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Inleiding

Stedelijk	goederenvervoer

Het	probleem	van	het	stedelijk	
goederenvervoer

Vanaf	medio	jaren	zeventig	tot	medio	jaren	negentig	
hebben	onderzoekers	en	beleidsmakers	relatief	wei-
nig	aandacht	besteed	aan	de	toenemende	problemen	
op	het	gebied	van	stedelijk	goederenvervoer.	In	de	
periode	daarna	is	dit	veranderd	en	is	er	meer	belang-
stelling	gekomen	voor	de	logistiek	van	het	leveren	
en	ophalen	van	goederen	in	met	name	stadscentra.	
In	verscheidene	projecten	in	Europa	en	elders	is	
geprobeerd	de	belangrijkste	stedelijke	vervoerspro-
blemen	met	daarbij	de	mogelijke	oplossingen	in	kaart	
te	brengen.	

Het	fundamentele	dilemma	inzake	stedelijk	goede-
renvervoer	blijft	echter	bestaan.	Het	toekomstige	
succes	van	stadscentra	hangt	af	van	hun	effectivi-
teit	in	verschillende,	vaak	tegenstrijdige	opzichten.	
Enerzijds	moeten	stedelijke	gebieden	aantrekkelijk	

zijn	om	te	wonen,	te	werken,	te	winkelen	en	vrije	tijd	
door	te	brengen.	Hierin	ondervinden	ze	steeds	meer	
concurrentie	van	randstedelijke	winkelcentra.	Willen	
winkeliers	en	andere	werkgevers	en	inkomstengene-
ratoren	het	vertrouwen	in	stadscentra	behouden,	dan	
moet	worden	gezorgd	voor	doeltreffende	logistieke	
systemen,	zodat	bedrijfspanden	tegen	lage	kosten	
kunnen	worden	bevoorraad.	Anderzijds	zijn	stads-
planologen	zich	sterk	bewust	van	de	noodzaak	de	
kwaliteit	van	stadscentra	te	behouden	of	verbeteren,	
klanten,	toeristen	en	werknemers	aan	te	trekken,	en	
wellicht	mensen	over	te	halen	er	te	komen	wonen.

Algemeen	leeft	het	idee	dat	vrachtwagens	schadelijk	
zijn	voor	het	stedelijke	milieu,	doordat	ze	de	proble-
men van files, vervuiling, veiligheid en lawaai flink 
versterken.	Het	is	dan	ook	niet	verbazingwekkend	dat	
op het gebied van stedelijke logistiek conflicten kun-
nen	rijzen	tussen	commerciële	belangen	en	milieu-
groeperingen.
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“BEST	Urban	Freight	Solutions”	(BESTUFS)	is	een	
Europese coördinatieactiviteit die wordt gefinan-
cierd	door	de	Europese	Commissie	(DG	Energie	en	
Transport)	en	loopt	van	2000	tot	2008.	Hoofddoel	is	
het	vaststellen,	beschrijven	en	verspreiden	van	beste	
praktijken,	succescriteria	en	knelpunten	van	oplos-
singen	op	het	gebied	van	stedelijk	goederenvervoer.	
Daarnaast	wil	BESTUFS	een	open	Europees	netwerk	
onderhouden	en	uitbreiden	tussen	experts	in	stedelijk	
goederenvervoer,	gebruikersgroepen/verenigingen,	
lopende	projecten,	de	relevante	directoraten	van	de	

Europese	Commissie	en	vertegenwoordigers	van	
nationale,	regionale	en	lokale	vervoersinstanties	en	
-bedrijven.	Het	projectteam	organiseert	workshops	
en	conferenties	in	heel	Europa	en	doet	verslag	van	
interessante	ontwikkelingen	inzake	het	stedelijk	goe-
derenvervoer,	en	van	demonstraties	en	evenementen	
op	Europees,	nationaal,	regionaal	en	lokaal	niveau.	
Er	is	veel	aandacht	voor	BESTUFS	vanuit	de	praktijk	
en	van	onderzoekers.	Alle	informatie	is	toegankelijk	
via	www.bestufs.net.	

Wat	is	BESTUFS?

BESTUFS-homepage

Het	belang	van	stedelijk	goederenvervoer

Stedelijk	goederenvervoer	verdient	aandacht	om	de	
volgende	redenen:

de	kosten	van	goederenvervoer	en	logistiek	en	de	
directe	invloed	daarvan	op	de	efficiëntie	van	de	
economie;
de	rol	ervan	bij	de	dienstverlening	aan	en	het	
behoud	van	industriële	en	handelsactiviteiten,	
die	cruciaal	zijn	voor	belangrijke	welvaartgenere-
rende	activiteiten;
het	feit	dat	de	sector	zelf	een	belangrijke	bron	van	
werkgelegenheid	is;
de	bijdrage	die	een	efficiënte	goederenvervoer-
sector	levert	aan	de	concurrentiepositie	van	het	
bedrijfsleven	in	de	betreffende	regio;
de	bijdrage	ervan	aan	het	behoud	van	onze	hui-
dige	levensstijl;
de	negatieve	gevolgen	voor	de	maatschappij	en	
het	milieu.	

►

►

►

►

►

►
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De	meeste	goederenverplaatsingen	in	stedelijke	ge-
bieden	vinden	in	Europa	plaats	via	de	weg,	vanwege	
de	relatief	korte	reisafstanden	en	de	goede	verbindin-
gen.	Voor	transport	van	en	naar	stedelijke	gebieden	
zijn	er	meer	mogelijkheden,	maar	de	weg	blijft	veruit	
de	meest	gebruikte.	Vrachtwagens,	die	goederen	
distribueren	over	talrijke	locaties	die	van	groot	belang	
zijn	voor	het	stadsleven,	spelen	een	grote	rol	in	het	
stedelijke	functioneren.	Zij	verzorgen	verschillende	
soorten	stedelijke	verplaatsingen,	zoals	het	vervoer	
van	verbruiksgoederen	naar	een	stedelijk	gebied,	het	
vervoer	van	geproduceerde	en	afvalgoederen	uit	een	
stedelijk	gebied	en	het	ophalen	en	leveren	van	goe-
deren	binnen	het	stedelijke	gebied.	Ook	worden	veel	
goederen	vóór	gebruik	of	verkoop	tijdelijk	opgeslagen	
in	pakhuizen	en	magazijnen	in	stedelijke	gebieden.	

Verkeersopstopping	in	de	stad

Het	soort	en	patroon	van	goederenvervoerverplaat
ingen	binnen	een	stedelijk	gebied	hangen	af	van
diverse	factoren,	zoals:	

locatie	en	type	van	de	aanwezige	sectoren;

structuur	van	de	supply	chains	van	de	bedrijven	in	
deze	sectoren;

bestaande	vervoersinfrastructuur,	waarbij	het	van	
belang	is	of	het	stedelijke	gebied	een	belangrijke	
haven,	luchthaven	of	spoorterminal	heeft;

locatie	en	omvang	van	opslagfaciliteiten;

grootte	en	het	gewicht	van	de	vrachtwagens	die	
het	stedelijke	gebied	in	mogen;

in	het	stedelijke	gebied	geldende	regels	voor	
toegang	en	laden;

bestaande	verkeersomstandigheden;

► klantengedrag	(gebruik	van	e-commerce,	enz.).

►

►

►

►

►

►

►
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BESTUFS	
en	duurzaam	stedelijk	goederenvervoer

Het	doel	van	duurzame	vervoersstrategie	is	“zoveel	
mogelijk	de	vraag	te	beantwoorden	hoe	de	samen-
leving de mogelijkheden wil bieden efficiënt en 
rechtvaardig	te	voldoen	aan	economische,	milieu-	en	
maatschappelijke	behoeften,	en	daarbij	vermijdbare/
onnodige	negatieve	gevolgen	en	daarmee	samen-
hangende	kosten	waar	mogelijk	wil	beperken”	(UK	
Round	Table	on	Sustainable	Development,	199�).	

Naast	positieve	effecten	hebben	de	huidige	goede-
renvervoersystemen	in	stedelijke	gebieden	negatieve	
effecten	op	economie,	milieu	en	maatschappij:	

economische	effecten:	files,	inefficiëntie	en	ver-
spilling	van	hulpbronnen;

gevolgen	voor	het	milieu:	uitstoot	van	schadelijke	
gassen,	zoals	het	broeikasgas	kooldioxide,	ge-
bruik	van	niet-hernieuwbare	fossiele	brandstoffen,	
land	en	materialen,	afvalproducten	als	autoban-
den,	olie	e.d.;

sociale	gevolgen:	de	gevolgen	van	vervuilende	
emissies	voor	de	gezondheid	(dood,	ziekte,	
risico‘s,	enz.),	verkeersslachtoffers,	lawaai,	
landschapsvervuiling	en	andere	aantastingen	
van	de	kwaliteit	van	het	leven	(incl.	verdwijnen	

►

►

►

van	groene	gebieden	en	open	plekken	in	stede-
lijk	gebied	als	gevolg	van	ontwikkelingen	in	de	
vervoersinfrastructuur).				

Duurzaamheidbeleid	kan	zich	richten	op	economi-
sche,	sociale	en	milieudoelstellingen.	De	effectiefste	
maatregelen	in	een	duurzaam	goederenvervoers-
beleid	zijn	die	welke	gelijktijdig	beantwoorden	aan	
economische,	sociale	en	milieubehoeften,	en	dus	
compromissen	tussen	doelen	om	verliezen	en	kosten	
te	reduceren,	tot	een	minimum	beperken.		
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BESTUFS	en	de	verbetering	
van	het	stedelijk	goederenvervoer

Goederenvervoerders	en	chauffeurs	stuiten	op	een	
reeks	problemen	bij	de	uitvoering	van	hun	taak	in	
stedelijke	gebieden:	

problemen	op	het	gebied	van	doorstroming/con-
gestie	als	gevolg	van	verkeersdrukte,	verkeers-
ongevallen,	ontoereikende	weginfrastructuur	en	
slecht	rijgedrag;

problemen	als	gevolg	van	het	vervoersbeleid,	
zoals	toegangsbeperkingen	voor	voertuigen	op	
basis	van	tijd	en/of	grootte/gewicht	van	het	voer-
tuig	en	busbanen;

parkeer-	en	los-/laadvoorschriften,	zoals	los-
/laadregulering,	boetes,	gebrek	aan	losruimte	en	
handlingproblemen;

problemen	bij	de	klant/ontvanger,	zoals	rijvor-
ming	bij	afleveren	en	ophalen,	problemen	om	de	
ontvanger	te	vinden,	door	klanten	en	ontvangers	
gevraagde	ophaal-	en	aflevertijden.

►

►

►

►

Borden	met	aanwijzingen	voor	het	laden

Het	is	van	belang	onderscheid	te	maken	tussen	twee	
groepen	die	het	stedelijk	goederenvervoersysteem	
duurzamer	kunnen	maken,	met	daarbij	de	reden	
waarom	ze	dit	doen,	namelijk	stedelijke	overheden	en	
goederenvervoerbedrijven.	

Stedelijke overheden
Zij	voeren	veranderingen	door	via	beleidsmaatrege-
len	die	bedrijven	dwingen	of	stimuleren	hun	gedrag	
te	veranderen.	Tot	de	strategieën	die	zij	beschikbaar	
hebben,	behoren	het	verbeteren	van	bewegwijze-
ring	en	informatie,	regels	voor	de	toegang	en	voor	
laden/lossen,	verkeersmanagementprogramma‘s,	
infrastructuurontwikkeling	en	rekeningrijden.

Goederenvervoerbedrijven
Zij	zijn	geneigd	tot	initiatieven	die	de	nadelige	gevol-
gen	van	hun	vervoersactiviteiten	zullen	verminderen,	
omdat dit hun intern profijt oplevert, ofwel in de vorm 
van interne economische voordelen door efficiënter 
werken	vanuit	milieu-	of	maatschappelijk	oogpunt,	
ofwel via efficiënter economisch handelen of via 
het	vergroten	van	het	marktaandeel	als	gevolg	van	
hun	houding	tegenover	het	milieu.	Voorbeelden	van	
bedrijfsinitiatieven	zijn	het	verhogen	van	de	belas-
tingsfactor	van	voertuigen	door	de	consolidatie	van	
stedelijk	goederenvervoer,	leveringen	voor	of	na	
normale	leveringtijden,	het	gebruik	van	routeplanners	
en	planningsoftware,	het	verminderen	van	het	brand-
stofverbruik	van	voertuigen,	communicatiesystemen	
in	de	cabine	en	verbetering	van	ophaal-	en	leverings-
systemen	(zoals	materiaal-handlingtechnologie,	groe-
pering	van	ladingen	en	coördinatie	tussen	verzender,	
vervoerder	en	klant).	

Enkele	van	deze	initiatieven	hebben	betrekking	op	
de	technologie,	andere	op	goederenvervoerbedrijven	
die	hun	activiteiten	reorganiseren,	en	weer	andere	op	
veranderingen	in	de	organisatie	van	de	supply	chain.	
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Het	doel	van	BESTUFS	Handleiding	
stedelijke	goederenvervoer

Deze	BESTUFS	Gids	voor	goede	praktijken	bouwt	
voort	op	de	voorgaande	Handboeken	voor	goede	
praktijken	van	BESTUFS.	Deze	gids	is	bedoeld	als	
leidraad	voor	iedereen	die	zich	bezighoudt	met,	of	
geïnteresseerd	is	in	de	verplaatsing	van	goederen	in	
stedelijke	gebieden	en	die	maatregelen	overweegt	
om	de	productstromen	in	stedelijke	gebieden	te	
verbeteren	en	de	schade	aan	het	milieu	van	deze	
activiteiten	te	verminderen.	De	gids	behandelt	drie	
onderwerpen	en	kan	worden	gebruikt	door	stadspla-
nologen,	goederenvervoerders	en	andere	partijen	in	
de	supply	chain	om	de	duurzaamheid	van	stedelijke	
goederenvervoerssystemen	te	verbeteren:

de	aanpak	van	de	toegang	van	vracht-/bestelwa-
gens	tot	en	laden/lossen	in	stedelijke	gebieden	
(Deel	I);

de	belangrijkste	problemen	bij	oplossingen	voor	
het	eindtraject	(Deel	II);

de	belangrijkste	problemen	inzake	stedelijke	con-
solidatiecentra	(Deel	III).

Zie	voor	meer	informatie	de	BESTUFS-website:	
www.bestufs.net	(voornamelijk	in	het	Engels).

►

►

►

De	website	van	BESTUFS
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DEEL	I:	Toegang	tot	en	laden/lossen	
in	stedelijke	gebieden

1. Efficiënt gebruik infrastructuur

2.	Maatregelen	voor	toegang	van	
	 vrachtwagens	en	laden	in	stedelijke	
	 gebieden

Wegwijzers
Vrachtroutes
Informatie	en	kaarten	voor	stedelijk	goederenver-
voer
Laad/losplekken	op	straat
Naburig	laadterrein	(ELP)
Stedelijke	consolidatiecentra
Regelgeving	omvang	en	gewicht	vrachtwagens
Tijdregelingen

►

►

►

►

►

►

►

►

Opleggen	en	handhaven	van	regels	voor	toegang	
en	laden
Regelgeving	voor	milieuzones/emissienormen
Nachtlevering
Vrachtwagenstroken
Wegenbelastingsystemen

�.	Technologie	in	stedelijk	goederenvervoer

4.	Milieuvriendelijke	voertuigen	(MVV)

5.	Handhaving

�.	Samenwerking	tussen	overheid	en	
	private	sector

►

►

►

►

►
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Efficiënt gebruik infrastructuur

Lossen	in	Kopenhagen,	DK

Efficiënt gebruik van de weginfrastructuur in ste-
delijke	gebieden	is	van	groot	belang	omdat	in	de	
meeste	gevallen	de	wegencapaciteit	niet	kan	worden	
vergroot.	Voor	stadsplanologen	is	het	essentieel	
dat	het	gebruik	van	de	stedelijke	weginfrastructuur	
in	termen	van	tijd	en	ruimte	goed	wordt	geregeld.	
Zo	zijn	er	in	sommige	steden	al	laad-	en	losplekken	
om	de	arbeidsomstandigheden	voor	vervoerders	te	
verbeteren	én	om	de	mogelijk	negatieve	gevolgen	
van	laad-/losactiviteiten	(bijv.	dubbel	parkeren)	aan	te	
pakken.	

De	laatste	paar	jaar	zijn	bovendien	nieuwe	experi-
mentele	systemen	ingevoerd.	Informatie-	en	com-
municatietechnologieën,	evenals	automatische	
toegangspoorten	of	variabele	mededelingenborden	
zijn	goedkoper	geworden	en	bieden	een	groot	aantal	
nieuwe	toegangssystemen	die	zijn	afgestemd	op	
specifieke stedelijke weginfrastructuren voor goede-
renleveringen.	Naast	infrastructuur	leveren	sommige	
steden	ook	diensten	met	toegevoegde	waarde	in	de	
vorm	van	laadzones	voor	leveringen	(bijv.	de	moge-
lijkheid	van	korte-termijn	opslag	of	hulp	bij	overslag).	

Voor	zowel	stadsplanologen	als	vervoerders	zijn	
efficiënte en betrouwbare leveringen noodzakelijk 
ter	ondersteuning	van	de	stedelijke	economie.	Om	
tot een efficiënte en betrouwbare aanpak te komen, 
moet	vooral	rekening	worden	gehouden	met	de	
volgende	eisen:

Vracht-/bestelwagens	moeten	zo	min	mogelijk	
schade	aan	de	maatschappij	en	het	milieu	toe-
brengen.		
	
Planologen	(van	stads-	of	gemeentewege	of	van	
de	lokale	vervoersautoriteiten),	goederenvervoer-
bedrijven	en	andere	bedrijven	moeten	zich	samen	
voor	deze	doelstellingen	inzetten.		
	
Stadsplanologen	moeten	soms	vrachtwagenbe-
wegingen	beïnvloeden	of	controleren.	

Vervoerbedrijven	moeten	hun	operationele	ef-
ficiëntie	optimaliseren	om	verkeersopstoppingen	
en	schade	aan	het	milieu	te	verminderen.	
	
De	soorten	benodigde	beleidsmaatregelen	han-
gen	af	van	factoren	als:

-	 de	economische,	sociale	en	milieudoelstel-	
	 lingen	van	de	stedelijke	overheid,
-	 de	hoeveelheid	goederenverkeer	en	ander		
	 wegverkeer,
-	 de	omvang,	dichtheid	en	indeling	van	het		
	 stedelijke	gebied.

►

►

►

►

►
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De	tabel	laat	zien	op	welke	manier	verschillende	doelstellingen	voor	de	toegang	tot	
en	het	laden	in	stedelijk	gebied	kunnen	worden	aangepakt.

Beschikbare aanpakken

Partnerschappen	in	goederenvervoer	
	

Telematica	voor	stedelijk	goederenvervoer
Bewegwijzering
Informatie	over	stedelijk	goederenvervoer	en	
kaarten
Rekeningrijden
Nachtleveringen	toestaan
Vrachtwagenstroken	of	banen	waar	geen	auto‘s	
mogen	komen	

Telematica	voor	stedelijk	goederenvervoer
Bewegwijzering
Vrachtroutes
Vereenvoudiging	en	harmonisatie	van	regelge-
ving	inzake	gewicht,	omvang	en	constructie	van	
vrachtwagens
Informatie	en	kaarten	m.b.t.	stedelijk	goederen-
vervoer
Stedelijke	consolidatiecentra	

Laadplekken	op	straat	creëren
Naburig	laadterrein	(ELP)
Stedelijke	consolidatiecentra	

Regels	voor	gewicht,	omvang	en	emissie	van	
vrachtwagens
Venstertijden	voor	de	toegang	en	het	laden	van	
vrachtwagens
Nachtleveringen	toestaan
Milieuzones
Vrachtwagenstroken
Gebruik	van	milieuvriendelijke	voertuigen	stimu-
leren
Handhaving

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

Doelstellingen

Steun	uit	de	industrie	verwerven	voor	strategieën	en	
initiatieven	op	het	gebied	van	goederenvervoer

De	betrouwbaarheid	van	vrachtwagenritten	verbete-
ren	

Vrachtwagenchauffeurs	ondersteunen	en	het	aantal	
ritten	en	kilometers	terugdringen

Goederenvervoerbedrijven	bijstaan	op	het	levering-	
en	ophaalpunt

De	gevolgen	voor	het	milieu	en	het	risico	van	onge-
vallen	met	vrachtwagens	terugdringen
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Maatregelen	voor	toegang	tot	en	laden	
in	stedelijke	gebieden

Borden	met	aanwijzingen	voor	het	laden

Voordat	stedelijke	overheden	nieuwe	regels	voor	
vrachtwagens	invoeren	moeten	zij	waarborgen	dat	
deze	begrijpelijk	zijn	en	niet	in	strijd	met	regels	op	
andere	lokale	terreinen.

Borden

Stedelijke	overheden	moeten	zorgen	voor	duidelijke	
en	juiste	borden.	

1.			Borden	moeten	worden	gebruikt	om:

chauffeurs	te	waarschuwen	voor	wegen	die	niet	
geschikt	zijn	voor	hun	voertuig;

chauffeurs	te	informeren	over	regels	(bijv.	ge-
wicht,	omvang	van	vrachtwagens,	tijdrestricties);

chauffeurs	te	informeren	over	regels	voor	parke-
ren	en	laden	op	straat;

chauffeurs	naar	adviesroutes	voor	vrachtwagens	
te	leiden;

chauffeurs	naar	vrachtwagenparkeerterreinen	en	
belangrijke	industriegebieden	te	leiden.

►

►

►

►

►

2.			Stedelijke	overheden	moeten	ervoor	zorgen	dat:	

de	borden	de	juiste	informatie	overbrengen;

de	actuele	versie	van	het	bord	wordt	gebruikt;

de	borden	goed	zicht-	en	leesbaar	en	in	goede	
staat	zijn;

er	voldoende	borden	met	parkeer-	en	laadinfor-
matie	zijn	(zodat	chauffeurs	niet	een	heel	stuk	
moeten	lopen	om	het	bord	te	lezen).	

�.	 Stedelijke	overheden	kunnen	samen	met	ei-				
	 genaars	en	huurders	in	industriegebieden	werken		
	 aan	nieuwe	of	betere	informatieborden.	

4.	 Met	variabele	informatieborden	kan	real	time		
	 informatie	worden	overgebracht.

►

►

►

►
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Vrachtbezorgingskaarten

Vrachtwagenborden

Vrachtroutes

Stedelijke	overheden	kunnen	aanbevolen	of	ver-
plichte	vrachtroutes	gebruiken	om	te	voorkomen	dat	
chauffeurs	ongeschikte	of	gevoelige	wegen	kiezen.	
Adviesroutes	vereisen	weinig	of	geen	handhaving,	
verplichte	routes	(waarbij	het	vrachtwagens	verboden	
is	andere	wegen	te	gebruiken)	wel.	Deze	zijn	dus	
ingewikkelder	en	duurder	qua	invoering	en	beheer.	

1.			De	volgende	soorten	vrachtroutes	zijn	mogelijk:	

strategische	route	–	een	route	via	grote	wegen	
voor	langere	afstanden	tussen	belangrijke	loca-
ties	of	binnen	grote	stedelijke	gebieden;

zone	distributieroute	–	wegen	die	strategische	
vrachtroutes	met	elkaar	verbinden	en	een	route	
van	een	hoofdweg	naar	een	bepaalde	locatie	of	
gebied	bieden;

lokale	toegangsroute	–	een	route	die	passende	
toegang	biedt	tot	een	bepaalde	locatie.

2.			Bij	het	selecteren	van	geschikte	vrachtroutes	
moet	rekening	worden	gehouden	met	de	vol-
gende	eisen:	

De	routes	moeten	alle	hoofdwegen	in	het	gebied	
bevatten,	plus	de	verbindingswegen	daartussen

►

►

►

►

De	routes	moeten	naar	plekken	leiden	waar	veel	
goederenvervoer	te	verwachten	is.

Wegen	van	vrachtroutes	moeten:
	 -		 goed	onderhouden	zijn,
	 -		 breed	genoeg	zijn	voor	vrachtwagens,
	 -		 geen	scherpe	bochten	bevatten,
	 -		 geen	te	lage	overspanningen	hebben,
	 -		 viaducten	of	bruggen	hebben	(indien	aan	
	 	 wezig)	die	belast	kunnen	worden	met	het		
	 	 gewicht	van	zware	vrachtwagens.	

Steile	heuvels	en	gevoelige	gebieden	(bijv.	woon-
wijken,	gebieden	met	veel	voetgangers)	moeten	
worden	vermeden.

Alle	planologische	instanties	die	verantwoordelijk	
zijn	voor	wegen	in	het	stedelijk	gebied,	en	ook	de	
goederenvervoerbranche	moeten	bij	de	voorstel-
len	worden	betrokken.

Duidelijke	en	voldoende	wegwijzers	en	versprei-
ding	van	gedrukte	en	elektronische	kaarten	zijn	
essentieel	voor	een	geslaagde	invoering	van	de	
route.

►

►

►

►

►
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Informatie	en	kaarten

Stedelijke	overheden	kunnen	nuttige	informatie	bie-
den	aan	vervoerders	en	chauffeurs,	o.a.	via	kaarten	
en	real	time	informatie.

Kaarten

1.			Kaarten	kunnen	informatie	geven	over:	

vrachtroutes	(zowel	naar	als	in	het	stedelijk	
gebied);

regels	voor	gewicht,	omvang,	toegangstijden,	
laden;	laadplekken	en	vrachtwagenstroken;

belangrijke	gebouwen	en	locaties,	zoals	industrie-
gebieden;

parkeerterreinen	voor	vrachtwagens;

gebieden	die	moeten	worden	gemeden.

2.			Kaarten	kunnen	in	papieren	en	elektronische	
vorm	worden	gemaakt.	Ze	kunnen	worden	ver-
spreid	via:	

lokale	winkels;

goederenvervoerders;

verenigingen	van	goederenvervoerders;

automobielverenigingen;

stedelijke	overheden.

�.			Sommige	stedelijke	overheden	hebben	complete	
goederenvervoeratlassen.

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

Real	time	informatie	

1.	 Er	kan	informatie	over	verkeersproblemen	en		
	 wegwerkzaamheden	worden	verstrekt	via	inter-	
	 net.	

2.	 Dit	kan	worden	gekoppeld	aan	GIS-systemen.		
 (voorbeeld: Traffic Alerts Service van Transport  
	 for	London).		

�.		Informatieborden	op	vrachtwagenparkeerterreien		
	 kunnen	worden	gebruikt	voor:		

belangrijke	lokale	informatie;

contactgegevens	voor	lokale	hulp;

gedrukte	kaarten.

►

►

►

Voorbeeld	FALK	Trucker	Atlas
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Laad-/losplekken	op	straat

Stedelijke	overheden	kunnen	laad-/losplekken	op	
straat	creëren	op	plaatsen	waar	veel	vrachtwagens	
moeten	zijn,	maar	geen	geschikte	voorzieningen	
naast	de	straat	zijn	–	zoals	in	bedrijven-	en	winkelge-
bieden.		

Ze	kunnen	zonder	beperkingen	zijn	(laden/lossen	
op	elk	tijdstip	toegestaan),	of	met	tijdsbeperkin-
gen.

Ze	kunnen	bedoeld	zijn	voor	een	of	meer	wagens	
en	moeten	genoeg	ruimte	bieden	voor	de	wagens	
die	er	zullen	komen.

Ze	zijn	vooral	van	nut	als	ook	personenauto‘s	
langs	de	stoeprand	willen	staan.

Ze	kunnen	opstoppingen	verminderen.

►

►

►

►

Voorbeeld:	laadzones	in	Aalborg

Bij	een	proef	in	Aalborg,	Denemarken	zijn	laadzo-
nes	ingevoerd	in	een	nauw	voetgangersgebied.	
Vóór	de	proef	was	de	weg	al	geblokkeerd	wan-
neer	er	één	vrachtwagen	aan	het	laden	of	lossen	
was.		

Elke	laadzone	biedt	plaats	aan	een	aantal	
vrachtwagens	en	biedt	andere	vrachtwagens	de	
mogelijkheid	te	passeren,	waardoor	er	tijdens	de	
aanvoertijden	in	de	ochtend	minder	filevorming	is.

Lokale	detaillisten	hebben	toegezegd	‚s	morgens	
pas	na	11	uur	producten	buiten	uit	te	stallen	en	
zonneschermen	neer	te	laten..

►

►

►
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Voorbeeld:	Naburige	laadterreinen	in	
Bordeaux	

Het	ELP	is	bedoeld	om	de	levering	van	goederen	
in	stadscentra	te	vergemakkelijken,	verkeersop-
stoppingen	te	verminderen	en	het	lawaai	en	de	
vervuiling	die	hierdoor	worden	veroorzaakt,	terug	
te	dringen.	

Het	ELP	is	een	samenwerkingsverband	tussen	
goederenvervoerbedrijven,	de	Kamer	van	Koop-
handel	van	Bordeaux	en	de	gemeente	Bordeaux.

Deze	partijen	hebben	het	ELP-systeem	opgezet	
en	financieren	het	samen.	Detaillisten	betalen	niet	
mee.

Het	ELP	is	een	stuk	straat	dat	zodanig	is	ingericht	
dat	vrachtwagens	er	goederen	voor	nabijgelegen	
winkels	kunnen	lossen.
Deze	ruimte	is	gereserveerd	en	wordt	beheerd	

►

►

►

►

►

door	een	of	twee	medewerkers	die	vrachtwagen-
chauffeurs	ook	kunnen	helpen	hun	goederen	te	
leveren	met	steekwagens.

De	ruimte	is	ongeveer	�0	meter	breed	en	biedt	
plaats	aan	�	tot	5	vrachtwagens.

Het	ELP	kan	van	maandag	t/m	vrijdag	tussen	
09.00	en	17.00	uur	en	zaterdags	tussen	09.00	en	
11.00	uur	gebruikt	worden.		

Uit	de	eerste	resultaten	blijkt	dat	het	ELP-systeem	
zeer	populair	is	bij	goederenvervoerbedrijven	
omdat	het	een	veilige	los-/laadplek	garandeert	
vlakbij	de	winkels	in	het	centrum.

In	2005	is	in	Bordeaux	een	tweede	ELP	opgezet	
en	in	200�	een	derde.	Ook	in	andere	Franse	
steden	(Rouen)	worden	ELP‘s	opgezet.

►

►

►

►

Naburig	laadterrein	(ELP)

In	Bordeaux	is	in	200�	een	systeem	ingevoerd	om	
de	levering	van	goederen	in	het	stadscentrum	te	ver-
gemakkelijken.	Daarbij	zijn	‚naburige	laadterreinen‘	
(Espace	de	livraison	de	proximité	-	ELP)	gecreëerd.	
De	ELP-aanpak	omvat	de	aanleg	van	een	stede-
lijk	overslagplatform	met	personeel	dat	helpt	bij	de	
levering	tot	aan	de	deur	van	de	winkel.	Goederen	die	
worden	uitgeladen,	kunnen	worden	overgeladen	op	
steekwagens, karren, elektrische wagens en fietsen 
voor	de	laatste	distributiefase.	Deze	aanpak	kan	ook	
worden	gebruikt	voor	het	verlenen	van	extra	diensten	
(zoals	levering	aan	huis,	korte-termijn	opslag,	enz.).	

ELP	in	Bordeaux
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Bild	:	Schilder	(z.B.	40)

Stedelijke	consolidatiecentra	(SCC‘s)

Een	SCC	is	“een	logistieke	faciliteit	vrij	dicht	bij	het	
gebied	dat	het	bedient	(stadscentrum,	complete	stad	
of	bepaalde	plek),	waarvandaan	gebundelde	leverin-
gen	plaatsvinden	in	dat	gebied.”	In	deel	III	van	deze	
gids	wordt	hier	nader	op	ingegaan.	

Regels	voor	omvang	en	gewicht	

Om	veiligheids-	en	milieuredenen	wordt	het	wagens	
boven	een	bepaald	gewicht,	een	bepaalde	omvang,	
of	een	bepaald	aantal	assen	vaak	verboden	op	een	
weg	of	in	een	gebied	(d.w.z.	verscheidene	aanslui-
tende	wegen)	te	komen.	Redenen	kunnen	zijn:		

smalle	weg
zwakke	of	lage	brug,
scherpe	bocht,
overhangende	gebouwen,
leefbaarheid	bewoners.

Vaak	geldt	een	uitzondering	voor	voertuigen	die	
goederen	moeten	leveren	in	de	straat	of	het	gebied.	
Regels	voor	gewicht,	omvang	en	tijd	verschillen	vaak	
van	die	van	andere	gemeenten.	Harmonisatie	van	
deze	regels	is	een	belangrijk	aandachtspunt.

►

►

►

►

►

Regels	voor	gewicht	en	tijd

SCC	in	Duitsland	-	Deutsche	Post	AG
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Bild	:	Schilder	(z.B.	4�)

Tijdregelingen

Er	zijn	twee	soorten	tijdregelingen	voor	vracht-/be-
stelwagens	op	een	bepaalde	weg	of	stedelijk	gebied:	

regels	voor	de	toegangstijden

regels	voor	laad-/lostijden

Regels	voor	toegangstijden

Regels	voor	de	toegangstijden	van	stedelijk	goede-
renvervoer	zijn	het	belangrijkste	en	meest	gebruikte	
middel	van	stadsplanologen	om	dit	type	vervoer	te	
beïnvloeden.	Dergelijke	regels	kunnen	worden	ge-
bruikt	om	goederenvervoer	te	verbieden	op	bepaalde	
tijden	van	de	dag	een	bepaalde	weg	of	gebied	in	te	
gaan.	Ze	kunnen	voor	alle	voertuigen	of	alleen	voor	
vrachtvoertuigen	gelden	(of	alleen	voor	vrachtvoer-
tuigen	van	een	bepaald	gewicht	of	een	bepaalde	
omvang).	Deze	regels	gelden	gewoonlijk	voor	straten	
of	gebieden	die	erg	gevoelig	zijn	voor	wegverkeer,	
zoals:	

Voetgangersgebieden	–	Vaak	worden	geen	voer-
tuigen	toegelaten	tijdens	winkeltijden.

Straten	in	woonwijken	–	Vrachtwagens	boven	een	
bepaald	gewicht	of	een	bepaalde	omvang	mogen	
soms	‚s	nachts	niet	in	een	bepaalde	straat	of	
stedelijk	gebied	komen	om	overlast	te	vermijden,	
of	overdag	niet	dichtbij	een	school	om	ongelukken	
te	voorkomen.

Complete	stedelijke	gebieden	–	In	sommige	
Europese	steden	gelden	weekendverboden.	In	de	
helft	van	de	Franse	steden	met	meer	dan	100.000	
inwoners	gelden	nachtverboden.

►

►

►

►

►

Regels	voor	laad-/lostijden	

Soms	worden	tijden	voorgeschreven	voor	het	laden	
en	lossen	langs	het	trottoir.	Deze	beperkingen	zijn	
erop	gericht	de	behoeften	aan	laad/losruimte	en	aan	
ruimte	voor	andere	activiteiten,	zoals	parkeren,	in	
evenwicht	te	brengen.
	

Goed	beheer	van	laden	en	lossen	langs	het	trot-
toir	kan	ervoor	zorgen	dat	beperkte	ruimte	beter	
wordt	benut	en	dat	opstoppingen	beperkt	worden.

De	details	van	de	regeling	staan	gewoonlijk	ver-
meld	op	goed	zichtbare	verkeersborden.

De	regelingen	moeten	consistent	zijn	en	tege-
moetkomen	aan	de	eisen	van	de	lokale	onderne-
mingen.

►

►

►
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Opleggen	en	handhaven	van	
regels	voor	toegang	en	laden

Het	is	belangrijk	dat	de	regels	die	in	een	gebied	
gelden,	duidelijk	staan	aangegeven.	Daarnaast	kan	
cameratoezicht	worden	gebruikt	om	chauffeurs	ervan	
te	weerhouden	de	wet	te	overtreden	en	om	diegenen	
die dat wel doen, te identificeren.	

Ook	fysieke	barrières	kunnen	worden	gebruikt.	
	
-	 intrekbare	paaltjes	(kunnen	computergestuurd		
	 zijn	om	voertuigen	met	een	vergunning	toe	te		
	 laten);	

-	 breedtebeperkingen	(eventueel	zijn	passende		
	 alternatieven	nodig	voor	toegang	van	hulp-
	 diensten	of	anderen	die	toegang	mogen	krij	
	 gen).

►

Hoewel	het	handhaven	van	regelgeving	duur	kan	
zijn,	kunnen	deze	kosten	worden	gecompenseerd	
door	de	inkomsten	uit	boetes	voor	overtreders	(in	
Barcelona	zijn	50	agenten	nodig	voor	het	toezicht	
op	5000	laadplekken	in	de	stad).

Stadsplanologen	zouden	haalbaarheidsstudies	
moeten	uitvoeren	om	te	garanderen	dat	de	voor-
delen	van	toegangs-	of	laadregels	opwegen	tegen	
de	nadelen	(rekening	houdend	met	de	economie,	
de	maatschappij	en	het	milieu).

►

►

Intrekbare	paaltjes 	Toegangscontrole
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Regels	voor	milieuzones/emissienormen

Een	“Low	Emission	Zone”	(LEZ)	of	milieuzone	is	een	
zone	waar	alleen	voertuigen	in	mogen	die	aan	een	
bepaalde	emissienorm	voldoen.	De	norm	kan	geba-
seerd	zijn	op:	

een	geografisch	gebied,	

een	periode,

emissienormen	voor	voertuigen,

typen	voertuigen.

►

►

►

►

Voorbeelden	van	milieuzones	in	Europese	steden	

1.	 In	diverse	Zweedse	steden,	o.a.	Stockholm,		
	 Göthenborg,	Malmö	en	Lund	worden	al	jarenlang		
	 milieuzones	gebruikt	en	gehandhaafd.	Deze		
	 zones:		

zijn	ingevoerd	om	de	luchtkwaliteit	te	verbeteren	
en	het	lawaai	te	reduceren;

baseren	zich	op	EU-wetgeving	voor	wegvoertui-
gen,	die	steeds	strengere	eisen	stelt	aan	emissie;

	
richten	zich	op	alle	dieselvoertuigen	van	meer	
dan	�,5	ton	bruto.	

2.	 Er	is	ook	een	milieuzone	in	Rome	en	er	zijn	mlieu-	
	 zones	gepland	in	Londen,	Madrid,	Parijs,	Kopen-	
	 hagen,	Milaan	en	stedelijke	gebieden	in	Noorwe-	
	 gen.			

�.	 Toegangsregelingen	op	basis	van	emissienor-	
	 men	of	lawaai	kunnen	worden	ingesteld	zonder		
	 een	specifieke	milieuzone	te	definiëren.

►

►

►



22

LKW-Spur	(z.B.	�7)

Nachtdistributie

Nachtleveringen	zijn	leveringen	aan	winkels	in	de	bin-
nenstad	tijdens	de	nacht.	De	tijden	daarvoor	liggen	
tussen	22.00	en	�.00	uur.	In	diverse	steden,	waar-
onder	Barcelona	en	Dublin,	zijn	hiermee	geslaagde	
proeven	gedaan,	waarbij	een	(groter)	aantal	overdag	
rijdende	voertuigen	wordt	vervangen	door	een	(klei-
ner)	aantal	voertuigen	‚s	nachts.	

In	de	meeste	Europese	steden	gelden	nachtverorde-
ningen,	met	enkele	opvallende	uitzonderingen,	zoals	
Parijs.	Er	kunnen	twee	typen	nachtverordeningen	
worden	ingevoerd:	

regels	voor	de	tijdstippen	van	leveren	en	ophalen	
bij	een	bepaald	gebouw	(bijv.	een	winkel,	kantoor	
of	fabriek);

regels	voor	vrachtwagenbewegingen	in	(een	deel	
van)	het	stedelijke	gebied.

Het	verbieden	van	nachtleveringen	kan	voor	goede-
renvervoerders	een	aantal	gevolgen	hebben:	

Er	zijn	meer	voertuigen	nodig	om	leveringen	te	
doen	in	een	korter	tijdsbestek.

Soms	moeten	leveringen	worden	gedaan	op	
tijden	met	meer	verkeersdrukte	(minder	produc-
tiviteit	van	voertuig	en	chauffeur	en	meer	brand-
stofverbruik).

Vaak	langere	en	minder	betrouwbare	reistijden.

Supply	chain	is	mogelijk	minder	efficiënt.

Totale	kosten	van	supply	chain	kunnen	hoger	zijn.

►

►

►

►

►

►

►

Overwegingen	m.b.t.	regels	voor	nachtleveringen:	

Beperkende	nachtverordeningen	kunnen	leiden	
tot	een	toename	van	de	totale	kosten	in	de	supply	
chain.	Door	nachtleveringen	toe	te	staan	kunnen	
bepaalde	bedrijven	efficiënter	werken	en	hun	
omzet	verhogen.

Nachtverordeningen	zouden	zich	vooral	moeten	
richten	op	geluidshinder.

Duidelijk	omschreven	geluidsnormen	voor	nacht-
leveringen	kunnen	belangrijke	voordelen	bieden	
voor	lokale	bewoners	waardoor	nachtvervoer	
beter	geaccepteerd	zal	worden.

►

►

►
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Voorbeeld:	Het	PIEK-programma	in	Nederland.	
Leveringen	aan	winkels	vinden	vaak	‚s	avonds,	‚s	
nachts	of	‚s	ochtends	vroeg	plaats.	Veel	mensen	in	
Nederlandse	steden	wonen	vlakbij	of	boven	winkels.	
Daardoor	ondervinden	meer	mensen	geluidsoverlast	
door	leveringen.	Er	is	een	wet	tegen	geluidsoverlast	
ingevoerd,	die	stelt	dat	het	lawaai	dat	wordt	geprodu-
ceerd	bij	laden	en	lossen	van	goederen	moet	voldoen	
aan	strenge	geluidsemissienormen.	Uit	onderzoek	is	
gebleken	dat	bij	veel	laad-	en	losactiviteiten	de	voor	
de	avond	en	nacht	geldende	geluidsnormen	van	�0	
en	�5	dB(A)	worden	overschreden.
De	Nederlandse	overheid	heeft	meegewerkt	aan	het	

PIEK-programma	met	het	doel	de	markt	te	helpen	
technieken	en	apparatuur	te	ontwikkelen	die	aan	
de	geluidsnormen	voldoen.	Het	PIEK-programma	
bestaat	uit	tien	hoofdprojecten:	(i)	kennisoverdracht	
naar	betrokken	bedrijven,	(ii)	het	stimuleren	van	„stil“	
gedrag,	(iii)	optimale	laad-/loslocatie,	(iv)	stille	distri-
butievoertuigen	tot	7,5	ton,	(v)	stille	distributievoertui-
gen	boven	7,5	ton,	(vi)	stille	transportkoelinstallaties,	
(vii)	stille	on-board	vorkheftrucks,	(viii)	geluidsver-
mindering	van	rolcontainers,	pallettrucks	en	handpal-
lettrucks,	(ix)	geluidsvermindering	winkelwagentjes,	
en	(x)	elektrische	aandrijving	of	een	combinatie	met	
diesel-	of	gasaandrijving.

Vrachtwagenstroken

1.		Rijstroken	speciaal	voor	vrachtwagens	zouden		
	 kunnen	leiden	tot	minder	vertragingen	en	be	
	 trouwbaarder	reistijden.	De	opties	zijn:		

speciale	vrachtwagenstrook	-	rijstrook	uitsluitend	
voor	goederenvervoer	

bus-	en	vrachtwagenstrook

baan	voor	voertuigen	met	een	hoge	bezettings-
graad	–	d.w.z.	voertuigen	met	een	bepaald	aantal	
inzittenden

busbaan	–	waar	vrachtwagens	op	bepaalde	plek-
ken	kunnen	lossen,	maar	niet	mogen	rijden	(bijv.	
de	laad-/loscompartimenten	op	de	busbanen	in	
Parijs).

►

►

►

►

2.	Overwegingspunten	inzake	het	gebruik	van	vracht-	
	 wagenstroken	zijn:	

Speciale	vrachtwagenstroken	worden	vaak	ge-
bruikt	op	heuvels	(kruipstroken)	en	om	vrachtwa-
gens	om	gevoelige	gebieden	heen	naar	industrie-
gebieden	te	leiden.

Bus-	en	vrachtwagenstroken	kunnen	een	alterna-
tief	vormen	voor	een	busbaan	in	situaties	waarin	
onvoldoende	bussen	rijden	voor	een	exclusieve	
busbaan.

Banen	voor	alle	vrachtvoertuigen	zijn	gemakkelij-
ker	te	handhaven	dan	banen	voor	bepaalde	typen	
of	formaten	voertuigen,	maar	kunnen	ertoe	leiden	
dat	de	reistijden	en	betrouwbaarheid	niet	worden	
verbeterd,	doordat	de	baan	door	te	veel	voertui-
gen	wordt	gebruikt.

Bij	het	ontwerpen	van	banen	voor	verschillende	
voertuigen	moeten	stadsplanologen	bepalen	hoe	
goed	deze	voertuigen	met	elkaar	samengaan	op	
de	voorgestelde	rijbaan.		

►

►

►

►



24

Rekeningrijden

Europese	steden	bieden	diverse	voorbeelden	van	
rekeningrijden	in	de	stad.	De	bekendste	voorbeelden	
zijn	tolsystemen	voor	tunnels	of	bruggen,	bijv.	de	
Öresundbrug	en	de	Warnow-tunnel	in	Rostock.	Een	
van	de	eerste	geslaagde	voorbeelden	van	reke-
ningrijden	komt	uit	Trondheim.	Dit	systeem	is	echter	
gestopt	–sinds	1	januari	200�	wordt	er	geen	geld	
meer	geïnd.

Een	zeer	geslaagd	recent	voorbeeld	is	de	conges-
tieheffing in Londen. Rekeningrijden heeft vaak drie 
hoofddoelen:

1.	 het	dekken	van	bouw-	en	onderhoudskosten	van		
	 de	stedelijke	infrastructuur;
2.	 het	beïnvloeden	van	de	vraag	naar	vervoer	in	de		
	 binnenstad;
�.	 het	in	rekening	brengen	van	externe	kosten	uit		
	 vervoersprocessen.

Voorbeeld	van	rekeningrijden	in	de	stad:	
Tolheffingen in Noorse steden	

In	Trondheim	is	in	198�	een	tolsysteem	ingevoerd	en	
in	Oslo	en	Bergen	in	198�.	

De	tol	was	eerder	bedoeld	als	financiering	van	
verbetering	van	de	wegen	dan	om	de	hoeveelheid	
verkeer	in	banen	te	leiden.

Particuliere	bedrijven	die	deels	eigendom	zijn	van	
de	gemeente,	voeren	de	projecten	uit.

De	tol	voor	voertuigen	onder	de	�,5	ton	is	2	euro	
in	Bergen	en	2,5	euro	in	Oslo.	Voor	zwaardere	
voertuigen	geldt	een	tarief	tussen	4	en	5	euro,	
hoewel	korting	mogelijk	is	voor	frequente	gebrui-
kers.

►

►

►
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Voorbeeld	van	rekeningrijden	in	de	stad:	
Congestieheffing in Londen	

In	het	centrum	van	Londen	is	in	februari	200�	een	
congestieheffing	ingevoerd,	waar	een	particulier	
bedrijf	voor	de	gemeente	uitvoering	aan	geeft.

Dit	systeem	heeft	als	hoofddoel	de	verkeersop-
stoppingen	en	de	daaraan	verbonden	milieuscha-
de	te	verminderen.	Eventuele	extra	inkomsten	
gaan	naar	het	vervoer	in	Londen.

Chauffeurs	die	de	zone	van	maandag	t/m	vrijdag	
tussen	7.00	en	18.00	binnenrijden,	moesten	aan-
vankelijk	£5	(ongeveer	7,50	euro)	per	dag	betalen.	
In	2005	is	dit	bedrag	verhoogd	naar	£8	(ong.	12	
euro).	Transportvoertuigen	betalen	hetzelfde	
bedrag	per	dag	als	andere	voertuigen.	

Voor	taxi‘s	met	vergunningen,	invalidenvoertui-
gen,	noodhulpdiensten,	motoren,	voertuigen	op	
alternatieve	brandstoffen	en	elektrische	voer-
tuigen	die	aan	strenge	emissienormen	voldoen,	
gelden	vrijstellingen	of	speciale	tarieven.

►

►

►

►

De	heffing	kan	per	dag,	week,	maand	of	jaar	
worden	betaald	per	telefoon,	post,	internet	of	bij	
winkels.

Chauffeurs	hoeven	geen	vergunning	te	tonen;	
het	kentekennummer	van	hun	auto	staat	in	een	
database.

De	zone	wordt	gecontroleerd	door	een	netwerk	
van	700	vaste	en	mobiele	camera‘s	die	de	kente-
kenplaten	registreren.	Vervolgens	wordt	nage-
gaan	of	deze	nummers	in	de	database	staan.

De	eigenaar	van	een	voertuig	dat	in	de	zone	is	
geregistreerd,	maar	niet	in	de	database	staat,	
en	de	heffing	de	volgende	dag	nog	niet	heeft	
betaald,	krijgt	een	boete	van	£50	-	£150	(75-225	
euro).

Sinds	de	invoering	is	de	hoeveelheid	verkeer	
die	de	zone	binnenrijdt	met	18%	gedaald,	zijn	
vertragingen	naar	schatting	met	�0%	gedaald	en	
ondervinden	de	algehele	economische	prestaties	
in	de	zone	er	nauwelijks	enige	gevolgen	van.

►

►

►

►

►

Congestieheffingsteken 
op	de	weg
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ITS	voor	stedelijk	goederenvervoer

Er	zijn	diverse	ondersteunende	technologieën	voor	
intelligente	transportsystemen	(ITS),	zoals	autotele-
matica	(onboard-units),	global	positioning	systems	
(GPS),	smartcards	en	video	messaging	signs	die	
kunnen	worden	gekoppeld	aan	verkeers-	en/of	
goederenvervoer	managementsystemen.	De	vraag	
naar	deze	systemen	stijgt	de	laatste	jaren.	Ze	worden	
gebruikt	om	routes	en	reizen	beter	te	plannen	en	
de	klant	beter	van	dienst	te	zijn	(bijv.	betrouwbare	
schatting	aankomsttijd).	Veel	van	deze	systemen	zijn	
onderdeel	van	de	verkeersmanagementsystemen	die	
stedelijke	overheden	gebruiken	om	de	verkeerssitu-
atie	in	het	stedelijk	gebied	te	verbeteren	(bijv.	door	
verkeersregels	of	toegangscontrole).	Door	particu-
lieren	gerunde	goederenvervoer	beheersystemen	
richten	zich	vooral	op	optimalisering	van	de	logistieke	
en	distributieprocessen	en	dragen	bij	aan	een	kos-
tenoptimalisering	van	de	supply	chain.	

ITS	kan	worden	verdeeld	in:	

Goederenvervoer	beheersytemen	(bijv.	vlootma-
nagementsystemen	en	tracking	&	tracing	syste-
men);

►

verkeersmanagementsystemen	(bijv.	toegangs-
controle-,	verkeersmanagement-	en	informatiesy-
stemen).

Goederenvervoer	beheersystemen

Computergestuurde	routeplanners	en	plan-
ningsoftware:	efficiënte	planning	van	ladingen	en	
reistijden	door	goederenvervoerbedrijven

Navigatiesystemen	en	verkeerscontrole:	speci-
fieke	routeadviezen	en	real-time	informatie	over	
huidige	locatie,	verkeersincidenten	en	wijzigingen	
in	wensen	van	de	klant

►

►

►

Routeplanning	met	PTV	Intertour

Verkeersmanagementcentrum,	Berlijn

Technologie	in	stedelijk	goederenvervoer
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Communicatiesystemen	in	de	cabine:	Hiermee	
kan	de	chauffeur	via	spraak	of	computer	commu-
niceren	met	zijn	bedrijfsplanners	en	met	de	klant

Time	slot	booking-systemen	(boeken	van	laad-
tijden):	Coördinatie	en	planning	van	aankomsten	
van	vrachtvoertuigen	op	grote	locaties	voor	
goede	doorstroming.

	
Door	het	gebruik	van	ITS	en	telematica	kunnen	be-
drijven	hun	bedrijfskosten	verlagen,	de	betrouwbaar-
heid	en	tijden	van	reizen	verbeteren	en	doelmatig	
omgaan	met	onverwachte	incidenten.	Deze	systemen	
worden	nog	relatief	weinig	gebruikt	door	logistieke	
bedrijven,	maar	het	aantal	groeit	wel.

Verkeersmanagementsystemen

1.		Systemen	voor	stedelijk	verkeersmanagement	
en controle (Urban traffic management and con-
trol		-	UTMC)	

UTMC-systemen	verbeteren	de	verkeersdoorstro-
ming,	bekorten	reistijden	en	vertragingen	en	vergro-
ten	de	veiligheid	op	de	weg.	Duitsland	kent	verschei-
dene	commerciële	verkeersmanagementcentra,	waar	
gegevens	over	de	verkeersituatie	worden	verzameld	
en	verwerkt.	Dergelijke	centra	zijn	te	vinden	in	Ber-
lijn,	Londen	en	Parijs.	UTMC	kan	een	reeks	technolo-
gische	aanpakken	omvatten,	zoals:

►

►

stedelijke	verkeerscontrolesystemen	om	ver-
keerslichten	op	elkaar	af	te	stemmen;

variabele	mededelingenborden	langs	de	weg	om	
chauffeurs	te	informeren	via	borden;

sensoren	voor	de	bezettingsgraad	van	parkeer-
terreinen;

meting	van	reistijden	via	automatische	nummer-
plaatherkenning.	

2.			Plattegronden	of	routeadviezen		

Deze	kunnen	chauffeurs	van	vrachtvoertuigen	
stimuleren	de	geschiktste	routes	te	gebruiken.	

De	verstrekte	informatie	kan	betrekking	hebben	
op:		
	-			Voorkeursroutes

	 -			Hoogte-	en	gewichtslimieten	voor	voertuigen	
	 -			Toegangs-	en	laadvoorschriften
	 -			Locaties	van	vrachtwagen	parkeerterreinen

►

►

►

►

►

►

Mobiel	navigatiesysteem	voor	vrachtwagens

PTV	Validate,	Duitsland
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Milieuvriendelijke	voertuigen

�.	Geautomatiseerde	toegangscontrole	voor	
voertuigen:	

Deze	kan	omhoog	komende	barrières	of	paaltjes	
activeren.

De	toegang	kan	worden	beheerd	via	CCTV	(clo-
sed-circuit	television),	smartcards	of	draadloze	
communicatie.

Waar	barrières	visueel	bezwaarlijk	zijn,	kunnen	
automatische	handhavingssystemen,	zoals	num-
merplaatherkenning,	worden	gebruikt.

►

►

►

De	meeste	Europese	steden	kampen	met	luchtver-
vuiling	en	geluidshinder	door	wegverkeer.	Luchtver-
vuiling	veroorzaakt	gezondheidsproblemen,	zoals	
vroegtijdige	sterfte,	verergering	van	ademhalings-	en	
hart-	en	vaatziekten,	astma,	bronchitis	en	vermin-
derde	longfunctie.	Veel	onderzoeken	leggen	ook	een	
verband	tussen	uitlaatgassen	en	meer	voorkomen	
van	longkanker.	Ook	lawaai	wordt	een	groot	pro-
bleem	in	stedelijke	gebieden.

Veel	West-Europese	landen	introduceren	momen-
teel	milieuvriendelijke	voertuigen	(MVV)	in	stedelijk	
vrachtvervoer.	Overheden	verstrekken	middelen	en	
financiële steun om innovatief goederenvervoer en 
logistieke	concepten,	zoals	MVV‘s	en	nieuwe	voer-
tuigtechnologieën,	te	stimuleren	met	een	combinatie	
van	stimulansen	en	regels.

Milieuvriendelijke	vrachtwagen

Toegangscontrole	voor	voertuigen
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Bild	:	Iveco-Truck	mit	
Euro-4	sichtbar	an	Front	

(Iveco-Disk)

De	belangrijkste	typen	MVV‘s	zijn:	

1.		Alternatieve	brandstoffen	

Onder	meer	LPG,	CNG,	biobrandstoffen	en	
waterstof

De	technologieën	en	brandstoffen	bestaan	reeds,	
maar	moeten	nog	beter	doordringen	tot	de	markt		

2.		Diesel	en	benzine

Europese	emissienormen	voor	vrachtvoertuigen	
verminderen	de	emissie	aanzienlijk

Voertuigen	kunnen	worden	voorzien	van	roet-
filters,	zodat	roetdeeltjes	niet	in	de	atmosfeer	
terechtkomen

►

►

►

►

�.		Elektrische	en	hybride	voertuigen

Elektrische	voertuigen	verminderen	de	geluids-
hinder	en	produceren	geen	uitlaatgassen	

Verschillende	stedelijke	en	nationale	overheden	heb-
ben	het	gebruik	van	MVV‘s	in	stedelijk	goederenver-
voer	aangemoedigd.	Ook	zijn	er	veel	gemeentelijke	
en	nationale	activiteiten	gestart	om	het	gebruik	van	
MVV‘s	in	stedelijk	goederenvervoer	te	stimuleren.	
Nationale	programma‘s	als	het	PIEK-programma	of	
het	Franse	nationale	programma	voor	goederen	in	
steden	bewijzen	dat	nationale	programma‘s	en	steun-
maatregelen	succesvol	kunnen	zijn.

Onderstaande	tabel	toont	de	initiatieven	die	op	het	
gebied	van	MVV‘s	bestaan	of	zijn	getest	in	stedelijk	
goederenvervoer.

►
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Initiatieven

Informele	partnerschappen:	stedelijke	overhe-
den,	vervoerders	en	bedrijven	in	de	stad	hebben	
gezamenlijk	duurzame	oplossingen	ingevoerd	
op	basis	van	een	milieuvriendelijker	vorm	van	
stedelijk	goederenvervoer		

Belastingvoordelen	bij	gebruik	van	MVV‘s,	alter-
natieve	brandstoffen	en	installatie	van	moderne	
filtertechnologie op dieselvoertuigen	
	

	

�.	 Goederenvervoerders	die	MVV‘s	hebben	
gebruikt	voor	leveringen	in	de	stad,	vaak	als	
onderdeel	van	onderzoeksprojecten	die	worden	
medegefinancierd door overheden	
	
	

4.	 Speciale	toestemming	voor	toegang	tot	delen	
van	het	stedelijk	gebied	(winkel-	en	zakendistric-
ten),	voor	voertuigen	die	voldoen	aan	bepaalde	
emissienormen	
	

5.	 Programma‘s	voor	rekeningrijden	met	kortingen	
en	vrijstellingen	voor	vracht-/bestelwagens	die	
voldoen	aan	bepaalde	emissienormen	

�.	 Financiering	van	innovatieve	onderzoekspro-
jecten	en	–proeven	op	het	gebied	van	stedelijk	
goederenvervoer	met	MVV‘s

1.

2.

MVV-initiatieven	in	stedelijk	goederenvervoer

Voorbeelden	

PIEK-	en	DEMO-programma	in	Nederland;	nacht-
leveringen	met	stille	voertuigen	en	apparatuur	in	
Barcelona		
	
	

Lagere	belasting	voor	vrachtvoertuigen	die	vol-
doen	aan	vereiste	emissiecriteria	in	het	Verenigd	
Koninkrijk	en	Frankrijk	
Lagere	belasting	voor	alternatieve	brandstoffen	in	
bijv.	het	Verenigd	Koninkrijk,	Frankrijk	en	Zwitser-
land	

Hermes	Logistik	Gruppe	in	Duitsland
La	Petite	Reine	in	Frankrijk
L’Oreal	/Gefco/EDF-experiment	met	elektrische	
voertuigen
Monoprix	/GEODIS-experiment	met	CNG-voer-
tuigen	

Milieuzoneprogramma	in	Zweden
ELCIDIS-project	in	stedelijk	consolidatiecentrum	
La	Rochelle	in	Frankrijk	(elektrische	voertuigen)
Kopenhagen-experiment	in	Denemarken
CUDE-project	in	Malaga,	Spanje	

Congestieheffing	Londen
verkeersbelasting	vrachtwagens	(LSVA)	Zwitser-
land	

Nationaal	programma	Marchandises	en	Ville	in	
Frankrijk	(experimenten	met	elektrische	en	CNG-
voertuigen	in	Franse	steden	met	financiële	steun	
van	ADEME)
Experiment	met	groene	vrachtwagens	met	finan-
ciële	steun	van	ADEME	en	promotionele	steun	
van	de	stad	Parijs

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►
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1.		Er	zijn	nog	diverse	obstakels	voor	een	breder	ge-	
	 bruik	van	MVV‘s.	De	belangrijkste	faalfactoren		
	 zijn:	

hogere	operationele	kosten;

lage	capaciteit/volume	van	elektrische	voertuigen;

onvoldoende	laadstations;

betrouwbaarheidsproblemen	en	defecten,	waar-
door	veel	onderhoud	nodig	is.

	
2.  De meeste MVV-projecten krijgen financiële  
	 steun	van	overheden.

�.		 Particuliere	bedrijven	veranderen	hun	wagenpark		
	 alleen	als:	

er	een	duidelijk	financieel	voordeel	is;

er	voldoende	stations	met	alternatieve	brandstof-
fen	zijn;

er	marketingvoordelen	zijn;

er	een	sterke	commitment	van	het	bedrijf	voor	het	
milieu	is;

passende	voertuigen	beschikbaar	zijn.

►

►

►

►

►

►

►

►

►

4.	 Ook	hangt	een	succesvolle	bevordering	van	
MVV‘s	vaak	af	van	randvoorwaarden	als:	

emissie-	en	milieuregels	en	–normen;

prikkels	(belastingvermindering);	

beschikbaarheid	van	een	netwerk	van	laadstati-
ons;

individuele	vervoersstrategie	en	de	inzet	van	
voertuigen;

Uit	een	combinatie	van	prikkels	en	beperkingen,	
zoals	gebruikt	door	overheden	in	Duitsland,	Frankrijk,	
Nederland	en	andere	Europese	landen,	blijkt	dat	er	
ontwikkelingen	gaande	zijn	op	het	gebied	van	MVV‘s.	
Maar	alleen	als	de	bedrijfskosten	en	de	betrouwbaar-
heid	van	MVV‘s	vergeleken	met	traditionele	brand-
stoftechnologieën	verbeteren,	zullen	ze	op	grote	
schaal worden ingevoerd. Overheidsfinanciering en 
steunmaatregelen	kunnen	het	gebruik	van	MVV‘s	
stimuleren.

►

►

►

►

Emissievrije	omgeving
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Handhaving

Onder	handhaving	vallen	activiteiten	van	overheden	
om	ervoor	te	zorgen	dat	weggebruikers	verkeerswet-
ten	en	-voorschriften	naleven.	Handhaving	kan	alleen	
plaatsvinden	op	basis	van	wettelijke	regels	die	de	
mogelijkheid	bieden	overtreders	te	straffen.	Bepaal-
de	beleidsmaatregelen	op	het	gebied	van	stedelijk	
goederenvervoer	zijn	adviserend,	terwijl	andere	een	
wettelijke	verplichting	inhouden.
	
1.	 Adviesmaatregelen	geven	chauffeurs	een	moge-	
	 lijke	gedragslijn	in	overweging,	maar	ze	hoeven		
	 deze	niet	te	volgen,	zodat	handhaving	niet	nodig		
	 is.

2.	 Wettelijke	maatregelen	worden	ingevoerd	om	er	
	 voor	te	zorgen	dat	chauffeurs	zich	ernaar	gedra-	
	 gen.	

Veel	verkeersregels	vereisen	handhaving	om	te	
voorkomen	dat	chauffeurs	ze	negeren.	Dit	geldt	met	
name	voor	regels	inzake	toegang	en	laden,	snelheid	
en	verplichte	routes	voor	vrachtverkeer.	De	handha-
ving	van	verkeersregels	kan	echter	heel	duur	zijn.	
Bovendien	zien	instanties	die	verantwoordelijk	zijn	

voor	de	handhaving,	dit	soms	niet	als	een	prioriteit.	
Van	oudsher	impliceert	handhaving	patrouillerende	
politieagenten	op	straat.	Dit	is	echter	aan	het	veran-
deren:	

In	sommige	landen	is	de	handhaving	van	be-
paalde	verkeersregels	overgenomen	door	de	
stedelijke	overheden,	die	daarmee	veel	inkom-
sten	kunnen	verwerven	voor	investeringen	in	het	
vervoer.	

Er	wordt	in	toenemende	mate	technologie	ingezet	
voor	de	handhaving	(zoals	camera‘s	langs	de	weg	
en	databases).

De	tabel	laat	zien	welke	punten	ten	aanzien	van	
handhaving	in	overweging	moeten	worden	genomen	
bij	de	ontwikkeling	van	goederenvervoersmaatrege-
len	in	een	stedelijk	gebied.	

►

►

Politiecontrole
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Punten	van	overweging	m.b.t.	handhaving	
bij	de	ontwikkeling	van	goederenvervoers-
maatregelen	in	steden

Het	is	erg	belangrijk	om	al	in	het	begin	over	hand-	
	 having	na	te	denken,	omdat	dit	een	essentiële	rol		
	 kan	spelen	bij	het	kiezen	van	de	beste	maatregel.		
	

Waar	mogelijk	moeten	vrachtverkeerssystemen		
	 zo	worden	ontworpen	dat	er	zo	min	mogelijk		
	 handhaving	nodig	is.		

Vrachtvervoersmaatregelen	die	geen	actieve		
	 handhaving	vereisen	(zoals	adviesroutes,	breed-	
	 tebeperkingen,	paaltjes	en	andere	barrières)	zijn		
	 veel	goedkoper	dan	die	welke	wel	gehandhaafd		
	 moeten	worden.	

Effectieve	handhaving	van	verkeersregels	kan		
	 er	veel	aan	bijdragen	dat	chauffeurs	de	regels		
	 naleven,	maar	kan	erg	duur	zijn.	

Technologische	oplossingen	maken	effectieve		
	 handhaving	mogelijk	zonder	dat	veel	patrouille-	
	 rend	personeel	nodig	is.			

1.

2.

�.

4.

5.

Verkeersregels	die	in	overleg	met	de	bedrijfstak		
	 worden	opgesteld,	worden	beter	nageleefd.	

Instanties	die	verantwoordelijk	zijn	voor	handha-	
	 ving,	zoals	de	politie,	zouden	in	een	vroeg	sta-	
	 dium	moeten	worden	betrokken	bij	gesprekken		
	 over	systemen	voor	stedelijk	goederenvervoer.	

Het	verstrekken	van	informatie	over	verkeers-	
	 regels	aan	vrachtwagenchauffeurs,	goederenver-	
	 voerbedrijven	en	hun	klanten	kan	de	naleving		
	 ervan	bevorderen.	

Duidelijke	en	nauwkeurige	wegwijzers	moeten		
	 zorgen	voor	een	goed	begrip	van	de	verkeersre-	
	 gels.	

Er	is	toezicht	nodig	op	de	mate	van	naleving	van		
	 de	regels	voor	stedelijk	vrachtverkeer.

�.

7.

8.

9.

10.

Stedelijk	goederenvervoer
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De	laatste	jaren	zijn	op	het	gebied	van	stedelijk	
goederenvervoer	diverse	partnerschappen	gevormd	
tussen	overheid	en	bedrijfsleven.	Om	deze	partner-
schappen	te	laten	slagen,	is	het	nodig	wederzijdse	
voordelen	te	creëren.	Partnerschappen	in	stedelijk	
goederenvervoer zijn gebruikt voor de financiering, 
de	opzet	en	het	beheer	van	infrastructuurprojecten,	
en	voor	de	onderhandeling	over	en	opstelling	van	
randvoorwaarden	en	overeenkomsten	tussen	over-
heid	en	bedrijfsleven.	Een	voorbeeld	van	dergelijke	
partnerschappen	vormen	de	stadslogistieksystemen	
die	de	overheid	in	sommige	landen	begin	jaren	‚90	
sterk	propageerde.	

De	meeste	daarvan	zijn	echter	sindsdien	mislukt,	
omdat	het	rendement	ervan	overschat	werd	en	de	
kritische	massa	voor	te	bundelen	zendingen	voor	
stadsdistributie	nooit	is	bereikt.	De	meeste	projecten	
verdwenen	dan	ook,	of	de	activiteiten	werden	overge-

nomen	door	één	particuliere	exploitant,	waardoor	het	
een	volledig	particuliere	onderneming	werd.	De	les	
die	hieruit	werd	geleerd,	was	dat	partnerschappen	
tussen	overheid	en	bedrijfsleven	die	onvoldoende	
commerciële	voordelen	bieden	(voor	de	bedrijven),	
niet	duurzaam	zijn.	Recentere	pogingen	om	samen-
werkingsverbanden	tussen	overheid	en	bedrijfsleven	
tot	stand	te	brengen	op	het	gebied	van	stedelijk	goe-
derenvervoer	zijn	succesvoller	–	zie	het	voorbeeld	
van	Freight	Quality	Partnerships	in	het	Verenigd	
Koninkrijk	hierna.	

Het	opstarten	en	onderhouden	van	een	dergelijke	
partnerschap	is	natuurlijk	een	ingewikkelde	taak.	
Maar	de	samenwerking	van	beide	partijen	kan	leiden	
tot grote synergie-effecten en efficiencywinst, vooral 
bij	taken	die	niet	tot	de	kerntaken	van	de	overheid	
behoren.

Samenwerking	tussen	
overheid	en	bedrijfsleven
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Binnen	een	coöperatief	partnerschap	wordt	van	de	
(lokale	en	nationale)	overheid	een	verantwoordelijke	
rol	verwacht,	onder	meer	vanwege:	

de	aanpak	van	nadelige	omstandigheden	(bijv.	
congestie	en	luchtvervuiling);

de	afstemming	op	andere	overheidsdoelen,	zoals	
stadsplanning,	regionale	economische	ontwikke-
ling	en	milieubeheer;

grensoverschrijdend	bestuur.

Nationale	en	stedelijke	overheden	betrekken	stede-
lijke	goederenvervoerbedrijven	tot	nu	toe	te	weinig	
bij	de	besluitvorming	en	houden	in	stedelijke	ontwik-
kelingsstrategieën	en	plannen	onvoldoende	rekening	
met	de	belangen	van	het	stedelijk	goederenvervoer.	
De	deelname	aan	de	beleidsvorming	blijft	vaak	be-
perkt	tot	een	enkele	raadpleging.

►

►

►

Voorbeeld	uit	het	Verenigd	Koninkrijk

Een	voorbeeld	van	een	meer	inclusieve	aanpak	komt	
uit	het	Verenigd	Koninkrijk.	Deze	hield	in:	

de	publicatie	van	documenten	waarin	de	vastbe-
slotenheid	van	de	overheid	om	problemen	m.b.t.	
het	stedelijk	goederenvervoer	te	erkennen,	wordt	
weergegeven;

de	aanmoediging	van	stedelijke	overheden	door	
de	nationale	regering	om	meer	aandacht	te	
besteden	aan	goederenvervoer	en	om	overwe-
gingen	van	stedelijke	distributie	en	duurzaamheid	
te	betrekken	bij	lokale	vervoersplannen,	en	om	
Freight	Quality	Partnerships	tot	stand	te	brengen.	

Freight	Quality	Partnerships	(FQP‘s)	

FQP‘s	vormen	een	middel	voor	stedelijke	over-
heden,	bedrijven,	transportbedrijven,	milieugroe-
peringen,	de	lokale	gemeenschap	en	andere	
stakeholders	om	samen	specifieke	goederenver-
voersproblemen	aan	te	pakken.

FQP‘s	bieden	een	forum	voor	beste	praktijken	op	
het	gebied	van	milieugevoelig,	economisch,	veilig	
en	efficiënt	goederenvervoer.

FQP-partners	wisselen	informatie	en	ervaringen	
uit	en	starten	projecten	betreffende	stedelijk	
goederenvervoer.

Veel	lokale	overheden	in	het	Verenigd	Koninkrijk	
hebben	FQP‘s	gevormd.	

Naast	de	FQP‘s	in	het	Verenigd	Koninkrijk	is	kortge-
leden	in	Parijs	een	distributiepartnerschap	opgericht.

►

►

►

►

►

►
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Actiepunten voor stadsplanologen vóór oprich-
ting FQP 

Ontwikkel	via	raadpleging	een	distributiestrate-
gie	

Bedenk	hoe	een	FQP	kan	helpen	uw	distributie-
strategie	te	verwezenlijken	

Propageer	de	voordelen	van	het	FQP	—	intern	
om	u	te	verzekeren	van	de	benodigde	steun	en	
extern	om	partners	aan	te	trekken

	

Actiepunten voor oprichting FQP 

Stel	begindoelen	met	tijdschema	vast	die	speci-
fiek, meetbaar, bereikbaar en realistisch zijn	

Wijs	een	Freight	Champion	aan	die	binnen	de	
dienst	verantwoordelijk	is	voor	het	FQP		

Zoek	en	werf	partners	die	u	helpen	uw	doelstel-
lingen	te	bereiken	

Stel	de	managementstructuur	van	het	FQP	vast,	
inclusief	een	voorzitter	en	een	secretaris.	

Bepaal	wanneer,	waar	en	hoe	vaak	u	bijeenkomt	

Zoek financieringsbronnen en de vereiste steun	

7.	 Probeer	mogelijke	problemen	voor	te	zijn

1.

2.

�.

1.

2.

�.

4.

5.

�.

Actiepunten voor ontwikkeling FQP-plan	

1. Identificeer problemen en vergaar de benodigde 
informatie	om	de	precieze	aard	ervan	te	verdui-
delijken 

2.	 Beoordeel	de	verschillende	oplossingen	en	
bereik	consensus	over	wat	moet	worden	gedaan	

�.	 Stel	een	actieplan	met	tijdschema	op	voor	het	
realiseren	van	de	oplossingen,	waarin	wordt	
vastgesteld	wie	wanneer	waar	verantwoordelijk	
voor	is	

Actiepunten voor het gaande houden FQP	

Bedenk	hoe	u	de	interesse	kunt	vasthouden	en	
de	vaart	erin	kunt	houden	

Zoek	de	publiciteit	om	het	partnerschap	en	zijn	
activiteiten	te	promoten	

Houd	continu	toezicht	op	de	voortgang,	de	op-
brengsten	en	resultaten

Bron:	Ministerie	van	Verkeer,	Verenigd	Koninkrijk,	200�

1.

2.

�.

De	tabel	toont	de	aanbevolen	actiepunten	voor	het	oprichten	van	een	FQP	in	het	Verenigd	Koninkrijk

Aanbevolen	actiepunten	voor	oprichting	van	een	Freight	Quality	Partnership	
in	het	Verenigd	Koninkrijk
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DEEL	II:	Het	eindtraject

Definitie eindtraject	

De	supply	chain	

De	goederen	bij	de	klant	krijgen	

Technologie	en	telematica	in	logistiek	
voor	het	eindtraject

1.

2.

�.

4.

Leidraad	voor	oplossingen	voor	het	
eindtraject	

Voor-	en	nadelen	van	oplossingen	voor	
het	eindtraject

Gevolgen	van	oplossingen	voor	het	eind-
traject	voor	stadsverkeer

Stadsplanning	en	regelgeving	m.b.t.	op-
lossingen	voor	het	eindtraject

Succes-	en	faalfactoren

5.

►

►

►

►
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Telewinkel-callcenter

Definitie van het eindtraject

Telewinkelen	via	e-commerce

Het	gebruik	van	e-commerce	en	andere	verkoop	
op	afstand	neemt	in	veel	Europese	landen	snel	toe.	
Mintel	schat	de	totale	telewinkelmarkt	in	Europa	
in 2003 op € 67,2 miljard (zo‘n 3,6% van de totale 
detailverkoop).	Hierin	zijn	opgenomen	aankopen	van	
producten	van	e-commerce	bedrijven	(online	verkoop	
van	winkeliers	met	winkel,	postorderbedrijven	met	
online	catalogi	en	internet-handelaren),	postorderbe-
drijven	en	direct	sales.	(De	aankoop	van	producten	
van	andere	consumenten	en	de	aankoop	van	goe-
deren	in	winkels	die	thuis	worden	bezorgd,	zijn	hierin	
niet	opgenomen.)	Bijna	driekwart	van	alle	Europese	
telewinkel	verkopen	vindt	plaats	in	Duitsland,	het	
Verenigd Koninkrijk en Frankrijk (bijna € 50 miljard 
omzet	in	200�).	

Bron:	Mintel,	2005

Telewinkelen	in	Europa,	omzet	in	%	van	totale	detailverkoop,	200�
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E-commerce	is	het	snelst	groeiende	deel	van	de	
telewinkelmarkt	en	dat	zal	naar	verwachting	in	de	
komende	jaren	zo	blijven.	Verkopen	uit	e-com-
merce	vertegenwoordigden	in	200�	ongeveer	
25%	van	de	omzet	van	de	Europese	telewinkel-
markt	en	bestonden	uit	online	verkopen	door	
winkeliers	met	een	winkel,	postorderbedrijven	met	
online	catalogi	en	internet-handelaren.

Verkopen	uit	e-commerce	als	percentage	van	de	
telewinkelmarkt	varieerden	in	200�	aanzienlijk	
tussen	de	Europese	landen,	uiteenlopend	van	4%	
in	Hongarije	tot	42%	in	Denemarken.	

De	omvang	van	de	andere	onderdelen	van	de	
telewinkelmarkt	(traditionele	catalogus/postorder-	
en	direct-sale	markten)	blijft	gelijk	of	daalt	in	de	
meeste	Europese	landen.

►

►

►

Beperkte	ruimte	in	stadscentra

Belangrijkste	problemen	bij	oplossingen	
voor	het	eindtraject

1.			Uit	een	Brits	onderzoek	uit	2005	blijkt	dat:	

Fminder	dan	12%	van	de	online	winkeliers	klanten	
een	bezorgdag	laat	kiezen;

slechts	20%	op	zaterdag	bezorgt;

95%	van	de	online	winkeliers	de	bezorging	niet	
garandeert.	

2.	 Onderzoek	in	het	Verenigd	Koninkrijk	heeft	aan-	
	 getoond	dat	in	meer	dan	50%	van	de	huizen	9.00		
	 en	1�:00	uur	niemand	aanwezig	is	(als	gevolg	van		
	 het	toenemende	aantal	eenpersoons-	en	twee-	
	 verdienerhuishoudens).	Standaard	levertijden	lig-	
	 gen	tussen	8.00	en	17.00	uur.	

3.   Dit leidt tot een flink aantal mislukte leveringen 
	 (vaak	een	op	de	vijftien).	

►

►

►

4.	 Pogingen	tot	leveren	tijdens	afwezigheid	van	de		
	 klant	leiden	tot:	

de	noodzaak	nogmaals	langs	te	gaan;

hogere	bedrijfskosten	dan	noodzakelijk;

een	slecht	imago	voor	zowel	de	leverancier	als	de	
bezorgdienst.	

5.			Mislukte	levering	op	de	afgesproken	tijd	kan	ten		
	 koste	gaan	van	vervolgaankopen.	

�.		Mislukte	leveringen	zijn	hinderlijk	voor	klanten.	
	 In	een	recent	Brits	onderzoek	gaf	�8%	van	de		
	 klanten	die	gestopt	waren	met	telewinkelen,	aan		
	 dat	lastige	of	onbekende	levertijden	daarbij	een		
	 factor	vormden.	�9%	van	deze	klanten	zei	dat	dit		
	 mede	kwam	doordat	ze	zelden	thuis	waren.

►

►

►
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Voordelen voor de klant	

Grotere	productkeuze	en	prijsvergelijking	

Mogelijkheid	niet	lokaal	verkochte	goederen	te	
verkrijgen

Handig	voor	omvangrijke	en	zware	goederen	

Handig	voor	mensen	met	mobiliteitsproblemen	
door	handicap	of	zonder	vervoermiddel

Tijdsbesparing	

Vierentwintig	uur	per	dag	kunnen	bestellen

Aantrekkelijk	voor	mensen	die	niet	graag	winkelen

►

►

►

►

►

►

►

Voordelen voor de detaillist	

Verkoop	zonder	geografische	beperkingen

Kostenbesparing	door	vervanging	van	“fysieke”	
winkel	door	een	website	of	catalogus

Algemene	kostenbesparing	dankzij	eenvoudiger	
supply	chain

Realtime	prijzen	(vóór	levering)

Betere	marketingmogelijkheden

►

►

►

►

►

Voordelen	van	telewinkelen	voor	klanten	en	detaillisten



41

Definitie van het eindtraject

Het	“eindtraject”	(levering	tot	aan	huis)	is	het	logis-
tieke	element	van	de	uitvoering	van	e-commerce	
transacties	met	de	consument	(zowel	bedrijf-naar-
consument	als	consument-naar-consument),	andere	
aankopen	op	afstand	via	postorder,	direct	sale,	
verkoop	via	tv,	en	leveringen	van	winkels.	

1.			Leveringen	kunnen	worden	gedaan	aan:	

het	huis	van	de	klant,
de	werklocatie	van	de	klant,
aflever-/bezorgboxen,	
ophaalpunten,
kluisbanken.		

2.			Bij	de	meeste	leveringen	gaat	het	om:	

pakjes	en	pakketjes	(bijv.	boeken,	cd‘s,	kleding	en	
schoeisel,	sieraden),
grote	stukken	(bijv.	meubels,	witgoed,	andere	
grote	elektrische	apparaten),
levensmiddelen.

�.			De	meeste	leveringen	worden	gedaan	door	één	
persoon,	maar	voor	grote	stukken	kunnen	twee	
personen	nodig	zijn.

►

►

►

►

►

►

►

►

Vergeleken	met	“traditionele”	distributiekanalen	heb-
ben	“leveringen	tot	aan	huis”	twee	basiskenmerken:	
de	meeste	laten	tussenpersonen	weg	en	onder-
houden	direct	zakelijk	contact	met	de	consument;	
nog	belangrijker	is	echter	dat	ze	een	supply	chain	
ontwikkelen	via	welke	elke	klant	een	“personalised	
product”	kan	bestellen.	Inkorting	van	de	supply	chain	
en	levering	van	diensten	met	toegevoegde	waarde	
kunnen	de	kwaliteit	en	prijs	van	het	product	sterk	
beïnvloeden.

Nieuwe	verkoopkanalen	en	de	bijbehorende	logis-
tieke	systemen	hebben	grote	gevolgen	voor:	

orderverzameling,	vanouds	uitgevoerd	door	de	
klanten	in	de	winkel,	wordt	nu	gedaan	door	de	
detaillist	(met	als	resultaat	een	overgang	van	een	
ophaalsysteem	naar	een	bezorgsysteem);

nieuwe	zakelijke	relaties	(logistiek	wordt	de	be-
langrijkste	interface	tussen	detaillist	en	klant);

nieuwe	bezorgstructuren	(de	omvang	van	zendin-
gen	verandert	van	grote	ladingen	in	individuele	
pakketten);

Dit	alles	heeft	geleid	tot	een	sterkere	fragmentatie	
van	bestellingen	en	leveringen.

►

►

►

►
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De	supply	chain

De	fysieke	distributie	van	goederen	is	een	kritische	
succesfactor	van	het	bedrijfsmodel	voor	het	eindtra-
ject.	

Deel van supply chain

Orderverzameling	/	distributiekanaal

Organisatie	vervoer

Consolidatie	bezorging

Afspraken	voor	bezorging	bij	klant

Bezorgpunt

Opties	

Via	speciaal	pickingcentrum	
Via	winkel	

Intern	met	eigen	voertuigen	
Extern	met	logistieke	dienstverlening	van	buitenaf	

Goederen	van	één	bedrijf	in	vracht-/bestelwagen
Goederen	van	meer	bedrijven	in	vracht-/bestel-
wagen		

Afspraak	vooraf	met	klant	over	dag
Afspraak	vooraf	met	klant	over	dag	en	tijd
Geen	afspraak	over	tijd/dag	met	klant	

Bezorging	in	aanwezigheid	klant
Aflever/bezorgbox	thuis
Kluisbanken
Ophaalpunten	

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

Zoals	de	tabel	laat	zien,	zijn	er	diverse	opties	voor	de	
verschillende	delen	van	de	supply	chain:
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Gangbare	supply	chains	voor	het	laatste	traject

Het	beginpunt	van	alle	leveringen	tot	aan	huis	is	een	
magazijn of een eShop-fulfilmentcentrum. Er zijn 
verscheidene	mogelijkheden	waarlangs	goederen	de	
eindgebruiker	kunnen	bereiken.		

Vanaf	het	eShop-fulfilmentcentrum	worden	eigen	
voertuigen	of	netwerkstructuren	en	voertuigen	
van	derden	gebruikt.	Meestal	worden	goederen	
naar	een	regionaal	distributiecentrum	gebracht	
voordat	ze	worden	bezorgd	bij	de	klant.	

Een	combinatierit	kan	beginnen	bij	een	eShop-
fulfilmentcentrum	of	bij	een	lokaal	distributiecen-
trum.	Overlading	vindt	vaak	in	de	stad	of	dichtbij	
de	stadsgrens	plaats.	Meestal	wordt	voor	de	
laatste	fase	overgeladen	van	vrachtwagens	op	
bestelwagens.

In	sommige	systemen	worden	eShop-activiteiten	
gescheiden	van	activiteiten	m.b.t	het	eindtraject.	
Bestellingen	worden	van	verschillende	detaillisten	
en	eShop-fulfilmentcentra	naar	een	verzamelcen-
trum	gebracht.	Van	daar	vindt	de	eindbezorging	
aan	ophaalpunten	plaats	of	worden	bestellingen	
naar	regionale	distributiecentra	gebracht.	

►

►

►

Bezorging	kan	ook	plaatsvinden	via	een	winkel	
waar	bestellingen	worden	afgeleverd	vanuit	een	
detailhandelsdistributiecentrum.	Levering	aan	de	
klant	vindt	plaats	met	eigen	voertuigen	of	voertui-
gen	van	derden.

Als	de	levering	wordt	gedaan	aan	een	ophaal-
punt	of	kluisbank,	moet	de	klant	daar	eventueel	
naartoe	om	zijn	goederen	op	te	halen	(hoewel	
exploitanten	extra	reistijd	zo	beperkt	mogelijk	zul-
len	houden).	

Soms	haalt	de	klant	zijn	goederen	op	bij	een	
winkel	of	het	lokale	distributiecentrum.	Meestal	
worden	goederen	echter	bij	de	klant	afgeleverd	
met	vracht-/bestelwagens.	

Hierna	zal	gedetailleerder	worden	ingegaan	op	de	
distributie/verzameling	van	goederen.

►

►

►

►

Fabrikant

eShop-
fulfilmentcentrum

Magazijn

Ophaalpunt/
kluisbank Huis

Winkel

Winkel

Regionaal	
distributie-
centrum
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De goederen bij de klant afleveren

Bezorgsystemen	in	aanwezigheid	klant

	Bezorging	in	aanwezigheid	klant	(waarbij	de	klant	
de	zending	in	ontvangst	moet	nemen)	is	nog	
steeds	het	meest	gebruikte	type	thuisbezorging.

Bezorging	van	levensmiddelen	vindt	gewoonlijk	
op	een	vooraf	afgesproken	dag	binnen	een	be-
paald	tijdsvenster	plaats,	vanwege	de	bederfelijk-
heid	van	de	goederen.

Soms	betaalt	de	klant	expliciet	voor	de	bezor-
ging,	in	andere	gevallen	zijn	alleen	bezorgkosten	
verschuldigd	voor	goederen	met	een	waarde	
beneden	een	bepaalde	drempel.

Bezorging	van	grote	artikelen	(bijv.	meubels	en	
witgoed)	vindt	doorgaans	op	een	afgesproken	
dag	en	binnen	een	bepaald	tijdsvenster	plaats,	
omdat	deze	bezorgingen	door	twee	bezorgers	

►

►

►

►

duur	zijn.

Bezorgsystemen	buiten	aanwezigheid	klant

Voor	bezorgingen	buiten	aanwezigheid	klant	hoeft	
de	klant	niet	aanwezig	te	zijn	om	de	zending	in	
ontvangst	te	nemen.

Een	dergelijke	bezorging	kan	plaatsvinden	bij	
de	woning	van	de	klant	of	op	een	andere	locatie	
nabij	diens	woning,	werkplek	of	andere	locatie	die	
de	klant	regelmatig	bezoekt.

Kleine	producten	die	door	de	brievenbus	kun-
nen	of	in	postbussen	passen	en	waarvoor	geen	
ontvangstbewijs	nodig	is,	kunnen	worden	bezorgd	
ongeacht	of	de	klant	op	het	moment	van	bezor-
ging	thuis	is.

►

►

►
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Afleverboxen

Vast	bevestigd	aan	de	buitengevel	van	de	woning	
van	de	klant.

Toegang	tot	de	box	via	een	elektronische	code	of	
sleutel.

De	klant	kan	via	mobiele	telefoon	of	e-mail	van	de	
bezorging	in	kennis	worden	gesteld.

Wordt	doorgaans	gebruikt	voor	pakketten,	maar	
kan	ook	worden	gebruikt	voor	voedingsmiddelen	
als	de	boxen	temperatuurregeling	hebben.

Bezorgboxen

Een	groep	boxen	van	een	detaillist	of	het	bezorg-
bedrijf.

Worden	bij	het	distributiedepot	gevuld	met	goe-
deren.

Bij	de	klant	thuis	worden	ze	tijdelijk	met	een	slot	
op	een	veilige	plaats	aan	de	gevel	van	de	woning	
bevestigd.

Lege	boxen	of	boxen	met	geretourneerde	goe-
deren	worden	door	het	bezorgbedrijf	opgehaald	
in	een	aparte	ophaalronde	of	bij	de	volgende	
bezorging.

►

►

►

►

►

►

►

►

Deze	producten	worden	vaak	bij	de	klant	bezorgd	
door	bestaande	nationale	postnetwerken	en	
koeriersnetwerken	(zowel	nationaal	als	internati-
onaal).

Als	een	ontvangstbewijs	nodig	is,	mogen	goede-
ren	worden	afgegeven	bij	een	buur	of	worden	ze	
op	een	latere	datum	opnieuw	aangeboden.

Recent	hebben	logistieke	ondernemingen	alterna-
tieve	bezorgoplossingen	ontwikkeld	om	het	aantal	
mislukte	bezorgingen	en	de	hoge	kosten	van	
mislukte	thuisbezorgingen	in	aanwezigheid	klant	
te	verlagen.

Voorbeelden	van	bezorgsystemen	buiten	aanwe-
zigheid	van	de	klant	bij	de	klant	thuis	zijn:

 - afleverboxen
	 -	 bezorgboxen
	 -	 gecontroleerde	toegangssystemen	

	Voorbeelden	van	bezorgsystemen	buiten	aanwe-
zigheid	van	de	klant	anders	dan	bij	de	klant	thuis	
zijn:

	 -	 ophaalpunten
	 -	 kluissystemen	

►

►

►

►

►
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DHL-Packstation,	Duitsland

Gecontroleerde	toegangssystemen

De	bezorger	krijgt	toegang	tot	een	afgesloten	
ruimte	waar	hij	de	goederen	kan	achterlaten.

Er	kan	zich	een	sleutel	bevinden	in	een	afgeslo-
ten	eenheid	op	een	locatie	waartoe	het	bezorg-
personeel	toegang	heeft.

De	bezorger	voert	in	deze	eenheid	een	toegangs-
code	in,	neemt	de	sleutel	uit,	opent	de	bezorglo-
catie	en	laat	de	goederen	achter.

►

►

►

Ophaalpunten
											

Gebaseerd	op	bezorging	van	de	goederen	op	
andere	locaties	dan	de	woning	van	de	klant.

Mogelijke	locaties	zijn	het	dichtstbijzijnde	post-
kantoor,	een	buurtwinkel	of	een	benzinestation.

Vaak	ruime	openingstijden.

De	goederen	worden	bij	het	ophaalpunt	bezorgd	
door	de	detaillist	of	diens	vervoerder.

De	klant	krijgt	bericht	dat	de	bestelling	kan	wor-
den	opgehaald.

Klanten	kunnen	met	het	ophaalpunt	afspreken	dat	
de	goederen	bij	hen	thuis	worden	bezorgd.

Ophaalpunten	leiden	tot	minder	bezorglocaties	en	
een	hogere	bezorgdichtheid.

►

►

►

►

►

►

►
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Voorbeeld	van	ophaalpunten:	Kiala

Kiala	biedt	ophaalpunten	voor	detaillisten	op	grote	
afstand	of	e-commerce	shops	voor	non-food	produc-
ten	in	België,	Luxemburg,	Nederland,	Frankrijk	en	in	
de	toekomst	het	Verenigd	Koninkrijk.

Kiala	heeft	een	netwerk	van	ophaalpunten	(Kiala-
punten)	opgezet	waar	klanten	hun	pakjes	kunnen	
ophalen,	betalen	en	retourneren.

De	transporten	tussen	de	detailhandelmagazij-
nen,	pickpoints	en	Kiala-punten	zijn	georgani-
seerd.

Er	zijn	twee	hoofdnetwerken:	een	consumentge-
richt	netwerk	en	een	zakelijk	netwerk	voor	tijdskri-
tische	leveringen	voor	expreskoeriers,	vertegen-
woordigers	en	technici	in	de	buitendienst.

►

►

►

De	klant	kan	kiezen	bij	welk	punt	hij/zij	een	zen-
ding	wil	ophalen.	Zodra	de	zending	bij	het	punt	is	
bezorgd,	krijgt	de	klant	via	SMS	of	een	callcenter	
bericht	dat	de	goederen	kunnen	worden	opge-
haald.

De	toepassing	beheert	ook	de	gegevensstromen	
van	en	naar	de	eindgebruikers,	direct-salebedrij-
ven,	ophaalpunten	en	vervoerspartners.	State-
of-the-art	technologie	vermindert	de	kosten	en	
vergroot	de	efficiëntie.

De	klant	kan	zijn/haar	pakket	volgen	op	de	web-
site	van	Kiala.

►

►

►

Kluisbanken	

Kluisbanken	zijn	groepen	afleverboxen	(kluizen).

Kluisbanken	zijn	vergelijkbaar	met	ophaalpunten	
in	de	zin	dat	niet	elke	klant	er	een	op	zijn	terrein	
heeft	staan.

	

Ze	bevinden	zich	in	appartementenblokken,	op	
werkplekken,	in	parkeergarages,	op	spoorweg-
stations	enz.

Om	het	gebruik	te	optimaliseren	hebben	klanten	
vaak	geen	eigen	kluis.	De	kluizen	hebben	een	
elektronisch	slot	met	variabele	openingscode	en	
kunnen	zo	op	verschillende	dagen	door	verschil-
lende	klanten	worden	gebruikt.

►

►

►

►

Kunnen	voor	één	bezorgbedrijf	zijn	of	door	ver-
scheidene	bedrijven	worden	gebruikt.

Klanten	kunnen,	wanneer	hun	zending	is	bezorgd,	
een	bericht	ontvangen	met	het	nummer,	de	loca-
tie	en	de	openingscode	van	de	kluis.

Bij	kluisbanken	zorgt	de	klant	zelf	voor	het	laatste	
stukje	van	de	reis.	Kluisbanken	zijn	echter	zo	ge-
legen	dat	de	reistijd	voor	de	klant	zo	kort	mogelijk	
is.

►

►

►
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DHL	Packstation

Voorbeeld	van	kluisbanken:	Packstation

Packstation	is	een	systeem	van	Deutsche	Post.

Biedt	consumenten	en	bedrijven	7	dagen	per	
week,	24	uur	per	dag	toegang	tot	hun	pakketten.

Klanten	krijgen	een	PIN-code,	een	internetwacht-
woord	en	een	CD-ROM	met	stadsplattegronden	
waarop	alle	Packstation	locaties	staan	aangege-
ven.

Het	systeem	is	ook	bruikbaar	voor	retourzendin-
gen.

Klant	krijgt	via	e-mail	en/of	SMS	bericht	van	
levering.

Pakjes	worden	maximaal	negen	kalenderdagen	
vastgehouden.

►

►

►

►

►

►

Momenteel	zijn	twee	typen	in	gebruik:	
-				een	statisch	systeem,	vergelijkbaar	met	baga

	 	 gekluizen	op	stations,	
-			systemen	zonder	kluizen	met	een	roterende

	plaat.	

Geschikt	voor	pakketten	van	max.	�0	x	�5	x	�5	
cm.

In	2001	in	Duitsland	geïntroduceerd	in	Dortmund	
en	Mainz.

Eind	2005	had	DHL	meer	dan	�00	systemen	
in	90	steden	staan,	die	door	meer	dan	�00.000	
geregistreerde	klanten	waren	gebruikt.

Nationale	dekking	verwacht	voor	eind	2007.

Grote	bedrijven	(o.a.	BASF,	Microsoft,	Siemens	
Medical	Services	en	SAP)	hebben	op	hun	terrein	
kluisbanken	voor	persoonlijke	pakjes	voor	werk-
nemers	die	anders	via	hun	postkamers	zouden	
gaan.

►

►

►

►

►

►

Zie	de	tabel	voor	de	kenmerken	van	de	verschillende	bezorgsystemen.
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Wie doet laatste stuk?

Klant aanwezig?

Producttypen

Mislukte bezorgingen

Bezorgvenster

Tijdstippen voor 

ophalen goederen

Ophaalperiode voor 

klant

Aflevertijd

Initiële investering

Bezorgkosten

Mogelijke operationele 

problemen

Potentiële reductie 

voertuigactiviteit t.o.v. 

bezorging in aanwe-

zigheid klant 

Bezorging in 

aanwezigheid 

klant

Bezorgbedrijf

Ja

Alle

Veel

Vaste	

levertijden

N.v.t.

Geen

Lang

Laag

Hoog

Grote	kans	op	

mislukking.	

Slechte	benut-

ting	voertuigca-

paciteit

-

Aflever-/

Bezorgbox

Bezorgbedrijf

Nee

Pakjes,	

boodschappen

	

Vrijwel	geen

Werktijden	

bezorgbedrijf

24	uur

Heel	kort

Kort	/	Kort,	

maar	lege	moeten	

worden	opgehaald

Hoog-Gemiddeld

Laag

Groot	aantal	boxen	

nodig	/	Boxen	

moeten	worden	

opgehaald

Enige	reductie

Gecontroleerd 

toegangssy-

steem

Bezorgbedrijf

Nee

Pakjes,	

boodschappen

Vrijwel	geen

Werktijden	

bezorgbedrijf

24	uur

Heel	kort

Kort

Gemiddeld

Laag

Klant	bezorgd	

over	veiligheid.	

Geschikte	

bezorglocatie	

nodig

Enige	reductie

Kluisbank

Klant

Nee

Pakjes,	

boodschappen

Vrijwel	geen

Werktijden	

bezorgbedrijf

24	uur

Kort-Lang

Heel	kort

Gemiddeld

Laagst

Klant	moet	rei-

zen	om	zending	

op	te	halen

Grootste	

reductie

Ophaalpunt

Klant

Nee

Pakjes	

Vrijwel	geen

Openingstijden	

ophaalpunt

Openingstijden	

ophaalpunt

Kort-Lang

Heel	kort

Laag-

Gemiddeld

Laagst

Klant	moet	

reizen	om	

zending	op	te	

halen

Grootste	

reductie

Vergelijking	van	de	verschillende	bezorgsystemen
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Technologie	en	telematica	in	logistiek	
voor	het	eindtraject	

ITC	en	telematicaoplossingen	kunnen	veel	bijdragen	
tot efficiëntere processen voor het eindtraject. De 
volgende	ontwikkelingen	kunnen	van	nut	zijn.

Gecomputeriseerde	routeplanning	en	
ritplanning

Systemen	voor	routeplanning	en	ritplanning	kun-
nen	een	reistijdreductie	van	10-15%	opleveren.

Klanten	kunnen	een	exactere	schatting	van	de	
bezorgtijd	krijgen.

Het	percentage	geslaagde	eerste	aanbiedingen	
zal	daardoor	stijgen.

De	bedrijfskosten	kunnen	omlaag.

►

►

►

►

GPS-systemen

Geven	nieuwe	chauffeurs	gedetailleerde	route-
aanwijzingen	tussen	bezorgadressen.

Lossen	probleem	van	lokale	onbekendheid	op,	
zodat	bezorgsnelheid	stijgt	en	de	chauffeur	flexi-
beler	is.

Realtime	verkeersinformatie

Nog	in	kinderschoenen.

Verzamelen	en	verspreiden	van	gegevens	om	
vervoerschema‘s	te	helpen	bijstellen	en	zo	de	
voertuigbenutting	en	het	aantal	geslaagde	eerste	
aanbiedingen	te	maximaliseren.

►

►

►

►
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Radiofrequentie-identificatie (RFID)	

Nog	in	pril	stadium.

Identificatie	voertuigen	en	transiteenheden	is	mo-
gelijk.	In	het	Roergebied	en	in	Nederland	lopen	
proeven.

Updates	vervoerproces	kunnen	aan	elementaire	
productinformatie	worden	toegevoegd	om	klanten	
en	exploitanten	realtime	supply	chain	informatie	
te	verstrekken.

Kinderziekten	(gevoeligheid	lezers,	standaardi-
satie	van	informatie,	toepassingskosten)	nog	niet	
opgelost.

►

►

►

►
Realtime	verkeersinformatie

Leidraad	voor	oplossingen	voor	het	eindtraject	

Bezorging	in	de	voetgangerszone	van	een	stad

Voor-	en	nadelen	van	oplossingen	voor	het	
eindtraject

De	verwachtingen	van	de	verschillende	partijen	in	
het	eindtraject	zijn	hoog.	Er	is	soms	moeilijk	aan	te	
voldoen.	Enerzijds	verwachten	klanten	lagere	prijzen,	
meer	gemak	en	een	ruimer	aanbod,	anderzijds	wil-
len	verkopers	de	kosten	verlagen	en	hun	producten	
beter	in	de	markt	zetten.	De	verdeling	van	kosten	
en	baten	in	de	keten	voor	het	eindtraject	heeft	grote	
gevolgen	voor	het	algemene	succes.	De	tabel	geeft	
de	voor-	en	nadelen	van	de	verschillende	opties	voor	
het	eindtraject	op	het	punt	van	distributiekanalen,	
vervoerwijzen,	bezorging	bij	de	klant	en	gebruik	van	
IT	voor	de	planning	van	vensters	voor	bezorgingen	in	
aanwezigheid	klant.
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Voor-	en	nadelen	oplossingen	voor	het	eindtraject	–	distributiekanaal

Distributiekanaal

Pickingcentrum 
(magazijn/ 
distributiecentrum)

Picking in winkel

Voordelen

Meer	betrouwbaarheid	door	transpa-
rante	voorraad

Schaalvoordelen

Efficiënt	beheer	processen	

Bijna	geen	vaste	kosten	(personeel	
doet	picking)

Lokale	kennis

Flexibeler	beheer

Hogere	servicegraad	(bijv.	in	bezorg-
tijd	of	aanbieden	van	bederfelijke	
waar)

►

►

►

►

►

►

►

Nadelen 

Meer	betrouwbaarheid	door	transpa-
rante	voorraad

Schaalvoordelen

Efficiënt	beheer	processen	
	

	Beheren	van	winkel	en	gelijktijdige	
picking	is	ingewikkelder

Lagere	pickingsnelheid

Risico	uitverkochte	producten

Mogelijk	hinder	voor	klanten	in	winkel

►

►

►

►

►

►

►

Vervoerwijze

Eigen voertuigen 
verzender

Bezorgen door derde

Voordelen

Complete	controle	over	vervoerske-
ten,	bijv.	temperatuurgevoelig

Mogelijkheid	diensten	met	toege-
voegde	waarde

Flexibeler	verzending

Bijdrage	reputatie:	chauffeur	verte-
genwoordigt	bedrijf		
	
Geen	vaste	kosten

► Betere	planning	in	onstabiele	markt

Betere	benutting	voertuigen	

►

►

►

►

►

►

Nadelen 

Hogere	kosten

Goede	benutting	voertuigen	moeilijk	te	
realiseren

Structuren	voor	beheer	eigen	wagen-
park	
	
	
	

Minder	flexibiliteit	en	controle	voor	
detaillist

Geen	direct	contact	met	ontvanger

►

►

►

►

►

Voor-	en	nadelen	oplossingen	voor	het	eindtraject	–	vervoerwijze
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Bezorgpunt

Thuisbezorging in 
aanwezigheid klant

Aflever- & 
bezorgboxen/ 
gecontroleerde 
toegangssystemen 
bij klant thuis

 
Kluisbank/ 
buurtwinkel

Voordelen

	Hoge	servicegraad	

Direct	contact	met	klant		
	
	
	
	
	
	
	
	

Minder	mislukte	aanbiedingen	(voor-
delen	voor	klant	en	bezorger)

Meer	controle	over	planning,	route-
planning	en	bezorgronden

Lagere	bedrijfskosten	voertuig	dan	bij	
bezorging	in	aanwezigheid	klant	
	

Samenvoeging	van	zendingen

Ophalen	op	elk	moment	na	bezorging

►

►

►

►

►

►

►

Nadelen 

	Klant	moet	thuis	zijn

Kosten	tweede	aanbieding	door	mis-
lukte	aanbieding

Geschikte	chauffeurs	met	lokale	geo-
grafische	kennis	nodig

Mogelijk	hogere	bedrijfskosten	voertuig	
door	inzet	kleinere	wagens	dan	bij	be-
zorging	buiten	aanwezigheid	klant		

Kosten	van	boxen/toegangssystemen

Coördinatie	kan	moeilijk	zijn	als	goede-
ren	van	diverse	bedrijven	komen

Bezorgboxen	moeten	worden	opge-
haald

Ruimte	voor	boxen/eenheden	is	beperkt	

Infrastructuurkosten

Klanten	moeten	reizen	voor	ophalen	
goederen

Risico	dat	klant	zending	niet	aanvaardt

Mogelijk	lokaal	meer	verkeer

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

Voor-	en	nadelen	oplossingen	voor	het	eindtraject	–	bezorgpunt
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Informatiestroom

Communiceren met 
klant via tel./tekst/e-
mail voor thuisbezor-
ging in aanwezigheid

Communiceren met 
klant via tekst/e-mail 
voor bezorging bij 
kluisbank/ 
ophaalpunt

Voordelen

Klant	is	thuis

Betrouwbaarder	service

Minder	mislukte	aanbiedingen

Hoge	servicegraad;	feedback

Betrekt	klant	in	planning		

Klant	zal	zending	sneller	ophalen	en	
ruimte	vrijmaken

Betrouwbaarder	service

Stimuleert	gebruik	van	dienst

Betrekt	klant	in	planning

Direct	contact	met	klant;	feedback

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

Nadelen 

Minder	flexibiliteit	in	planning	bezorgin-
gen

Grotere	planningsinspanning	
	
	
	
	
	
	

Grotere	planningsinspanning

Belemmering	voor	klanten	die	onbe-
kend	zijn	met	nieuwere	technologieën

►

►

►

►

Voor-	en	nadelen	oplossingen	voor	het	eindtraject	–	informatiestroom
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Gevolgen	van	oplossingen	
voor	het	eindtraject	op	stadsverkeer	

Stadsverkeer

Oplossingen	voor	het	eindtraject	kunnen	leiden	
tot	minder	ritten	en	minder	voertuigkilometers	
(zowel	goederenvervoer	als	ritten	van	klanten).	
Zo	blijkt	uit	een	Britse	studie	naar	het	kopen	van	
levensmiddelen	dat	als	10-20%	van	het	totale	
aantal	kopers	zou	thuiswinkelen:	

	 -		 de	overstap	van	autoritten	op	meerdere		
	 bezorgingen	door	één	bestelwagen	het	aantal		
	 voertuigritten	met	7-1�%	kan	verlagen,	

	 -	 er	een	aanzienlijke	reductie	van	het	aantal		
	 voertuigkilometers	mogelijk	is	voor	goede-	
	 renstromen	naar	klanten	die	thuiswinkeldien-	
	 sten	gebruiken.					

Elke	reductie	in	voertuigactiviteit	hangt	echter	af	
van:

	 -	 de	efficiëntie	van	de	distributiesystemen,

	 -	 de	vraag	of	klanten	in	plaats	daarvan	andere		
	 autoritten	maken.

Voor	de	dagelijkse	boodschappen	wordt	vaak	
apart	gereden.	Dergelijke	ritten	kunnen	worden	
verminderd	door	een	beter	gebruik	van	nieuwe	
verkoopkanalen	en	thuisbezorging.	Bij	veel	an-
dere	ritten	om	te	winkelen	worden	meerdere	win-
kelbezoeken	en	ook	andere	activiteiten,	zoals	uit	
eten	gaan	of	vrienden	bezoeken,	gecombineerd.	
Daar	is	de	vermindering	van	het	aantal	autoritten	
door	thuisbezorging	mogelijk	kleiner.

►

►

►

Door	tijdsbesparing	krijgen	kopers	die	thuisbe-
zorgdiensten	gebruiken,	tijd	voor	meer	vrijetijdsrit-
ten.

Thuisbezorging	kan	meer	vrachtvoertuigen	in	
woonwijken	brengen	en	negatieve	milieueffecten	
hebben.

Mogelijk	bedienen	verschillende	bedrijven	de-
zelfde	bezorglocatie/klant	met	eigen	voertuigen.

Zware	artikelen,	die	in	zwaardere	voertuigen	
worden	bezorgd	en	dichter	bij	het	uiteindelijke	
bezorgpunt	moeten	komen,	kunnen	dit	probleem	
vergroten.

Het	gebruik	van	kluisbanken	en	ophaalplatforms	
kan	het	aantal	benodigde	autoritten	ook	verho-
gen	als	ze	ongunstig	liggen	ten	opzichte	van	de	
consumentenlocaties.

►

►

►

►

►



5�

Stadsplanning	en	regels	
voor	oplossingen	voor	het	eindtraject

Stadsplanning	

Telewinkels	kunnen	planologen	voor	een	dilemma	
plaatsen.

Ze	kunnen	grote	gevolgen	hebben	voor	de	le-
vensvatbaarheid	van	bestaande	winkelgebieden.

In	of	aan	de	rand	van	stedelijke	gebieden	kunnen	
nieuwe	pickingcentra,	lokale	distributiedepots,	
ophaalpunten	en	kluisbanken	nodig	zijn.	Naar-
mate	de	multi-channel	detailhandel	groeit,	kan	het	
aantal	magazijnen	en	winkels	toenemen.

De	huidige	planologische	richtsnoeren	in	de	
EU	concentreren	zich	op	vermindering	van	het	
autoverkeer	en	concentratie	van	ontwikkeling	in	
bestaande	stedelijke	gebieden.	Er	is	echter	weinig	
beleid	voor	aanpak	van	de	gevolgen	van	nieuwe	
verkoopkanalen	en	thuisbezorging.

►

►

►

►

Regelgeving	

Wetgeving	inzake	producten,	voertuiggebruik	en	
grondgebruik/stadsplanning	kan	relevant	zijn	voor	
oplossingen	voor	het	eindtraject.

Voorbeelden	van	relevante	productwetgeving	zijn:					

	 -	 wetgeving	inzake	voedselhygiëne	en	tempera-	
	 	 tuurbeheersing;	

	 -	 wetgeving	inzake	gevaarlijke	goederen.										

Verkeersvoorschriften	kunnen	relevant	zijn	voor:	

	 -	 de	levertijden	(regels	voor	de	toegang	van		
	 	 voertuigen	tot	straten	en	voor	laden	en	lossen;	

	 -	 de	tijden	waarop	klanten	bij	ophaalpunten		
	 	 goederen	kunnen	halen;	

	 -	 de	grootte	en/of	het	gewicht	van	voertuigen		
	 	 die	voor	thuisbezorgingen	mogen	worden		
	 	 gebruikt.

Wetgeving	voor	grondgebruik	in	steden	kan	het	
onderstaande	reguleren:	

- het aantal en de locatie van fulfilmentvoor- 
	 zieningen	voor	thuisbezorging,	ophaalpunten		
	 en	kluisbanken,

	
	 -	 de	tijden	waarop	voertuigen	voor	thuisbezor-	
	 	 ging	kunnen	worden	ingezet.	

	 -	 Planners	kunnen	ook	beslissen	of	de	ge-	
	 	 meente	een	rol	moet	spelen	in	de	ontwikke-	
	 	 ling	en	exploitatie	van	dergelijke	voorzienin-	
	 	 gen,	en	of	deze	door	een	of	door	meerdere		
	 	 bedrijven	moeten	worden	geëxploiteerd.

►

►

►

►

Vervoer	gevaarlijke	goederen
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Succesfactoren	zijn:

Veel	bedrijven	met	succesvolle	online	activiteiten	
hebben	een	“traditioneel”	bedrijfsmodel	waaraan	
een	“onlinebedrijf”	is	toegevoegd.

Veel	nieuwe	e-commercebedrijven	zijn	na	een	
eerste	“big	bang”	mislukt.

In	elk	Europees	land	hebben	maar	enkele	domi-
nante	marktspelers	de	kennis	en	vaardigheden	
om	oplossingen	voor	het	eindtraject	te	ontwik-
kelen.

Op	een	gebied	waar	de	vraag	moeilijk	is	te	
voorspellen,	moeten	structurele	investeringen	
voorzichtig	worden	gedaan.

De	sleutel	tot	het	succes	van	online	transacties/
transacties	op	afstand	is	een	snelle,	betrouwbare	
en	flexibele	dienst	voor	een	redelijke	prijs.

Wijdvertakte	pakketnetwerken	zijn	voor	sommige	
verzenders	een	succes.

Ophaalpunten	en	kluisbanken	zijn	vooral	veelbe-
lovend	voor	non-food	en	pakketten	van	stan-
daardformaat.

Oog	voor	de	behoeften	van	de	klant	in	een	land	is	
belangrijk.

►

►

►

►

►

►

►

►

Succes-	en	faalfactoren

Faalfactoren	zijn:	

Onvermogen	om	een	acceptabel	investeringsren-
dement	te	realiseren.

Onjuiste	voorspelling	van	de	vraag.

Onvoldoende	omvang	goederenstroom.

Veel	bezorgoplossingen	buiten	aanwezigheid	
klant	kwamen	te	vroeg	of	waren	te	duur.

Specifieke punten voor kleine pakjes

	De	dienstverlening	aan	de	klant	kan	beter/de	
bedrijfskosten	kunnen	omlaag	als	het	aantal	mis-
lukte	eerste	aanbiedingen	daalt	door:	

	 -	 vooraf	een	bezorgtijd	af	te	spreken;	
	 -	 meer	inzet	van	oplossingen	buiten	aanwe-	
	 	 zigheid	klant;
	 -	 de	beloften	voor	bezorgsnelheid	kritisch	te		
	 	 bekijken	om	voertuigbenutting	en	leverbe-	
	 	 trouwbaarheid	te	vergroten.	

Bezorgdiensten	moeten	samen	kansen	identi-
ficeren	om	voertuigbenutting	te	verbeteren	en	
gevolgen	van	hun	activiteiten	voor	het	verkeer	en	
het	milieu	te	beperken.

►

►

►

►

►

►
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Specifieke punten voor voedsel

Thuisbezorging	tijdens	aanwezigheid	klant	zal	
dominant	blijven,	totdat	technische	ontwikkelingen	
het	gebruik	van	bezorgsystemen	buiten	aanwe-
zigheid	klant	voor	voedsel	vergemakkelijken.

Detaillisten	moeten	zoeken	naar	gedeelde	of	ge-
meenschappelijke	fulfilment-	en	bezorgdiensten	
om	de	kosten	te	drukken.

Keuze	tussen	fulfilment	vanaf	de	verkoopvloer	en	
aparte	fulfilmentcentra.

Om	goedkopere	diensten	te	kunnen	bieden	
moeten	detaillisten	proberen	de	werkdruk	op	
piekuren	te	verlagen	door	diensten	innovatief	te	
prijzen,	door	gedeelde	uitvoering	van	diensten	en	
technisch	aanvaardbare	bezorgsystemen	buiten	
aanwezigheid	klant.

►

►

►

►

Specifieke punten voor grote artikelen

De	invoering	van	gedeelde	uitvoering	van	fulfil-
ment	en	thuisbezorging.

De	invoering	van	kortere,	regelmatigere	bezorg-
vensters.

Betere	realtime	communicatie	met	de	klant.

Een	beter	voertuigontwerp	geschikt	voor	bezor-
gen	in	woonwijken.

Hoge	normen	voor	uiterlijk	en	opleiding	van	
bezorgers.

►

►

►

►

►
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Definities van SCC‘s	

Classificatie van SCC‘s	

Impact	van	SCC‘s	

Voor-	en	nadelen	van	SCC‘s

1.

2.

�.

4.

Planningsaspecten	van	SCC‘s

		Participatie	van	betrokken	partijen
		Locatie
		Beheerstructuren
		Verwerkte	producten
		Bedrijfsvoering	van	SCC‘s
		Financiering
		Succescriteria

�.			Leidraad	voor	SCC‘s

7.			Checklist	voor	SCC‘s

5.

►
►
►
►
►
►
►

DEEL	III:	Stedelijke	consolidatiecentra
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Logistiek	Centrum	Hammarby,	Zweden

De	mogelijke	voordelen	van	een	goed	doordacht	
en	geïmplementeerd	stedelijk	consolidatiecen-
trum	(SCC)	zijn	bij	velen	onbekend.	Detaillisten	en	
logistieke	bedrijven	denken	vaak	dat	een	SCC	hun	
kosten	verhoogt	en	hun	controle	over	hun	supply	
chain	verkleint.	Bij	SCC‘s	wordt	vaak	gedacht	aan	
detailhandelactiviteiten,	maar	ze	kunnen	ook	een	rol	
spelen	in	andere	sectoren,	zoals	de	bouw,	kantoren,	
hotels	en	restaurants.	

Een	stedelijk	consolidatiecentrum	biedt	vracht-
vervoerders	de	mogelijkheid	goederen	voor	
stedelijke	gebieden	bij	een	speciaal	centrum	voor	
eindbezorging	af	te	leveren	in	plaats	van	bij	de	
eindafnemer	in	een	druk	deel	van	de	stad.

SCC‘s	zouden	de	betrouwbaarheid	van	bezor-
gingen	kunnen	verhogen	en	de	benutting	van	
vrachtvoertuigen	kunnen	verbeteren.

Bovendien	kan	voor	de	eindbezorging	vanuit	het	
stedelijk	consolidatiecentrum	aan	de	klant	een	
speciaal	milieuvriendelijk	wagenpark	worden	
gebruikt.

Gezien	de	prestaties	van	zulke	voertuigen	qua	
uitstoot	van	milieuverontreinigende	stoffen,	geluid	
en	andere	factoren,	kan	deze	voertuigen	mogelijk	
worden	toegestaan	in	het	stedelijk	gebied	bezor-
gingen	te	verrichten	op	tijden	waarop	vrachtvoer-
tuigen	doorgaans	zijn	verboden,	ook	‚s	nachts.

SCC‘s	kunnen	economische,	verkeers-	en	milieu-
doelstellingen	helpen	realiseren.	Detailhandel	en	
andere	producten,	zoals	bouwmaterialen,	kunnen	
via	een	SCC	worden	geleverd.	

►

►

►

►

►

De	ervaringen	met	door	de	overheid	geëxploiteerde	
SCC‘s	zijn	overwegend	negatief	vanuit	commercieel	
perspectief.	Veel	SCC‘s	zijn	daarna	gesloten	vanwe-
ge	de	lage	goederenstromen,	de	blijvende	behoefte	
aan financiële steun van gemeentelijke en regionale 
overheden	en	ontevredenheid	over	de	service.	Sinds	
2000	worden	de	meeste	proeven	en	centra	geleid	
door	commerciële	bedrijven	(zoals	BAA	op	Heathrow	
Airport	in	Londen	en	winkelcentrumexploitanten)	die	
beseffen	welke	voordelen	controle	over	hun	logis-
tieke	activiteiten	biedt.	De	huidige	systemen	in	het	
Verenigd	Koninkrijk	worden	vaak	geëxploiteerd	door	
één	grote	logistieke	speler.

De financieringsregelingen van SCC‘s verschillen:	

Enkele	zijn	afhankelijk	van	financiering	van	cen-
trale,	regionale	of	gemeentelijke	overheden	(bijv.	
La	Rochelle,	Amsterdam	en	Monaco).

Enkele	hebben	geld	ontvangen	van	EU-projecten	
(zoals	La	Rochelle,	Neurenberg	en	Bristol).

Andere	worden	geheel	of	gedeeltelijk	gefinan-
cierd	door	exploitanten	van	centra,	ontvangers	of	
logistieke	bedrijven	die	aan	het	SCC	leveren.

►

►

►
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Definities van SCC

1.			De	term	stedelijk	consolidatiecentrum	(SCC)	
heeft	meerdere	betekenissen.	

2.			In	de	loop	van	de	tijd	is	in	verschillende	landen	
verschillende	terminologie	gebruikt.	

3.   De definities zijn vaak vaag of dubbelzinnig.	

4.			Enkele	gebruikte	omschrijvingen:	

openbaar	distributiedepot,
centraal	goederensorteerpunt,
stedelijk	overslagcentrum,
gemeenschappelijk	gebruikt	stedelijk	ove	

	 slagdepot,
vrachtplatforms,
coöperatief	bezorgsysteem,
consolidatiecentrum	(soms	specifiek,	bijv.	

	 detailhandel,	bouw),
stedelijk	distributiecentrum,
stedelijk	logistiek	systeem,
logistiek	centrum,
pick-up/drop-off	locatie,
off-site	logistiek	ondersteuningscentrum,
vrachtdorp.	

	5.		Het	is	vaak	moeilijk	de	grens	aan	te	geven	tussen
SCC‘s	en	vergelijkbare	systemen,	zoals:

centra	voor	exprespakjes,
ophaalpunten	voor	thuisbezorgingen,
intermodale	terminals,
distributiecentra	van	detaillisten.

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

�.			Het	concept	richt	zich	op:

	 	gemeenschappelijke	(shared-user)	uitvoering	
van	diensten,

	 break	bulk,
	 overladen	van	grotere	in	kleinere	voertuigen.	

	
	
7.			Tegenwoordig	kan	een	SCC	het	best	worden	

beschreven	als:

	 “Een	logistieke	voorziening	die	relatief	dicht	is	ge-
 legen bij het geografische gebied dat zij bedient  
	 (een	stadscentrum,	een	hele	stad	of	een	spe-	
 cifieke locatie zoals een winkelcentrum), waaraan 
	 veel	logistieke	bedrijven	goederen	leveren	die	
	 voor	dat	gebied	zijn	bestemd,	van	waaruit	ge-	
	 bundelde	bezorgingen	binnen	dat	gebied	worden	
	 uitgevoerd,	en	waar	verschillende	andere	logistie-	
	 ke	en	detailhandeldiensten	met	toegevoegde		
	 waarde	kunnen	worden	geboden.”

►

►

►
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Classificatie van SCC‘s

Er	zijn	drie	typen	SCC:	

SCC‘s	die	een	stad	of	plaats	bedienen:	

Bijv.	in	veel	Duitse	steden,	La	Rochelle	in	Frank-
rijk,	Monaco,	Genua	en	Bristol.

Het	bediende	geografische	gebied	varieert	van	
een	specifiek	winkelgebied	(bijv.	Broadmead	in	
Bristol)	tot	een	stadscentrum	(bijv.	La	Petite	Reine	
in	Parijs)	en	een	hele	stad	(bijv.	Monaco).

Het	aantal	deelnemende	bedrijven	varieert	van	
één	bedrijf	(bijv.	La	Rochelle	en	Monaco)	tot	
diverse	bedrijven	(bijv.	logistieke	systemen	in	
Duitse	steden).	

►

►

►

SCC‘s	op	één	terrein	met	één	verhuurder:	

Doorgaans:	

	 -	 zijn	ze	gebouwd	als	onderdeel	van	één	bedrijf		
	 	 of	om	dit	te	bedienen,	

	 -	 kan	de	verhuurder	eisen	dat	huurders	gebruik-	
	 	 maken	van	het	SCC,
	
	 -	 bevinden	de	uiteindelijke	lospunten	zich	niet		
	 	 aan	de	straat	en	zijn	ze	toegankelijk	via	één		
	 	 aangewezen	route.
	
	 -	 kunnen	ze	worden	bekostigd	uit	huurop-	
	 	 brengsten	en	handling	vergoedingen.	

Voorbeelden	zijn	SCC‘s	bij	luchthavens	en	winkel-
centra	(bijv.	retail-SCC	op	Heathrow	en	winkel-
centrum	Meadowhall).

►

►
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Voorbeeld	van	een	SCC	in	Bristol,	Verenigd	Koninkrijk

SCC‘s	voor	speciale	projecten:

Gewoonlijk:	

voor	doeleinden	anders	dan	detailhandel	(bijv.	
bouwmaterialen	op	Heathrow	en	Stockholm),

ten	behoeve	van	één	terrein,

voor	een	beperkte	tijdsperiode.

►

►

►

Elk	van	de	drie	typen	SCC	kan	consolidatiediensten	
of	een	ruimer	aanbod	aan	diensten	met	toegevoegde	
waard	bieden,	zoals:	

opslagvoorzieningen,

etiketteren	en	prijzen,

retournering	van	goederen,

inzamelen	van	afval,

ophaal-	en	bezorgpunt	voor	gemeenschap,

thuisbezorgdiensten.

In	de	kaders	worden	voorbeelden	gegeven	van	de	
drie	typen	SCC.

►

►

►

►

►

►
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Voorbeeld:	Broadmead,	Bristol,	Verenigd	Koninkrijk

Huidige status (2007):

Doel:

Startdatum:

Beschrijving:

Betrokken partijen:

Vrijwillig/verplicht:

Gebruikers:

Resultaten:

Verlengde	proef

Voordelen	van	consolidatie	voor	leveranciers	/	voor	detaillisten	(betere	supply	chain	
&	diensten	met	potentiële	toegevoegde	waarde)	/	voor	gemeenschap	(minder	con-
gestie,	betere	luchtkwaliteit	&	betere	afvalrecycling).

2004

Vanuit	het	consolidatiecentrum	wordt	geleverd	aan	detaillisten	in	het	winkelgebied	
Broadmead	in	het	centrum	van	Bristol.	Geschikte	klanten	voor	de	proef	verkopen	
“middelgrote,	niet-bederfelijke,	niet-waardevolle	goederen”.	Het	SCC	ligt	strategisch	
(bij	M4	&	M�2);	oppervlakte	4�5	m2;	25	minuten	vanaf	Broadmead.	Bezorging	door	
één	7,5-tons	en	één	17-tons	voertuig	met	Euro	III	motor.	Ook	aanbod	van	diensten	
met	toegevoegde	waarde.

Stadsbestuur	Bristol,	The	Broadmead	Board,	The	Galleries	Shopping	Centre,	Busi-
ness West (voorheen Chamber of Commerce), Exel. EU-financiering via Vivaldi-pro-
gramma	(onderdeel	van	CIVITAS).	

Vrijwillig

Thans	51	detaillisten	in	winkelgebied	Broadmead,	variërend	van	grote	winkels	in	de	
hoofdstraten	tot	kleine	zelfstandige	winkelbedrijven.	Vooral	kleding-	en	modesector	
goed	vertegenwoordigd.	

Het	aantal	rolcontainers	dat	het	centrum	passeerde,	steeg	van	101	in	mei	2004	tot	
401	in	december	2004.	�8%	reductie	in	voertuigritten	naar	centrum	van	Bristol	voor	
de	detaillisten	in	het	programma.	Tot	oktober	2005	besparing	van	in	totaal	42.772	
voertuigkilometers,	5,29	t	CO2,	0,8	kg	NOx	en	11	kg	PM10	aan	emissies.	

SCC‘s	die	een	stad	of	plaats	bedienen

SCC	in	La	Rochelle,	Frankrijk
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Huidige status (2007):

Doel:

Startdatum:

Beschrijving:

Betrokken partijen:

Vrijwillig/verplicht:

Gebruikers:

Resultaten:

Aanvankelijk	proef,	nu	permanent.	

Doel	is	een	alternatief	voor	motorvoertuigen	voor	eindbezorging	van	goederen	te	
testen	en	de	impact	van	stedelijk	goederenvervoer	te	beperken.

200�

Tijdens	de	proef	zijn	voor	bezorgdiensten	twee	typen	driewielers	met	elektromotor	
gebruikt: driewielervoertuigen met laadbak achter de fietser en driewielige bakfiet-
sen met laadbak vóór de fietser. De driewielers hebben een laadvermogen van 100 
kg of maximaal 450 liter (model bakfiets) en een maximumsnelheid van 20 km/uur. 
Eerst	bediende	La	Petite	Reine	in	de	proef	alleen	de	vier	centrale	arrondissementen;	
dit	is	sindsdien	uitgebreid	tot	de	hele	stad.	La	Petite	Reine	heeft	drie	typen	bezorg-
dienst	getest:	

ad-hoc	bezorgingen	van	bedrijf	aan	thuisadres	klant;
fietser	en	driewieler	gekoppeld	aan	een	bedrijf	voor	bezorgingen	aan	klanten	
(speciale	service	op	winkelbasis);
bundeling	en	eindbezorging	van	goederen	die	Parijs	binnenkomen	(met	consoli-
datiecentra	in	het	centrum	van	Parijs	tegen	lage	huur	aangeboden	door	de	Mairie	
van	Parijs).	

Producten	waarop	La	Petit	Reine	zich	in	de	proef	heeft	gericht,	zijn	o.a.	levensmid-
delen,	bloemen,	non-food	producten	(incl.	pakketten)	en	apparaten	en	onderdelen.
In	de	24	maanden	sinds	het	begin	van	de	proef	is	het	aantal	driewielers	gestegen	
van	7	naar	19.

De	Stad	Parijs	steunt	het	bedrijf	La	Petite	Reine	sinds	mei	200�	bij	het	experimen-
teren	met	bezorgingen	met	driewielers.	Ook	ADEME	(Agence	De	l‘Environnement	
et	de	la	Maîtrise	de	l‘Énergie	/	Frans	Milieubeheeragentschap)	steunt	de	proef	en	
betaalt	50%	van	de	haalbaarheidsstudie	en	evaluatierapporten	en	15%	van	de	inves-
tering	in	driewielers.	
	
Vrijwillig
	
Grote	pakketvervoerders,	transportbedrijven,	detaillisten	en	andere	bedrijven	in	
Parijs.

Tijdens	de	proef	is	het	gebruik	van	de	bezorgdiensten	gestegen.	Het	aantal	ritten	in	
de	24e	maand	(14.��1)	is	18	keer	hoger	dan	in	de	1e	maand	(79�).	Pakketten	zijn	
in	de	loop	van	de	proef	het	belangrijkste	type	vracht	geworden.	Hun	aandeel	is	ge-
stegen	van	51%	van	alle	verwerkte	stukken	aan	het	begin	van	de	proef	tot	97%	na	2	
jaar.	Door	de	proef	zijn	15�.248	km	met	dieselbestelwagen	bespaard.	Zo	is	4�,�	toe	
(ton	olie-equivalent)	aan	energie	bespaard	en	is	de	uitstoot	verminderd	met	112	ton	
CO2,	1,4�	ton	CO	en	280	kg	NOx.

►

►

►

Voorbeeld:	La	Petite	Reine,	Parijs,	Frankrijk
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Voorbeeld:	Detailhandel	SCC	Heathrow	Airport,	Londen,	Verenigd	Koninkrijk

Huidige status (2007):

Doel:

Startdatum:

Beschrijving:

Betrokken partijen:

Vrijwillig/verplicht:

Gebruikers:

Resultaten:

Operationeel

Verlichting	congestie	binnen	luchthaven,	vermindering	voertuigbewegingen,	veilig-
heid,	milieuverbetering,	vermindering	handlingkosten,	verbetering	bezorging	aan	
detaillisten,	verbetering	afvalbeheer.

In	2000	begonnen	als	proef,	5-jarig	contract	toegekend	in	2001	–	lopend.

Activiteit	die	alle	winkels	in	terminal	1,	2,	�	&	4	bedient.	Alle	leveringen	(behalve	
kranten	en	artikelen	met	hoge	(verzekerings)waarde)	vinden	plaats	aan	consolidatie-
centrum	buiten	luchthaven,	waar	veiligheidscontroles	plaatsvinden	(scans).	Inko-
mende	leveringen	worden	gesorteerd	op	bezorgadres	in	verzegelde	rolcontainers	
en	volgens	vast	rooster	bezorgd.	Sommige	laagwaardige	artikelen,	bijv.	frisdrank,	
worden	op	pallets	geleverd.	De	service	omvat	bezorging	bij	individuele	winkels	door	
speciaal	“bezorgteam”	per	terminal	en	retournering	van	verpakkingen/afval	naar	
depot.	2.�20	m2	magazijn	(�25	m2	gekoeld),	1500	rolcontainers,	5	voertuigen,	�8	
man	operationeel	&	admin.	personeel,	�	management.	24	uur/7	dagen	operationeel.	
�	gelede	stadsvoertuigen	met	achterwielbesturing	en	�	starre	voertuigen.

Partnerschap	van	British	Airports	Authority	(verhuurder)	en	logistieke	aanbieder	
(Exel).

Aanvankelijk	vrijwillig.	Sinds	2004	verplicht	voor	alle	winkels	in	terminals.

Alle	detaillisten	met	een	pand	in	de	4	terminals.	Koel-	en	vriesvoorzieningen	toege-
voegd	in	nov.	2001,	zodat	alle	temperaturen	worden	geboden	en	cateraars	klant	zijn	
geworden.

Het	SCC	heeft	in	2004	20.000	leveringen	ontvangen,	resulterend	in	45.000	win-
kelbezorgingen	in	5.000	voertuigritten	vanuit	het	SCC.	190	van	de	240	winkels	
gebruiken	het	SCC.	Voor	goederen	die	via	het	SCC	gaan,	is	het	aantal	voertuigrit-
ten	verminderd	met	ca.	70%.	Hierdoor	zijn	in	200�	naar	schatting	87.000	en	in	2004	
144.000	voertuigkilometers	bespaard.	Met	de	toename	van	het	aantal	verwerkte	
goederen	zijn	de	voertuigemissies	verder	verminderd,	zodat	in	200�	1.200	kg	CO2	
per	week	en	in	2004	�.100	kg	per	week	is	bespaard.

SCC‘s	op	één	terrein	met	één	verhuurder



�7

SCC‘s	voor	speciale	projecten:	
bouwconsolidatiecentrum

Voorbeeld:	Hammarby,	Zweden

Huidige status (2007):

Doel:

Startdatum:

Beschrijving:

Betrokken partijen:

Vrijwillig/verplicht:

Gebruikers:

Resultaten:

Operationeel

Minimalisering	van	impact	van	grootste	lopende	stadsontwikkeling	in	Zweden	op	de	
eerste	bewoners	(in	totaal	8.000	nieuwe	appartementen).	Grotendeels	te	realiseren	
door	te	voorkomen	dat	voertuigen	ongecoördineerd	over	terrein	“toeren”	op	zoek	
naar	bezorgpunt.	Bezorgingen	aan	het	bouwterrein	zijn	lastig	door	de	locatie.

Voorjaar	2001	tot	voltooiing	bouwproject	(2010).

Leveringen	van	bouwmaterialen	worden	via	het	consolidatiecentrum	geleid,	waar	ze	
worden	gelabeld	en	kort	opgeslagen	voordat	ze	just-in-time	worden	geleverd.	Ideale	
maximale	opslagduur	is	5	dagen.	Bezorgingen	geschieden	gebundeld	in	“werkpak-
ketten”	zoals	gevraagd	door	de	handelsleveranciers.	Sommige	bulkgoederen	zoals	
beton	en	staal	lopen	niet	via	het	consolidatiecentrum,	maar	hun	bezorging	wordt	
gecoördineerd via een planningssysteem op internet om conflicterende leveringen te 
voorkomen.	Het	SCC	bevindt	zich	bij	de	ingang	van	de	bouwlocatie.	Het	bestaat	uit:	

10	mensen	werkzaam	bij	het	SCC	(kantoor-	en	opslagruimte	van	8.000	m2),
8	vrachtvoertuigen	(Euro	IV-norm)	voor	bezorgingen	binnen	de	bouwlocatie,
een	website	en	supervisiesysteem.	

Het	SCC	wordt	geleid	door	een	onderaannemer	die	verantwoordelijk	is	voor	het	
functioneren	van	het	centrum,	incl.	aanschaf	en	exploitatie	van	wagenpark,	inzet	van	
chauffeurs	en	ander	personeel,	magazijn-	en	kantoorbeheer,	en	web	supervisiesy-
steem.

Alle	aannemers	op	de	locatie	(10),	investeerders	(in	bouwproject),	de	stad	Stockholm

Verplicht	behalve	voor	uitgezonderde	materialen.

Alle	aannemers	die	op	de	locatie	werken.

Voor	elke	truck	die	volgens	dit	systeem	levert,	zouden	er	zonder	het	centrum	naar	
schatting	4-5	zijn	geweest.	Per	dag	wordt	700	ton	geleverd,	gemiddeld	1,5	ton	per	
uiteindelijke	bezorging,	elke	�0	seconden	een	bezorging.	De	vermindering	in	het	
energieverbruik	en	de	emissies	zullen	worden	berekend	bij	de	evaluatie.

►

►

►
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Voor	transportbedrijven

1.			Met	SCC‘s	zijn	substantiële	vervoersbaten	te		
	 behalen,	afhankelijk	van	de	aard	van	het	systeem		
	 en	de	mate	van	benutting.

2.			Mogelijke	baten	zijn:	

vermindering	van	het	aantal	voertuigritten,
vermindering	van	het	aantal	voertuigkilome-
ters,
betere	benutting	van	voertuigen	en	chauffeurs	
voor	leveranciers	die	aan	SCC‘s	leveren,
kortere	laad-	en	lostijden,
potentiële	vermindering	van	het	aantal	vrach-
ten,
betere	laad-	en	losvoorzieningen,
mogelijkheid	hoofdbewegingen	te	scheiden	
van	lokale	bezorgingen,

►

►

►

►

►

►

►

Impact	van	SCC‘s

vergemakkelijking	van	het	gebruik	van	alterna-
tieve	modi	en	voertuigtypen	(bijv.	spoor	voor	
hoofdbewegingen	en	elektrische	voertuigen	
binnen	stedelijk	gebied),
verbetering	van	de	volume-	en	gewichtsbenut-
ting	van	voertuigen,
lagere	vervoerskosten	per	eenheid	voor	de	
laatste	bezorgfase,
minder	voertuigen	nodig	binnen	gebied	dat	het	
consolidatiecentrum	bedient,
kansen	om	geld	te	verdienen	aan	retourvrach-
ten.

�.			Er	zijn	relatief	weinig	pogingen	gedaan	om	de		
 werkelijke vervoersgevolgen te kwantificeren.

4.			Diverse	studies	beweren	dat	het	aantal	voer-	
	 tuigritten	en/of	-kilometers	met	�0	tot	80%	is		
	 gedaald	voor	de	stromen	die	via	een	SCC	lopen;		
	 de	geringe	benutting	heeft	evenwel	geleid	tot		
	 een	slechts	zeer	geringe	vermindering	van	de		
	 totale	vervoersactiviteit.

►

►

►

►

►
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Gevolgen	voor	andere	activiteiten	in	supply	
chain

SCC‘s	kunnen	gevolgen	hebben	voor	de	onderstaan-
de	activiteiten	in	de	supply	chain.

1.		Voorraadvorming

Afhankelijk	van	de	capaciteit	en	de	beschik-	
	 baarheid	van	de	benodigde	opslagomstandig-	
	 heden

Doorgaans	voor	korte	tijd

Functioneert	als	buffervoorraad	om:
	 -		 productbeschikbaarheid	te	vergroten,
	 -		 service	voor	klanten	te	verbeteren.

Kan	inventariscontrole	gekoppeld	aan	syste-	
	 men	in	de	winkels	vergemakkelijken	om:
	 -	 de	zichtbaarheid	van	de	supply	chain	te		
	 	 vergroten,
	 -	 de	beschikbaarheid	van	producten	te	ver-	
	 	 groten,
	 -	 meer	service	te	bieden,
	 -	 voorraadverliezen	te	beperken.

									

►

►

►

►

2.		Controle	van	productkwaliteit	en	-kwantiteit

�.		Pre-retailing	van	producten	

Verwijdering	van	verpakkingen

Voorbereiding	van	producten	voor	verkoop
	 vloer

Prijzen/etiketteren

4.			Retournering	en	recycling	van	product-,	afval-	en
	verpakkingsstromen	

► Opslag-	en	ontvangstruimte	op	de	bezorglo-
catie	kan	vrijkomen	voor	productiever	of	
winstgevender	gebruik.

► Flexibelere	en	betrouwbaardere	levering	van	
minder,	gebundelde	vrachten	kan	leiden	tot:

	 -	 betere	beschikbaarheid	van	producten	of	
	 	 componenten,
	 -	 hogere	omzet,
	 -	 hogere	productiviteit	van	locatie.	

5.			SCC‘s	kunnen	het	beheer	van	de	supply	chain		
	 	verbeteren	en	zo	de	kosten	verlagen	en	het	ser	
	 	viceniveau	verhogen.
	

►

►

►
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Economische,	sociale	en	milieugevolgen	
van	SCC‘s

SCC‘s	kunnen	helpen	om:	

het	aantal	ongeschikte	vrachtvoertuigen	en	
mogelijk	het	totale	aantal	voertuigen	dat	in	het	
stedelijk	gebied	rijdt,	te	beperken,

het	aantal	voertuigbewegingen	en	de	rijafstand	te	
verminderen	door	de	laadfactoren	te	verbeteren	
en	lege	ritten	te	voorkomen,

de	vervoerskosten	per	eenheid	te	verlagen,

chauffeurs	efficiënter	in	te	zetten,

►

►

►

►

milieuvriendelijke	voertuigen	te	gebruiken	voor	
het	laatste	stuk	van	de	supply	chain	in	de	stad,

het	aantal	bezorgingen	binnen	het	stadscentrum	
te	verlagen,

het	brandstofverbruik,	de	emissies	en	de	geluids-
overlast	te	beperken,

het	gebied	voetgangersvriendelijker	te	maken.	

Deze	mogelijke	baten	moeten	worden	afgewogen	
tegen	mogelijke	kostenstijgingen	als	gevolg	van	de	
exploitatie	van	het	SCC.

	

►

►

►

►

Vervoer	voor	het	eindtraject
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Voor-	en	nadelen	van	SCC‘s

Voordelen

SCC‘s	hebben	de	volgende	potentiële	voordelen:	

milieu-	en	sociale	baten	door	efficiëntere	en	min-
der	hinderlijke	vervoersactiviteiten;

een	betere	logistieke	planning	en	implementatie;

de	mogelijkheid	nieuwe	informatiesystemen	in	te	
voeren;

betere	inventariscontrole,	productbeschikbaar-
heid	en	service;

gemakkelijk	omschakelen	van	push-	naar	pulllo-
gistiek	door	betere	controle	over	en	zichtbaarheid	
van	de	supply	chain;

mogelijkheid	tot	aansluiting	bij	bredere	beleids-	
en	regelgevingsinitiatieven;

theoretische	kostenvoordelen	door	uitbesteding	
eindtraject;

pr-voordelen	voor	deelnemers;

mogelijkheid	middelen	op	bezorglocaties	beter	te	
benutten;

specifieke	transportvoordelen;

mogelijkheid	activiteiten	met	toegevoegde	waarde	
uit	te	voeren.

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

Nadelen

SCC‘s	hebben	de	volgende	potentiële	nadelen:	

hoge	opzetkosten	(vooral	bij	hoge	grondprijzen	in	
stedelijke	gebieden);

operationele	complexiteit	door	verschillende	
opslag-	en	handlingeisen	voor	uiteenlopende	
producten;

mogelijk	hogere	kosten	en	tijdsverlies	door	de	
invoering	van	een	extra	punt	in	de	supply	chain;

mogelijk	verlies	van	vervoersbesparingen	voor	
verdere	distributie	door	de	invoering	van	een	
extra	bezorgpunt;

organisatorische	en	contractuele	problemen;

risico	van	monopoliesituaties;

verlies	van	direct	contact	tussen	leverancier	en	
klant.

►

►

►

►

►

►

►

SCC	in	bedrijf
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Planningsaspecten	van	SCC‘s

Participatie	van	belanghebbende	partijen

1.			Bij	de	opzet	van	zelfs	de	eenvoudigste	SCC-proef
		zijn	veel	partijen	betrokken:

vertegenwoordigers	van	het	stadsbestuur,
potentiële	exploitanten	van	het	SCC,
bedrijvenverenigingen,
logistieke	bedrijven,
politie,
huurders/eigenaren	van	panden	in	het	gebied.

2.			Het	is	essentieel	dat	alle	belanghebbende	par-
tijen	worden	betrokken	bij	de	discussie	en	het	
planningsproces,	teneinde	hun	inzet	te	garande-
ren.

										
Locatie

De	locatie	van	het	SCC	ten	opzichte	van	de	doel-
markt	heeft	belangrijke	gevolgen	voor	de	verkeers-,	
milieu-	en	commerciële	baten.

1.			SCC‘s	op	afstand	van	het	bezorggebied:

verminderen	de	noodzaak	voor	distributie-	en	
vrachtvoertuigen	om	het	bezorggebied	binnen	te	
gaan;

maximaliseren	de	afstand	die	de	voor	de	eindbe-
zorging	gebruikte	milieuvriendelijke	voertuigen	
bestrijken,	

maar	

	het	aantal	vrachtvoertuigen	en	de	afstand	die	ze	
afleggen,	kan	stijgen.

►

►

►

►

►

►

►

►

►

2.			SCC‘s	dicht	bij	het	bezorggebied:	

verkleinen	de	afstand	die	de	voertuigen	afleggen,

verminderen	de	milieubaten	van	het	SCC.

Indien	mogelijk	moeten	SCC‘s	worden	gesitueerd	
dicht	bij	andere	intermodale	transferpunten	en	an-
dere	private	distributiecentra.

►

►

Vrachtcentrum	in	Padua,	Italië
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Managementstructuren

Er	zijn	diverse	managementstructuren:
															

SCC-systemen	op	het	vasteland	van	Europa	ge-
ven	vaak	de	voorkeur	aan	rechtspersonen.

Britse	systemen	worden	vaak	geleid	door	com-
merciële	organisaties	met	één	klant.	

Verwerkte	producten	

	SCC‘s	zijn	waarschijnlijk	geschikter	voor	som-
mige	typen	goederen	en	voertuigbewegingen	dan	
voor	andere.

Ze	zijn	waarschijnlijk	niet	geschikt	voor	beder-
felijke	en	zeer	tijdsgevoelige	producten	(zoals	
verswaren	en	kranten)	en	voor	goederen	met	
specifieke	distributie-	en	handlingeisen.

SCC‘s	zijn	het	geschiktst	voor	de	handling	van	
niet-bederfelijke	goederen,	maar	moeten	zo	wor-
den	ontworpen,	dat	ze	alle	voorkomende	verpak-
kingen	aankunnen	(bijv.	hangroeden	voor	kleding,	
dozen,	rolcontainers	en	pallets).

Werkwijze	van	het	SCC

De	meeste	systemen	beogen	goederen	bij	het	
SCC	over	te	hevelen	van	grotere	in	kleinere	(mi-
lieuvriendelijkere)	voertuigen.

Er	wordt	nu	echter	erkend	dat	het	contraproduc-
tief	kan	zijn	dit	principe	toe	te	passen	op	goed	
geladen	zware	vrachtwagens.

Om	het	vervoer	te	optimaliseren	moeten	de	
retourritten	vanuit	het	bezorggebied	zo	veel	mo-
gelijk	worden	benut.

►

►

►

►

►

►

►

►

Financiering

Voor	de	onderzoeks-	en	proeffase	van	een	pro-
ject	dat	niet	is	gekoppeld	aan	een	nieuwbouw-	of	
commercieel	project,	zal	initiële	financiering	door	
de	nationale,	regionale	of	stedelijke	overheid	
nodig	zijn.

Als	het	belangrijkste	doel	van	het	SCC	milieuver-
betering	is,	zal	waarschijnlijk	langdurige	steun	van	
andere	geoormerkte	vervoersfondsen	nodig	zijn	
(bijv.	La	Rochelle).

Er	is	geen	sterk	bewijs	dat	er	echte	selfsupporting	
SCC‘s	bestaan,	maar	het	langetermijn	doel	moet	
wel	zijn	dat	een	SCC	zichzelf	financiert.

►

►

►
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Succescriteria

SCC‘s	hebben	de	grootste	slaagkans	in	de	onder-
staande	situaties:

Belangrijke	bestaande	vervoersproblemen	binnen	
het	te	bedienen	gebied	(bijv.	slechte	toegang	voor	
voertuigen,	grote	verkeersopstoppingen,	beperkte	
laad-	en	losvoorzieningen).

Een	vervoersinfrastructuur	die	niet	is	berekend	op	
stijgende	goederenstromen.

Historische	stadscentra	en	wijken	die	last	hebben	
van	veel	bestelverkeer	en	met	algemeen	belang	
bij	verbetering	van	de	straatomgeving.

Gebieden	met	veel	onafhankelijke	kleine	hande-
laren/winkels	die	geen	deel	uitmaken	van	een	
regionaal	of	nationaal	bedrijf	met	een	eigen,	
geavanceerde	supply	chain	en	die	concurrentie-
voordeel	zoeken.

►

►

►

►

Nieuwe,	grote	detailhandel-	of	commerciële	
projecten	(zowel	in	als	buiten	de	stad)	waar	het	
mogelijk	is	de	ontvangst	van	alle	goederen	en	
verwante	activiteiten	vanaf	het	begin	te	consolide-
ren	binnen	een	apart	deel	van	het	complex	en	als	
onderdeel	van	het	totale	plan.

Grote	bouwlocaties	waar	het	bouwprogramma	
een	georganiseerde	en	gedisciplineerde	materi-
aalstroom	verlangt.

“Spontane”	vraag	naar	een	dergelijke	ontwik-
keling	van	onder	af	door	een	groep	potentiële	
gebruikers	met	gemeenschappelijke	belangen	en	
doelstellingen.

De	“benutting”	zal	het	grootst	zijn	in	situaties	
waarin	al	enige	stedelijke	vracht	wordt	geconso-
lideerd	binnen	het	bedrijf	of	door	pakketvervoer-
ders.

Beschikbaarheid	van	financiering	voor	het	SCC-
systeem.

Beschikbaarheid	van	bestaande	gebouwen	voor	
het	SCC-systeem.

Grote	betrokkenheid	van	de	publieke	en	private	
sector	teneinde	door	regelgeving	het	gebruik	aan	
te	moedigen	(of	af	te	dwingen).

Effectieve	handhaving	van	verkeersvoorschriften	
voor	vrachtvoertuigen	die	niet	aan	het	SCC-sy-
steem	meedoen.

Opgelegde	SCC-oplossingen	lijken	alleen	suc-
cesvol	te	zijn	als	de	opleggende	organisatie	alle	
spelers	beheerst	of	sterk	kan	beïnvloeden.

►

►

►

►

►

►

►

►

►

Rendez-vous	bij	SCC
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Leidraad	voor	SCC‘s

Stedelijke	autoriteiten,	detaillisten	en	vervoers-
bedrijven	moeten	duidelijk	meer	bewust	worden	
gemaakt	van	het	SCC-concept,	zodat	ze	dit	kun-
nen	toevoegen	aan	hun	pakket	mogelijke	beleids-
maatregelen.

Overheden	moeten	stedelijke	autoriteiten	advise-
ren	bij	de	afweging	van	grote	ontwikkelingsvoor-
stellen	en	bij	de	herstructurering	van	stadscentra	
rekening	te	houden	met	de	opzet	van	SCC‘s.

Actieve	steun	voor	een	bewustmakingsproces	is	
belangrijk	voor	het	succes	van	het	SCC-concept.	
Dit	kan	worden	bereikt	door:	

-	 passende	instrumenten	te	ontwikkelen	(bijv.	
richtsnoeren	of	instrumenten	voor	de	planning	
van	SCC‘s);

-		 opleidingsmaatregelen	voor	stedelijke	vracht-
planners.	

Er	moet	overheidsfinanciering	beschikbaar	wor-
den	gesteld	voor	onderzoek	en	pilot	studies	voor	
elk	SCC	dat	niet	commercieel	wordt	gefinancierd.

Wanneer	een	SCC	wordt	overwogen,	moeten	
de	bestaande	verkeers-	en	goederenstromen	op	
de	toekomstige	locatie(s)	gedetailleerd	worden	
gemeten.

Het	gedetailleerde	haalbaarheids-	en	meetwerk	
moeten	worden	gevolgd	door:	
	
-				een	periode	van	raadpleging	over	de	precieze

aard	van	het	te	testen	SCC-systeem;	

	 -				een	uitgebreide	proef	onder	leiding	en	toezicht	
	 van	vertegenwoordigers	van	alle	belangheb-

bende	partijen	op	lokaal	en	nationaal	niveau.

►

►

►

►

►

►

Het	kost	tijd	om	gebruikers	voor	een	SCC	te	
werven	en	het	systeem	op	te	zetten.	Deze	gelei-
delijke	opbouw	heeft	negatieve	gevolgen	voor	de	
financiële levensvatbaarheid en de verkeers- en 
milieubaten	van	het	systeem.

SCC-proeven	hebben	voldoende	middelen	nodig	
om	zich	volledig	te	ontwikkelen	en	een	zinvolle	
evaluatie	van	de	prestaties	mogelijk	te	maken.

SCC‘s	moeten	op	de	middellange	tot	lange	
termijn een goede kans maken om financieel suc-
cesvol	te	worden.	In	veel	gevallen	zal	overheids-
subsidie	geen	realistische	oplossing	zijn.

Er	zijn	goede	argumenten	om	SCC‘s	te	steunen	
met	geoormerkte	middelen	uit	andere	vervoers-
gerelateerde bronnen, zoals spitsheffing en 
rekeningrijden.	Dit	is	zeker	het	geval	als	milieu-
verbetering	de	belangrijkste	of	enige	reden	is	voor	
de	opzet	van	een	SCC.

►

►

►

►

Beperkte	ruimte	voor	vrachtwagens
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Een	van	de	belangrijkste	financiële	aandachts-
punten	is	de	toerekening	van	de	kosten	en	baten	
van	een	SCC	in	zijn	totaliteit	en	niet	alleen	de	
kosten	in	één	deel	van	de	supply	chain	of	van	
één	speler.	Dit	is	ingewikkeld.	De	toe	te	rekenen	
kosten	en	baten	moeten	uitgebreider	en	gedetail-
leerder	worden	bestudeerd,	idealiter	op	basis	van	
een	volledig	bemeten	proefproject.

Studies	en	evaluaties	van	SCC‘s	moeten	rekening	
houden	met	financiële	kosten	en	baten	in	de	hele	
supply	chain,	maar	ook	met	de	algemenere	vraag	
hoe	om	te	gaan	met	milieukosten	en	-baten.

Het	is	belangrijk	de	methodologie	voor	de	
beoordeling	van	SCC‘s	te	versterken,	want	dit	
helpt	de	situaties	te	identificeren	waarin	een	SCC	
het	meest	geschikt	is.	Recentere	commercieel	
geleide	SCC‘s	beperken	vaak	de	toegang	tot	
bepaalde	informatie	en	gegevens.	Zelfs	voor	deze	
SCC‘s	is	echter	waarschijnlijk	wel	een	bredere	
evaluatie	mogelijk	die	niet	botst	met	de	commerci-
ele	vertrouwelijkheid.

►

►

►

Er	moet	een	consistente	en	gedegen	evaluatie	
van	de	bestaande	en	toekomstige	SCC‘s	plaats-
vinden.

De	ervaringen	met	de	tenuitvoerlegging	en	
bedrijfsvoering	van	door	de	overheid	georgani-
seerde	SCC‘s	zijn	niet	goed.

Om	aantrekkelijk	te	zijn	voor	bedrijven	en	succes	
te	hebben,	moeten	SCC‘s	worden	geleid	en	ge-
exploiteerd	door	een	of	meer	grote	commerciële	
spelers	die	de	potentiële	voordelen	van	betrok-
kenheid	hebben	onderkend.

Toekomstige	exploitanten	van	SCC‘s	moeten	
kunnen	aantonen	dat	ze	in	staat	en	bereid	zijn	
om	procedures	voor	de	ontvangst,	inspectie	en	
controle	van	voorraden	vast	te	stellen	en	verant-
woordelijkheid	te	nemen	voor	de	“eindtraject”	van	
een	bezorging.

►

►

►

►



77

Checklist	voor	SCC‘s	–	deel	I

SCC‘s	kunnen	economische,	verkeers-	en	milieudoelen	helpen	realiseren.	De	onderstaande	checklist	bevat	
relevante	vragen	voor	de	keuze	van	het	type	SCC	in	een	gegeven	situatie.

Vraag

Is	het	SCC	bedoeld	voor	detailhandel	of	andere	
producten	(bijv.	bouw)?

Wordt	het	SCC	blijvend	of	tijdelijk?

Gaat	het	SCC	aan	één	locatie	met	één	verhuurder	
leveren	(bijv.	winkelcentrum)	of	aan	meerdere	loca-
ties	met	vele	verhuurders	(bijv.	winkels	in	diverse	
gebouwen)?

Welk	deel	van	het	stedelijk	gebied	gaat	het	SCC	
bedienen?	
	

Wordt	gebruik	van	het	SCC	vrijwillig	of	verplicht	voor	
bedrijven	in	het	doelgebied	die	goederen	ontvan-
gen?

Welke	diensten	gaat	het	SCC	bieden?

Welk	type	voertuigen	verzorgt	de	bezorgingen	van-
uit	het	SCC?

Opties	

Detailhandel
Andere	producten	

	Blijvend
Tijdelijk	

Eén	locatie	met	één	verhuurder
Meerdere	locaties	
	

Eén	locatie	in	stad
Deel	van	stad
Hele	stad	

Vrijwillig
Verplicht	
	

Bezorgdiensten
Ophaaldiensten:	afval,	verpakkingen	en	retourne-
ringen
Pre-retaildiensten:	uitpakken,	etiketteren,	etc.
Opslag	voorraad	

Bestelwagens,	starre	of	gelede	voertuigen
Normale	benzine-/dieselvoertuigen	of	milieuvrien-
delijke	wagens
Ander	modi,	zoals	fietsen

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►
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Checklist	voor	SCC‘s	–	deel	II

Vraag

Wordt	het	SCC	verbonden	met	andere	transportmodi	
dan	het	wegennet?

Wordt	het	SCC	geëxploiteerd	door	een	of	door	meer-
dere	logistieke	bedrijven?

Hoe	dicht	zal	het	SCC	bij	het	beoogde	bezorggebied	
liggen?

Gaat	de	invoering	van	het	SCC	gepaard	met	andere	
vervoersmaatregelen	in	het	doelgebied?

	
Is	er	onder	alle	stakeholders	voldoende	belangstel-
ling	en	bereidheid	om	het	SCC	te	gebruiken?

Is	er	een	haalbaarheidsstudie	uitgevoerd?

Wordt	het	SCC-initiatief	geleid	door	de	private	sector,	
door	de	overheid	of	is	het	een	gezamenlijk	initiatief?

Is	in	geval	van	een	overheidsinitiatief	de	stedelijke,	
regionale	of	nationale	overheid	bereid	mee	te	betalen	
aan	de	exploitatie	van	het	SCC?

Opties	

Ja
Nee	

Eén	logistiek	bedrijf
Meerdere	logistieke	bedrijven	

……..km		
	

Nieuwe	voorschriften	voor	toegang	en/of	laadtij-
den
Nieuwe	voorschriften	voor	voertuiggewicht
Rekeningrijden
Milieuzone
Overig………………………	

Ja
Nee	

Ja
Nee

Overheid
Private	sector
Gezamenlijk	initiatief

Ja,	om	het	project	op	gang	te	helpen
Ja,	indien	nodig	blijvend
Nee,	het	project	moet	vanaf	het	begin	financieel	
zelfstandig	zijn

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►
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Meer	over	BESTUFS	

Netwerkgedachte	

Wanneer	u	zelf	een	innovatief	project	begint,	is	het	
nuttig	om	ervaring	en	kennis	uit	te	wisselen	met	col-
lega‘s	in	een	vergelijkbare	positie	in	andere	steden.	
Hun	informatie	is	vaak	van	betere	kwaliteit	en	doet	
vaak	eerder	navolgen	dan	de	aanbevelingen	van	
externe	adviseurs.	BESTUFS	bevordert	het	aangaan	
van	persoonlijke	contacten	en	het	verbreden	van	
contactnetwerken	op	het	gebied	van	het	stedelijk	
goederenvervoer	voor	alle	belanghebbenden,	maar	
legt	geen	verplichtingen	of	formele	structuren	op.	
BESTUFS wordt momenteel gefinancierd door de 
EU.	De	hoop	is	dat	het	stedelijke	goederenvervoers-
netwerk ook na afloop van het project zal blijven 
bestaan.

BESTUFS	moedigt	de	lezers	van	deze	gids	aan	de	
partners	in	het	BESTUFS-netwerk	of	het	BESTUFS-
secretariaat	te	benaderen	als	ze	een	geschikt	per-
soon in Europa zoeken voor een specifieke innovatie 
of	vraag.
De	beste	praktijken,	ervaringen	en	aanbevelingen	
voor	stedelijk	goederenvervoer	zijn	verzameld	onder	
de	paraplu	van	BESTUFS,	want	alleen	een	groot	
netwerk	kon	zo‘n	breed	terrein	van	onderwerpen	
bestrijken,	zo‘n	goede	Europese	dekking	bieden	en	
waarborgen	dat	met	alle	gezichtspunten	rekening	
wordt	gehouden.

Het BESTUFS-netwerk is non-profit. De kernuitgaven 
worden	vergoed	door	de	EU,	maar	een	cruciaal	deel	
van	de	inspanningen	is	geleverd	door	een	gemoti-
veerde	stuurcommissie	(bestaande	uit	academici,	
adviseurs	en	mensen	uit	de	praktijk),	door	belang-
hebbenden	en	door	derde	partijen.

Europese	steden	van	elke	grootte	

De	ervaring	heeft	geleerd	dat	het	vaak	de	landelijke	
hoofdsteden	en	grote	metropolen	zijn	die	het	actiefst	
goederenvervoerinnovaties	ten	uitvoer	leggen.	Deze	
agglomeraties	weten	toegang	te	krijgen	tot	steun	
voor	innovatieve	vervoersoplossingen,	deel	te	nemen	
aan	stedennetwerken	en	kennis	en	ervaringen	met	
elkaar	te	delen.	Een	belangrijke	doelstelling	van	
BESTUFS	en	deze	gids	is	ook	kleine	en	middelgrote	
steden	te	bereiken,	want	hen	ontbreekt	het	naar	ver-
houding	aan	een	Europees	perspectief.
Lokale	vertegenwoordigers	hebben	niet	zelden	
problemen	met	vreemde	talen	wat	hen	belemmert	te	
leren	van	de	ervaringen	van	andere	Europese	ste-
den.	Deze	gids	wordt	daarom	vertaald	en	gedrukt	in	
17	Europese	talen	en	is	daarmee	een	aanvulling	op	
het	rijke	Engelstalige	materiaal	van	BESTUFS	(www.
bestufs.net).
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1�-17	mei	2000
27	september	2000	

17-18	januari	2001

10-11	mei	2001

�0-�1augustus	2001

08-09	november	2001

25-2�	april	2002

12-1�	september	2002

2�-24	januari	200�
28-29	april	200�
18-19	september	200�
1�-14	oktober	200�

1�-14	januari	2005

21-22	april	2005
29-�0	september	2005

09-10	maart	200�
20-21	september	200�

22-2�	maart	2007
September	2007
Maart	2008

Identification of thematic network priority themes
City	Access,	Parking	Regulations	and	Access,	Access	Time	
Restrictions	and	Enforcement	Support
Optimised	City	Distribution	Vehicles	as	demanded	by	Trans-
port	Operators	and	Cities
Changing	urban	Transport	due	to	E-commerce	and	
E-Logistics
Rail	based	Transport:	A	disappearing	Opportunity	or	a	Chal-
lenge	for	urban	Areas
City	Access	Fees	and	urban	Pricing:	What	are	the	Conse-
quences	for	urban	Freight	Transport?
Land	Use	Planning	and	Business	Models	for	urban	
Distribution	Centres
Successful	private	public	partnership	(PPP)	enhancing	
urban	goods	transport
Night	delivery:	a	further	option	in	urban	distribution
Joint	Workshop	BESTUFS	-	EPTR
ITS	in	urban	goods	transport
Urban	freight	strategies:	laissez-faire	or	following	a	
comprehensive	strategy?
Approaches	to	Urban	Consolidation:	concepts	and	experien-
ces
Last	Mile	Solutions
Freight	logistics	in	small	and	medium	sized	cities:	Approa-
ches,	solutions	and	success	factors
Urban	Waste	Logistics
Managing	urban	freight	transport	by	companies	and	
local	authorities
Port	cities	and	urban	freight
N.N.
N.N.

Brussel
Brussel

Turijn

Den	Haag

Dresden

Genua

La	Rochelle

Malaga

Boedapest
Dublin
Palmela
Maribor

Londen

Neurenberg
Kaposvar

Zürich
Wenen

Göteborg
Baltische	staten
Spanje

Workshops	van	BESTUFS
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Statistical	data,	data	acquisition	and	data	analysis	regarding	urban	freight	transport
City	access,	parking	regulations	and	access	time	regulations	and	enforcement	support
E-Commerce	and	urban	freight	distribution	(home	shopping)
Road	pricing	and	urban	freight	transport
Urban	freight	platforms	(UFP)
Intelligent	Transport	Systems	(ITS)
Public	Private	Partnerships	(PPP)	in	urban	freight
Waste	transport	logistics	in	urban	areas
Experiments	and	incentives	for	environment-friendly	vehicles
Control	and	Enforcement	in	Urban	Freight	Transport
City	Access	Restriction	Schemes

BESTUFS	I		–	BPH	1
BESTUFS	I		–	BPH	1
BESTUFS	I		–	BPH	2
BESTUFS	I		–	BPH	�
BESTUFS	I		–	BPH	�
BESTUFS	I		–	BPH	4
BESTUFS	I		–	BPH	4
BESTUFS	II	–	BPH	1
BESTUFS	II	–	BPH	1
BESTUFS	II	–	BPH	2
BESTUFS	II	–	BPH	2

Handboeken	van	BESTUFS	over	Best	Practices

Zie	de	webpagina	van	BESTUFS	(www.bestufs.net,	Engelstalig)	voor	handboeken	over	beste	praktijken,	presen-
taties	en	de	notulen	van	alle	workshops	en	congressen,	een	lijst	van	links,	een	zoekmachine	voor	beste	praktij-
ken	en	overig	materiaal.
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BESTUFS Administration Centre

NEA
Postbus 1969
��80 DZ Rijswijk
Nederland

E-mail: bestufs@nea.nl
Tel: +31 70 3988 356
Fax: +31 70 3988 426

BESTUFS coördinator

PTV Planung Transport Verkehr AG
Stumpfstraße 1
76131 Karlsruhe
Duitsland

E-mail: dieter.wild@ptv.de
Phone: +49 721 9651 177
Fax: +49 721 9651 696

Deze gids geeft alleen de visie van de auteur weer; de Gemeenschap is niet aansprakelijk voor 

enig gebruik dat van de informatie hierin kan worden gemaakt.

BESTUFS-team

Land

Duitsland
Groot-Brittannië
Nederland 
Zwitserland
Hongarije
Tsjechië 
Frankrijk
Groot-Brittannië

Frankrijk
Duitsland
Frankrijk
Groot-Brittannië
Italië

Bedrijf 

PTV AG
NEWRAIL
NEA
RappTrans
Transman
CDV
LET-ISH
Univ. of Westminster

Inrets 
Deutsche Post
Paris
Univ. of Westminster
IVECO

Voornaam

Dieter
Tom
Martin
Martin
Janos
Jana
Jean-Louis
Julian

Laetitia 
Peter
Laurence 
Garth
Franceso

Achternaam

Wild
Zunder
Quispel
Ruesch
Monigl
Vranova
Routhier
Allen

Dablanc 
Sonnabend
Douvin
Thorne
Massa 

E-mail

dieter.wild@ptv.de
freight@zunder.org.uk
mqu@nea.nl
martin.ruesch@rapp.ch
transman@transman.hu
jana.vranova@cdv.cz
jean-louis.routhier@let.ish-lyon.cnrs.fr
allenj@westminster.ac.uk

laetitia.dablanc@inrets.fr
P.Sonnabend@DeutschePost.de
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