FEHAC t i v i t e i t e n
december 2020
FEHACtiviteiten is
het nieuwsblad
van de Federatie
Historische Automobiel en Motorfiets Clubs (FEHAC)
Mobiliteitshuis
Kosterijland 15
3981 AJ Bunnik
www.fehac.nl

Grote steden komen met nieuwe milieuzones
Veel steden blijven sleutelen aan hun milieuzones. Landelijk is afgesproken dat de verbo
den zone voor personen- en bestelauto’s alleen voor diesels geldt. Voor brommers mogen
de steden eigen beleid maken. Amsterdam maakte per 1 november haar zone groter en
strenger. Den Haag trof per 1 december een uitzondering voor 30+ brommers.
Amsterdam voert grotere milieuzone in
De EU kent zes emissieklassen voor diesels. Bij klasse 0 gaat het om voertuigen van vóór
1992, waarvan de emissie niet bekend is. In klasse 6 zitten de meest moderne en minst
vervuilende diesels. De gemeente Amsterdam geeft nu alleen dieselvoertuigen met emissie
klasse 4, 5 en 6 toegang tot haar milieuzone. Dat was daarvoor klasse 3 en hoger. Stren
ger dus. De landelijk afgesproken uitzondering voor oldtimer diesels van 40 jaar en ouder
blijft wel gehandhaafd; daar kan Amsterdam niet omheen. Behalve deze aanscherping is
ook de milieuzone zelf uitgebreid. De hele binnenring A10 is nu verboden voor oude die
sels. De gemeente geeft tot 1 maart 2021 de tijd om aan de nieuwe regels te wennen en
wordt er alleen gewaarschuwd. Daarna volgen boetes.
Puch-stad Den Haag komt met uitzondering
De gemeente Den Haag voert haar eigen milieuzone voor brom- en snorfietsen per 1 de
cember 2020 in. Voor de 850 Haagse oldtimer brom- en snorfietsen wordt toch een uit
zondering gemaakt. Met ontheffing mag men met een 30+ brom- of snorfiets maximaal 40
dagdelen de milieuzone in. Zo’n ontheffing kost volgend jaar € 25 en is voor oldtimer
brommers tot 1 maart 2021 gratis. Ook hier is er een gewenningsperiode met waarschu
wing en daarna de boetes: deze loopt tot 1 april 2021.
Het had met schone brandstof ook anders gekund
Gemeenten storten zich op het weren van bromfietsen, ondanks het feit dat vervuiling door
bromfietsen verwaarloosbaar is. Ook Nijmegen gaat brommers weren uit haar binnenstad
en maakt geen uitzondering voor oldtimerbromfietsen. Als FEHAC zijn we wel tevreden dat
de stad, waar de Puch regionaal mobiel erfgoed is, toch oog heeft voor het belang van de
eigenaren van oldtimerbromfietsen. Maar dat een aanvraag jaarlijks € 25 moet kosten en
dat er een lastig meldsysteem komt voor de toegestane 40 dagdelen is geen goede keuze.
Alle 30+ brom- en snorfietsen gewoon vrijstellen was veel makkelijker geweest en dan
wordt er echt niet ineens veel meer met die 850 oude brommers gereden. De FEHAC wil
vervuiling door oldtimers bij de bron, dus bij de brandstof aanpakken. Voor diesels kan
dat al als schonere vervanger GTL getankt wordt. Voor 2-takt brom- en snorfietsen is er
ook een alternatief beschikbaar: bijvoorbeeld mengsmering van Triboron in combinatie
met de speciale oldtimerbrandstof van Ecomaxx. Dat levert direct al schoner uitlaatgas op.

De Haagse Puch kent een grote
schare liefhebbers

FEHAC congres
Deze FEHACtiviteiten is voor de helft ge
vuld (op de pagina’s 5 – 12) met een
verslag van het FEHAC-congres Oldti
mers op weg naar morgen. Op onze
website is een integraal video verslag te
zien van het hele congres. Vragen over
de inhoud kunnen gesteld worden via
email-adres congres2020@fehac.nl

De FEHAC wenst u een goed en
pechvrij nieuw jaar

Terugkijken op de allerlaatste APK
Redacteur Herman Steendam van FEHACtiviteiten heeft ook zelf een paar oldtimers
in de garage staan. Zijn diamantblauwe
VW tweeling uit de sixties was vorige
maand aan de beurt voor de allerlaatste
APK.

Twee bruggen vrijgemaakt voor
de identieke tweeling

Geen uitlaat lekkage, geen door
geroeste plekken, geen kapotte
remslangen

Allebei goedgekeurd en weer
gauw terug in de garage

APK nog net voor 1-1-2021
In Hermans garage staan twee diamant
blauwe vriendjes al sinds 1988 zij aan zij
te wachten tot ze af en toe naar buiten
mogen om een stukje te rijden. De Volks
wagen 1600 TL, die vader Steendam nieuw
kocht in 1968 met kenteken 09-47-FT, en
de in 1985 aangeschafte identieke, aan
vankelijk als donorauto bedoelde fastback,
met kenteken 10-97-JF uit 1969. Beide
auto’s trekken vaak samen op, zo ook op 5
november 2020 toen ze alletwee voor het
laatst naar de APK moesten. De APK van
beide auto’s liep net af voor de vrijstellings
datum van 1 januari 2021 voor voertuigen
van 50 jaar en ouder. Ze moesten er nog
één keer voor de allerlaatste maal aan
geloven.
Verschil alleen in details
Voor de APK werd een oldtimer specialist
in de buurt bezocht: Automobielbedrijf
Arjen Antonisse, aangesloten bij Dutch Car
Restorers, in Koekange (Drenthe). Dus af
spraak gepland, beide bruggen vrijge
maakt en gelijktijdig de APK, de olie ver
verst en nieuwe remvloeistof erin. Dit soort
onderhoud wordt altijd gelijktijdig voor
beide auto's gedaan: wel zo gemakkelijk
om te onthouden. Van buiten en van binnen
zijn beide auto's zo gelijk mogelijk gehou

Rijkskeurmerk en keuringssticker op de 10-97-JF. Deze stickers werden
in 1994 afgeschaft en gaven de datum van einde keuring aan. In dit
geval maand 4 in 1987
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den. De LVWCN-clubsticker en de FEHACsticker op dezelfde plek op de voorruit, de
ANWB en Wegenwacht schildjes allebei
naast de kentekenplaat en tweemaal een
Blaupunkt Madrid 23 radio onder het dash
bord. Uiterlijk verschillen beide auto’s al
leen in het benzineklepje en de achterbankleuning: de JF mét en de FT zonder midden
steun.
Wat leverde de APK al die jaren
aan reparatieadvies op
Als je een auto al lang hebt, moet je ook
steeds naar de APK met die auto en dat le
vert een aardig stapeltje aan APK-rappor
ten op. Voor de FT zijn ze er vanaf 1999.
Voor de JF zijn de rapporten beschikbaar
vanaf 2005 toen de restauratie klaar was
en het slapend kenteken weer actief werd.
In al die jaren zijn de auto’s nooit afge
keurd, ook waren er nooit echte reparaties
noodzakelijk. Hooguit een kleinigheid als
het juist afstellen van een koplamp. Wel
soms een adviescode voor iets dat binnen
kort aangepast moest worden: de laatste
keer een stofhoes voor een stuurkogel ver
nieuwen.
Heel laag kilometrage
Dan blijkt ook als je meer oldtimers hebt je kan er tenslotte maar in ééntje tegelijk rij
den - dat het aantal gereden kilometers per
auto heel laag ligt. Ze staan 50 weken stil
en rijden jaarlijks maar twee weken. De FT
reed tussen 2000 en 2010 13.520 km
(jaarlijks gemiddeld 1.352 km) en tussen
2010 en 2020 9360 km (jaarlijks gemid
deld 936 km). Absoluut dieptepunt voor de
FT was het aantal kilometers tussen de APK
van 2018 en 2020: slechts 228 km. Bij de
JF een vergelijkbaar beeld: 930 km gemid
deld gereden de laatste 10 jaar en 1.612
km in de laatste twee jaar. Maar dat krijg
je als je ‘m uitleent voor een
vakantietripje aan zoonlief.
Geen zorgen om genoeg
onderhoud
Niemand zal ontkennen dat ook voor 50plussers onderhoud altijd nodig is en blijft.
Een oldtimer van meer dan 50 jaar oud is
een echte overlever en geen veel rijdend,
vervuilend en af te raggen oud barrel. Een
echt gekoesterd exemplaar mobiel erfgoed
waar alleen ethanolvrije benzine voor
wordt getankt.

Algemene ledenvergadering 21 oktober 2020
Normaal houdt de FEHAC twee ledenver
gaderingen per jaar. Nu in corona-tijd
werd de ledenvergadering voor het eerst
digitaal gehouden. Ondanks de gedegen
voorbereiding was het toch spannend of het
allemaal goed zou werken.

FEHAC bestuur
Voorzitter:
Public-Affairs:
Penningmeester:
Secretaris:
Duurzaamheid:
Erfgoed strategie:
Erfgoed register:

Stefan Hulman
Bert Pronk
Theo Andriessen
Jannes Buiter
Gerrit van Schagen
Herman Sluiter
Paul van Deelen

Goede opkomst op digitale
vergadering
Voor de eerste en enige ALV vergadering
dit jaar kwamen bestuur en secretariaat bij
een op ons kantoor in Bunnik. De leden
konden vanaf 19:30 uur inloggen aan de
digitaal opengestelde vergadertafel. Met
meer dan 80 aanwezige leden was de op
komst zeer goed. Ook bleek uit het vraag
en antwoord scherm met binnengekomen
berichten dat de vergadering goed te vol
gen was en dat ook actief werd deelgeno
men. Bij de besluitvorming werd gebruik
gemaakt van een digitale stemmodule,
waarmee direct het resultaat bekend werd.
Dit proces verliep tot volle tevredenheid.
We kijken terug op een soepel verlopen
ALV, zonder noemenswaardige technische
problemen.
Besluiten
De jaarrekening 2019 en de begroting
2021 werden goedgekeurd. Behandeling
daarvan moest gebeuren volgens de statu
ten. De bestuursvacatures waren tevoren al
schriftelijk toegelicht en bij behandeling van
het agendapunt bestuursverkiezing gaf
scheidend voorzitter Bert de Boer nog een
mondelinge toelichting. De nieuwe be
stuursleden Stefan Hulman (voorzitter) en
Herman Sluiter (erfgoed strategie) stelden
zich ook persoonlijk nog voor. Bert Pronk
(vicevoorzitter) werd herbenoemd.
Tijdens de ALV werd Hans Dijkhuis voorge
steld als het nieuwe commissielid personen
auto’s. Hij zal als commissievoorzitter
voortaan het aanspreekpunt voor personen
auto’s zijn.

Niet bijeenkomen voor de ALV dit
jaar bij de FEHAC in het BOVAG
gebouw

Nationaal Register Mobiel Erfgoed
NRME
De FEHAC zit voor de erfgoed wegvoertui
gen in de Mobiele Collectie Nederland, een
samenwerkingsverband van vier mobiel erf
goed organisaties. De MCN heeft een re
gister opgezet voor voertuigen in de secto

ren Lucht, Water, Rail en Weg. In aantallen
is onze sector Weg verreweg de grootste.
Voor dit register, het Nationaal Register
Mobiel Erfgoed NRME, hebben we nu spe
ciaal in het bestuur Paul van Deelen die
alles rond dit register als aandachtsgebied
heeft. Er is een nieuwe invoermodule ont
wikkeld. Deze is nu in testfase. De invoer
schermen werden getoond tijdens de verga
dering. Het testen van de invoermodule zal
binnenkort van start gaan.
BTW Problematiek
De vergadering werd geïnformeerd over
het heffen van BTW waartoe verschillende
clubs door de belastingdienst verplicht zijn.
Dit betekent dat ze periodiek aangifte moe
ten doen en dat over inkomsten inclusief
contributie BTW afgedragen moet worden.
FEHAC probeert voor oldtmerclubs een uit
zondering te krijgen zoals die ook voor
sportverenigingen geldt. De penningmees
ter adviseert clubs die een magazijn voor
onderdelen hebben om deze in een stich
ting onder te brengen. De meeste clubs val
len onder de KOR (Kleine Onderneming
Regeling).
Afscheid Bert de Boer als voorzitter
Deze vergadering was ook het moment
waarop Bert de Boer zijn bestuurlijke taken
kon overdragen. Een onwennige situatie,
hij werd met een digitaal bloemetje bedankt
voor zijn jarenlange inzet voor de FEHAC.
Op een later moment zal nog op een meer
passende manier worden stilgestaan bij dit
afscheid. Daarbij werd nog wel genoemd
dat Bert zeer zeker nog in beeld blijft en
waar nodig ondersteuning zal blijven verle
nen. Ook is dit voor Bert het startpunt om
werk te maken van het opzetten van een
Raad van Advies voor de FEHAC.
Conclusie digitaal vergaderen
We zijn tot de conclusie gekomen dat digi
taal vergaderen een goede oplossing kan
zijn, maar dat het voor de toekomst de
‘normale’ vergaderingen niet kan vervan
gen. Alleen in noodsituaties, zoals deze co
ronapandemie, moet hiervan gebruik ge
maakt worden. Het persoonlijke contact op
de vergaderingen is een onmisbare factor
die van groot belang is. Dat mis je toch bij
digitaal vergaderen.
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FEHAC adviseert : alleen 98 ethanolvrije
benzine in oldtimers
Moderne E95 benzine met 10% ethanol is
slecht voor de oude motoren van oldtimers.
Dat weet inmiddels iedereen wel. Maar wat
dan wel te tanken weet niet iedereen. En
wat doen loodvervangers en ethanolkillers.
Tank nooit E10 bij weinig rijden
Vanaf vorig jaar oktober is de E10 benzine
met 95 octaan de gangbare benzine in ons
land. E10 staat voor maximaal 10% bijge
mengde ethanol. Maar de E5 premium
benzine met een octaangetal van 98 en
hoger is ook nog steeds verkrijgbaar, voor
al bij de bemande pompen. De E10 benzi
ne (met maximaal 10% bijgemengde etha
nol) is prima voor de moderne auto’s die
1.500 km per maand rijden en elke week
een keertje aan de pomp staan. Maar voor
oldtimers die 1.500 km per jaar rijden en
de hele winter stil staan is tanken van E10
benzine niet aan te raden. De toegevoegde
ethanol in benzine kan voor verstopte lei
dingen en carburateurs zorgen. Ook benzi
netanks kunnen van binnenuit roesten
omdat ethanol water aantrekt.

E0 voor ethanolvrije benzine be
staat formeel niet.
Dan maar tussen haakjes

Dit drooggelegde benzine station
staat bij de voormalige vestiging
van het Louwman Museum

Ecomaxx is minstens 3 jaar
houdbaar
4

Klein beetje ethanol is normaal
Niet alle ruwe olie waar benzine van ge
maakt wordt heeft dezelfde samenstelling.
Dat betekent dat het eindproduct benzine
nooit exact hetzelfde is. De precieze sa
menstelling is per merk, per land (!) en per
productiebatch verschillend. Goed geformu
leerd is het zo dat aan alle genoemde 98
benzines geen ethanol is toegevoegd, maar
ze bevatten allemaal wel een fractie (min
der dan 1%) ethanol vanwege het destilla
tieproces waar ze uit voort komen.
Tank altijd 98 ethanolvrij
Nu we weten dat ethanol de boosdoener is,
blijft het simpelste en beste advies is: tank
altijd 98 octaan benzine zonder toegevoeg
de ethanol. Lang niet iedere 98 benzine is
ethanolvrij. De E5 sticker aan de pomp zegt
weinig omdat dit staat voor maximaal 5%
ethanol. 98 benzine zonder ethanol en 98
benzine met een beetje ethanol hebben al
lebei de E5 aanduiding bij de pomp en dat
is verwarrend. Een E0 sticker voor ethanol
vrije benzine zou veel duidelijker zijn. Van
de grote merken met een 98 benzine zijn
Shell V-power, Esso Supreme+ en BP

Ultimate zonder ethanol. Ook bij een paar
kleine merken als Tamoil, Tango en bij regi
onale aanbieders als Berkman, Joontjes is
de 98 benzine ethanolvrij.
Van 98 octaan naar 102 octaan
Een stapje beter dan de 98 benzine is de
102 octaan benzine. Die van TanQyou is
gegarandeerd ethanolvrij. Ook regionale
aanbieders als Postma en Kreuze hebben
een 100+ octaan benzine zonder ethanol.
Al deze premium 98 en 102 benzines zon
der ethanol zijn minstens een jaar houd
baar. Helemaal aan de top staat de ben
zeen- en tolueenvrije Ecomaxx Classic Car
Fuel. Die is niet verkrijgbaar aan de pomp
maar in 20 liter cans bij een netwerk van
meer dan 100 verkooppunten in heel Ne
derland. Van deze benzine is de houd
baarheid voor drie jaar gegarandeerd.
Lood toevoeging voor hogere
compressie
Lood (tetrathyllood) is vanaf de jaren ’20
van de vorige eeuw tot begin jaren ’90 aan
de benzine toegevoegd. Dat was nodig
vanwege de hogere compressie in de moto
ren. Dat lood bleek ziekteverwekkend en
daarom zit er de laatste 30 jaar geen lood
meer in benzine. Er zijn verschillende lood
vervangers in flesjes op de markt. Die zijn
vooral nuttig voor motoren met een hoge
compressieverhouding, meestal bij motoren
met een aluminium kop.
Ethanolkiller
Dan is er nog een product, dat aan de ben
zine kan worden toegevoegd: ethanolkiller.
Dat is voor de mensen die een keertje toch
per ongeluk 95 E10 benzine mét ethanol
hebben getankt vlak voor de winter. Dit
product claimt dat verstoppingen door lang
stilstaande benzine worden voorkomen, het
octaangetal met 2 punten omhoog gaat en
dat het ook werkt als loodvervanger. Met
dit product verdwijnt de ethanol niet; wel
neemt het een deel van de nadelen van
ethanol in oldtimers weg.
LPG is ook ethanolvrij
De 43.000 30+ oldtimers op LPG maken
ook een goede keuze: LPG is ook ethanol
vrij.

Mobiel erfgoed en duurzaamheid staan
centraal op congres

Stefan Hulman
Sinds oktober 2020 is Stefan Hulman de
nieuwe FEHAC-voorzitter en opvolger
van Bert de Boer. Hij is in het verleden
wethouder en burgemeester geweest in
Den Helder en Ridderkerk. Nu werk
zaam als zelfstandig consultant met
daarnaast het eervolle, onbezoldigde
voorzitterschap van de FEHAC. Wonend
en werkend in Rotterdam. Hij hield zijn
welkom- en openingsspeech voor de
Milnes-Daimler dubbeldekker in het
Louwman Museum.

Mobiel erfgoed en
duurzaamheid is geen
tegenstelling

Mobiel erfgoed en duurzaamheid lijkt een
tegenstelling, maar is dat niet. Het kan ook
prima samen gaan. Voor het congres Oldti
mers op weg naar morgen is de FEHAC te
gast in het Louwman Museum. Daar had
den we graag met u samen in een fraaie
omgeving het congres gehouden en u wil
len ontmoeten. Maar dat kan door corona
nu even niet. Cultureel erfgoed is belang
rijk. Moet bewaard blijven, moet blijven rij
den en we mogen ervan blijven genieten.
Tegelijkertijd is er aandacht voor de lucht
kwaliteit en dat is terecht. Verbetering van
de luchtkwaliteit gebeurt nu vooral via de
instelling van milieuzones. Maar wij denken

een beter antwoord te hebben, dat zowel
de luchtkwaliteit dient en het mobiel erf
goed rijdend houdt.
Stel vooral uw vragen
Het programma van 1,5 uur biedt u spre
kers die allemaal vanuit hun eigen deskun
digheid oldtimers op weg naar morgen be
lichten. Vragen over de bijdragen van de
sprekers kunt u altijd stellen via het e-mail
adres congres2020@fehac.nl Dat kan ook
nog na het congres. Dat vinden we ook
leuk, het zorgt voor discussie en al uw vra
gen zullen worden beantwoord. We zijn
benieuwd naar uw ideëen.

FEHAC congres 27 november 2020
In de FEHAC online-congrespresentatie 'Oldtimers op weg naar morgen', komen sprekers
aan het woord die allemaal vanuit hun eigen invalshoek en expertise hun ideeën geven
over het verantwoord rijden en bewaren van mobiel erfgoed.
1. Mobiel erfgoed en duurzaamheid. Hoezo een tegenstelling?
Stefan Hulman, voorzitter FEHAC
2. Louwman Museum en FEHAC samen op de bres voor het mobiele
erfgoed
Ronald Kooyman, directeur Louwman museum
3. Erfstuk en erfgoed, behoeden en behouden met oog voor duurzaam
Christianne Mattijssen, directeur Erfgoed & Kunsten, ministerie OC&W
4. Belangenbehartiging in internationale context. Hoe doen we dat?
Tiddo Bresters, president FIVA, in gesprek met FEHAC-voorzitter Stefan Hulman
5. E-fuel, schone en hernieuwbare brandstof voor de toekomst? Voor het
mobiel erfgoed begint die toekomst vandaag!
Richard van de Sanden, directeur DIFFER en hoogleraar plasmafysica TU Eindhoven
6. Elektrische auto’s zijn al lang geschiedenis
Herman Sluiter, bestuurslid erfgoed strategie FEHAC
7. Duurzaam vliegen en duurzaam mobiel erfgoed? Samen kansen
benutten!
Tijmen van Loon, analyst future fuels, SkyNRG

Milner-Daimler dubbeldekker

8. Wat heeft ‘de Nederlander’ eigenlijk over voor het behoud van het
mobiel erfgoed?
Bert van Wee, hoogleraar Transportbeleid TU Delft
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Louwman museum en FEHAC samen op de bres
voor het mobiele erfgoed

Ronald Kooyman
Ronald Kooyman is directeur van het
mooiste automobielmuseum dat ons land
rijk is: het Louwman Museum op de
grens van Den Haag en Wassenaar.
Kooyman ontving de FEHAC niet in zijn
museum, maar vanwege corona in de
buitenlucht bij hem thuis in de achter
tuin.

Zet het authentiek houden
van automobielen
altijd voorop

Gastheer voor het congres in het museum is
Ronald Kooyman, directeur van het Louw
man Museum. Nu verwelkomt hij door co
rona gedwongen de congresbezoekers on
line met een toelichting over de manier
waarop het Louwman Museum haar collec
tie beheert en heeft opgebouwd.
Hoogtepunten uit de automobiel
geschiedenis
Het Louwman Museum en de FEHAC stre
ven bijna 1-op-1 dezelfde belangen na.
Samen staan we voor behoud en beheer.
We vertellen het verhaal van de geschiede
nis van de automobiel. Elk lid van een club
bij de FEHAC heeft een object, een auto,
motorfiets, trekker die ze in authentieke
staat willen houden en die hun hart gesto
len heeft. De auto van opa, de bijzondere
kenmerken van het voertuig of de geschie
denis van wie, die waarheen met het voer
tuig is geweest. Het Louwman Museum
houdt haar collectie van 275 voertuigen in
stand voor de komende generaties. De
FEHAC doet ook aan collectie beheer,
maar voegt daar de belangenbehartiging
aan toe om met de voertuigen ook de weg
op te gaan. Bij onze aankopen zoeken we
vooral naar de hoogtepunten uit de auto

De Dodge uit 1914: start van de Louwman collectie in 1934
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mobielgeschiedenis, met oog voor de perio
den, landen en mijlpalen in de techniek.
Authentiek houden staat voorop
Het Louwman Museum is heel strikt in be
houd en beheer. Ronald Kooyman doet ook
een oproep aan het kijkend publiek van dit
congres: zet het authentiek houden ook
steeds voorop. Vooral conserveren en al
leen het hoognodige restaureren. Koester
de gebruikssporen en ga niet naar nieuw
staat restaureren. Als een auto ‘geboren’ is
met een benzinemotor, houd dit ook zo. Ga
zo’n auto niet elektrificeren omdat dat in de
mode is en het misschien wegenbelasting
kan besparen. Daarom ziet hij die continu
ation auto’s ook niet zitten. Die worden
door de fabrikanten alleen maar uitge
bracht vanwege commercieel gewin.
FEHAC: ga door met jullie werk
Behoud en beheer is dus belangrijk en
samen strijden FEHAC en het Louwman
Museum daarvoor. Met deze woorden be
sloot de Louwman directeur zijn bijdrage:
“veel succes met dit congres dat helaas op
een andere manier moest dan gepland. En
FEHAC: ga vooral door het jullie fantastische werk!”

Erfstuk en erfgoed, behoeden en behouden met
oog voor duurzaam
industrieel en geen uitvinder en gaf de

Mr. Christianne
Mattijssen
Sinds 2016 valt mobiel erfgoed onder
de Erfgoedwet. Christianne Mattijssen is
sinds juli 2019 directeur van de directie
Erfgoed & Kunsten bij het Ministerie van
OCW. Al het cultureel mobiel erfgoed in
de sectoren lucht, water, rail en weg valt
onder deze directie. Christianne hield
haar verhaal in de buitenlucht, in het
groene hart van Holland, geleund tegen
haar eigen geërfde Mazda MX-5.

Mijn Mazda, mijn erfstuk, mijn
erfgoed
Erfstuk: 10 jaar geleden erfde Christianne
Mattijssen haar Mazda MX-5. Al een klein
beetje mobiel erfgoed dus. “Deze auto is
mijn meest directe ervaring met mobiliteit:
het open dak, de wind op het gezicht en de
beweging door het landschap. Een auto,
ooit gebouwd 24.000 km ver weg in Hiros
hima Japan”. Op dit congres staat innova
tie centraal. En het congres kan alleen zo
gehouden worden dankzij de ICT-innovatie
als alternatief voor een fysieke bijeenkomst.
Technische innovatie en oldtimers vormen
een interessant thema. Ooit waren de oldti
mers van nu het toonbeeld van innovatie op
het moment dat ze spiksplinternieuw uit de
fabriek rolden.
Edison en Ford: vrienden en
pioniers
De Amerikaan Thomas Alva Edison
(1847-1931) bedacht en maakte de toe
komst: hij was uitvinder van de gloeilamp
en de grammofoon. Rond 1900 had hij een
visioen: betaalbare auto’s voor iedereen
die op elektriciteit reden. Hij maakte een
prototype dat al meer dan 100 km p/u
reed en met een volle accu had de auto een
actieradius van 136 km. Ook anderen als
Nicolaas Tesla (1856-1943) kwamen met
een eigen variant van de elektrische auto.
Maar Henry Ford (1863-1947) was vooral

De vriendschap tussen Edison en Ford (rechts) leidde niet tot een
praktische elektrische auto

voorkeur aan de verbrandingsmotor boven
de elektromotor. Zijn T-Ford werd 15 mil
joen keer verkocht. Voor Edison was de lol
eraf als het prototype goed werkte: het
commercieel groot maken van zijn uitvin
dingen liet hij graag over aan anderen.
Nieuwe brandstof is ook nieuw
leven voor oldtimers
De oldtimers van nu vormen het innovatieve
fundament voor de huidige moderne voer
tuigen. De zoektocht naar goedkope, her
nieuwbare, efficiënte en schone brandstof is
bij klimaatverandering en energietransitie
actueler dan ooit. Letterlijk en figuurlijk
zorgt dit voor nieuwe energie voor mobiel
erfgoed. Het is belangrijk dat die nieuwe
brandstoffen ook voor ons mobiel erfgoed
beschikbaar komen. We juichen het toe dat
de FEHAC zich hier voor inzet en dat heeft
OCW ook aan de Tweede Kamer laten
weten. Het is dankzij de particuliere inzet
van heel velen in ons land dat dit bijzonde
re culturele erfgoed wordt behouden en
zichtbaar kan worden gemaakt aan het pu
bliek van vandaag en aan toekomstige ge
neraties.
Steun vanuit OCW
Vanuit OCW wordt aan dat behoud bijge
dragen met financiële ondersteuning en
kennisuitwisseling bij restauratie en ver
duurzaming. Dat laatste betekent dat OCW
oog heeft voor de authenticiteit en culturele
waarde van het oorspronkelijk materiaal en
ontwerp van de historische voertuigen.
Maar dat sluit niet uit dat we ook op een
creatieve manier een bijdrage moeten leve
ren aan de luchtkwaliteit en energiebespa
ring van vandaag en morgen. Dat is een
complexe opgave.
Tesla ooit ook mobiel erfgoed
De Tesla’s van vandaag worden misschien
ooit de gekoesterde auto van de oldtimer
liefhebber van morgen. “Ondertussen koes
ter ik mijn Mazda. Het is weliswaar geen
zeldzaam exemplaar met meer dan 1 mil
joen geproduceerde exemplaren. Maar het
is wel mijn Mazda. Ik breng hem niet terug
naar Japan, hij is al thuis.”
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Belangenbehartiging in internationale context.
Hoe doen we dat?

Tiddo Bresters
Tiddo Bresters is sinds 2019 president
van de FIVA, waar veel nationale voer
tuigfederaties lid van zijn. Tiddo is be
stuurlijk ook in Nederland actief ge
weest. Voorzitter van de Lucht Gekoelde
VW Club Nederland LVWCN en vice-
voorzitter van de FEHAC en voorzitter
van de FEHAC-commissie Juridische
Zaken. Hij is inmiddels net gepensio
neerd na een carrière als jurist in het be
drijfsleven en nu nagenoeg full-time
bezig voor de internationale historische
voertuigbeweging.

Tiddo Bresters is binnen FEHAC een oudge
diende en vorig jaar tot grote hoogte geste
gen als President van de wereldwijde orga
nisatie FIVA. FEHAC-voorzitter Stefan Hul
man interviewt hem in de bijkans heilige
grote hal van het Louwman Museum.
FIVA In 1966 in Frankrijk opgericht
Tiddo: “FIVA staat voor het behoud van
mobiel erfgoed net als dit museum. Maar
met dat verschil dat de FIVA ook staat voor
erfgoed in beweging. Het FIVA motto is niet
voor niets: Yesterdays cars on tomorrow
roads. Het gaat om behoud in internatio
naal perspectief, vooral in Brussel bij de EU
en bij het Europese parlement. De FIVA Is
in 1966 in Parijs opgericht en heeft een
mooie Franse naam voor de afkorting
FIVA: Fédération International des Vehicu
les Anciens. Daarmee is de FIVA 10 jaar
ouder dan de FEHAC die uit 1976 dateert.
“We staan hier bij dit interview niet voor
niets in de grote hal bij de Citroën DS die
zijn tijd ver vooruit was.”
Protection Preservation Promotion
De activiteiten van FIVA zijn samen te vat
ten in drie P’s: protection, preservation,
promotion. Protection staat voor de belan
genbehartiging en het lobbyen in Europa
en de rest van de wereld. Preservation voor
het behoud van ons mobiel erfgoed. De
FIVA Identity Card - een soort paspoort
voor een historisch voertuig - valt onder
deze P. Promotion tot slot zijn de publica
ties en de onder FIVA-auspiciën gehouden
evenementen. Er zijn 70 landen lid van de
FIVA die allemaal hun eigen stijl hebben:
de federatie in de Verenigde Staten of En
geland werkt nu eenmaal heel anders dan
die in Andorra.

Met zijn Kever kreeg Tiddo een
hele schoolklas enthousiast
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Lobbyist in Brussel
In Brussel heeft de FIVA een lobbyist aan
het werk. “Pikant detail is, dat dit een En
gelsman is, dus of Brexit nog invloed heeft
weten we nog niet. Maar als hij goed werk
levert - en dat doet hij - dan is er geen en
kele reden om van hem afscheid te nemen.”
De FIVA heeft ook invloed in het Europese

Parlement via de EU Parliament Vehicle
Group. Die commissie wordt vooral gevoed
door de FIVA, het is de motor van die club,
want vooral FIVA bepaalt wat er op de
agenda komt.

Het gaat erom dat er
brandstof overblijft
waarop onze voertuigen
kunnen rijden
Rol FEHAC binnen FIVA
Binnen FIVA heeft Nederland - lees de
FEHAC - wel een trekkende rol. Onze
brandstofaanpak voor de toekomst is een
voorbeeld voor de overige aangesloten fe
deraties. Wij zijn als oldtimerliefhebbers
mede verantwoordelijk voor een goede
luchtkwaliteit. We richten ons daarbij voor
al op de nieuwe brandstoffen die milieu
vriendelijker en schoner zijn. ‘’We kunnen
ons wel blindstaren op al die milieuzones
met verbodsbepalingen, maar uiteindelijk
gaat het erom of er nog een brandstof
overblijft waar onze voertuigen op kunnen
en mogen rijden.” Van deze crisis leren we
dat gezondheid het allerbelangrijkst is.
“Luchtkwaliteit is ook gezondheid. En als
het over gezondheid gaat, gaan alle ande
re belangen opzij. Iedere oldtimerliefheb
ber hoort te beseffen dat hij een ambassa
deur is voor het gebruik en laten zien van
oldtimers.” Daarom heeft de FIVA ook een
gids uitgebracht voor het verantwoord om
gaan met oldtimers.
Jongeren erbij betrekken
Onze historische voertuigbeweging mag de
bestaande sympathie van het publiek voor
onze voertuigen niet verliezen. “Wat me
dan blij maakt is dat ik vanochtend in mijn
Kever rijdend hier naar toe een schoolklas
tegenkwam. Iedereen reageerde ontzettend
enthousiast, toen ze mijn oldtimer zagen.
Ook moeten we de jongere generaties bij
onze passie betrekken. En die ervaring van
vanochtend geeft me weer hoop.”

E-fuel, schone en hernieuwbare brandstof voor
de toekomst

Prof. dr. ir. Richard
van de Sanden
Prof. Van de Sanden is hoogleraar aan
de TU Eindhoven bij het instituut EIRES
dat zich bezighoudt met chemische con
versie. Daarnaast is hij directeur/partner
van het onderzoeksbureau DIFFER.
Richard van de Sanden ontving ons voor
dit congres thuis in de woonkamer.

De oldtimer community is een
perfecte launching customer
voor
synthetische e-fuel brandstof

Eigen brandstof maken in een ap
paraat zo groot als een koelkast is
denkbaar in de toekomst

Drie sectoren koppelen
Kern van het verhaal van Richard van de
Sanden is:hoe krijgen we CO2 neutrale
synthetische brandstoffen met de daarbij
behorende techniek en getallen. Die synthe
tische brandstoffen gaan drie sectoren kop
pelen: de grondstoffen voor de industrie, de
transportsector die afhankelijk blijft van
hoog energetische brandstoffen (denk aan
vliegtuigen en scheepvaart) en als derde
energieopslag.

Miniaturisering zeecontainer
Het probleem zit ‘m nu niet zozeer in het
chemisch proces (dat is bekend), maar in
het goedkoop vervaardigen van de koolstof
en de waterstof. Dat vergt veel groene
stroom en is duur. Interessant voor de oldti
mereigenaren is de miniaturisering van de
chemische industrie. Nu hebben we grote
raffinaderijen nodig, straks kan brandstof
gemaakt worden in een installatie zo groot
als een zeecontainer.

Meeliften met scheepvaart en
luchtvaart
Synthetische brandstof zal niet primair ge
maakt worden voor oldtimers die kunnen
‘meeliften’ met de scheepvaart en lucht
vaart. Die nieuwe brandstoffen zijn CO2
neutraal en veel zuiverder dan die we nu
uit de grond halen: geen zwavel, veel min
der roetontwikkeling en veel minder stikstof
verbindingen NOx. De oldtimer community
zou wel een perfecte launching customer
zijn voor e-fuels, de synthetische brandstof
fen.

Minifabriek wasmachine
Het kan zelfs nog kleiner: er kan thuis voor
het maken van brandstof een minireactor
komen ter grootte van een wasmachine.
Maar om het allemaal zo klein te krijgen
moeten er wel nog heel veel stappen tot
2050 gezet worden.

Aanvaardbare kostprijs
De uitdaging is: hoe maak je uit water en
lucht in grote hoeveelheden tegen een aan
vaardbare kostprijs synthetische brandstof.
Wil je echt CO2 neutraal zijn dan moet je
de benodigde C02 uit de lucht afvangen.
De CO2 die je uitstoot bij verbranding is
eerder al afgevangen uit de lucht bij de fa
bricage en zo maak je de cirkel rond en het
proces CO2 neutraal. Daarnaast is elektro
chemie is nodig (veel groene stroom uit
wind en zon) om water te splitsen in water
stof en zuurstof.
Fischer Tropsch proces
Eerder is al eens in Zuid-Afrika op grote
schaal synthetische brandstof gemaakt (met
het Fischer Tropsch proces):nu niet meer
geschikt omdat deze brandstof niet CO2
neutraal is want de basis is fossiel: steen
kool. In zijn presentatie (te zien via de
FEHAC-site) licht de prof. Van de Sanden
de verschillende chemische processen toe.

Rekensom voor het maken van
oldtimer brandstof
Wat is nou nodig om voor één oldtimer 1
liter synthetische brandstof te maken? Aller
eerst als grondstof 4 liter water, 3,3 kg
CO2 uit de lucht en 27,5 KW/u. Dat is te
doen en niet al te veel. Overigens is de effi
ciency van e-fuel niet hoog vergeleken di
rect aangedreven elektrisch rijden.
Opschalen naar 100.000 oldtimers
Maar wat is er nodig aan infrastructuur om
jaarlijks 200 liter synthetische brandstof te
maken om een oldtimer in een jaar 2.000
km te laten rijden. Per oldtimer heb je dan
40 m2 aan zonnepanelen nodig plus een
apparaat met een ‘vangopening’ van een
halve m2 om CO2 uit de lucht af te van
gen. Een ruwe schatting van de kostprijs in
2030 voor de productie van 1 liter e-fuel is
1 à 2 euro. Voor de synthetische brandstof
voorziening van 100.000 oldtimers die
jaarlijks 2.000 km rijden moet je veel meer
in het groot gaan denken: daarvoor zijn 20
grote Vestas 164 windturbines nodig of 4
km2 aan zonnepanelen.
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Elektrische auto’s zijn al lang geschiedenis

Herman Sluiter
Bestuurslid erfgoed strategie Herman
Sluiter is Citrofiel in hart en nieren. Na
jarenlang advocaat in Amsterdam te zijn
geweest trekt hij nu de kar voor alle on
derwerpen rond erfgoed binnen de
FEHAC. Zijn voordracht op het congres
was meteen zijn vuurdoop als net aan
getreden bestuurslid.

Paardenpoep was de reden
voor een snelle
omschakeling naar
elektrische auto's

VS proeftuin meest geschikte
motortype
Rond 1900 en de eerste jaren daarna was
vooral in de VS een strijd gaande om welke
soort motor in een auto het beste presteer
de: de elektromotor, de stoommachine of
de verbrandingsmotor. Vooral op het plat
teland reden veel stoomauto’s rond. Daar
naast was de Otto-motor, of te wel de ver
brandingsmotor populair. “Maar wellicht
zal het u verbazen: er reed ook een gigan
tische hoeveelheid elektrische auto’s rond.”
De elektrische auto’s werden destijds al in
gezet uit milieuoverwegingen. “De paar
denpoep in de straten van New York was
zo erg dat de hele bevolking in een paar
jaar tijd elektrisch ging rijden.” Nadeel van
die auto’s was wel de geringe actieradius,
vandaar dat die elektrische auto’s vooral
toepassing vonden in de grote steden.
Ford werd bereikbaar voor de
gewone man
De stoommachine was vooral iets voor het
platteland. Nadeel was wel dat snel een
boodschap om de hoek doen er niet bij
was. Je was eerst een uurtje bezig om de
ketel te verwarmen om voldoende stoom te
krijgen. Ook was er ene meneer Ford die
auto’s maakte. De eerste Fords liepen overi
gens helemaal niet op benzine maar op al
cohol. Eigenlijk 100% ethanol dus. “Ford
verkocht zijn auto’s voor de schandalig
lage prijs van 450 dollar en verlaagde dat

Tussen 1910 en 1913 verdwenen de paarden geheel uit het straatbeeld
van New York om plaats te maken voor elektrische auto’s
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ook nog eens naar 250 dollar”. Daarmee
kon ook de ‘gewone man‘ een auto kopen.
Ombouw elektrisch blijft zeldzaam
Tegenwoordig maken we ons terecht meer
druk over het milieu dan vroeger. Maar wat
doe je als oldtimerbezitter en je bent en
blijft aangewezen op fossiele brandstoffen?
Die fossiele brandstoffen hebben een on
gunstige reputatie als het gaat om lucht
kwaliteit. Er zijn maar enkele oldtimers die
omgebouwd zijn naar elektrische aandrij
ving. Dat zijn er echt niet veel want ze zijn
op de vingers van de handen van het FE
HAC-bestuur te tellen. Nederland telt 65
omgebouwde elektrische automobielen; dat
zijn er niet veel. Ombouw is erg prijzig, en
ook niet verstanding. Als FEHAC adviseren
we dat niet. “Niet alleen omdat daardoor
een authentieke oldtimer voorgoed verloren
gaat, maar ook omdat zo’n ombouw de rij
eigenschappen sterk negatief beïnvloedt.”
Met een ombouw haal je nooit de bouw
kwaliteit van een nieuwe elektrische auto.
Een ombouw elektrische auto is geen cultu
reel erfgoed meer.
Simpel recept voor e-fuel
De FEHAC heeft ingezet op alternatieve
brandstof, ook wel synthetische brandstof of
e-fuel genoemd. Simpel gezegd maak je
dat door een bak water onder stroom te
zetten en het waterstofgas dat dan vrij komt
te binden aan uit de lucht afgevangen kool
stofatomen. Dat gas maak je vloeibaar en
voilà: je hebt een ideale prachtige milieu-
neutrale brandstof. Een groot voordeel van
die synthetische brandstof is dat aan de in
stellingen van de motor niets hoeft te wor
den veranderd. En het komt in de toekomst
gewoon aan de pomp te koop. Daarom
ziet de FEHAC als een van haar beleids
speerpunten om die synthetische brandstof
sterk te promoten. “Willen we kunnen blij
ven rijden in de toekomst, dan moeten we
helpen zoeken naar deze alternatieve
brandstoffen.”

Duurzaam vliegen en duurzaam mobiel erfgoed? Samen kansen benutten!

Tijmen van Loon
SkyNRG (spreek uit Sky Energy) is de
mondiale marktleider in duurzame kero
sine. Tijmen van Loon is analist future
feuls en staat daarmee midden in de
ontwikkeling van verschillende vormen
van duurzame vliegtuigbrandstof. Tijmen
ontving ons is het bedrijfspand van Sky
NRG in Amsterdam.

De KLM vliegt al op proef op een
deel bio-kerosine

“Net als de FEHAC is SkyNRG bezig om
een sector op weg te helpen naar morgen”.
De FEHAC doet dat voor oldtimers,
SkyNRG voor de luchtvaart. Twee verschil
len werelden, maar wel met belangrijke
overeenkomsten.
In beide gevallen is er maatschappelijk
druk om te verduurzamen, maar zijn er
weinig andere manieren om dat verduurza
men voor elkaar te krijgen. De druk op de
luchtvaart om ook te ‘vergroenen’ is gigan
tisch. Het begrip ‘vliegschaamte’ is overge
waaid uit Scandinavië en begint ook hier
gemeengoed te worden. De luchtvaartsector
moet zich verantwoorden voor de impact
die het heeft voor het leven op aarde.
Drie grote uitdagingen
De luchtvaart staat voor drie grote uitdagin
gen. Allereerst hoe het om zal gaan met het
verwachte enorme aantal passagiers in de
toekomst. Corona geeft daarin nu een
dipje, maar als dat voorbij is, zal het aan
tal passagiers over een paar jaar weer op
het oude niveau zitten en daarna alleen
maar stijgen. De mensen in opkomende
economieën krijgen ook de middelen om te
vliegen.
Tweede uitdaging is het reduceren van de
CO2 uitstoot. De luchtvaart zorgt nu voor
2% - 3% van de totale uitstoot. Met meer
vliegen enerzijds en overal reducties ander
zijds loopt in het zwartste scenario het aan
deel van de luchtvaart op naar 22% in
2030. Als derde speelt dat er eigenlijk
geen alternatieven zijn voor de vloeibare
brandstof kerosine. Elektrisch vliegen en
vliegen op waterstof staan nog in de kin
derschoenen en als het ooit commercieel
haalbaar wordt zal dat vooral bij de sport
vliegtuigjes zijn. Op korte en middellange
termijn zijn dit geen alternatieven.
Verduurzaming op twee pijlers
Het plan om de luchtvaart te verduurzamen
heeft nu twee uitgangspunten: klimaatneu
traal groeien en in 2050 moet CO2 emissie
de helft minder zijn dan nu. Dat kan aller
eerst door efficiency maatregelen: betere
motoren, lichtere vliegtuigen, directere

vliegroutes. Daarnaast nu al door duurza
me brandstoffen en in de toekomst door
verbeterde technologie. Dit alles geeft duur
zame kerosine een enorm potentieel. Duur
zame kerosine is niet fossiel. Het wordt ge
maakt uit planten die bij hun groei C02
hebben opgenomen. Bij verbranding wordt
die CO2 weer uitgestoten en zo ontstaat
een koolstofkringloop. Dit verlaagt de CO2
uitstoot met 70% - 90%. Daarnaast is deze
kerosine veel zuiverder: 90% minder fijn
stof, en geen zwavel uitstoot.
Prijsgat overbruggen
Tussen de conventionele kerosine en bio-ke
rosine zit nog wel een enorm prijsgat, maar
er wordt aan gewerkt om dat gat te dich
ten. Airliners nemen ook hun verantwoor
delijkheid: het is hun beleid geworden om
een deel van hun brandstof als bio-kerosine
in te kopen. Er wordt gezocht naar andere
vormen van duurzame kerosine op basis
van andere grondstoffen. Daarvoor wordt
samengewerkt met alle grote vliegtuigbou
wers, de luchtmacht, de luchthavens en 35
luchtvaartbedrijven.
Eigen fabriek in Delfzijl
In Europa verplichten sommige landen al
om een deel in bio-kerosine te tanken. Dan
valt te denken aan nu 1% naar 30% in
2030. Dat lijkt weinig maar is in volume
toch behoorlijk. Genoeg om ook een eigen
fabriek te laten draaien. In onze fabriek in
Delfzijl wordt inmiddels jaarlijks 150.000
ton afvalolie en frituurvet omgezet naar
100.000 ton duurzame kerosine. Voor de
oldtimers is van belang dat deze fabriek
ook nafta gaat produceren dat bijgemengd
kan worden in gewone benzine.
Opschaling drietrapsraket
De opschaling van duurzame kerosine is
een soort drietrapsraket. Eerst als grondstof
oliën en vetten. Daarna als grondstof de
omzetting van bio-massa uit de bosbouw,
de landbouw en het groenafval van huis
houdens. Als laatste is het afvangen van
CO2 uit de lucht mogelijk, dat in de toe
komst grootschalig kan gaan gebeuren.
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Wat heeft ‘de Nederlander’ eigenlijk over voor
het behoud van het mobiel erfgoed

Prof. dr. G.P. van
Wee
Bert van Wee is hoogleraar transportbe
leid aan de TU Delft. Hij is veel ge
vraagd deskundige op TV over verkeers
onderwerpen. De combinatie verkeer en
ethiek heeft vooral zijn interesse. Bert liet
even in zijn lezing vallen dat hij zelf
twee oldtimers bezit. Hij ontving ons
thuis voor dit congres aan de keukentafel.

Baten mobiel erfgoed voor
Nederland
een half miljard

Op de lijstjes van mooiste oldtimer
ooit scoort de Jaguar E-type altijd
hoge ogen
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Voor- en nadelen oldtimers
Er is een voor- en nadelen discussie over de
waardering voor oldtimers. Zijn de be
staande fiscale voordelen wel of niet te
recht. Moeten ze geweerd worden uit stads
centra. Als het lukt al die voor- en nadelen
allemaal in kaart te brengen kan er een zo
genoemde maatschappelijke kosten- baten
analyse gemaakt worden. “We kunnen bij
de milieukosten berekenen hoeveel euro ge
moeid is met de hogere uitstoot van oldti
mers. Ook de bijdrage aan files, ongeluk
ken en verkeersveiligheid valt te berekenen.
Wat we niet zo goed weten zijn de baten
van oldtimers aan de maatschappij. Dat is
te splitsen in baten voor de oldtimerbezitter
en in de baten voor de niet-oldtimer bezit
ters. “In dit onderzoek van mijn student Jan
Guyt is vooral gekeken naar de baten voor
de niet-oldtimer bezitter.”
Meningen is focusgroups
Dat batenonderzoek ging in twee stappen.
Eerst vier ‘focusgroup meetings’ met in to
taal 28 personen; gewoon eens om te pra
ten wat mensen van oldtimers vinden. De
meeste mensen vonden het best leuk om
oldtimers te zien. Ook een groep die het
echt niet nodig vindt dat oldtimers bewaard
worden: slecht voor het milieu, bezitters
maken misbruik van belastingregels, ze
passen niet meer in het huidige verkeers
beeld. Youngtimers zijn voor een deel van
de mensen gewoon oude auto’s, meer niet,
en geen cultureel erfgoed. Maar naarmate
het bouwjaar ouder wordt zijn er steeds
meer mensen die oldtimers interessant vin
den. Er zijn ook mensen die ze mooi vinden
vanwege de ‘looks’ of zelfs het geluid mooi
vinden. Tot slot mensen die ze waarderen
als cultureel erfgoed of vanwege de be
staanswaarde. Die vinden het belangrijk
dat ze bestaan ook al zie je ze niet. “Net
zo als je vindt dat de Zuidpool belangrijk is
om te bewaren, ook al kom je er nooit.”
Op basis van wat er bij de focusgroup
meetings naar voren kwam is een enquête
gemaakt die door 299 mensen volledig

werd ingevuld. Geen perfecte afspiegeling
van alle Nederlanders, maar wel goed ge
noeg om conclusies uit te trekken.
“Waarom niet-respondenten niet reageer
den weet je nooit, misschien omdat ze bij
voorbaat niets met het onderwerp oldtimers
hebben. Dat zou betekenen dat de resulta
ten een beetje te rooskleurig zijn; dat weten
we niet zo goed.”
Bate half miljard voor de BV
Nederland
Ongeveer de helft van de respondenten
was bereid wat te betalen om oldtimers te
behouden. Dat hangt niet af van leeftijd,
geslacht, inkomen, opleiding of woon
plaats. Mannen zijn wel bereid 4x zo veel
te betalen dan vrouwen. Alles bij elkaar ge
nomen hebben niet-oldtimers bezitters een
malig € 30,63 over voor oldtimerbehoud.
Met alle voorbehouden is het ieder geval
een bedrag tussen 12 en 82 euro. Als we
dit eenmalige bedrag vermenigvuldigen
met alle Nederlanders kom je uit als ruwe
schatting van de bate voor de BV Neder
land op een bedrag van een half miljard
euro.
De redenen om er geld voor over te hebben
zijn divers. 34% vindt ze gewoon leuk om
te zien. Het is een mooi stukje geschiedenis
voor 30%. En 10% zou er zelf ooit wel een
tje willen hebben. Ongeveer de helft wil er
niets voor betalen. “Ik ga niet betalen voor
andermans hobby.” 17% heeft helemaal
geen enkele interesse voor oldtimers. Veel
vinden het aardig maar niet belangrijk ge
noeg om voor te betalen.
Consumentensurplus volgende
stap
Interessant zou nog zijn om het consumen
tensurplus te berekenen voor wel en nietbezitters van oldtimers. Dat consumenten
surplus is het verschil tussen wat je bereid
bent te betalen en wat je uiteindelijk moet
betalen. Van Wee illustreert dat met dit
voorbeeld. “Stel dat je voor een LP van de
Beatles € 100 over hebt om die te kopen,
en je kunt ergens op de kop tikken voor
€ 30. Het consumenten surplus is dan
€ 70.”

APK-vrijstelling 50-plus met aandacht voor
goed onderhoud
In 2015 gingen alle deelnemers in het over
legorgaan APK akkoord met het FEHAC
voorstel om de APK-regels voor oldtimers
verder te versoepelen. Maar er zijn nu criti
ci die zeggen zich zorgen te maken over
het onderhoud en verkeersveiligheid van de
straks per 1-1-2021 vrijgestelde oldtimers.

Ook de bedrijfswagens uit de
sixties zijn nu APK vrijgesteld

Goed onderhoud blijft altijd nodig

Achter de dames in sixties outfit
gaat een nu APK vrijgestelde Mini
schuil

Invoering staat nu vast per
1 januari 2021
Het wetsvoorstel voor de APK-vrijstelling bij
50+ is na ruim vijf jaar wachten eindelijk
aangenomen. Ook de ingangsdatum van
1-1-2021 is recent door het antwoord op
Kamervragen van Remco Dijkstra (VVD)
door de minister nog eens bevestigd.
Terugblik tot stand komen APKvrijstelling
In 2008 is een EU-richtlijn van kracht ge
worden waarin de periodieke keuring van
motorvoertuigen is geregeld. Daarbij is ook
in de mogelijkheid voorzien - erin gekomen
dankzij de lobby van de FIVA (de wereld
wijde organisatie van alle oldtimerfedera
ties) - om een aparte regeling voor mobiel
erfgoed te treffen. De FEHAC heeft daarop
met succes het initiatief genomen om de
Nederlandse APK-regels in overeenstem
ming te brengen met de nieuwe EU-richtlijn.
Uit de RDW-statistieken blijkt dat klassieke
voertuigen veel minder vaak worden afge
keurd dan moderne voertuigen. Bovendien
zijn deze voertuigen heel weinig bij onge
vallen betrokken. Er is vrijwel nooit sprake
van onderhoudsgebreken die van invloed
zijn op de verkeersveiligheid. Allemaal ar
gumenten voor de FEHAC om het voorstel
te doen om voor oldtimers een aparte rege
ling met vrijstellingen te treffen.
Met APK vrijstelling 50 jaar werd
foutje rechtgezet
De APK werd in 2008 voor 30+ voertuigen
eens in de twee jaar. Er kwam toen ook een
vrijstelling voor alle voertuigen van vóór
1960 (toen 48 jaar oud!). De veranderin
gen van 2008 hebben geen enkel aantoon
baar negatief effect gehad op onderhoud
en veiligheid. Eigenlijk was in 2008 al de
bedoeling om vanaf 50 jaar oud de vrijstel
ling te verlenen, maar er kwam een datum
grens in plaats van een ouderdomsgrens.

In 2008 bestond al de wens om vanaf 50
jaar oud de vrijstelling te verlenen, maar
dat stonden EU-regels op dat moment nog
niet toe. De aanhouder wint, want in 2015
werd het voorstel van de FEHAC om de
APK-vrij-grens bij 50 jaar te leggen door
de stichting overlegorgaan APK overgeno
men. In de SO-APK zitten naast de FEHAC
o.a. ook de RDW, ANWB, RAI, BOVAG,
KNAC en de Innovam. Er kwam een
unaniem advies zonder mitsen en maren uit
de SO-APK: de vrijstelling APK zou in de
toekomst moeten gelden voor alle voertui
gen van 50 jaar en ouder.
Onderhoud blijft altijd
noodzakelijk
De FEHAC heeft in haar berichten over de
50+ vrijstelling steeds benadrukt dat goed
onderhoud altijd nodig is en blijft. Om dat
nog eens te onderstrepen heeft de FEHAC
de ‘FIVA Guide For responsible use of his
toric vehicles on today’s roads’ in een Ne
derlandse vertaling uitgebracht. Er staan
tips in over onderhoud van het mobiele erf
goed, met specifieke aandacht voor veilig
heid, onderhoud en verantwoord rijgedrag.
Die gids is gratis te downloaden van de
FEHAC website.
Geluiden dat onderhoud nu ineens wel een
nieuw en belangrijk punt van zorg zou zijn,
deelt de FEHAC niet. Het overgrote deel
van de oldtimerbezitters vertroetelt zijn of
haar voertuig. Men is zich er terdege van
bewust dat het rijden met een oldtimer ook
veilig rijden betekent, of dat nu met of zon
der APK is. Alle motorfietsen en oldtimers
van vóór 1960 hebben nu al geen APK en
over het onderhoud daarvan klaagt nie
mand. Door de aangesloten clubs wordt ac
tief aan onderhoud gewerkt met sleutelda
gen, cursussen en met bijvoorbeeld de DDay, de DAF club Diagnose Dagen.
Wat minder werk voor garages
De nieuwe regeling betekent dat de keur
meesters jaarlijks iets minder keuringen zul
len verrichten. Het gaat om 21.500 keurin
gen minder per jaar voor de 25.000 APKkeurmeesters. Dat betekent gemiddeld per
jaar voor iedere keurmeester bijna één keu
ring minder. . .

13

Nostalgie met een knipoog naar het verleden
De Fiat 500 is wel het beste voorbeeld van een automodel dat door zijn voorbeeld uit het verleden weer een groot succes is geworden.
Maar andere ontwerpers maken eenmalig een model met een knipoog naar verleden zonder de bedoeling ze in serieproductie te nemen.
Hier een aantal voorbeelden van retro design uit de afgelopen jaren.

Een geslaagde two tone opvolger
van het Morris J bestelbusje

De Volkswagen T1 bus met zijn elektrische opvolger

De Ford Mustang tweemaal in
gelijke kleurstelling

De Fiat 500 is al twee keer een groot succes gebleken

De koplampen in de grille komen
als retro element terug

De VW Beetle cabrio in drie verschillende design stappen
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De Renault 4 behoudt de ronde
koplampen

Kraakvers exemplaar van oud succesnummer
Met ‘continuation series’ van al lang niet
meer geproduceerde successen uit verleden
brengen vooral Britse autofabrikanten nieu
we oldtimers aan de man.

De nieuwe serie Jaguar XKSS ver
vangt de negen door brand verlo
ren gegane exemplaren

25 nieuwe Aston Martin DB5 Gold
finger staan er op stapel met een
prijskaartje van over de 3 miljoen
euro per stuk

Fabrikanten hebben oog voor hun
verleden
Veel autofabrikanten hebben wel degelijk
oog voor hun roemrijke verleden. De voer
tuigcollectie van Mercedes-Benz bijvoor
beeld herbergt twee exemplaren van waar
schijnlijk de kostbaarste auto ter wereld, de
300 SLR Uhlenhaut Coupé, uit 1955.
De fabriekscollectie van Citroën is een ware
schatkamer met o.a. prototypes van de
2CV. Grote autofabrikanten pakken uit met
indrukwekkende stands op grote beurzen,
zoals de Techno Classica in Essen. En de
laatste ontwikkeling is dat Peugeot haar
eigen topmodellen weer fabrieksnieuw res
taureert, waarbij ze beginnen met de 205
GTI. Tot zover het goede nieuws.
Keus uit splinternieuwe klassiekers
Een splinternieuwe Bentley Blower model
1929, een Jaguar XKSS precies gelijk aan
die uit 1954 of een herboren Aston Martin
DB5 van James Bond compleet met alle
gadgets uit de film Goldfinger. Oude mer
ken zoals Alvis en Vanwall herleven en
brengen weer nieuwe 60-er jaren auto’s
uit. Er is voor de vermogende autoliefheb
ber inmiddels een aardige keus aan fa
brieksnieuwe 'continuation' klassiekers.

De nagebouwde F1 racewagen van Vanwall kost 1,6 miljoen pond ster
ling. Het origineel stamt uit 1958.

Fabrikanten in het absolute topsegment ge
bruiken hun beste en meest waardevolle
creaties uit het roemruchte verleden op
nieuw om die onder vermogende klanten te
slijten.
Origineel van toen heeft nu
nadelen
Dit uitmelken van het succes uit het verleden
ziet niet iedereen zitten. Voor de fabrikant
is het zeker een gegarandeerd succes. De
kleine gelimiteerde oplage is bij voorbaat
uitverkocht: er is genoeg vraag onder miljo
nairs naar dergelijk vakwerk. Maar de ei
genaar van een van de vier echte 1929
Bentley Supercharged 4,5 litre Blowers pro
testeerde want die ziet de exclusiviteit van
zijn bezit ineens verwateren door de komst
90 jaar later van twaalf splinternieuwe ach
terkleinkinderen. Ook betekent het nabou
wen van een exemplaar volgens de exacte
specificaties van bijvoorbeeld 65 jaar
terug, dat zo’n voortgezet model niet vol
doet aan de huidige emissie-eisen. Met als
gevolg dat er geen kenteken voor wordt
afgegeven. Je mag er niet eens de openba
re weg mee op en bent ertoe veroordeeld
om er alleen rondjes mee rijden op je eigen
landgoed.
Fatale brand
Aan de re-creatie van deze oude auto’s
zijn wel mooie verhalen verbonden. Zo
won de Jaguar D-serie drie jaar op rij van
1954-1956 de 24 uur van Le Mans. Er
moesten ook minimaal 25 straatversies van
de Jaguar D racewagen worden gebouwd:
de Jaguar XKSS. Die 25 exemplaren wer
den op voorhand al verkocht, vooral naar
de VS. Dat gebeurt nu zo en dat ging toen
ook al zo. Maar bij een fatale brand in Ja
guars Browns Lane fabriek in Coventry gin
gen er op 12 februari 1957 negen van de
25 exemplaren in rook op. De oplage bleef
op zestien stuks steken, wat de exclusiviteit
en veilingwaarde van dit model alleen ten
goede is gekomen. Maar nu wordt de serie
alsnog compleet met negen nieuwe kraak
verse Jaguars XKSS.
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Kort nieuws
Aandeel 30+ personenauto’s
Het aantal personenauto’s dat in ons land
rondrijdt is de afgelopen maand de grens
van 9 miljoen gepasseerd. Dat betekent dat
er in bijna tien jaar tijd één miljoen auto’s
is bijgekomen en dat het aantal in 35 jaar
tijd is verdubbeld. 3,9 % van die negen mil
joen zijn de 357.000 auto’s van 30 jaar en
ouder.

Stand uitgifte klassieker
kentekens
De RDW opgave van de uitgifte van
klassieker kentekens per 8 december
2020
Personenauto <1973 PM-09-03
Bedrijfsauto
<1973 BE-98-31
Motorfiets
< 1973 NM-17-97
Voertuigen
< 1978 77-YD-44
YD met de letters in het midden is voor
alle voertuigen tussen 1973 en 1977.

Sinterklaas en Pieten hielden 1,5
meter afstand door bovenop een
grote DUKW te klimmen
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Registreer landbouwvoertuigen
in 2021
Alle bestaande (land)bouwvoertuigen, die
op de openbare weg komen, krijgen een
kenteken. In 2021 kunnen eigenaren hun
landbouwvoertuig (dat zijn trekkers, maar
ook bouwmachines, MMBS, aanhangwa
gens en de zogenoemde verwisselbare ge
trokken uitrustingsstukken) eenvoudig bij de
RDW aanmelden voor een kenteken. Het
hoeft niet te kunnen rijden: ook restauratie
objecten kunnen aangemeld worden. Doe
dat vooral, want na 2021 wordt het aan
vragen van een kenteken voor een oldtimer
trekker en al die andere machines veel
ingewikkelder en ook duurder. Op de
FEHAC-site staat uitvoerige informatie over
de registratie van (land)bouwvoertuigen.
Voor de voertuigen met een bouwjaar van
1977 of eerder heeft de FEHAC voor elkaar
gekregen dat de kentekenplaat in blauw
mag met witte letters en cijfers.

Een ploeg is een voorbeeld van
een Verwisselbaar Rijdend
Uitrustingsstuk

Secretariaat
Willeke Wallet
Henk Boons
Kosterijland 15
3981 AJ Bunnik
tel:
085-3034651
e-mail: secretariaat@fehac.nl
PR / Perscontacten
Bert Pronk
e-mail: pr@fehac.nl
Redactie FEHACtiviteiten
Herman Steendam
e-mail: redactie@fehac.nl
BESTUUR
Voorzitter
Stefan Hulman
e-mail: voorzitter@fehac.nl
Secretaris
Jannes Buiter
e-mail: secretaris@fehac.nl
Penningmeester
Theo Andriessen
e-mail: penningmeester@fehac.nl
Bestuurslid Public Affairs
Bert Pronk
e-mail: public-affairs@fehac.nl
Bestuurslid Erfgoed Strategie
Herman Sluiter
e-mail erfgoed@fehac.nl
Bestuurlid Erfgoed Register
Paul van Deelen
e-mail: register@fehac.nl
Bestuurslid Duurzaamheid
Gerrit van Schagen
e-mail: cdz@fehac.nl
Publicaties overnemen
Informatie uit FEHACtiviteiten is vrij van
rechten. Artikelen mogen geheel of gedeel
telijk worden overgenomen, mits de bron
wordt vermeld. De FEHAC heeft een digita
le Nieuwsbrief: u kunt zich daarvoor opge
ven via www.fehac.nl. De FEHAC is lid van
de FIVA, MCN en de CONAM.

