
SLIMME EN SCHONE BOUWLOGISTIEK
GEBIEDSGERICHTE COÖRDINATIE



EVEN VOORSTELLEN

• Arjen de Feijter

• Logistiek Consultant

• Stadslogistiek, Bouwlogistiek, Data & Monitoring



ONTWIKKELINGEN



ONTWIKKELINGEN



HOE HOUDEN WE DE STAD BEREIKBAAR, VEILIG EN LEEFBAAR?



• Logistiek vervult een nutsvoorziening;

• Impact van logistiek verkleinen:

• Schoon: verminderen uitstoot door logistiek transport;

• Licht: beschermen zwakke bruggen en kademuren;

• Veilig: 0 ongevallen met logistieke voertuigen;

• Efficiënt: verminderen ritten, het beter benutten van 
logistieke middelen en ruimte (fysieke en in de tijd).

VISIE, STRATEGIE & DOELEN



INITIATIEVEN VANUIT DE MARKT



…EN VANUIT DE GEMEENTE…



WAT IS GEBIEDSGERICHTE COÖRDINATIE?

Gebiedsgericht:

• Meerdere bouwprojecten relatief kort bij elkaar in stedelijk 
gebied;

• Focus ligt op gebieden met een grote bouwopgave en waar de 
bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid onder druk staan.

Coördinatie:

• Integrale aanpak;

• Gedeelde visie, gezamenlijke besluitvorming, afstemming van 
processen over projecten heen, monitoren en handhaven van 
afspraken;

• Strategisch, tactisch, operationeel;

• Centrale aansturing.



GEBIEDSGERICHTE COÖRDINATIE

Hoe definiëren we een gebied?



GEBIEDSGERICHTE COÖRDINATIE

Gebiedsontwikkeling: Houthavengebied 
(Amsterdam)

Herontwikkeling: Katendrecht 
(Rotterdam)

Bestaande stad:  Wallen en 
Westelijke Grachtengordel 
(Amsterdam)

Er is geen blauwdruk!



GEBIEDSGERICHTE COÖRDINATIE

Project de Oranje Loper in de 
Westelijke Grachtengordel



UITDAGINGEN

• Veel stakeholders en conflicterende 
belangen;

• Wie heeft welke verantwoordelijkheid en 
mandaat?;

• Projecten starten veelal niet gelijktijdig;
• Bouwlogistiek heeft (nog) geen prioriteit.



CASUS KATENDRECHT





Katendrecht Pols Noord
2.500 woningen

Rijnhaven
2.500 woningen

Park Rijnhaven



NOODZAAK EFFICIËNTE BOUWLOGISTIEK



ONTSLUITING KATENDRECHT



GEMIDDELD AANTAL VOERTUIGEN PER UUR



RISICOKAART VOOR KINDEREN RONDOM 
SCHOOLOMGEVINGEN



VEEL BOUWPLOTS

• Verliesgevende projecten;
• Bouwprojecten niet tijdig 

opgeleverd;
• Onbereikbare woningen, 

voorzieningen én bouwprojecten;
• Veel overlast (lawaai, trillingen, 

licht, fijnstof);
• Bezwaren vanuit de omgeving.



ZERO-EMISSIE ZONE ROTTERDAM 2025



AANPAK & BEVINDINGEN

• Initiatief aan ontwikkelaars laten werkt niet;
• Start niet met een sessie ‘bouwlogistiek’;
• Projectmanager van de gemeente aangesteld als kartrekker / verbinder / 

voorzitter;
• Benadruk het collectief belang. Creëren van gezamenlijke visie en doelen.



2. Voorkomen dat bouwverkeer congestie en stremmingen op zowel de openbare weg alsook de bouwweg 
veroorzaakt.

3. Voorkomen dat het parkeren van bouwpersoneel resulteert in extra parkeerdruk in Katendrecht en 
omgeving.

4. Minimaliseren van emissies door de inzet van emissiearme vervoersmiddelen.

1. Het aantal ritten met materialen, materieel, afval en personeel naar- en van de bouwplaats tot een 
minimum te beperken.

5. De verkeersveiligheid bij het aan- en afrijden van voertuigen waarborgen. 

DOELEN BOUWLOGISTIEK KATENDRECHT



AANPAK & BEVINDINGEN

Bouwlogistiek kader met eisen Intentieovereenkomst integrale 
bouwlogistiek

Creëren van gezamenlijke visie en doelen

Anterieure overeenkomst Omgevingsvergunning Vergunning Gebruik Weg



AANPAK & BEVINDINGEN

Bouwlogistiek kader met eisen Intentieovereenkomst integrale 
bouwlogistiek

Integraal Bouwlogistiek plan

Uitvoering, monitoring en handhaving

Creëren van gezamenlijke visie en doelen

Anterieure overeenkomst Omgevingsvergunning Vergunning Gebruik Weg

Koppeling met BLVC



AANPAK & BEVINDINGEN

• Periodiek overleg met ontwikkelaars en 
aannemers: vaststellen onderlinge 
afhankelijkheid, knelpunten, kansen;

• Uitwerken bouwfaseringen, ontwikkelen 
van een stripverhaal / bouwfilm. Impact 
wordt zichtbaar;

• Sessie met logistiek dienstverleners;

• Geef de openbare ruimte niet zomaar 
weg!



SAMENWERKING MET KENNISINSTELLINGEN

• Inzetten op het verkennen en uitwerken van logistieke concepten voor een 
concrete casus;

• Monitoring tijdens het proces: wat werkt wel en wat niet?



INVITE & CALL TO ACTION

• Gemeente: 
• Eisen formuleren en opnemen als voorwaarde voor het verkrijgen van vergunningen;
• Regie voeren, coördineren, faciliteren, handhaven;
• Niet investeren in onderzoeken en subsidies maar in het faciliteren van efficiënte 

bouwlogistiek.

• Marktpartijen:
• Vroegtijdig in het traject de afstemming zoeken;
• Gezamenlijk proberen de ‘franco-bouw’ eraf te krijgen.


