseerd protocol vastgelegd in ISO 11992-2 & 11992-3. De meeste truckfabrikanten 

hebben hun producten al op dit protocol voorbereid en bekende leveranciers van 

opleggerremsystemen zoals WABCO kunnen bijna niet wachten om deze mogelijkheden te 

benutten.  

 

Kortom, TPMS en andere sensorinformatie vanuit de oplegger heeft de aandacht van de 

voertuigindustrie. Het is een kwestie van prioriteit, kosten en het ontbreken van een 

wettelijke verplichting waardoor deze onderlinge voertuigcommunicatie nu wel mogelijk is 

maar nog nauwelijks wordt gebruikt. 

 

Mercedes-Benz gaf desgevraagd aan dat ontwikkelingen gaande zijn op dit gebied en dat 

mogelijk nog dit jaar de eerste opties kunnen worden getoond. 

4.9. Automatic Tyre Inflation System 

Een andere ontwikkeling om bandenproblemen vroegtijdig het hoofd te kunnen bieden is 

een automatisch banden bijpompsysteem.  

Het automatisch bandenspanning systeem (ATIS) 

maakt gebruik van de perslucht, die al aanwezig is 

op de oplegger ten behoeve van het rem- en 

luchtveersysteem, om een band bij te pompen die 

spanning aan het verliezen is. 

 

Dit systeem biedt een belangrijk voordeel in de vorm dat niet alleen de detectie van een 

lekke band aan de chauffeur wordt getoond middels een lampje op de voorzijde van de 

oplegger maar dat het systeem zelf maatregelen neemt in de vorm van het bijpompen. Dit 

bijpompen geschiedt via een control box die via het midden van de as, via de naafdop, 

verbonden is met het bandventiel.  

 

De chauffeur of eigenaar kan door dit systeem doorrijden naar een veilige locatie of 

werkplaats om de band te laten repareren of te vervangen. Nadeel is dat de bandenspanning 

over het algemeen hoger is dan de systeemdruk van 8 bar op een oplegger. Dit betekent dat 

het systeem pas bij een bandendruk lager dan 8 bar in actie kan komen.  

 

Omdat dit een actief systeem is in plaats van een monitoring systeem en het, voor zover 

bekend, nog niet gekoppeld kan worden met telematica systemen wordt dit systeem verder 

buitenbeschouwing gelaten. 
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5. Business case TPMS 

5.1. Optimale bandenspanning 

Tussen de optimale bandenspanning en het draagvermogen bestaat een belangrijke relatie. 

In het tabellenboekje ‘Editie 24’ van Michelin wordt de aanbeveling gegeven om de 
bandenspanning te bepalen op basis van het wegen van de aslast. 

 

Voor een veelvoorkomende opleggerband in de maat 385/65R22,5 met een belasting-

/snelheidsindex van 160J (4.500 kg / 100 km/h) wordt een bandenspanning van 9 bar 

aanbevolen. 

 

De tabel geeft verder de volgende aanbeveling: 

Bandenspanning 7,00 7,25 7,50 7,75 8,00 8,25 8,50 8,75 9,00 

Aslast* in kg 7.160 7.390 7.620 7.860 8.070 8.320 8.550 8.760 9.000 
*) 2 banden per as. 

 

Dit betekent dat bij een voertuig waarvan de opleggerassen niet met 9 ton maar met 

ongeveer 7 ton worden belast, de optimale bandenspanning 7 bar bedraagt. 

 

Gezien de telkenmale wisselende beladingsgraad is het in de praktijk onmogelijk een 

optimale bandenspanning aan te houden. Men kan hooguit streven naar een bruikbare 

bandenspanning, waarbij geaccepteerd wordt dat de banden gedurende sommige 

omstandigheden te hard zijn opgepompt.  

5.2. Bandlevensduur  

Optimale bandenspanning heeft een belangrijke invloed op de slijtage en daarmee 

levensduur van een vrachtautoband.  

 bron Novacom. 

10% onder- of overspanning heeft een beperkte invloed op de levensduur, maar 20% 

overspanning (7 ton aslast en 9 bar bandenspanning) geeft ongeveer 18 tot 20% kortere 

levensduur van de band. Omgekeerd geeft een 20% te lage bandenspanning een levensduur 

verkorting richting 25%. 

 

Het kiezen van de optimale bandenspanning is in de praktijk van het wegtransport vaak 

lastig. Veel transporteurs verkiezen daarom de band op maximale spanning te pompen om 

de grote risico’s van onderspanning en overbelasting te vermijden. 

5.3. Brandstofverbruik 

Optimale bandenspanning leidt tot een optimale rolweerstand waardoor het 

brandstofverbruik niet onnodig toeneemt. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bron: Novacom. 
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Op basis van eerdere studies (o.a. Truck van de Toekomst / TNO) blijkt dat door een lagere 

rolweerstand bij juiste bandenspanning een brandstofbesparing van gemiddeld circa 0,5% 

op vlootniveau tot circa 2,5% op voertuigniveau haalbaar is. Voertuig- en 

bandenleveranciers spreken over hogere besparingen, die onder omstandigheden kan 

oplopen tot wel 5%.  

 

Continental noemt op basis van onderzoek de volgende getallen: 

0,6 bar te laag 1% meer brandstofverbruik 10% levensduurverkorting band  

1,2 bar te laag 2% meer brandstofverbruik 25% levensduurverkorting band  

1,8 bar te laag 4% hoger brandstofverbruik 45% levensduurverkorting band  

 

Profile Tyrecenter noemt op basis van een praktijkproef met een vloot van 25 voertuigen de 

volgende getallen. 

 Van gemiddeld 16% onderspanning naar 5% onderspanning 

 1,22% brandstofbesparing (± € 500-0 per voertuig/jaar) 

 10% band-levensduurverlening (± € 160,- per voertuig/jaar) 

 Op vlootniveau 1.500 kg CO2 besparing (1 liter diesel = 2,68 kg CO2) 

5.4. Voorkomen van pechincidenten 

Bandenpech en klapbanden worden voorafgegaan door een periode waarin de band een 

toenemende kwetsbaarheid vertoont, maar nog wel functioneert. Dit betekent dat het tijdig 

detecteren van bandenproblemen bij vrachtauto's een zeer effectieve methode kan zijn om 

het optreden van vrachtauto-incidenten op (hoofd)wegen te voorkomen. Een verlaagde 

bandenspanning is daarbij een zeer betrouwbare parameter voor het detecteren van een 

probleem. 

 

Een continue bewaking van de bandenspanning kan plotselinge veranderingen tijdig 

detecteren en daarmee ongeplande pechincidenten voorkomen.  

 

Bij truckbanden is het van belang om de gemeten bandendruk en temperatuur te analyseren 

en middels een, via beproevingen en analyse ontwikkeld algoritme, te vertalen naar een 

pech-predictie-signaal. Zoals op onderstaande figuur te zien is heeft Goodyear tezamen met 

Novacom hieromtrent veel ervaring opgedaan, o.a. op basis van langdurige veldtesten met 

een 60-tal opleggers van Ewals Cargo Care.  

 

 
Bron: Novacom Trailermatics. 

 

Van groot belang is om de gemeten druk waardes te compenseren met de temperatuur. 

Immers een verlaagde bandenspanning veroorzaakt een verhoogde rolweerstand die zal 

resulteren in een verhoogde bedrijfstemperatuur en druktoename in de band. 
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5.5. Business case voor de transporteur 

Op basis van de tijdens het onderzoek verzamelde informatie bestaat de business case voor 

de transporteur uit de volgende primaire incentives: 

1. Optimale bandlevensduur. 

2. Brandstofverbruik. 

3. Voorkomen van pechincidenten en bijkomende schade. 

Daarnaast zijn ook nog, afhankelijke van de omstandigheden, secundaire incentives te 

noemen: 

1. Geen ongeplande down time / improductiviteit voertuig & chauffeur. 

2. Planbaar onderhoud en reparatie. 

3. Efficiënter periodiek bandenonderhoud doordat handmatige meting niet nodig is. 

4. Geen risico op ventiellekkage na periodiek bijpompen. 

5. Optimale voertuigstabiliteit en kortere remweg. 

6. Verminderde CO2 uitstoot (aantonen van vermindering ecologische voetafdruk). 

 

De werkelijke incentive is afhankelijk van de specifieke bedrijfsomstandigheden van de 

transporteur. Transporteurs zien echter nauwelijks een incentive op het punt van 

verminderd brandstofverbruik. Wel zien zij een belangrijk punt in het voorkomen van 

pechincidenten. Hierbij moet worden opgemerkt dat de gevolgen van een pechincident niet 

alleen bestaan uit de reparatiekosten van de band, maar ook uit eventueel bijkomende 

schade aan het voertuig zoals velg, spatbord etc. bij een klapband en schade bij of aan het 

overige wegverkeer.  

 

Een belangrijke indicator is de pechratio (aantal bandenpech/voertuig/jaar) maar ook in 

welke mate het transport vertraging kan en mag oplopen. Verondersteld mag worden dat 

transportvertraging bij bederfelijke goederen, zoals bijv. bloemen die laat geleverd worden, 

ernstiger is en meer invloed heeft op de (restant)waarde van de lading. 

 

In sommige transportomstandigheden zijn bandbeschadigingen eenvoudigweg onderdeel 

van de dagelijkse bedrijfsomstandigheden. Bij Vink in Barneveld, actief in grondverzet en 

bouwtransport, zijn de bedrijfsomstandigheden dusdanig dat men spreekt over 10 lekke 

banden per week (op een vloot van 100 voertuigen). Om de gevolgen daarvan onder 

controle te houden heeft men enige tijd geleden een forse investering gedaan in de 

installatie van een Ventech bandendruk controle systeem. Dit systeem bestaat uit een 

sensorplaat die in het wegdek van het eigen bedrijfsterrein in Barneveld is opgenomen. Al 

het uitgaande en weer terugkomende verkeer rijdt over deze sensorplaat. In de praktijk rijdt 

ieder voertuig tenminste 2x per dag over deze sensoren en kunnen banden met te lage 

spanning tijdig worden gedetecteerd. 

 

Bij Ewals Cargo Care is enige tijd geleden een test met TPMS op 60 opleggers (op een totale 

vloot van 3.000 opleggers) niet succesvol afgerond. De kosten/baten bleken negatief en 

daarbij was het systeem te kwetsbaar, gaf onjuiste meetwaardes en ontstonden problemen 

bij bandenwissel, aanmelden van sensoren etc. 

 

Nog niet genoemd, en ook door TPMS leveranciers onderbelicht, zijn de kosten voor 

onderhoud. Naast de initiële investering van een deugdelijk en OEM gebonden TPMS, welke 

kan oplopen tot ongeveer € 1.000,- per voertuig (trekker of oplegger) en bij sommige 

merken en voertuiguitvoeringen zelfs tot ruim € 1.500,-, is er sprake van kosten voor 

onderhoud. De hoogte van deze kosten zijn niet bekend maar een transporteur zal, 

afhankelijk van de precieze TPMS uitvoering, rekening moeten houden met: 

 Arbeidskosten bij het monteren van nieuwe banden. 

 Arbeidskosten voor het aanmeldingen van gewisselde wielen aan de RCU. 

 Kosten voor defect geraakte sensoren en andere hardware componenten. 

 Kosten voor verloren/kwijtgeraakt en/of door diefstal verdwenen sensoren. 

 Als prijs voor losse sensoren worden bedragen genoemd tussen € 20,- en € 50,-. 

5.6. Business case voor Beter Benutten  

Op basis van de tijdens het onderzoek verzamelde informatie zijn alle stakeholders ervan 

overtuigd dat het ‘bewaken’ van de bandenspanning door een TPMS een positieve bijdrage 

zal leveren bij het vroegtijdig detecteren van potentiele bandenproblemen. Duidelijk is dat 

het detecteren en wegnemen van deze risico’s een positief effect zal hebben op het 

voorkomen van vrachtauto-incidenten. Waar en wanneer het risico zich zal omzetten in een 

incident, alsmede de aard en omvang van een dergelijk incident, zijn echter niet te 

voorspellen.  

 

Naast deze feitelijke detectie en het voorkomen van pechincidenten op ongewenste locaties 

mag de preventieve uitstraling op het overige verkeer en de transportbranche in het 
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algemeen niet worden onderschat. Deze aanpak mag bovendien rekenen op een 

enthousiaste steun vanuit de transportbranche alsmede de wegtransportverzekeraars, 

getuige hun gezamenlijke inzet voor het programma ‘Safe & Save’. 
 

In financiële termen is het echter moeilijk de effectiviteit uit te drukken. Uitgaande van het 

eerder genoemde bedrag van gemiddeld € 14.000,- aan maatschappelijke filekosten (zie 

onderzoek van Bostec en Macaro) van een gestrande vrachtauto (pech), kunnen de 

investering in genoemde ideeën in korte tijd ‘terugverdiend’ zijn. Maatschappelijke kosten 

c.q. besparingen zijn echter voor de overheid en het Programma Beter Benutten geen 

tastbaar geld! 

 

Geconcludeerd kan worden dat TPMS van grote waarde kan zijn bij het tijdig detecteren van 

potentiele bandproblemen en daarop volgende incidenten die mogelijk ontstaan op de 

Nederlandse infrastructuur en de eventuele gevolgen voor de doorstroming van het overige 

verkeer. 

5.7. Business case samengevat 

Samenvattend kan gesteld worden dat geraadpleegde stakeholders betwijfelen of er een 

business case bestaat op basis van verminderd brandstofverbruik. Iedereen is er wel van 

overtuigd dat een correcte bandenspanning van groot belang is en dat daarmee de 

rolweerstand en het brandstofverbruik optimaal zijn. Men beschouwd dit echter als een 

theoretisch gegeven dat in de werkelijke praktijk van alle dag niet of nauwelijks meetbaar 

zal zijn. 

 

Het antwoord op de onderzoeksvraagstelling “is er een business case bij toepassing van 
een TPMS in een wegtransportvoertuig en zo ja, waarom is die er thans nog niet?” is echter 

niet onmiddellijk negatief te noemen.  

 

Het gefundeerd antwoord luidt namelijk dat afhankelijk van de bedrijfsomstandigheden een 

brandstofbesparing mogelijk zal zijn en dat met een TPMS bandenpech tijdig gedetecteerd 

kan worden zodat ongeplande stilstand voorkomen kan worden. 

 

Uit dit gefundeerde antwoord blijkt dat er zowel voor de transporteurs als voor Beter 

Benutten sprake is van een business case.  

 

Van groot belang is dat het TPMS een geïntegreerd onderdeel van het voertuig dient te zijn 

met een 100% betrouwbaarheid. Een TPMS systeem moet daarbij probleemloos kunnen 

communiceren met de voorgekoppelde trekker en eventuele voertuigmanagement-, 

boordcomputer- of telematicasystemen. 

 

Gezien de interesse in de markt is de behoefte aan moderne informatica systeem groot en 

ontstaat een toenemende investeringsbereidheid voor dergelijke systemen waarin 

voertuigefficiency en verkeersveiligheid samengaan.  
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6. Conclusie / aanbeveling 

6.1. De praktijk 

De door commerciële marktpartijen gepredikte brandstof incentive wordt door 

transportbedrijven in theorie geaccepteerd maar op praktische gronden van de hand 

gewezen. 

 

Wel heeft de transportbranche vertrouwen en de gunstige effecten van TPMS als het gaat 

om het tijdig detecteren van kwetsbare banden zodat ongeplande stilstand kan worden 

voorkomen. 

6.2. Markt samenwerking  

In Beter Benutten wordt samenwerking gezocht met marktpartijen om te kijken hoe 

innovatieve en intelligente diensten gekoppeld kunnen worden ten voordelen van meerdere 

partijen. In deze specifieke situatie zouden meerdere partijen, inclusief het maatschappelijk 

belang, kunnen profiteren van een verminderd aantal pechincidenten met vrachtauto’s 

waardoor de doorstroming en de verkeersveiligheid verbeterd zal worden. 

 

Beter Benutten ITS prikkelt de markt om gezonde verdienmodellen te ontwikkelen, koppelt 

belangrijke spelers aan elkaar en zorgt samen met het programma Connecting Mobility dat 

aan randvoorwaarden wordt voldaan. Beter Benutten streeft naar ‘slimme deals’, waarmee 

reizigers en het bedrijfsleven beter worden bediend, bedrijven geld verdienen en onnodige 

kosten besparen en steden beter bereikbaar worden. 

6.3. Volgende stap 

Aanbevolen wordt om de markt uit te nodigen om deel te nemen aan een volgende stap. 

 

In dit traject kan de markt gevraagd worden een commerciële samenwerking te zoeken 

tussen voertuig- en componentleveranciers richting een dienstverlening aan de 

transportbranche inzake het ontwikkelen en leveren van een optimaal TPMS. Hierbij gaat 

het onder andere om de optimale uitvoering van: 

 Hardware op het voertuig: 

o Sensor uitvoering / locatie. 

o RCU (remote control unit). 

 Data transmissie: 

o Draadloze transmissie van sensor naar RCU. 

o Koppeling van RCU met CAN-bus op voertuig. 

o Koppeling met EBS systeem van oplegger. 

o Koppeling tussen trekker en oplegger. 

o Uitwisselbaarheid tussen voertuigen. 

o Koppeling met telematica systemen. 

 Data verwerking (data, grenswaarde, actie): 

o Data analyse. 

o Algoritme. 

o Pech predictie. 

 Output: 

o Informatie aan de chauffeur (op dashboard). 

o Informatie naar de voertuigeigenaar (fleet manager). 

o Informatie naar serviceprovider etc. 

 

Tijdens het onderzoek is een helder beeld ontstaan over de wensen en eisen van de 

transportbranche en de voor hun interessante incentives die een TPMS zal opleveren.  

 

Aan Beter Benutten wordt aanbevolen open te staan voor marktinitiatieven die in de 

komende tijd zullen ontstaan en die door Beter Benutten middels een financiële bijdrage 

gestimuleerd kunnen worden. Naast al eerder genoemde partijen kunnen verzekeraars een 

belangrijke rol spelen omdat zij middels hun preventie programma’s aandacht kunnen 
geven aan het thema bandenpech en ongevallen door klapbanden.  

 

In dit verband is het project Lorry, Development of an innovative low rolling resistance truck 

tyre concept vermeldingswaardig. Een project waarin o.a. Goodyear, Novacom en Ewals 

Cargo Care met steun van de Europese Unie betrokken zijn.  
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* tyre = Engels 

* tire = Amerikaans 
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http://www.idemtelematics.com/en/cargofleet/cargofleet-trailer.html
http://www.trimbletl.com/nl
http://www.lorryproject.eu/
http://www.fehrl.org/
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8. Bijlagen  

8.1. Gespreksnotities met stakeholders 

 

1. Ewals Cargo Care, Tegelen  

2. Gebr. Versteijnen Transport, GVT Groups of Logistics, Tilburg 

3. Vink, Barneveld 

4. Theo Pouw Groep, Utrecht 

5. Jumbo Supermarkten, Veghel 

6. CLdN Cargo, Rotterdam-Botlek 

7. A2B online, Waddinxveen 

8. RTR Refrigerated Trailer Rentals Holland, Barendrecht 

9. WABCO Vehicle control systems, Rotterdam 

10. Continental Benelux, Barneveld 

11. Mercedes-Benz Fleetboard, Utrecht 

12. Profile Tyrecenter Truck Europe, Veenendaal 

13. Euromaster, Deventer 

14. Trade Port Trailer Service, Venlo (TPTS Venlo) 

15. Novacom Europe, Amsterdam 

16. Impaqed Products, Apeldoorn 
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1. Bedrijf Ewals Cargo Care, Tegelen 

 

2. Contactpersoon Bart van Rens, Manager Fleetcontrol (opleggers) 

3. Werkgebied / vlootomvang Europa 

3.000 mega opleggers / 500 eigen trekkers 

4. Visie / missie / strategie Intermodaal transport van automotive onderdelen 

door heel Europa 

5. Kennis van / ervaring met TPMS Ja 

6. Zo ja, toelichting  Test met ± 60 voertuigen in 2013 / 2014. Sensoren in 

de velg. Data communicatie naar trekker en via 

boordcomputer naar fleetcontrol afdeling 

7. Zo nee, waarom niet Test is niet succesvol afgesloten. Kosten/baten 

onvoldoende. Systeem te kwetsbaar, onjuiste 

meetwaardes, problemen bij bandenwissel etc. 

8. Informatie over wagenparkbeheer Voertuigen worden zeer regelmatig gecontroleerd 

door eigen fleetcontrol medewerkers. O.a. technische 

staat van de oplegger, ladingzekering etc.  

9. Welke aandacht wordt nu aan banden gegeven Veel, tenminste 4x per jaar een complete voertuig 

inspectie. 

Onze vloot staat op een bijzondere bandenmaat in 

verband met een inwendige laadhoogte van 3 meter. 

Deze banden zijn niet overal in Europa eenvoudig 

verkrijgbaar 

10. Kan een TPMS bijdrage aan een hogere bedrijfszekerheid Ja  

11. Hoe moet het systeem eruit zien Volledige geïntegreerd en communicatie via voertuig 

EBS systeem en CAN-bus naar trekker en door de lucht 

via het in alle voertuigen aanwezige 

boordcomputersysteem 

12. Is een business case mogelijk puur op brandstofkosten Gebleken is van niet, het echt objectief meten is 

trouwens zeer moeilijk. De variatie door chauffeur, 

beladingsgraad en weersomstandigheden is groter dan 

een mogelijke 1% brandstofbesparing 

13. Veiligheidsaspecten Voorkomen van pech onderweg is voor onze vloot zeer 

belangrijk maar niet altijd te voorkomen  

14. Maatschappelijk belang Minder pech betekent minder risico op effecten ten 

aanzien van de doorstroming en verkeersveiligheid 

15. Zijn er risico’s verbonden aan een TPMS  Ja, het systeem moet absoluut storingsvrij zijn en 

bestand tegen de zware bedrijfsomstandigheden in 

het wegtransport. Veel leveranciers onderschatten 

deze omstandigheden 

16. Wettelijk kader / verplichtingen Pas op met lasten en concurrentie verzwarende 

invloed 

17. Welke rol kan de Overheid / Beter Benutten vervullen - 
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1. Bedrijf Gebr. Versteijnen 

GVT Groups of Logistics, Tilburg 

 

2. Contactpersoon Rob Embrechts, Fleet Manager  

Marike Kusters, Assistent Voertuig en 

Transportmanagement 

3. Werkgebied / vlootomvang Benelux 

300 trekkende voertuigen, 550 opleggers 

4. Visie / missie / strategie Distributie en container transport in Benelux 

Intermodaal   

5. Kennis van / ervaring met TPMS Kennis wel, geen ervaring 

6. Zo ja, toelichting   

7. Zo nee, waarom niet Door groei van de onderneming ligt de aandacht bij 

andere prioriteiten 

8. Informatie over wagenparkbeheer Voertuigen worden zeer regelmatig onderhouden en 

gecontroleerd door eigen werkplaats.  

9. Welke aandacht wordt nu aan banden gegeven Banden worden periodiek gecontroleerd door 

bandenservice bedrijf. Iedere zaterdag wordt 

wagenpark nagelopen. Sinds 1 mei heeft GVT een 

internetportal aan de hand waarvan kan worden 

nagaan welke banden onder de voertuigen worden 

gemonteerd en welke er gedemonteerd worden. 

hierdoor wordt beter inzichtelijk om welke reden de 

band zijn gewisseld. Denk aan inrijdingen, remplekken 

enz. dus ook de klapbanden 

10. Kan een TPMS bijdrage aan een hogere bedrijfszekerheid Ja  

11. Hoe moet het systeem eruit zien Volledige geïntegreerd en communicatie via voertuig 

EBS systeem en CAN-bus naar trekker en door de lucht 

via het in alle voertuigen aanwezige 

boordcomputersysteem. Het mooiste is af fabriek 

12. Is een business case mogelijk puur op brandstofkosten Mogelijk wel.  

Versteijnen zal zelf niet snel investeren in TPMS. Zou 

een onderdeel moeten zijn van de dienst die de 

bandenleverancier biedt. 

13. Veiligheidsaspecten Voorkomen van pech onderweg is voor onze vloot zeer 

belangrijk maar niet altijd te voorkomen  

14. Maatschappelijk belang Minder pech betekent minder risico op effecten ten 

aanzien van de doorstroming en verkeersveiligheid 

15. Zijn er risico’s verbonden aan een TPMS  Ja, het systeem moet absoluut storingsvrij zijn en 

bestand tegen de zware bedrijfsomstandigheden in 

het wegtransport. Veel leveranciers onderschatten 

deze omstandigheden 

16. Wettelijk kader / verplichtingen Pas op met lasten en concurrentie verzwarende 

invloed 

17. Welke rol kan de Overheid / Beter Benutten vervullen - 
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1. Bedrijf Vink, Barneveld 

2. Contactpersoon Martien Hol, Chef onderhoudsdienst wagenpark 

3. Werkgebied / vlootomvang Nederland 

± 100 voertuigen in bouwtransport en grondverzet 

4. Visie / missie / strategie Kernwaarden voor MVO Vink: Terugdringing 

energiegebruik, emissiereductie CO2 en CH4 (stortgas), 

hergebruik van grondstoffen. 

5. Kennis van / ervaring met TPMS Ja 

6. Zo ja, toelichting  In 2009 is een test uitgevoerd die om reden van 

onvoldoende betrouwbaarheid is beëindigd. Tevens 

ervaring tijdens de Dakar Rally 

7. Zo nee, waarom niet  

8. Informatie over wagenparkbeheer Voertuigen worden in eigen werkplaats onderhouden 

en gerepareerd. Tevens is er een eigen servicedienst 

om strandingen onderweg te verhelpen. 

Bedrijfszekerheid is zeer belangrijk 

9. Welke aandacht wordt nu aan banden gegeven Heel veel, bij vertrek ’s morgens en terugkomst rijden 
alle auto’s over een Ventech meetbank bij de 
in/uitgang van het bedrijfsterrein. 

 

De aard van het werk brengt veel schade toe aan de 

banden. Ongeveer 10 lekke banden per week 

10. Kan een TPMS bijdrage aan een hogere bedrijfszekerheid Ja  

11. Hoe moet het systeem eruit zien Volledige geïntegreerd in het voertuig 

12. Is een business case mogelijk puur op brandstofkosten In theorie wellicht wel. Bij Vink gaat het meer om de 

bedrijfszekerheid en het voorkomen van bandenpech 

onderweg 

13. Veiligheidsaspecten Voorkomen van pech onderweg is voor onze vloot zeer 

belangrijk maar niet altijd te voorkomen  

14. Maatschappelijk belang Minder pech betekent minder risico op effecten ten 

aanzien van de doorstroming en verkeersveiligheid 

15. Zijn er risico’s verbonden aan een TPMS  Ja, het systeem moet absoluut storingsvrij zijn en 

bestand tegen de zware bedrijfsomstandigheden in 

het wegtransport. Veel leveranciers onderschatten 

deze omstandigheden 

16. Wettelijk kader / verplichtingen Pas op met lasten en concurrentie verzwarende 

invloed 

17. Welke rol kan de Overheid / Beter Benutten vervullen Misschien stimuleren 
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1. Bedrijf Theo Pouw Groep, Utrecht 

2. Contactpersoon Arnoud van Duinen, wagenparkbeheerder 

3. Werkgebied / vlootomvang Nederland 

± 100 voertuigen in bouwtransport en grondverzet 

± 20 trekker-/opleggercombinatie in transport van 

zeecontainers 

4. Visie / missie / strategie De Theo Pouw Groep beseft al decennia dat 

grondstoffen en bouwstoffen eindeloos herbruikbaar 

zijn. Een inzicht dat de afgelopen 30 jaar resulteerde in 

een breed scala aan energiebesparingsmaatregelen en 

duurzame toepassingen. 

5. Kennis van / ervaring met TPMS Ja 

6. Zo ja, toelichting  In 2009/2010 is een test uitgevoerd die om reden van 

onvoldoende betrouwbaarheid is beëindigd.  

7. Zo nee, waarom niet  

8. Informatie over wagenparkbeheer Voertuigen worden in eigen werkplaats onderhouden 

en gerepareerd. Bedrijfszekerheid is zeer belangrijk 

9. Welke aandacht wordt nu aan banden gegeven Heel veel. Pouw Banden controleert de banden 

regelmatig. Ook is een belangrijke rol weggelegd voor 

de chauffeur. De aard van het transport maakt dat 

70% van de banden vroegtijdig aan zijn einde komt 

10. Kan een TPMS bijdrage aan een hogere bedrijfszekerheid Ja, waarschijnlijk wel 

11. Hoe moet het systeem eruit zien Volledige geïntegreerd in het voertuig. Sensor-chip in 

de band. Een sensor aan de buitenkant is veel te 

kwetsbaar. Een sensor in de velg is lastig en vraagt 

extra aandacht bij bandenwissel en configureren. 

Geen los display, de chauffeur moet al naar heel veel 

zaken kijken. Alleen alarmmelding en detailinfo naar 

wagenparkbeheer 

12. Is een business case mogelijk puur op brandstofkosten In theorie wellicht wel. Bij Pouw gaat het meer om de 

bedrijfszekerheid en het voorkomen van bandenpech 

onderweg. Bandenpech op een 10x8 (5 assig voertuig) 

kost al snel € 1.500,00 aan werkelijke kosten 

13. Veiligheidsaspecten Voorkomen van pech onderweg is voor onze vloot zeer 

belangrijk maar niet altijd te voorkomen  

14. Maatschappelijk belang Minder pech betekent minder risico op effecten ten 

aanzien van de doorstroming en verkeersveiligheid 

15. Zijn er risico’s verbonden aan een TPMS  Ja, het systeem moet absoluut storingsvrij zijn en 

bestand tegen de zware bedrijfsomstandigheden in 

het wegtransport. Veel leveranciers onderschatten 

deze omstandigheden 

16. Wettelijk kader / verplichtingen Systeem moet absoluut betrouwbaar zijn 

17. Welke rol kan de Overheid / Beter Benutten vervullen Stimuleren is mooi meegenomen maar de 

bedrijfszekerheid van het wagenpark heeft al heel veel 

aandacht. Een TPMS systeem kan ook leiden tot 

gemakzucht terwijl een band meer onderhoud nodig 

heeft dan alleen de spanning controleren 
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1. Bedrijf Jumbo Supermarkten, Veghel  

2. Contactpersoon Wilko Maas, Fleet Manager  

 

3. Werkgebied / vlootomvang Nederland 

±200 trekkende voertuigen, 400 opleggers 

4. Visie / missie / strategie Bevoorrading supermarkten 

5. Kennis van / ervaring met TPMS Kennis wel, geen ervaring 

6. Zo ja, toelichting   

7. Zo nee, waarom niet Door groei van de onderneming ligt de aandacht bij 

andere prioriteiten. Bovendien is er onvoldoende 

vertrouwen in aftermarket oplossingen 

8. Informatie over wagenparkbeheer Voertuigen worden zeer regelmatig onderhouden en 

gecontroleerd door vaste werkplaatsen.  

9. Welke aandacht wordt nu aan banden gegeven Banden worden periodiek gecontroleerd door 

bandenservice bedrijf. Veel voertuigcombinaties zijn 

vast en de rol van de chauffeur bij het dagelijks 

onderhoud is zeer belangrijk 

10. Kan een TPMS bijdrage aan een hogere bedrijfszekerheid Waarschijnlijk wel als de TPMS systemen 

betrouwbaarder worden  

11. Hoe moet het systeem eruit zien Geen vertrouwen in aftermarket oplossingen. Het 

moet een af fabriek systeem zijn dat met verschillende 

opleggers gekoppeld kan worden en communiceert via 

telematica met de thuisbasis 

12. Is een business case mogelijk puur op brandstofkosten Mogelijk wel.  

Het wagenpark is bedoeld om de winkels te 

bevoorraden. Een goede functie van de koelunit en 

laadklep is zeker zo belangrijk als het onderstel.  

13. Veiligheidsaspecten De gereden afstanden zijn relatief kort en de 

voertuigen komen vaak meerdere keren per dag op 

het DC. Problemen worden relatief snel gedetecteerd 

en opgelost. Voorkomen van pech onderweg is voor 

onze vloot zeer belangrijk maar niet altijd te 

voorkomen  

14. Maatschappelijk belang Minder pech betekent minder risico op effecten ten 

aanzien van de doorstroming en verkeersveiligheid 

15. Zijn er risico’s verbonden aan een TPMS  Ja, het systeem vraagt een extra investering en 

vervolgens ook onderhoud 

16. Wettelijk kader / verplichtingen - 

17. Welke rol kan de Overheid / Beter Benutten vervullen - 

 

  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://transportfotos.nl/viewtopic.php?t%3D309&ei=EMNcVaSJNeLd7Qai0oOwCQ&bvm=bv.93756505,d.bGg&psig=AFQjCNGP5X-Z1RlrvWSA8XjHylWOwP9ydA&ust=1432228963269799


                      

    
- 31 - 

 

         
 

1. Bedrijf CLdN Cargo BV, Botlek Rotterdam 

2. Contactpersoon Arjan Stolk, Manager Operations Trailers 

3. Werkgebied / vlootomvang Europa 

±1.000 huif opleggers / 200 container chassis 

4. Visie / missie / strategie Transport tussen UK en Benelux/Duitsland. Ook 

Intermodaal transport  

5. Kennis van / ervaring met TPMS Wel kennis, geen ervaring 

6. Zo ja, toelichting   

7. Zo nee, waarom niet Huidige systemen zijn nog onvoldoende uit ontwikkeld 

8. Informatie over wagenparkbeheer Voertuigen worden zeer regelmatig gecontroleerd  

9. Welke aandacht wordt nu aan banden gegeven Veel, tenminste 4x per jaar controle van de banden 

incl. bandenspanning 

 

10. Kan een TPMS bijdrage aan een hogere bedrijfszekerheid Ja, maar moet eerst het TPMS systeem betrouwbaar 

en bedrijfszeker zijn 

11. Hoe moet het systeem eruit zien Via een sensor/chip in de band en volledige 

geïntegreerd in het voertuig en communicatie via 

voertuig EBS systeem  

12. Is een business case mogelijk puur op brandstofkosten Wellicht in theorie. 

CLdN heeft geen eigen trekkers maar werkt met 

charters. De brandstofkosten zijn niet direct zichtbaar 

13. Veiligheidsaspecten Voorkomen van pech onderweg is voor onze vloot zeer 

belangrijk maar niet altijd te voorkomen. CLdN heeft 

ongeveer 600 pechgevallen per jaar en in de optiek 

van CLdN is dat relatief laag 

14. Maatschappelijk belang Minder pech betekent minder risico op effecten ten 

aanzien van de doorstroming en verkeersveiligheid 

15. Zijn er risico’s verbonden aan een TPMS  Ja, het systeem moet absoluut storingsvrij zijn en 

bestand tegen de zware bedrijfsomstandigheden in 

het ferrytransport. Veel leveranciers onderschatten 

deze omstandigheden 

16. Wettelijk kader / verplichtingen Pas op met lasten en concurrentie verzwarende 

invloed 

17. Welke rol kan de Overheid / Beter Benutten vervullen - 
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1. Bedrijf A2B Online, Waddinxveen 

2. Contactpersoon Jaco van Eijk, Fleet manager 

3. Werkgebied / vlootomvang Europa 

±425 huif opleggers waaronder 40 nieuwe mega 

opleggers. 83 trekkers (71 op het continent / 12 UK) 

4. Visie / missie / strategie A2B-online is a transport company specialising in full 

load, part load and pallet consignments to and from 

the United Kingdom, Benelux and Germany. You can 

experience our unique selling point, which is our web 

based customer portal, from the very first 

consignment you book with us online. 

5. Kennis van / ervaring met TPMS Wel kennis, geen ervaring 

6. Zo ja, toelichting   

7. Zo nee, waarom niet Huidige systemen zijn nog niet geschikt voor veel 

wisselende voertuigcombinaties en onbegeleid ferry 

verkeer 

8. Informatie over wagenparkbeheer Voertuigen worden zeer regelmatig gecontroleerd oa. 

op schades, ladingzekering en staat van onderhoud. 

Strategie is gewijzigd van huur naar koop van eigen 

materieel 

9. Welke aandacht wordt nu aan banden gegeven Veel. Op de ferry terminal in Vlaardingen worden alle 

opleggers nagelopen door een service vestiging van 

DBS / Profile Tyrecenter 

10. Kan een TPMS bijdrage aan een hogere bedrijfszekerheid Ja, maar dan moet eerst het TPMS systeem 

betrouwbaar en bedrijfszeker zijn 

11. Hoe moet het systeem eruit zien Via een sensor/chip in de band en volledige 

geïntegreerd in het voertuig en communicatie via 

voertuig EBS systeem en de boordcomputer naar de 

afdeling fleetmanagement 

Bovendien zou het een compleet systeem moeten zijn 

waarbij ook aslast, remmen etc. bewaakt kan worden 

12. Is een business case mogelijk puur op brandstofkosten Wellicht in theorie. 

Bij A2B maken de opleggers relatief weinig kilometers. 

Er is bewust gekozen voor een onderstel met trommel- 

remmen omdat die een lagere rolweerstand hebben 

en lagere onderhoudskosten 

13. Veiligheidsaspecten Voorkomen van pech onderweg is voor A2B zeer 

belangrijk maar niet altijd te voorkomen.  

14. Maatschappelijk belang Minder pech betekent minder risico op effecten ten 

aanzien van de doorstroming en verkeersveiligheid 

15. Zijn er risico’s verbonden aan een TPMS  Ja, het systeem moet absoluut storingsvrij zijn en 

bestand tegen de zware bedrijfsomstandigheden in 

het ferrytransport. Veel leveranciers onderschatten 

deze omstandigheden 

16. Wettelijk kader / verplichtingen Zorg voor een standaard waar ieder voertuig aan moet 

voldoen en dat onderling kan communiceren 

17. Welke rol kan de Overheid / Beter Benutten vervullen - 
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1. Bedrijf RTR Refrigerated Trailer Rentals Holland B.V. 

Barendrecht 

2. Contactpersoon Frans de Graaff, directeur 

3. Werkgebied / vlootomvang Europa 

±400 koel-vries opleggers (verhuurvloot) 

4. Visie / missie / strategie Al meer dan 30 jaar is Refrigerated Trailer Rentals 

(RTR) gespecialiseerd in de verhuur van opleggers voor 

geconditioneerd transport. Met vestigingen in 

Barendrecht en Antwerpen bestaat de totale 

verhuurvloot uit meer dan 400 trailers. De organisatie 

hiervan is in handen van slechts tien medewerkers 

waardoor met recht kan worden gezegd dat RTR groot 

is door klein te blijven 

5. Kennis van / ervaring met TPMS Wel kennis, geen ervaring 

6. Zo ja, toelichting   

7. Zo nee, waarom niet Huidige systemen zijn nog onvoldoende uit 

ontwikkeld. Een huuroplegger moet veelzijdig en 

flexibel gekoppeld kunnen worden 

8. Informatie over wagenparkbeheer Voertuigen worden zeer regelmatig gecontroleerd o.a. 

in eigen werkplaats in Barendrecht 

9. Welke aandacht wordt nu aan banden gegeven Afhankelijk van de huurovereenkomst. De gebruiker 

moet zorgen voor dagelijks en periodiek onderhoud. 

Banden contract met lokale Profile Tyrecenter. 

De huidige ervaring is zo’n 20 pechgevallen per jaar. 
Dit is in de ogen van RTR bijzonder laag. Bandenslijtage 

is voor rekening van de verhuurder, een klapband voor 

rekening van de huurder 

10. Kan een TPMS bijdrage aan een hogere bedrijfszekerheid Ja, maar moet eerst het TPMS systeem betrouwbaar 

en bedrijfszeker zijn 

11. Hoe moet het systeem eruit zien Via een sensor/chip in de band en volledige 

geïntegreerd in het voertuig en communicatie via 

voertuig EBS systeem  

12. Is een business case mogelijk puur op brandstofkosten Wellicht in theorie. 

De brandstofkosten zijn bij een huuroplegger niet de 

1e prioriteit 

13. Veiligheidsaspecten Voorkomen van pech onderweg is een 1e prioriteit 

voor de huurder, zeker bij een kwetsbare koel-

vrieslading 

14. Maatschappelijk belang Minder pech betekent minder risico op effecten ten 

aanzien van de doorstroming en verkeersveiligheid 

15. Zijn er risico’s verbonden aan een TPMS  Ja, het systeem moet absoluut storingsvrij zijn en 

bestand tegen de zware bedrijfsomstandigheden bij 

huurvoertuigen. Veel leveranciers onderschatten deze 

omstandigheden 

16. Wettelijk kader / verplichtingen Standaard opleggen rondom sensor data, EBS en CAN- 

bus communicatie 

17. Welke rol kan de Overheid / Beter Benutten vervullen - 
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1. Bedrijf Wabco Control Systems, Rotterdam 

2. Contactpersoon Henk Klock, teamleider Trailer & off-highway 

3. Werkgebied / vlootomvang Leverancier van remsystemen (EBS/ABS) voor 

voertuigen incl. TPMS systemen via sensor op het 

ventiel of in de velg 

4. Visie / missie / strategie Our products and systems lead the industry in 

improving vehicle safety and efficiency as well as 

driver effectiveness 

5. Kennis van / ervaring met TPMS Ja 

6. Zo ja, toelichting  Levert remsystemen aan de Nederlandse fabrieken 

van aanhangwagens en opleggers 

7. Zo nee, waarom niet  

8. Informatie over wagenparkbeheer  

9. Welke aandacht wordt nu aan banden gegeven In de praktijk veel te weinig 

10. Kan een TPMS bijdrage aan een hogere bedrijfszekerheid Ja  

Wabco kan een TPMS systeem leveren dat 

communiceert met het voertuig EBS remsysteem 

11. Hoe moet het systeem eruit zien Een TPMS systeem met een sensor op het ventiel of in 

de velg dat communiceert met de het EBS systeem en 

vervolgens via het CAN-bus systeem (ISO 11992) met 

de voorgekoppelde trekker. Er is inmiddels een 

Europese standaard voor de communicatie vanuit de 

oplegger richting de trekker maar dit is nog niet bij alle 

truckmerken geactiveerd. Wabco biedt via 

TrailerGuard telematices een mogelijkheid om 

opleggers via het internet te volgen en status van 

banden, belading, remmen etc. te managen 

12. Is een business case mogelijk puur op brandstofkosten Vermoedelijk wel. De echte business case is 

bedrijfszekerheid en verkeersveiligheid.  

13. Veiligheidsaspecten TPMS kan een potentiele pech situatie tijdig 

detecteren 

14. Maatschappelijk belang Minder pech betekent minder risico op effecten ten 

aanzien van de doorstroming en verkeersveiligheid 

15. Zijn er risico’s verbonden aan een TPMS  Nee, het Wabco systeem is zeer robuust. Wabco heeft 

al vele systemen geleverd in off-highway toepassing en 

bij industriële heftrucks en container stackers 

16. Wettelijk kader / verplichtingen Vreemd dat TPMS op personenauto’s wel verplicht is 
maar bij vrachtauto’s niet 
Indien een super single band gebruikt wordt op de 

aangedreven as van een vrachtwagen is TPMS echter 

wel verplicht 

17. Welke rol kan de Overheid / Beter Benutten vervullen Stimuleren door aandacht geven en subsidiëren 
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1. Bedrijf Continental Benelux, Barneveld 

2. Contactpersoon René Jansen, Technisch Specialist Trucks 

3. Werkgebied / vlootomvang Continental is een van de grotere producenten van 

truckbanden 

4. Visie / missie / strategie Geen twee wegen zijn dezelfde en geen twee 

opdrachten zijn dezelfde. Daarom hebben wij de 

Continental vrachtwagenbanden ontworpen, de ideale 

oplossing voor uw specifieke transportvereisten. 

5. Kennis van / ervaring met TPMS Ja 

6. Zo ja, toelichting  Conti levert de mogelijkheid van CPC, Conti Pressure 

Check 

7. Zo nee, waarom niet  

8. Informatie over wagenparkbeheer  

9. Welke aandacht wordt nu aan banden gegeven In de praktijk veel te weinig 

10. Kan een TPMS bijdrage aan een hogere bedrijfszekerheid Ja, absoluut 

11. Hoe moet het systeem eruit zien Zoals het CPC systeem. De druk en temperatuur kan 

alleen maar op juiste wijze gemeten worden als dat op 

het loopvlak wordt gedaan. Het huidige systeem 

communiceert naar de chauffeur. Een telematica 

systeem is inmiddels gerealiseerd en leverbaar 

12. Is een business case mogelijk puur op brandstofkosten Ja, Conti is er van overtuigd dat aan brandstof en 

levensduur verlenging van de band een besparing van 

€ 1.000 per jaar mogelijk is (uitgaande van een 
trekker-/opleggercombinatie met 12 banden). 

13. Veiligheidsaspecten TPMS kan een potentiele pech situatie tijdig 

detecteren. Juiste bandenspanning verbeterd de 

voertuigstabiliteit en verkort de remafstand  

14. Maatschappelijk belang Minder pech betekent minder risico op effecten ten 

aanzien van de doorstroming en verkeersveiligheid 

15. Zijn er risico’s verbonden aan een TPMS  Ja, ieder systeem heeft een kostprijs maar ook een 

onderhoud noodzaak 

16. Wettelijk kader / verplichtingen Conti verwacht dat in 2017 of 2018 een Europese 

verplichting komt voor TPMS systemen in trucks 

17. Welke rol kan de Overheid / Beter Benutten vervullen Zorgen voor meer en betere handhaving. Er rijden te 

veel voertuig rond op slecht onderhouden banden. 

Handhaving zorgt ook voor een preventieve werking 
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1. Bedrijf Mercedes-Benz Nederland BV, Utrecht 

2. Contactpersoon Willem van Maaswaal, Manager Fleetboard 

3. Werkgebied / vlootomvang Leverancier van wegtransportvoertuigen van het merk 

Mercedes-Benz.  

4. Visie / missie / strategie Daimler FleetBoard GmbH werd in 2003 als 100% 

dochter van de Daimler AG opgericht en verenigt 

langjarige ervaring uit de vrachtwagenbranche en 

informatietechnologie know-how onder een dak. 

De FleetBoard-telematicaservices bieden oplossingen 

voor de dagelijkse activiteiten rondom voertuig-, 

transport- en timemanagement binnen 

transportondernemingen 

5. Kennis van / ervaring met TPMS Ja 

6. Zo ja, toelichting  Bij Mercedes-Benz kan het af fabriek leverbare TPMS 

systeem gekoppeld worden met Fleetboard 

7. Zo nee, waarom niet  

8. Informatie over wagenparkbeheer Fleetboard of een andere boordcomputer systeem is 

onmisbaar bij de huidige bedrijfsvoering 

9. Welke aandacht wordt nu aan banden gegeven In de praktijk zou dat meer mogen zijn 

10. Kan een TPMS bijdrage aan een hogere bedrijfszekerheid Ja  

11. Hoe moet het systeem eruit zien Het TPMS systeem zou verplicht moeten worden net 

als andere veiligheid verhogende systemen. Dan 

ontstaat er een standaard waarop alle merken en 

leveranciers op kunnen aansluiten. 

Nu zeer er veel te veel verschillende systeem, van 

goedkoop, niet koppelbaar en onbetrouwbaar tot te 

duur om reden van te lage productie aantallen. 

 

Het systeem zou zowel de chauffeur moeten 

infomeren, data genereren en alarmmeldingen 

moeten geven. 

12. Is een business case mogelijk puur op brandstofkosten In theorie wel maar praktisch moeilijk aantoonbaar. 

Bovendien afhankelijk van de huidige kwaliteit van 

bandenmanagement 

13. Veiligheidsaspecten TPMS kan een potentiele pech situatie tijdig 

detecteren 

14. Maatschappelijk belang Minder pech betekent minder risico op effecten ten 

aanzien van de doorstroming en verkeersveiligheid 

15. Zijn er risico’s verbonden aan een TPMS  Nee, maar het vraag wel een investering en daarnaast 

ook aandacht bij onderhoud en bandenwissel 

16. Wettelijk kader / verplichtingen Een wettelijke verplichting is noodzakelijk om te 

komen tot een goede standaard 

17. Welke rol kan de Overheid / Beter Benutten vervullen Stimuleren door aandacht geven en subsidiëren.  

De marges in het transport zijn te laag om in TPMS te 

investeren, bovendien zijn er vaak nog andere 

investeringswensen 
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1. Bedrijf Profile Tyrecenter Truck Europe, Veenendaal 

2. Contactpersoon René van Maasakkers, directeur  

3. Werkgebied / vlootomvang Franchise organisatie (Benelux) van bandenservice 

bedrijven 

4. Visie / missie / strategie Profile Tyrecenter Truck Europe is al meer dan 20 jaar 

een zeer betrouwbare en persoonlijke partner. We 

bieden naast lokale bandenservice ook 24/7 pan-

Europese bandenpechservice. 

5. Kennis van / ervaring met TPMS Ja 

6. Zo ja, toelichting  Profile Tyrecenter levert een eigen systeem, afkomstig 

van Impaqed Products, zie pagina 41 

7. Zo nee, waarom niet  

8. Informatie over wagenparkbeheer  

9. Welke aandacht wordt nu aan banden gegeven In de praktijk veel te weinig 

10. Kan een TPMS bijdrage aan een hogere bedrijfszekerheid Ja, absoluut 

11. Hoe moet het systeem eruit zien Er zijn verschillende systemen mogelijk afhankelijk van 

de bedrijfsomstandigheden. Op het ventiel is erg 

makkelijk bij een bandwissel en heeft z’n 
betrouwbaarheid bewezen 

12. Is een business case mogelijk puur op brandstofkosten Ja zeker. Verschillende bronnen hebben dit bij 

herhaling aangetoond. Het voorkomen van pech is 

waarschijnlijk voor de meeste bedrijven belangrijker 

13. Veiligheidsaspecten TPMS kan en potentiele pech situatie tijdig detecteren 

14. Maatschappelijk belang Minder pech betekent minder risico op effecten ten 

aanzien van de doorstroming en verkeersveiligheid 

15. Zijn er risico’s verbonden aan een TPMS  Nee, het systeem dat wij leveren is zeer robuust 

16. Wettelijk kader / verplichtingen Vreemd dat TPMS op personenauto’s wel verplicht is 
maar bij vrachtauto’s niet. Er zou een standaard 
moeten komen die communiceert met het 

boordcomputersysteem in de truck 

17. Welke rol kan de Overheid / Beter Benutten vervullen Investeringsaftrek 

Grote begeleide test met brede media aandacht en 

effect meting 

Waardebon uitdelen door RWS bij bandenpech 
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1. Bedrijf Euromaster, Deventer 

2. Contactpersoon Frank Hut, directeur B2B 

3. Werkgebied / vlootomvang Euromaster heeft in Nederland meer dan 100 

servicevestigingen 

4. Visie / missie / strategie Euromaster kent als geen ander de hoge en vaak 

gecompliceerde eisen die aan een professioneel 

wagenpark en vrachtwagens worden gesteld. Als 

Europees marktleider en onderdeel van de MICHELIN 

Groep helpen wij jaarlijks duizenden transporteurs op 

onze meer dan 1.700 Europese vestigingen, op locatie 

en onderweg. 

5. Kennis van / ervaring met TPMS Ja 

6. Zo ja, toelichting  Euromaster levert verschillende systemen afhankelijk 

van de wensen en het doel van de klant 

7. Zo nee, waarom niet  

8. Informatie over wagenparkbeheer  

9. Welke aandacht wordt nu aan banden gegeven In de praktijk veel te weinig 

10. Kan een TPMS bijdrage aan een hogere bedrijfszekerheid Ja, absoluut 

11. Hoe moet het systeem eruit zien Er zijn verschillende systemen mogelijk en afhankelijk 

van de bedrijfsomstandigheden. Het eenvoudigste is 

een ventieldopje met rood ledje dat oplicht bij 

onderspanning. Daarnaast zijn sensoren en een display 

op het dashboard leverbaar of een geïntegreerd 

telematica systeem met berichtgeving via internet 

12. Is een business case mogelijk puur op brandstofkosten Euromaster kent zelf geen business case, wel de 

geclaimde voordelen maar een echt objectieve meting 

is een uitdaging 

13. Veiligheidsaspecten TPMS kan en potentiele pech situatie tijdig detecteren. 

Periodieke inspectie van alle aspecten van een band, 

dus niet alleen de spanning, is daarnaast erg belangrijk 

14. Maatschappelijk belang Minder pech betekent minder risico op effecten ten 

aanzien van de doorstroming en verkeersveiligheid 

15. Zijn er risico’s verbonden aan een TPMS  Ja, ieder systeem heeft een kostprijs maar ook een 

onderhoud noodzaak 

16. Wettelijk kader / verplichtingen - 

17. Welke rol kan de Overheid / Beter Benutten vervullen Innovatie stimuleren 
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18. Bedrijf Trade Port Trailer Service, Venlo (TPTS Venlo) 

19. Contactpersoon Twan Krebbers, directeur-eigenaar 

20. Werkgebied / vlootomvang Nieuwbouw, aanpassingen, onderhoud & reparatie en 

schadeherstel aan opleggers en laadbakken. 

Gespecialiseerd in koel-vriescarrosserieën. 

Door fabrikant Schmitz Cargobull (marktleider in 

Europa) bekroont met de titel “Service Partner van het 
jaar 2014”. 

21. Visie / missie / strategie DIENSTVERLENING is bij ons de GEWOONSTE ZAAK van 

de wereld. 

Ons bedrijf is als eerste "Serviceketen" gecertificeerd 

met het keurmerk Duurzaam Repareren door de 

Stichting "Duurzaam Repareren" 

22. Kennis van / ervaring met TPMS Ja 

23. Zo ja, toelichting  Door ons bedrijf zijn al meerder voertuig voorzien van 

een Automatic Tyre Inflation System. Een Amerikaanse 

systeem dat door TPE uit Lommel (B) op de Europese 

markt wordt gebracht. Wij verzorgen de montage 

omdat bij sommige assen technische aanpassingen 

gemaakt moeten worden. Inmiddels hebben wij daar 

veel ervaring mee en is het systeem zeer bedrijfszeker. 

24. Zo nee, waarom niet  

25. Informatie over wagenparkbeheer  

26. Welke aandacht wordt nu aan banden gegeven De laatste 20 – 25 jaar is de kwaliteit van 

opleggerbanden en onderstellen enorm verbeterd. 

Daardoor is in de praktijk de aandacht verslapt. De 

laatste jaren zien wij een toenemende aandacht en 

belangstelling in veiligheid verhogende systemen.  

27. Kan een TPMS bijdrage aan een hogere bedrijfszekerheid Ja, absoluut 

28. Hoe moet het systeem eruit zien Zoals het ATIS systeem. Bij een lekke band wordt dit 

gedetecteerd en wordt de band automatisch op druk 

gehouden. De chauffeur of eigenaar kan dan 

doorrijden naar een veilige locatie of werkplaats om 

de band te repareren of te vervangen. 

29. Is een business case mogelijk puur op brandstofkosten Dat weet ik niet. Een pechgeval en bandvervanging 

onderweg is vaak zo duur dat het loont om preventief 

maatregelen te treffen. 

30. Veiligheidsaspecten Goede bandenspanning is per definitie veiliger  

31. Maatschappelijk belang Minder pech betekent minder risico op effecten ten 

aanzien van de doorstroming en verkeersveiligheid 

32. Zijn er risico’s verbonden aan een TPMS  Ja, ieder systeem heeft een kostprijs maar ook een 

behoefte aan onderhoud 

33. Wettelijk kader / verplichtingen  

34. Welke rol kan de Overheid / Beter Benutten vervullen  
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1. Bedrijf Novacom, Amsterdam 

2. Contactpersoon Johan Peijnenburg, Channel management 

3. Werkgebied / vlootomvang Leverancier van trailer telematica systemen die 

uitgebreid kunnen worden met een TPMS systeem  

4. Visie / missie / strategie Novacom develops and operates innovative telematics 

solutions, seamlessly adapted to our customers’ 
activities 

Novacom concentreert zich op telematica voor 

oplegger en is vooral een system intergrator 

5. Kennis van / ervaring met TPMS Ja 

6. Zo ja, toelichting  Novacom heeft een historie vanuit TIP trailerverhuur 

en werkt nauw samen met Goodyear 

7. Zo nee, waarom niet  

8. Informatie over wagenparkbeheer Novacom biedt trailer telematica systemen die het 

wagenparkbeheer kunnen ondersteunen 

9. Welke aandacht wordt nu aan banden gegeven In de praktijk veel te weinig 

10. Kan een TPMS bijdrage aan een hogere bedrijfszekerheid Ja, absoluut 

11. Hoe moet het systeem eruit zien Een sensor in de velg. Dat is het meest betrouwbaar. 

De sensor communiceert met en RCU (remote control 

unit) en een telematica systeem. Meting van druk en 

temperatuur. Van belang is een goede interpretatie 

van de druk en temperatuur variaties en algoritme om 

de juiste alarmwaardes te bepalen 

12. Is een business case mogelijk puur op brandstofkosten Ja zeker. Dit is niet alleen het geval bij onze klanten 

maar ook terug te vinden in allerlei literatuur. Een 

belangrijke(re) benefit is het voorkomen van 

ongeplande pechsituaties 

13. Veiligheidsaspecten TPMS kan en potentiele pech situatie tijdig detecteren 

en een advies geven aangaande de urgentie van de te 

nemen maatregelen. Predictive tyre management 

14. Maatschappelijk belang Minder pech betekent minder risico op effecten ten 

aanzien van de doorstroming en verkeersveiligheid 

15. Zijn er risico’s verbonden aan een TPMS  Nee, het systeem is zeer robuust. Uiteraard vraagt het 

wel een investering en ook zijn er kosten voor 

onderhoud. De terugverdientijd is afhankelijk van de 

huidige pechratio maar is over het algemeen binnen 1 

jaar 

16. Wettelijk kader / verplichtingen Vreemd dat TPMS op personenauto’s wel verplicht is 
maar bij vrachtauto’s niet 

17. Welke rol kan de Overheid / Beter Benutten vervullen Stimuleren door aandacht geven en subsidiëren 
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1. Bedrijf Impaqed Products, Apeldoorn 

2. Contactpersoon Bert de Boer, directeur 

3. Werkgebied / vlootomvang Leverancier TPMS systemen die werken middels een 

sensor die op het ventiel wordt geschroefd 

4. Visie / missie / strategie Bandenspanning is van grote invloed op het brandstof 

verbruik, de CO2 emissie, de bandenslijtage en de 

verkeersveiligheid. Impaqed Products levert voor 

iedere automotive toepassing een optimaal TPMS 

systeem. Ook voor frequent wisselende opleggers 

5. Kennis van / ervaring met TPMS Ja 

6. Zo ja, toelichting  Belevert de Nederlandse markt via Profile Tyrecenter. 

Het Europees verplicht stellen van TPMS op 

vrachtauto’s wordt tegengehouden door de 

vrachtauto fabrikanten.  

Het verplichte TPMS systeem op personenauto’s kan 
op 2 manieren: 

 Indirect via ABS systeem en kent een behoorlijke 

foutenmarge (25%). In de USA wordt het vooral 

gebruikt ter voorkoming van incidenten, en 

daarvoor is de foutmarge van 25% voldoende 

 Een direct systeem middels druksensoren in de 

band of verbonden met het ventiel 

7. Zo nee, waarom niet  

8. Informatie over wagenparkbeheer  

9. Welke aandacht wordt nu aan banden gegeven In de praktijk veel te weinig 

10. Kan een TPMS bijdrage aan een hogere bedrijfszekerheid Ja  

11. Hoe moet het systeem eruit zien Een systeem op het trekkende voertuig en een 

systeem op het getrokken voertuig. Systemen 

herkennen elkaar via een “handshake”. In het 
trekkende voertuig wordt de bandenspanning van 

beide voertuigen gemonitord. 

Het Impaqed systeem kan een ongelimiteerd aantal 

opleggers herkennen en koppelen waarna deze 

gedurende de rit gemonitord kan worden. Het systeem 

kan ook gekoppeld worden met de boordcomputer 

zodat data transmissie naar de thuisbasis mogelijk is. 

12. Is een business case mogelijk puur op brandstofkosten Ja zeker. Goodyear heeft in 2012 aangetoond dat een 

gemiddelde besparing van € 1.400 per jaar mogelijk is 

13. Veiligheidsaspecten TPMS kan en potentiele pech situatie tijdig detecteren 

14. Maatschappelijk belang Minder pech betekent minder risico op effecten ten 

aanzien van de doorstroming en verkeersveiligheid 

15. Zijn er risico’s verbonden aan een TPMS  Nee, het systeem is zeer robuust 

16. Wettelijk kader / verplichtingen Vreemd dat TPMS op personenauto’s wel verplicht is 
maar bij vrachtauto’s niet 

17. Welke rol kan de Overheid / Beter Benutten vervullen Stimuleren door aandacht geven en subsidiëren 

 


