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Enkele minuten na aankomst in het station staan de
fietsers al in één van de overdekte fietsenstallingen
bij de verschillende werkplaatsen van Colruyt. Op die
manier wil het bedrijf de overstap naar het openbaar
vervoer gemakkelijker maken. 
De fietsen zijn opgesteld in een afgesloten fietsen-
stalling vlakbij het station. Elke medewerker, die in
het project is gestapt, heeft daar een persoonlijke
Colruyt-fiets. Het bedrijf laat de Colruyt-fietsen
regelmatig onderhouden door de "Fietsherstelwerk-
plaats Halle VZW", waar kansarmen worden voorbe-
reid op de intrede op de reguliere arbeidsmarkt. Zo
wordt ook de plaatselijke sociale economie onder-
steund.
Deze fietsen worden enkel ter beschikking gesteld
voor het natransport na openbaar vervoer. Bij aan-
vang stapten 14 medewerkers in het project; onder-
tussen zijn het er al 40.
Wie het volledige woon-werktraject met de fiets
aflegt, krijgt geen bedrijfsfiets ter beschikking, maar

ontvangt wel een parafiscaal vrijgestelde fietsver-
goeding. Hiervan maken 275 medewerkers gebruik.
De meeste wonen tussen de 3 en 7 km van het werk.
Al die initiatieven samen —carpooling, fiets in combi-
natie met openbaar vervoer en scooters— hebben al
heel wat voertuigkilometers bespaard. In 2000 alleen
al kwam dat overeen met bijna 3.766.000 km die de
Colruyt-medewerkers niet met de auto aflegden. Dat
is ongeveer 95 keer rond de aarde!

Via het transportcharter engageren de beroeps-
chauffeurs van Colruyt zich om extra aandacht te
besteden aan de zwakke weggebruikers zoals
voetgangers, fietsers en motorrijders. De volledige
vrachtwagenvloot (150 trekkers) is ondertussen
uitgerust met dodehoekcamera's, inbegrepen de
vrachtwagens van transporteurs die in opdracht
van Colruyt rijden. Colruyt investeerde op die
manier bijna € 174.000  voor meer veiligheid.

Goederenladingen groeperen bij de be-
voorrading van steden en bedrijvenzones

In stedelijke centra, kantoorzones en industrie-
parken worden dagelijks heel wat goederen op- en
afgehaald. Hoewel ze in mekaars buurt liggen,
gaan ondernemingen in vele gevallen niet na of ze
bepaalde goederenstromen kunnen bundelen.
Dikwijls staan ze zelf in voor hun transport, of
besteden dit uit aan een transporteur of logistieker
van hun keuze. Daardoor bevoorraden verschil-
lende transportondernemingen elk met een
halfgeladen vracht- of bestelwagen klanten uit
dezelfde regio op verschillende tijdstippen, en
keren veelal leeg terug. Terwijl dat in bepaalde
gevallen via groepering van de ladingen met
minder vrachtwagens kan. Dat vereist dan wel
samenwerking.    
Zulke partnerships1 ("City Logistik") bestaan reeds
in enkele Duitse steden: logistieke ondernemingen
werken er samen en slagen er in om het aantal
voertuig-km en het aantal vrachtwagens in het
stedelijk verkeer te verminderen. In Freiburg bun-
delden 12 bedrijven hun krachten op het vlak van
transport en logistiek. Hun systeem bestaat er in
dat enkele bedrijven hun goederen, bestemd voor

het stadscentrum, afzetten in een gemeenschap-
pelijk depot of in een depot van één bedrijf, waar-
na deze zich op zijn beurt enkel bezighoudt met
de bevoorrading van alle klanten in het stads-
centrum. 

Deze logistieke samenwerking tussen onderne-
mingen heeft geleid tot een reductie van de totale
reistijd van 566 tot 168 uren per maand, van het
aantal vrachtritten van 440 tot 295 per maand,
van hun aanwezigheid in de stad van 612 tot 317
uren per maand. Dit alles gebeurde zonder dat het
aantal leveringen of bevoorrade klanten wijzigde.

Niet enkel in het distributievervoer is nog ruimte
voor optimalisatie. In het lange afstandsvervoer
zorgt het gebrek aan informatie over terugvrachten
ervoor dat nogal wat vrachtwagens onnodig leeg
naar hun thuisbasis terugrijden. Volgens een
recente studie2 kan binnen de automotive sector
alleen al tot 40% bespaard worden op trans-
portkosten via betere communicatie, samen-
werking en planning van autotrafieken. De reden
hiervoor ligt voor de hand. 
De snel opeenvolgende overnames en fusies
binnen de autosector zijn nog niet vertaald in een
"fusie" van de goederentrafieken. 

1  A Sourcebook: "Good practice in freight transport", Europese Commissie, 2000
2 Transport Echo briefing Wegvervoer nr. 42, 2001
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Hierdoor gebeurt het transport van auto's van
verschillende merken uit dezelfde groep momenteel
nog langs elkaar heen met verschillende
vrachtwagens doorheen Europa. Op die manier
ontstaan "lege kilometers", die binnenkort vermeden
zullen worden. Ook hier is telematica een belangrijk
hulpmiddel om de goederenstromen te bundelen.
Steeds meer ondernemingen en transporteurs stap-
pen, samen met buitenlandse collega's of bedrijven
uit dezelfde groep, in informatica- en telecom-
municatienetwerken, of schrijven zich in op een
elektronische vrachtbeurs. De afstemming van vraag
en aanbod van vrachten, inzetbare vrachtwagens en

trailers, waar ook in Europa, gebeurt op die manier
veel efficiënter.   
De tijd is stilaan voorbij dat vervoerders nodeloos
moeten rondbellen of -faxen om een terugvracht te
vinden of een lege vrachtwagen of trailer aan te bie-
den, wat in de "oude economie" nog het geval was.

Ook in België bestaan voorbeelden om het transport
tussen ondernemingen en hun  toeleveranciers beter
te organiseren. In de case hieronder wordt beroep
gedaan op een tussenpersoon, IBM, die als
dienstverlener de bevoorrading tussen de distributie-
keten Delhaize en zijn leveranciers optimaliseert. 
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Transportoptimalisatie met de Continuous Replenishment Service

Vandaag verandert de economische omgeving
razendsnel. Zeker in de distributiesector is er meer dan
kwaliteit nodig om competitief te blijven: het vereist
ook een soepele bevoorradingsketen. Bedrijven
reorganiseren het beheerproces van hun bevoorra-
dingsketen, om een ononderbroken goederenstroom
te verzekeren die de consumptie op de voet volgt.
Hierbij moet de informatie tussen verschillende
ondernemingen binnen dezelfde bevoorradingsketen
ondersteund worden. Betere winstmarges worden
gehaald uit procesverbeteringen die voorraden verla-
gen, cyclustijden reduceren en de klantentevredenheid
verhogen. Initiatieven zijn gericht op verkoopsprog-
noses, doeltreffend voorraadbeheer en vervoersbe-
hoeften, alsook op het gebruik van elektronische com-
municatie tussen bedrijven. In de consumptiegoede-
renindustrie wordt het ECR-model toegepast (Efficient
Consumer Response). ECR kan deze industrie heel wat
besparingen opleveren op het vlak van efficiënte her-
bevoorrading: zogenaamde Continuous Replenishment
Programs (CRP's) kunnen 38% van de totale ECR-
besparingen opleveren. Grote Amerikaanse en
Europese fabrikanten en distributeurs van verpakte
consumptiegoederen gebruiken de CRP-dienst van
IBM. In België is de distributeur Delhaize daar één van.

Een nieuwe benadering van (her)bevoorrading
Het Continuous Replenishment-concept (ononder-
broken bevoorrading) verandert het klassieke proces
van aankooporders gestuurd door de distributeur, in
een orderproces waarbij de verantwoordelijkheid voor
de productaanvulling en aankoopbeslissing bij de
toeleverancier komt te liggen, die zich hiervoor ba-
seert op verkoop- en voorraadgegevens van de
distributeur.

Met CRP kunnen distributeurs en toeleveranciers heel
wat voordelen halen uit een efficiëntere bevoor-
radingsketen. Hogere voorraadrotatie en lagere voor-
raadniveaus vereisen minder opslagruimte; het trans-
port wordt geoptimaliseerd en de transportkosten
worden gedrukt. Versterkte samenwerking tussen
bedrijven leidt tot een betere dienstverlening en dus
grotere klantentevredenheid.

Hoe gaat CRP concreet te werk?
CRP is opgebouwd uit een drietal modules. Eerst
berekent de bestelmodule de basis bestelhoeveelheid
om aan de consumptievraag in de Delhaize-winkels te
voldoen (zie illustratie 1 op blz. 21: Base Order
Quantity). Vervolgens doorloopt de optimalisatie-
module voor de lading drie stappen om de uiteindelijk
te vervoeren lading klaar te maken op transport- en
logistiek vlak.
Eerst gaat men na hoe de basis bestelhoeveelheid
logistiek het best kan worden vervoerd: met een doos,
krat of pallet, de zogenaamde logistic unit. Tijdens de
tweede stap wil men de vrachtwagen zo goed mogelijk
gevuld krijgen, dit op basis van het product- en
truckgewicht, hun volumes en de gebruikte logistic
units. Hierbij wordt de logistic unit van het product met
het kleinste volume samen-gebracht met alle
producten die dezelfde bestemming hebben (zie
illustratie 1: Unitised Order Quantity). Dit vulproces
wordt herhaald totdat de beladingcriteria van de
vrachtwagen zijn bereikt. De derde en laatste stap
beoogt een optimale belading van de vrachtwagen
zelf: aan elke pallet die een vrachtwagen in moet,
wordt een "slot" toegekend, waardoor gelijkaardige
producten kunnen worden gegroepeerd of diverse
productcategorieën of -palletten samengebracht in één
truck (zie illustratie 1: Optimised Truck Quantity).
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Transportoptimalisatie met de Continuous Replenishment Service (vervolg)

On-Hand
On-Order

Base Order Quantity

Optimised Truck
Quantity

Unitised Order Quantity  

Hoe optimaliseert CRP de rittenplanning?
De derde module optimaliseert de ritten: zij verfijnt het
ganse herbevoorradingsproces door de vrachtritten zo
efficiënt mogelijk te plannen naar de uiteindelijke
leveringspunten van Delhaize. CRP ondersteunt en op-
timaliseert zowat vier leveringsconcepten: directe leve-
ring, multi-stop levering, cross-docking of alternatieve
verzendlocatie.

Grote volumes leiden gewoonlijk tot volle vrachtwagen-
ladingen en maken de rittenplanning eenvoudig (zie
illustratie 2: Direct Delivery). Voor distributeurs, regio's
of producten die kleinere volumes vragen, zal CRP alle
bestellingen die naar een zelfde regio moeten, consoli-
deren tot een volledig geladen vrachtwagen. Eén
vrachtwagen doet dan verschillende leveringspunten
aan (zie illustratie 2: Multi-Stop Delivery).

Soms vereist transportoptimalisatie een levering in
twee stappen. De initiële levering gebeurt in een maga-
zijn, waar de goederen onmiddellijk worden overge-
laden in een andere vrachtwagen, die ze naar hun
uiteindelijke bestemming brengt. Dit proces is beter
gekend onder de naam Cross-Docking (zie illustratie 3). 
Soms vervoeren leveranciers hun vracht vanuit hun
eigen opslagruimte naar de distributeur (zie illustratie 4:
Supplier Default Ship-from). In bepaalde gevallen ech-
ter kunnen bepaalde productgroepen die in dezelfde
fabriek werden gemaakt, rechtstreeks geleverd worden
naar de opslagplaats van de distributeur (zie illustratie
4: Supplier Alternate Ship-from). CRP is hier in staat om
locaties van alternatieve vrachten te vinden die nog
meegenomen kunnen worden terwijl de geplande
vracht nog wordt klaargemaakt. CRP ondersteunt en
optimaliseert de diverse leveringsconcepten, waardoor
de winkels van Delhaize bijna altijd beleverd worden
met volgeladen vrachtwagens.  
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Conclusie
Ononderbroken bevoorrading is een krachtig
distributieconcept. Het verandert de relaties tussen
leveranciers, makelaars, groothandel, transporteurs en
distributeurs compleet. Het brengt distributieketens
zoals Delhaize strategische voordelen op, terwijl de
kosten van de logistieke bevoorradingsketen worden
gedrukt. Bovendien krijgt men met CRP een overzicht
over de ganse bevoorradingsketen, waardoor
bestellingen regelmatiger gebeuren en voorraadcycli
stabieler blijven. Dit resulteert in een betere planning
en inzet van de beschikbare transportcapaciteit. De
meest betekenisvolle winst wordt geboekt door de
beladingsgraad van vrachtwagens te verhogen met
20%. De laadcoëfficiënt benadert momenteel 100%!

Illustratie 1
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B. Krachtlijnen en maatregelen met betrekking 

tot het mobiliteitsaanbod

B.1. Vervoersinfrastructuren dienen vervolledigd en efficiënter gebruikt

In onze mobiliteitsenquête werd aan de Belgische
bevolking ook een aantal infrastructurele maatregelen
voorgelegd. Aan de hand van een cijfer tussen 1 en
10 werd gevraagd in welke mate elk voorstel voorrang
moet krijgen. Grafiek k toont de resultaten.

Infrastructuurmaatregelen die fietsers, vrachtwagens
en openbaar vervoer scheiden van het overige ver-
keer, genieten duidelijk de voorkeur van de bevol-
king. Op de eerste plaats komt de aanleg van veilige
fietspaden langs het wegennet. Fietsers zijn, samen
met voetgangers, kwetsbare verkeersdeelnemers.
Driekwart van de ondervraagden vindt de maatregel
heel belangrijk. Opvallend is de aanleg van aparte rij-
stroken voor vrachtwagens als tweede belangrijkste
maatregel. De verklaring hiervoor is niet ver te zoe-
ken. Hoewel ondervertegenwoordigd in de ongeval-
statistieken, komen vrachtwagens voor veel mensen
als bedreigend over. Deels terecht, want als een
vrachtwagen betrokken is in een ongeval, zijn de
gevolgen doorgaans erger. 

• Grafiek k: Welke infrastructurele maatregelen moeten voorrang krijgen bij de 
aanwending van de autobelastingen?
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een netwerk van veilige fietspaden aanleggen langs het
wegennet

aparte rijstroken aanleggen voor vrachtwagens langs de
drukste autowegen

aparte bus- en trambanen aanleggen, en dit vooral in
grote steden

aparte rijstroken voorbehouden voor vrachtwagens

verkeerslichten synchroniseren op grote invalswegen

investeren in meer accurate, relevante en real-time 
verkeersinformatie

een extra rijstrook aanleggen langs de drukste autowegen

ontbrekende schakels in het wegennet
wegwerken 

blokrijden toepassen op drukke invalswegen tijdens de
week zoals tijdens zomerweekends

Bron: Dedicated Research

63% van de mensen is gewonnen voor gescheiden
vrachtverkeer. 
Aparte vrachtwagenstroken hebben naast het veilig-
heidsaspect nog heel wat andere voordelen. We
komen hier straks nog op terug.  

Tabel c op blz. 7 liet al zien dat bus en tram nogal
wat vertraging oplopen in het drukke verkeer. De aan-
leg van aparte bus- en trambanen, die door 58% van
de ondervraagden als een heel belangrijke maatregel
wordt beschouwd, kan hier wellicht verandering in
brengen. Er is echter meer nodig dan aparte bus- en
trambanen om een (voor)stedelijk openbaar vervoer-
net goed te laten functioneren. Ook de aanwezigheid
van vlotte overstap- en parkeerfaciliteiten voor twee-
en vierwielers aan elke stopplaats is cruciaal en
draagt in grote mate bij tot het succes van een GEN.
Brussel en Antwerpen kunnen een voorbeeld nemen
aan het vervoernet van München, dat heel wat pen-
delaars lokt, ook zij die tot op 30 km van het centrum
van München wonen. 
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De uitbouw van voorstedelijk openbaar vervoer versnellen (GEN), met voldoende overstap- en
parkeerfaciliteiten voor twee- en vierwielers (intermodaliteit)
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Intermodaal personenvervoer gesteund op het expresnet

De stad München is qua oppervlakte (310 km2) en
aantal inwoners (1,3 miljoen) goed vergelijkbaar met
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Rand. De
Duitse stad beschikt over een multimodaal transport-
beheersysteem, dat maximaal gebruikt maakt van de
mogelijkheden die de telematica verschaft. Niet ver-
wonderlijk dus, dat het openbaar vervoer er veel suc-
ces kent.
In 1989 besliste men de toenmalige en te verwachten
verkeersproblemen grondig aan te pakken. Het begrip
intermodaliteit, gekoppeld aan het gebruik van de
meest geavanceerde telematica-toepassingen, stond
hierbij centraal. De ruggengraat wordt gevormd door
een performant netwerk van openbaar vervoer, waarin
gewestelijk expresnet (S-bahn), metro (U-bahn), tram
en bus optimaal op elkaar aansluiten. Eén maat-
schappij is voor alle netten bevoegd. Zo is er eenheid
van tarieven en vervoerbewijzen. Aan de haltes van het
openbaar vervoer geven signalisatieborden de wacht-
tijden aan. Zo stimuleert men het gebruik van het
openbaar vervoer om naar het deels autoluwe stads-
centrum te reizen. Het gewestelijk expresnet telt 9
lijnen, met een totale lengte van 510 km, bedient 129
stations en vervoert dagelijks 720.000 reizigers. 

In een straal van 20 km rond het centrum bedraagt de
frequentie 1 trein om de 20 minuten. Dit net wordt
vervolledigd door 6 metrolijnen, die dagelijks 900.000
reizigers vervoeren1. Ter vergelijking, in 2000 vervoerde
de MIVB gemiddeld 612.000 reizigers per dag2.
De stad en regio stemmen hun politiek van ruimtelijke
ordening af op het openbaar vervoer en concentreren
de uitbouw van nieuwe woonwijken in de buurt van
stations of voorzien ruime park en ride mogelijkheden.
Bijna alle S- en U-Bahnstations bezitten park and ride
(P+R) en bike and ride (B+R) faciliteiten. In totaal meer
dan 18.000 parkeerplaatsen en 34.000 fietsstaanplaat-
sen. De belangrijkste P+R parkings worden beheerd
door hetzelfde bedrijf, dat steunt op publiek-private
samenwerking. De grootste parking telt 1.200 plaatsen
en ligt vlakbij de A9, één van de belangrijkste toe-
gangswegen tot de stad. De P+R parkings zijn
uitsluitend voorbehouden voor de gebruikers van het
openbaar vervoer. De automobilisten worden met
elektronische borden geïnformeerd over het aantal
beschikbare plaatsen. Men schat dat 8% van de
gebruikers van het expresnet en de metro gebruik
maakt van de P+R parkings. Dit betekent een bespa-
ring van meer dan 1 miljoen autokilometers per dag! 

"Gezien het gebrek aan open ruimte, kunnen het harmonisch laten evolueren van voetgangers, fietsers en motorvoertuigen in het
verkeer, het beantwoorden van de behoeften van het distributie- en goederenverkeer en de versterking van het openbaar vervoer
niet langer met éénzijdige maatregelen gerealiseerd worden."
Christian Ude - Burgemeester van München

1 München Mobil, Handbuch Verkehr und Umwelt, 2000
2 website MIVB
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Intermodaal personenvervoer gesteund op het expresnet (vervolg)

Het effect van een goed uitgebouwd expresnet vertaalt
zich in een hoger marktaandeel van het openbaar ver-
voer op de middellange trajecten.

Grafiek l vergelijkt de situatie in Brussel met München.
In München kiest ongeveer de helft van de reizigers, die
zich over een afstand van 15 tot 30 km naar het
stadscentrum moeten verplaatsen, voor het openbaar
vervoer (voornamelijk S-bahn). De andere helft opteert
voor de auto. 

In Brussel schommelt het marktaandeel van het open-
baar vervoer op deze afstand tussen de 20 en 35%. 
De afwezigheid van het expresnet in een straal van 30
km rond de stad, doet zich dus sterk gevoelen. Door
de realisatie van het GEN moet het mogelijk zijn om
het aandeel van het openbaar vervoer op de
middellange afstand nagenoeg te verdubbelen en op
het niveau van München te brengen. Wetende dat er
vanuit deze zone dagelijks zo’n 160.0001 mensen naar
hun werk in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
pendelen, betekent dit een potentieel van 40.000
klanten voor het GEN.
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• Grafiek l: Marktaandeel van auto en openbaar vervoer in Brussel en München

Bron: IRIS-Plan - München Mobil

De stad München gaat er tevens van uit dat in
zones met lage verkeersdrukte het openbaar ver-
voer onmogelijk op rendabele wijze kan concurre-
ren met de auto en streeft ernaar om het autoge-
bruik in die omstandigheden zo vlot en veilig
mogelijk te laten verlopen. Zo bouwt zij momen-
teel een netwerk van tunnels onder de ring om er
de vlotte doorstroming van het verkeer te garan-
deren en tegelijk de geluidshinder voor de omwo-
nenden sterk te verminderen. 

Het voorbeeld van München toont het belang aan
van een performant gewestelijk expresnet om de
problematiek van het pendelverkeer grondig aan
te pakken. Performant betekent in dit geval: 

• wijd vertakt netwerk met groot aantal sta tions; 
• hoge bedieningsfrequentie van de stations;
• sterke nadruk op de intermodaliteit door het 

voorzien van uitgebreide parkeermogelijkheden
aan de stations, zowel voor auto als fiets;

• goede informatie voor reizigers en parkingge-
bruikers via telematica.

1  Monografie 11B – Werk- en Schoolpendel, NIS, 1999
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De ontbrekende schakels in het
hoofdwegennet wegwerken

Het hoofdwegennet vergemakkelijkt de transportmo-
gelijkheden, die van nationaal en internationaal eco-
nomisch belang zijn. Bijgevolg kan het zich, net zoals
een productiesysteem, weinig flessenhalzen of ont-
brekende schakels veroorloven. Echter, door budget-
taire beperkingen tijdens de voorbije twee decennia
zijn een aantal "vergeten" stukjes of weguitbreidingen
nog steeds niet gerealiseerd. Denken we maar aan het
sluiten van de Antwerpse Ring, de omvorming van een
aantal expres- tot snelwegen naar en vanuit de
zeehavens, de ontsluiting van de luchthaven van
Zaventem,... 

Aan sommige uitbreidingen is men inmiddels begon-
nen; andere zijn het stadium van de tekentafel amper
voorbij. Ze dienen dus versneld te worden aangepakt.
De wegenwerken zullen in het begin voor veel
verkeersoverlast zorgen, maar op middellange en
lange termijn zal het verkeer vlotter verlopen en de
veiligheid toenemen. Hiervoor moet echter voldoende
geld worden vrijgemaakt: alleen al in Vlaanderen zullen
de wegenwerken die in het Ruimtelijk Structuurplan
Vlaanderen zijn voorzien, samen meer dan € 2,5 miljard
kosten. Dit is de prijs die men betaalt voor het feit dat
men de afgelopen jaren onvoldoende prioriteit heeft
gegeven aan de mobiliteit.

De havens multimodaal ontsluiten via goe-
derenspoorlijnen, binnenvaartkanalen en
vrachtwagencorridors

Door de verdere eenmaking én uitbreiding van de
Europese economische ruimte tot Oost-Europa, wordt
een verdere groei van het internationaal goederen-
vervoer verwacht. Ook vanuit de Benelux zullen be-
langrijke goederenvolumes hun weg zoeken naar
Oost-Europese markten. 

Onze regio is immers uitgerust met een performante
haveninfrastructuur en telt bijgevolg heel wat over-
slagpunten tussen zee- en landvervoer. Indien België
zijn positie als logistieke draaischijf wil behouden en
versterken ten opzichte van zijn buurlanden, dan zijn
specifieke infrastructurele maatregelen voor het
goederenvervoer noodzakelijk. 

Treinen en binnenschepen zullen een deel van de goe-
derentrafieken op zich moeten nemen. Dit vereist een
tweede spoorontsluiting van de Antwerpse haven, maar
ook de reactivering van de Ijzeren Rijn. Decennialang
wordt geprobeerd om de historische spoorroute weer
nieuw leven in te blazen. Belangrijk pluspunt, zeker in
tijden van budgettaire beperkingen, is dat de lijn er al
ligt en een vlak parcours aandoet. Bovendien kan de
investering gefaseerd gebeuren waardoor ze minder
risicovol wordt. Het afstandsvoordeel ten opzichte van
de verzadigde Montzenroute bedraagt 49 km,
waardoor 1 uur tijdwinst wordt geboekt. De lijn kan
tevens een aantrekkingskracht uitoefenen op de regio's
waar zij langs loopt. 

Het spoor zou zo zijn afkalvend marktaandeel kunnen
opkrikken, maar zal zich daarvoor tot specifieke
marktsegmenten moeten wenden. Voor het vervoer
van kleine volumes en goederen met hoge waarde is
het wegvervoer onklopbaar, terwijl de binnenvaart
voldoende vervoerscapaciteit heeft voor grote volu-
mes met een lage intrinsieke waarde. Voeg daarbij de
vaststelling dat het klassieke spoorvervoer van zware
bulkgoederen over zijn hoogtepunt heen is, dan zal
het spoorvervoer zich moeten richten tot het inter-
modale containervervoer, dat de belangrijkste groei-
markt wordt. Volgens heel wat studies zal het
containervervoer bepalend zijn voor de overleving van
het spoorvervoer. Hiervoor moet de Ijzeren Rijn,
gekoppeld aan de tweede spoortoegang voor de
Antwerpse haven, de nodige capaciteit voorzien.
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Toch zullen spoor en binnenvaart slechts een deel van
de verwachte vervoersgroei kunnen opvangen. Dat
bleek al uit berekeningen die FEBIAC uitvoerde naar
aanleiding van haar studie over "De rol van het be-
drijfsvoertuig in de 21e eeuw". Tweederde van de
verwachte groei zal met het wegvervoer moeten
worden opgevangen. 

Trein en binnenschip hebben wel een eigen bedding,
maar zijn traag, weinig flexibel en dikwijls niet
aangepast om hoogwaardige, kwetsbare of bederf-
bare goederen onbeschadigd en tijdig ter plekke te
krijgen. De vrachtwagen slaagt daar doorgaans wel in,
alleen wordt hij overdag steeds vaker opgehouden
door het toenemend verkeer. Nachttransport is één
oplossing en kwam hiervoor reeds aan bod. Fysisch
gescheiden goederenverkeer over de weg is een ande-
re mogelijkheid, die nader onderzoek verdient.

Die wegcorridors zijn enerzijds bedoeld om zware
vrachtwagens van een eigen bedding te voorzien, net
zoals het spoor en de binnenvaart. Hierdoor wordt het
groeiende internationale vracht(transit)verkeer naar en
vanuit de havengebieden in de Benelux gekanaliseerd,
zodat enkele autosnelwegen gedeeltelijk ontlast wor-
den. Anderzijds bieden vrachtwagencorridors een
aangepaste, veilige infrastructuur voor Langere Vracht-
wagenCombinaties en Automatic Road Trains, waarmee
momenteel geëxperimenteerd wordt en die in de
toekomst deel kunnen uitmaken van het wegbeeld.

Studies moeten uitmaken of deze "corridors" het best
naast, bovenop of deels onder het bestaande hoofd-
wegennet worden aangelegd. Staat dit ver van de reali-
teit? Toch niet: in Frankrijk bestaan concrete plannen om
het meest verzadigde deel van de autosnelweg A7
tussen Valence en Orange te ontdubbelen. In de
Rhônevallei zouden over een honderdtal kilometer vier
gescheiden rijstroken worden gebouwd voor vracht-
wagens1. 

Hoewel de verkeerssituatie op de A7 globaal nog niet
kritiek is, wordt de verzadigingsdrempel op het voor-
noemde weggedeelte soms overschreden in de zomer.
De verkeersstroom telt er gemiddeld 71.000 voer-
tuigen per dag, maar loopt in de zomermaanden op
tot 120.000. Tegen 2008 zou het verkeer met nog eens
10% stijgen. Een dergelijke verkeersstroom zou een
capaciteitsuitbreiding van het bestaande tracé tegen
dan bemoeilijken. Eenvoudige onderhoudswerken,
zelfs 's nachts, zouden in dit scenario bij het minste
incident leiden tot opstoppingen. Vandaar dat de re-
gionale autosnelwegmaatschappij ASF geen andere
oplossing ziet dan de bouw van alternatieve routes.
De TGV-aanleg voor het personenvervoer en spoor- en
waterwegen voor het goederenvervoer passen in dit
plaatje, maar volstaan volgens ASF niet, omdat beide
vervoermodi niet altijd een alternatief kunnen bieden
voor de weg. Eerder dan een volledig nieuw wegtracé
te zoeken, enkele kilometers hogerop in de Rhône-
vallei, pleit ASF voor twee gescheiden vrachtwagen-
stroken in elke rijrichting langs de bestaande A7.
Voordelen hiervan zijn dat amper bijkomende open
ruimte wordt ingenomen, dat de emissie- en
geluidshinder van het verkeer gelokaliseerd blijft
rondom het bestaande tracé, en dat het ongevalrisico
tussen vracht- en ander verkeer wordt beperkt. Zo
komt er extra wegcapaciteit vrij voor lichte voertuigen,
waardoor de grootste oorzaak van de luchtvervuiling,
de files, beperkt wordt. Het project wordt geschat op
zowat € 750 miljoen.

1  Transpo nr. 167, FEBETRA, november 2001 
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Wegennet en voertuigen via telematica
voorzien van verkeersinfo- en verkeers-
geleidingsystemen

Telematica in het voertuig
Binnenkort zullen voertuigen uitgerust zijn met een
geavanceerd telematicasysteem, dat toegang geeft
tot talloze communicatie- (GSM, internet) en
informatiediensten. Dit vereist een GPS-ontvanger en
een mobiele telecommunicatieverbinding. Deze
"hardware" bepaalt de positie van het voertuig en
verschaft toegang tot grote gegevensbestanden via
het internet. Op die manier kunnen heel wat nuttige
gegevens tot in het voertuig worden gebracht:
verkeersinformatie, wegbijstand ingeval van pech of
een ongeval, algemene en toeristische inlichtingen,... 
Momenteel wordt deze informatie in beperkte vorm
via call center operatoren van een dienstverlenend
bedrijf geleverd: denken we aan het OnStar-systeem
van GM, sinds 1996 operationeel in de VS, en aan het
recent gestarte Connect-systeem van de Fiat-groep,
pionier in Europa. Straks, als populariteit en gebruik
van deze diensten willen groeien, zullen bemande call
centers het veld ruimen voor geautomatiseerde
systemen. 

Voor de mobiliteit zijn navigatie en verkeersinforma-
tie het meest relevant om tot in het voertuig te
brengen. Momenteel gebeurt dit via een onboard
navigatiesysteem en een autoradio. De verkeersin-
formatie via radio is echter niet altijd relevant voor
het traject dat men maakt, of komt niet altijd op het
moment dat men het wil. Wat de navigatie betreft,
koppelt een onboard computersysteem de hardware
aan digitale kaartgegevens op CD-ROM, die echter vrij
snel verouderen. Deze beperkingen worden in de
toekomst verholpen via telematica. 
Telematica zal de automobilist via internet laten com-
municeren met een krachtige centrale server, die de

ingewikkelde routeberekeningen op zich neemt en ge-
bruik maakt van de meest actuele en uitgebreide
digitale kaarten om hem efficiënt door het verkeer te
loodsen. Automobilisten hebben voor heel wat ver-
plaatsingen echter geen navigatie nodig, omdat ze op
gekende wegen rijden. Dan is het belangrijk om over
accurate en relevante verkeersinformatie te beschikken
die hen helpt tijd te sparen en files te vermijden. 

Telematicasystemen kunnen de gebruikers toegang
verlenen tot real-time digitale verkeersinformatie. Hier-
toe zijn twee soorten gegevens nodig: "oorzaak" en
"effect". Die worden met verschillende technieken
gemeten en gedigitaliseerd. "Oorzaak"-gegevens wor-
den doorgaans aangeleverd door politie, automo-
bilistenverenigingen of lokale overheden en samenge-
bracht in verkeersdatabanken. "Effect"-gegevens wor-
den verzameld met "vaste" infrastructuur langs het
wegennet, zoals camera's en tellussen. Dit werkt vrij
behoorlijk, maar levert enkel verkeersinformatie op van
het hoofdwegennet. Andere technieken worden in het
vooruitzicht gesteld om dit te verhelpen. Eén van die
technieken, de Floating Vehicle Data (Voertuig
Verkeersstroom Gegevens), verzamelt snelheid- en
positiegegevens van voertuigen die uitgerust zijn met
GPS, en stuurt ze door naar een centrale server, die er
op zijn beurt een virtuele verkeersstroom mee kan
creëren, maar dan voor het ganse wegennet.
Voorwaarde is wel dat er voldoende voertuigen met
GPS rondrijden én dat hun gegevens gecentraliseerd
kunnen worden door één of enkele grote centrale
servers.

De laatste stap koppelt de verkregen verkeersinfor-
matie aan de digitale kaarten bij de centrale server,
die vervolgens enkel die verkeersinformatie filtert en
doorstuurt die relevant is voor het traject dat de
individuele weggebruiker op een bepaald moment
aflegt. Voorlopig is dit nog toekomstmuziek. Hoe ver
staat men vandaag in België?
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Telematica langs de weg: het verkeer in goede banen 

Om het verkeer in goede banen te leiden, is kennis
onontbeerlijk. Hoe meer en sneller er kennisgegevens
worden verkregen, verwerkt en gelinkt, hoe efficiënter
kan ingespeeld worden op het verloop van het verkeer.
Hiertoe is telematica onontbeerlijk. Telematica helpt
diverse verkeersgegevens verzamelen, verwerken, met
elkaar in verband brengen, om ze vervolgens in ver-
werkte vorm opnieuw ter beschikking te stellen. Voor
Vlaanderen is het Vlaams Verkeerscentrum in
Antwerpen de spil van telematica en verkeersgeleiding.
Met BITC in Brussel1 en PEREX2 in Wallonië bouwen
ook de andere gewesten hun verkeerscentrum uit. Dit
hoofdstuk schetst de belangrijkste taken en functiona-
liteiten van het Vlaamse centrum.

In het Vlaams Verkeerscentrum, dat optreedt als cen-
traal punt voor de inzameling en verspreiding van
verkeersinformatie voor gans Vlaanderen, zijn vandaag
al telematicatoepassingen operationeel. We noemen er
enkele:

verkeerstellingen worden verkregen uit tellussen
in het wegdek of via geautomatiseerde analyses
van camerabeelden;
via camera’s kan de verkeersafwikkeling en de
ernst van incidenten worden ingeschat; 
via een "gladheidmeetsysteem" worden voor-
spellingen gemaakt over ijzelvorming;
het "datex"-systeem maakt geautomatiseerde en
taalonafhankelijke uitwisseling mogelijk van
verkeersinformatie in verschillende regio’s of
landen;
verkeerslichten kunnen worden beïnvloed, zodat
"groene golven" kunnen worden ingesteld die
de verkeersafwikkeling, al dan niet na inci-
denten, vergemakkelijken;
een internetsite biedt een overzicht van lopende
en geplande werkzaamheden en verspreidt in
real time de verkeersafwikkeling van het hoofd-
wegennet in Vlaanderen;   
RDS-TMC is het signaal en kanaal waarlangs
gecodeerde (verkeers-)berichtgeving de ether
wordt ingestuurd. 

•

•

•

•

•

•

•

RDS-TMC

Voor en tijdens verplaatsingen kan u twee soor-
ten informatie gebruiken. Pre-trip informatie kan
u raadplegen alvorens u in uw voertuig stapt:
kaarten, krantenberichten, teletekst, internet.
Achter het stuur heeft u echter on-trip informatie
nodig. In zijn oudste vorm zijn dit verkeers-
borden, wegwijzers en omleidingborden. Deze
spelen echter niet in op een onvoorziene situatie
zoals een file tengevolge van een ongeval.  Bor-
den met veranderlijke aanduidingen of radio
bieden hier een oplossing, gezien de berichtge-
ving steeds actueel kan gehouden worden. De
huidige verkeersinformatie via radio heeft het
nadeel dat de berichtgeving een te groot gebied
(in theorie heel Vlaanderen) omvat, wat een
waslijst aan berichten en meldingen kan ople-
veren. Heel wat meldingen zijn niet relevant voor
uw rit. De kans is groot dat u net het recentste
overzicht mist of de informatie komt te laat om
een andere route te kiezen.  

RDS-TMC (Radio Data System – Traffic Message
Channel) biedt uitkomst. Een decoder bewaakt
een bepaalde zone rond uw actuele positie of de
route die u heeft ingevoerd, filtert die bericht-
geving die voor u van belang kan zijn, en houdt
die informatie beschikbaar zolang ze geldig is. In
de taal die u wenst, ook wanneer u in een
anderstalige regio of land bent. 

Deze informatie kan vandaag weergegeven
worden op een schermpje. In de toekomst kan
dat ook in de vorm van een gesproken tekst. De
technische uitvoering om de berichtgeving aan
te maken en te coderen zit in zijn eindfase. Met
de VRT is een akkoord gesloten om de
uitzendingen in gans Vlaanderen te realiseren.
De verkeersinformatie "à la carte" komt er dus
aan!

1  BITC: Brussels Info Traffic Center
2 PEREX: PERmanence d'EXploitation des réseaux
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De genoemde telematicasystemen werken momen-
teel nog onafhankelijk, naast elkaar. Om efficiënt
en toekomstgericht verkeersbeheer te bereiken,
moet een overkoepelend platform al deze toe-
passingen integreren. De ontwikkeling ervan is
momenteel bezig. Er zijn vier functionele hoofdtaken:

Real time sturing: de bewaking en directe sturing
van het verkeer worden ondersteund door alle
bevelfuncties te centraliseren: het aansturen van
signalisatieborden, het opleggen van snelheids-
regimes, het lokaal afkruisen van rijstroken,...

Near time analyse en sturing: op basis van een
actuele verkeerssituatie en van kennis uit het
verleden kunnen korte-termijnprognoses worden
doorgerekend naar de verkeersafwikkeling. Ook
kunnen simulaties verricht worden die het nemen
van beslissingen inzake verkeersgeleiding onder-
steunen.

Ondersteuning bij strategische analyse en
sturing: met deze functie zal informatie, die
opgeslagen is in een historische database,
kunnen worden aangewend om belangrijke
beslissingen te funderen. De opgeslagen infor-
matie kan worden aangewend bij de opstelling
van uniforme verkeersbeheerplannen. 

Kennisverwerving: ten behoeve van de
operatoren van het Verkeerscentrum en van
verkeersspecialisten en onderzoekers in het
algemeen. 

Een overkoepelend platform kan maar ontstaan
via integratie en consolidatie van de verschil-
lende elementen. Door de verzameling en
verwerking van ruwe data ontstaat "informatie"
die de verkeersafwikkeling op een meer ef-
ficiënte manier helpt verlopen. Het wordt dan
immers mogelijk te peilen naar "het waarom"
van een bepaalde verkeersafwikkeling en
voorspellingen te doen. Op die manier draagt
kennis van de actuele situatie en van de te
verwachten ontwikkelingen bij tot een vlottere
sturing van de verkeersgeleiding en -afwikkeling.

•

•

•

•

Telematica langs de weg: het verkeer in goede banen (vervolg) 

De verkeersredactie van de VRT stuurt de beschikbare
verkeersinformatie de ether in.
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B.2. Vervoeraanbod en -diensten moeten worden uitgebreid

Het aanbod van bestaande en nieuwe ver-
voersproducten en -diensten in stedelijke
gebieden centraliseren en commercialise-
ren in "Mobiliteitswinkels"

De bereikbaarheid van en de mobiliteit in steden is
gebaat bij een goede afstemming en integratie van
diverse vervoerwijzen. De zwakke punten van de ene
vervoerwijze moeten worden aangevuld met de sterke
punten van de andere. De München-case maakt
duidelijk dat een voorstedelijk openbaar vervoernet
fijnmazig dient uitgebouwd en in naadloos voor- en
natransport moet voorzien. De stadscentra zelf zijn
sowieso een interessante markt voor het openbaar
vervoer en langzaam verkeer. De vervoersstromen zijn
er gebundeld; de afstand van heel wat verplaatsingen
is beperkt. Langere, complexe verplaatsingen blijven
weggelegd voor de auto, die de nodige weg- en
parkeerruimte moet blijven krijgen in de stad. 

Toch kunnen de stedelijke vervoersmogelijkheden nog
worden uitgebreid. Er moeten voldoende parkeer- en
vlotte overstapmogelijkheden worden voorzien in mul-
timodale knooppunten. Verder zijn er nog heel wat ga-
ten in de vervoersketen, die kunnen  worden opgevuld
met nieuwe mobiliteitsproducten en -diensten. Hierbij
wordt gedacht aan tweewielerverhuur, huurauto's,
collectieve taxi's, vraagafhankelijk vervoer, gecombi-
neerd openbaar/taxivervoer,... Kortom ketenmobiliteit
is het sleutelwoord.

Informatie over alle stedelijke vervoersmogelijkheden
moeten gecentraliseerd ter beschikking staan van de
reiziger, of die nog thuis of reeds onderweg is. Internet
lijkt hiervoor het aangewezen medium. Heel wat
steden in Europa zijn bezig met de uitbouw van een
website. Maar bij een gecentraliseerd informatie-
bestand mag het niet blijven.

Daarbovenop dienen geïntegreerde verkeers- en
reisinformatiesystemen en multimodale informatie-,
reserverings- en betaalsystemen uitgebouwd. Om dit
te realiseren, wordt veel heil verwacht van de
informatietechnologieën. Vandaag moeten stedelijke
overheden veelal nog beginnen aan de systeem-
opbouw en implementatie van dergelijke toepas-
singen. Hier is nog heel wat werk aan de winkel. 

Gecombineerd goederenvervoer ontwikke-
len via de aanleg van multimodale  contai-
nerterminals en commerciële uitbating van
spoor en binnenvaart

Multimodale mobiliteit moet ook worden
nagestreefd in het goederenvervoer.  Bedrijven
moeten voor hun in- en uitgaande goederen-
stromen meer gebruik willen en kunnen maken
van alternatieve vervoerwijzen. Dit besef groeit
naarmate de verkeersproblemen en de daarmee
gepaard gaande bevoorradingsproblemen toene-
men. Trein en binnenschip, maar ook kustvaart
(Short Sea Shipping) komen hiervoor in aan-
merking. De autosector zelf wil in toenemende
mate beroep doen op alternatieven, maar moet
dan wel betrouwbare en kwaliteitsvolle vervoer-
diensten kunnen krijgen. Dit is niet altijd het
geval, zo blijkt uit een recente studie die ACEA, de
Europese vereniging van autoconstructeurs, bij
zijn leden uitvoerde. 

In 2000 ondervroeg ACEA zijn leden naar het
treingebruik en hun tevredenheid hierover bij de
bevoorrading van hun fabrieken en de voer-
tuigdistributie naar hun dealernet. 
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gebruikte 
vervoermodus bij:

vrachtwagen

trein

schip

bevoorrading autofabrieken
met onderdelen

76%

14%

9%

voertuigdistributie
naar dealernet

62%

23%

15%*

(*) 40% van de verscheepte voertuigen hebben niet-EU-markten als bestemming

Slechts 63% van de transporten via het spoor
wordt als bevredigend beschouwd. Vijf jaar gele-
den bedroeg dit nog 72%. Aangehaalde redenen
hiervoor zijn schade aan de goederen, vertragin-
gen, capaciteitsproblemen, gebrek aan betrouw-
baarheid, kostenstijgingen en stakingen. Mits een
verbetering van de dienstverlening bij het spoor,
zou de autosector gemiddeld 14% méér goederen
met de trein willen vervoeren. Verslechtert de
dienstverlening nog, dan zou 1/3 van vervoerde
goederen van het spoor naar andere modi worden
overgeheveld.

Hoe tevreden is men dan over het wegvervoer?
93% van de wegtransporten voldoet aan de ver-
wachtingen, tegenover 90% vijf jaar geleden.
De boodschap is duidelijk: wil men het tij keren en
vermijden dat het spoor verder marktaandeel ver-
liest, dan is een commercialisering en een betere
dienstverlening van het spoor een must. 

Ook bij toeleveringsbedrijven aan de automobiel-
sector wordt er constant gekeken naar mogelijke
alternatieven voor het wegvervoer. 

Wel moeten die voldoen aan de vereisten die
moderne productie- en logistieke systemen opleg-
gen. Zo zijn belangrijke randvoorwaarden in een
JIT-productiesysteem de transittijden en de vrij
korte reactietijden op mixwijzigingen van de klan-
ten. Toch slaagt autotoeleverancier Johnson
Controls Automotive (JCA) erin om de binnenvaart
in te zetten bij de versturing van zetelonderdelen
vanuit Geel via de Antwerpse haven naar overzee-
se bestemmingen.  

•Tabel g: Gebruik van de diverse vervoerwijzen binnen de automobielindustrie

Bron: ACEA
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Eén van de activiteiten van JCA in Geel bestaat erin
om zetelonderdelen te versturen naar overzeese
JCA plants. Bij deze operatie, waar de transittijden
langer kunnen zijn maar niet minder accuraat,
loopt 100% van de uitgaande goederenstroom via
de binnenvaart naar de haven van Antwerpen of
Rotterdam. Daar worden de containers op zee-
schepen gezet. Dit komt neer op zowat 15 contai-
ners (40 voet) die dagdagelijks uit het wegverkeer
worden gehouden (zie tabel h).

Voor de JIT-productie van zetels voor Opel
Antwerpen, krijgt JCA in Geel grondstoffen, mate-
rialen en onderdelen toegestuurd van zowat 65
toeleveranciers uit 11 verschillende landen.

land van oorsprong
(enkel Europa)

aantal toeleveranciers gebruikte vervoermodigoederenvolumes

Oostenrijk: 1 0,1% weg
België: 13 34,8% weg

Tsjechische Republiek: 2 16,7% spoor: in onderzoek
Duitsland: 39 39,1% weg
Frankrijk: 2 0,4% weg

Italië: 1 2,2% spoor: in onderzoek
Portugal: 1 0,3% weg
Slovenië: 1 4,7% weg

Spanje: 1 0,0% weg
Verenigd Koninkrijk: 3 1,7% ferryboat/weg

totaal: 64 100%

GOEDERENVOLUMES DIE IN JCA-GEEL TOEKOMEN

GOEDERENVOLUMES DIE VANUIT JCA-GEEL VERTREKKEN

bestemming

Opel-Antwerpen:
overzeese JCA-plants:

totaal:

goederenvolumes

70%
30%
100%

gebruikte vervoermodi

weg
binnenvaart/zeeschip

• Tabel h: Inkomende en uitgaande goederentrafieken bij JCA-Geel

Bron: Johnson Controls Automotive
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Voor de JIT-activiteit lopen momenteel studies om
materiaal vanuit Italië en Tsjechië via gecombi-
neerd vervoer te laten lopen. Voorlopig zijn de
transittijden of overslagpunten nog een bottle-
neck. Hierdoor is het vooralsnog niet mogelijk om
de ladingen op het gevraagde tijdstip bij JCA in
Geel te krijgen. Voorlopig blijft JCA beroep doen op
de vrachtwagen.

Naast het onderzoek naar alternatief vervoer
bekijkt JCA met zijn logistieke partner voortdurend
hoe ze het aantal lege kilometers van de vracht-
wagens kunnen reduceren:
een optimale belading van de trailers verzorgen
door een juiste keuze van verpakking die dan
weer ingeklapt kan worden om het aantal retour-
zendingen te minimaliseren. Bepaalde onderde-
len worden zelfs in bulk geladen waardoor er tot
20% meer op een vrachtwagen kan dan wanneer
het verpakt is;

het aantal trekkers wordt geminimaliseerd door
een "drop en carry" systeem met de trailers in te
voeren, ook "warehouse on wheels" genoemd.
De vrachtwagens verliezen geen tijd met laden
en lossen;
bestellingen bij leveranciers worden op elkaar
afgestemd om gebruik te kunnen maken van
"melkrondes".

•

CASE JO
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JCA zoekt voortdurend naar optimalisaties binnen
zijn logistiek proces waarbij alternatieve vervoer-
middelen steeds aan bod komen. Zo blijft de
onderneming proberen om de trein in te schake-
len in het systeem van JIT-bevoorrading. Intussen
blijft de vrachtwagen de enige oplossing.

•

•
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Experimenteren met Langere Vrachtwagen-
Combinaties (LVC) en met Automatic Road
Trains (ART)

Zolang de vrachtwagencorridors in België niet zijn
aangelegd, kunnen LVC's en ART's overdag moeilijk
worden gebruikt. 
Onze autosnelwegen, met hun opeenvolgende op- en
afritten, beperken de inzetbaarheid van dergelijke

combinaties tot een aantal specifieke tracés van
het hoofdwegennet. Daarom worden proefpro-
jecten het best opgestart met goederentrafieken
naar en vanuit onze zeehavens, zoals dat in
Nederland momenteel het geval is. De voordelen
van LVC's zijn niet gering, zo blijkt uit boven-
staande illustratie.

Door zijn afmetingen kan een LVC zijn uiteindelijke
bestemming niet altijd bereiken. Hij moet in
combinatie met kleinere voertuigen kunnen

Fuel
Index

84

100

142

195

279

410

GCW

60 ton

40 ton

26 ton

18 ton

12 ton

7,5 ton

No. of
trucks

20

2

3

6

9

16

130 m 16 l

19 l

27 l

37 l

53 l

78 l

172 m

300 m

432 m

755 m

903 m

2 x
25.25

3 x
18.75

Comparison 25.25 m vehicles to other sizes
Capacity needed for the transport of 106 pallets

Space
on road

Fuel per
1000tonkm*

* Note: Calculated with consideration to "normal" utilization

opereren om een transportopdracht tot een goed
einde te brengen. Voor het lange afstandvervoer
moet de vracht van een LVC dan weer zonder
problemen op een trein of schip kunnen worden
overgeladen. 

Daarom werkte Volvo Truck Corporation een
intermodaal transportsysteem uit, het zogenaamde
Euro Module Systeem (EMS), waarbij LVC's zijn
geïntegreerd. 

Bron: Volvo Truck Corporation
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CASE LVC'S IN
 SCAN
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De LVC van Volvo Truck Corporation is samengesteld
met klassieke trekkende voertuigen en standaard
laadeenheden, die door de Europese wetgever zijn
toegelaten. De verschillende LVC-modules kunnen
gekoppeld en herkoppeld worden met kleinere
voertuigen bedoeld voor het distributievervoer op
secundaire wegen en in stedelijke centra. Tegelijk zijn
ze makkelijk over te laden op trein of (binnen)schip
voor het vervoer over grote afstand. Dit geïntegreerde
transportconcept staat bekend onder de naam EMS. 

EMS bestaat uit drie bouwstenen: standaard vracht-
wagen, aanhangwagen en oplegger. De LVC-modules
kunnen op verschillende manieren worden gecom-
bineerd, afhankelijk van de bestemmingen die ze
aandoen en van de wegtypes waarop ze moeten rijden.
Uit de bouwstenen kunnen drie voertuigcombinaties
worden opgebouwd, die elk aan een bepaald wegtype
zijn gekoppeld (zie tabel i). 
Verder vereist EMS goederenterminals en -knoop-
punten, waar klasse 3 voertuigen hun lading snel en
efficiënt op een trein of (binnen)schip kunnen zetten,

VOERTUIGCATEGORIEËN

Klasse 1 voertuigen: kleine vracht- en distributievoertuigen (lengte laadeenheid 7,82m)
Klasse 2 voertuigen: trekker+oplegger van 16,5m (lengte laadeenheid 13,6m) of

vracht- +aanhangwagen van 18,75m (lengte laadeenheid 2x7,82m)
Klasse 3 voertuigen: trekker+oplegger met aanhangwagen of vrachtwagen+oplegger, elk 25,25m 

WEGTYPES

Klasse 1 wegen: wegen voor stedelijk en lokaal verkeer 
Klasse 2 wegen: wegen voor interstedelijk, regionaal en gewestelijk verkeer
Klasse 3 wegen: hoofdwegennet

of probleemloos herkoppeld worden tot klasse 2 of
klasse 1 voertuigen, afhankelijk van het type weg
waarop ze zich moeten begeven om de uiteindelijke
bestemming te bereiken. Onderstaande illustraties to-
nen de diverse mogelijkheden van het EMS.

Andere voordelen van LVC's liggen voor de hand. LVC's
kunnen meer vracht per chauffeur en per rit vervoeren,
waardoor de transport- en arbeidskosten per vracht-
eenheid dalen. 

Drie rijdende conventionele vrachtwagens nemen
1/3 méér ruimte in beslag dan twee LVC's.
Bovendien blijft een LVC wendbaar en veilig,
vermits hij over meer (stuurbare) assen beschikt
dan een conventionele vrachtwagen. Praktijker-
varingen in Scandinavië geven aan dat de inzet van
zulke voertuigen op grote schaal het aantal ritten
doet dalen met 10%, het aantal gereden km met
bijna 15%.

Gelijkaardige voordelen zijn te vinden bij Automatic
Road Trains (ART). Hier rijden conventionele

vrachtwagens achter elkaar en zijn niet
fysiek maar elektronisch aan elkaar
gekoppeld. De besturing van het
vrachtwagenkonvooi gebeurt enkel
vanuit de voorste, bemande vracht-
wagen. Ook ART's behoeven minder
plaats op de weg. De technologie
schept mogelijkheden om de tussen-
afstand van de rijdende voertuigen te
beperken.

• Tabel i: De verschillende componenten van het EMS-transportsysteem
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ALGEMEEN BESLUIT

Deze brochure geeft een overzicht van de inspannin-
gen die nodig zijn en reeds geleverd worden om tot
een duurzame mobiliteit te komen. De enquêteresul-
taten en de praktijkvoorbeelden willen hierbij de rich-
ting aangeven om tot doeltreffende oplossingen te
komen.

Wat de personenmobiliteit betreft, leert de enquête
ons dat heel wat mensen, vooral de beroepsactieven,
dikwijls geen andere keuze dan de auto hebben voor
hun verplaatsingen. Tegelijk verklaren zij zich al bij al
tevreden over hun automobiliteit. De overheid moet
er dan ook voor zorgen dat het autoverkeer in de best
mogelijke omstandigheden kan gebeuren. Maatre-
gelen moeten in de eerste plaats het autoverkeer
vlotter krijgen. Dit kan enerzijds door te sleutelen aan
de mobiliteitsvraag –via de invoering van allerlei flexi-
bele werkvormen– en anderzijds door de infrastruc-
tuurcapaciteit te optimaliseren. Daartoe moeten de
ontbrekende schakels in het wegennet worden weg-
gewerkt en moeten telematicasystemen voor een
vlottere verkeersafwikkeling zorgen. 

Toch rekent een niet onbelangrijke minderheid van
autopendelaars op een beter openbaar vervoer. In de
wetenschap dat een groot deel van de verkeerspro-
blemen en pendelbestemmingen zich in en rond
grootstedelijke gebieden zoals Brussel en Antwerpen
bevinden, zullen allerlei vormen van collectief vervoer
enkel dáár en dán succes kennen. Voor FEBIAC is dit
de hoofdrol die het openbaar vervoer moet toebe-
deeld krijgen in het mobiliteitsgebeuren. 

Op het vlak van de goederenmobliteit, maken de
praktijkvoorbeelden duidelijk dat het goederenver-
voer over korte afstand niet anders kan gebeuren dan
met vracht- en bestelwagens. Bijgevolg moeten maat-
regelen zich richten op een efficiënter gebruik van
deze voertuigen en hun laadvermogen. 

Ook op langere afstand zal het wegvervoer een groot
deel van de verwachte groei in de goederentrafieken
moeten opvangen. Een mobiliteitsbeleid moet daar-
om aandacht hebben voor de aanleg van aparte rij-
stroken of corridors voor het vrachtverkeer langs de
drukste verkeersassen. Daarvan zullen efficiënte ver-
voersconcepten –zoals Langere VrachtwagenCom-

binaties (LVC) en Automatic Road Trains (ART)–
gebruik kunnen maken. 

Tegelijk moeten de alternatieven voor het wegvervoer
verder worden ontwikkeld. Spoorvervoer, binnenvaart
en kustvaart zijn geschikt voor het vervoer tussen
grote stedelijke en economische gebieden in Europa.
Ook zij kunnen een deel van de verwachte groei
absorberen. Wel moet hun dienstverlening verbeteren
en dienen multimodale overslagterminals uitge-
bouwd. Immers, de aandacht moet gaan naar het
voor- en natransport van de vrachtritten via spoor of
water: die moeten nog altijd via de weg gebeuren. 

Om sneller en betere resultaten te boeken, moeten
burgers, ondernemingen en overheden de handen in
mekaar slaan. Samenwerking is immers een belang-
rijke succesfactor. De ontwikkeling van zulke part-
nerships vraagt tijd, de nodige inzet én middelen.
Soms moeten tegengestelde eisen worden verzoend.
De overheid heeft hierin een voortrekkersrol te ver-
vullen en moet er een prioriteit van maken. De hier-
voor beschreven praktijkvoorbeelden zijn een inspira-
tiebron én resultaatsgericht: nieuwe werkvormen, een
efficiënter gebruik van bestaande en nieuwe ver-
voersconcepten en vooral de technologische vooruit-
gang zijn belangrijke hefbomen. Samen moeten we er
naar streven om onze samenleving duurzaam mobiel
te houden. 

Het redactieteam: v.l.n.r. Nadine Atanassoff, Joost
Kaesemans, Michel Peelman, Jean-Albert Moorkens, 
Michel Martens, Luc Bontemps, Stijn Vancuyck (afwezig) 
en Ingmar Jonkers (afwezig)
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