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VOORWOORD

Deze rapportage is een product van de studie Inventarisatie Netwerken en Stromen. In opdracht van de 
Interdepartementale Projectgroep Ondergronds Transport zijn naast deze studie ook studies verricht
naar een Landelijk Netwerk voor ondergronds transport.

Belangrijk onderdeel van deze inventarisatie is een presentatie voor het Platform Transport per
Buisleiding. Hans Blom, directeur van TNO Inro heeft deze presentatie gegeven en vervolgens de
discussie voorgezeten. Doel van de presentatie is om dit platform, waarin een aantal belangrijke
Nederlandse verladers zitting heeft, te betrekken bij de lopende onderzoeken en ze ook te betrekken bij 
discussies over de nut en noodzaak van geï ntegreerde intermodale vervoerssystemen waarbij op de
achtergrond steeds ondergronds transport stond.
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1 INLEIDING

Deze rapportage is geschreven in het kader van de studie Inventarisatie Netwerken en Stromen. Deze
studie valt binnen het kader van projecten die TNO Inro nog meer uitvoert voor de Interdepartementale 
Projectgroep Ondergronds Transport. 

IPOT hecht veel waarde aan een actieve participatie van het vervoerend en verladend bedrijfsleven in 
het verkennen van de mogelijkheden voor OTB. Het bedrijfsleven is hierin reeds betrokken, met name 
via het ‘Platform Transport per Buisleiding’, waarin ook een aantal belangrijke Nederlandse verladers
zitting heeft. Om het draagvlak voor OTB bij bedrijven te vergroten moet duidelijk worden gemaakt
wat de mogelijke toegevoegde waarde voor bedrijven is van OTB en met name hoe OTB ingepast kan 
worden in de transport- en distributienetwerken van verladers en vervoerders. 

OTB moet worden gezien als een mogelijke nieuwe modaliteit die, in afstemming op andere
modaliteiten, deel kan gaan uitmaken van een landelijk transportinfrastructuurnetwerk. Met andere
woorden: OTB moet worden ingepast in het netwerk van bestaande modaliteiten. Als zodanig is ook
sprake van een groot aantal mogelijke varianten of configuraties van het toekomstige transportnetwerk, 
waarbij OTB een rol zou kunnen spelen. 
De uiteindelijke gebruikers van het transportnetwerk zijn bedrijven. Een eerste belangrijke vraag is dan 
ook: hoe zitten de transport- en distributienetwerken van het vervoerend en verladend bedrijfsleven in 
elkaar en hoe passen deze op het netwerk van bestaande modaliteiten, nu en in de toekomst. 

Het toekomstperspectief is met name belangrijk, omdat ontwikkelingen in economie, logistiek en
transport de genoemde ‘match’ tussen vraag (transport- en distributienetwerken van bedrijven) en
aanbod (beschikbare infrastructuur en logistieke dienstverlening) kunnen veranderen. 

De doelstelling van deze verkennende studie is derhalve:
 Het verwerven van inzicht in de match tussen transport- en distributienetwerken van het vervoerend

en verladend bedrijfsleven en het bestaande transportnetwerk alsmede het in kaart brengen van
ontwikkelingen die deze match zullen beï nvloeden.

 Een aanzet geven, op basis van dit inzicht, tot een discussie met/tussen verladers en vervoerders
over mogelijke inpassing OTB in transport- en distributienetwerken, tijdens een bijeenkomst van
het Platform Transport per Buisleiding.

Deze rapportage geeft kort de discussie weer. In de bijlagen zijn de sheets van de presentatie inclusief 
een toelichting bij de sheets toegevoegd alsmede een lijst met deelnemers.
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2 DISCUSSIE

Er is na de presentatie een aanzet gegeven tot discussie door het stellen van drie vragen:
- Waar kan gebundeld worden?
- Hoe kunnen verladers en vervoerders samenwerken en hoe kan er meer gebundeld worden?
- Welke voorwaarden bestaan er voor een geï ntegreerd goederenvervoersysteem?

Met name de laatste vraag heeft veel aandacht gekregen, uitgesplitst in de volgende deelvragen, waarop 
onderstaande antwoorden werden gegeven.
Waarom wordt geen gebruik gemaakt van alternatieven als binnenvaart en spoor? 
- Unimodaal vervoer over de weg voldoet nog prima. Het wordt wel steeds drukken op de

Nederlandse wegen, maar verladers hebben nog voldoende mogelijkheden om hun producten op tijd 
op de plaats van bestemming te krijgen. 

- Rail is veel te langzaam voor producten die een grote responsiviteit behoeven. 
- Gebruik maken van een geï ntegreerd goederenvervoersysteem in Nederland levert een Europees

bedrijf in de totale transportketen geen winst op. 
- Binnenvaart heeft een te beperkt netwerk
- Het rail- en binnenvaartnetwerk is nog niet ‘dicht’ genoeg. 
- Nieuw vervoersysteem moet toegevoegde waarde bieden, primair op flexibiliteit, snelheid en

betrouwbaarheid. Vervoer over de weg komt tot nog toe als beste uit de bus. 
- Verse producten hebben een zeer korte levertijd. Wanneer die korte levertijd een onderscheidende

factor is, wordt hier niet op toegegeven. 

Waarom wordt geen gebruik gemaakt van een geï ntegreerd goederenvervoersysteem waarvan OLS
deel uit zou kunnen maken?
- Het OLS netwerk wordt nooit zo dicht als het huidige wegennetwerk. Er zal dus altijd een voor en 

een natraject moeten zijn. 
- Er is een grote vervoersomvang nodig voor OLS. De “geschiktheid” van OLS voor

goederenvervoer zou voor een grote vervoersomvang kunnen zorgen. Echter, enige aanpassing aan 
het bestaande logistieke systeem zou dan noodzakelijk zijn. 

- Eis voor grote vervoersomvang maakt bundeling noodzakelijk. Echter, wanneer een concurrent
gebruik maakt van hetzelfde systeem gaat onderscheidend vermogen in de logistieke dienstverlening 
verloren. Daarmee verdwijnt op dat gebied het concurrentieel voordeel.

- Het idee leeft dat de goederen die de eigen onderneming vervoert niet geschikt zijn voor OLS,
gezien de wensen ten aanzien van de snelheid. 

-  De extra waarde die een geï ntegreerd vervoersysteem kan toevoegen aan de winsten (niet alleen in 
geld uitgedrukt) van een onderneming is niet bekend.

Mogelijkheden om deze belemmeringen weg te nemen: 
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- Anders omgaan met het denken over responsiviteit, waardoor door een betere informatievoorziening 
de reactie op vraag snel gerealiseerd kan worden. Nieuwe voorraad kan ook al onderweg zijn naar 
een nog nader in te vullen fictieve plaats van bestemming

- Veranderen van de logistieke grondvorm. De huidige grondvormen voldoen misschien niet om een 
geï ntegreerd goederenvervoersysteem in te passen, zodanig dat de kwaliteit van de dienstverlening 
gelijk blijft. 

Opkomende vragen: 
- Waarom wordt er niet gekeken naar het gebruik van de traditionele pijpleidingen? Er is toendertijd

ook een reden geweest om van een alternatieve vervoerswijze gebruik te maken. Het trekken van
een parallel naar OLS kan inzicht verschaffen in de weerstand die er bestaat  en de mogelijkheden 
die er zijn om die weerstand op te heffen. 

- Hoe moet de configuratie van het netwerk zijn, met andere woorden, waar moeten de schakels
liggen, zodanig dat de grootste stromen goederen met OLS gefaciliteerd kunnen worden? 

- Zou het mogelijk zijn dat het gebruik van OLS tot een ander logistiek systeem leidt? Anders
gezegd: moet de logistieke grondvorm veranderen voor OLS gebruikt kan worden, of is een
wijziging in de grondvorm, en daarmee het logistieke systeem een gevolg van het gebruik van OLS?

- Hoe zou aanleg van ondergrondse systemen gefinancierd moeten worden? Hoe eerder er gesproken 
wordt over een mogelijke PPS constructie, hoe groter de winst is die ermee gehaald kan worden.

- Er is ruimte genoeg, als je het bekijkt over heel Nederland. Hoe zou deze ruimte efficiënt te
benutten zijn?
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BIJLAGE 1 DEELNEMERSLIJST

De volgende personen van het Platform Transport per Buis waren aanwezig. 

Dhr. Van Ballegooyen Heineken
Dhr. Binckhorst DGG, projectgroep IPOT
Dhr. Blom TNO Inro
Mw. Bovy Ministerie van Economische Zaken
Dhr. Van der Colk Projectgroep IPOT
Dhr. Dekker Bouwdienst RWS, projectgroep IPOT
Dhr. Gillen Ganzewinkel
Dhr. Den Hartog AVV, projectgroep IPOT
Dhr. Hazen VAM
Mw. Holst Bloemenveiling Holland
Dhr. Van der Kooy Projectgroep IPOT
Mw. Maas TNO Inro
Dhr. Mastenbroek TNT Post Group
Dhr. Nicolaas Albert Heijn
Dhr. Olsthoorn Proctor & Gamble
Dhr. Riedstra plaatsvervangend Directeur Generaal Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Dhr. Vermunt KUB, KMA
Dhr. Vroom Campina Melkunie
Dhr. Zwart Rabobank
Dhr. Uitenboogaart TNO Inro

Coberco
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BIJLAGE 2 PRESENTATIE
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Vanuit de overheid wordt middels beleid geprobeerd geï ntegreerde goederenvervoerssystemen te
bevorderen.

6TNO Inro
4-2-00

IPOTIPOT
Netwerken en stromenNetwerken en stromen

Een alternatief geïntegreerd
goederenvervoerssysteem de grond in

geboord?
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Voor veel verladers ontbreekt de push om daadwerkelijk via geï ntegreerde goederenvervoerssystemen 
te vervoeren. Zij zien nog teveel knelpunten om de concurrentiepositie die zij met het (flexibele)
wegvervoer hebben bereikt of nog kunnen bereiken ook bij geï ntegreerde goederenvervoerssystemen te 
bereiken.
In deze presentatie wordt inzicht geboden in de huidige netwerken en stromen, de mogelijkheden voor 
geï ntegreerde goederenvervoerssystemen en de huidige netwerken en stromen voor een tweetal
verladers, te weten Campina Melkunie en de fruit- en groentestromen bij Edah
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7TNO Inro
4-2-00

DOELDOEL

Inzicht in spanningsveld tussen goederenstromen
en infrastructuur
Aanzet geven tot discussie over voorwaarden
voor geïntegreerde goederenvervoerssystemen en
OTB in het bijzonder
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Doel van de presentatie is om verladers inzicht te geven in de goederenstromen en netwerken en de
spanning die gaat ontstaan bij de huidige groei van het vervoer op het netwerk. 

Die spanning zou ten dele opgelost kunnen worden door de grotere inzet van andere modaliteiten, als
binnenvaart, spoor en mogelijk ook ondergronds vervoer.
Een tweede doel is om middels het tonen van een tweetal cases, verladers aan te zetten tot een discussie 
over het toepassen van geï ntegreerde (intermodale) goederenvervoerssystemen. In het bijzonder betreft 
het de mogelijkheden van het toepassen van Ondergronds Transport per Buisleidingenvervoer
(OTB) en de hiervoor noodzakelijke geachte verbindende netwerken
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8TNO Inro
4-2-00

Opbouw presentatieOpbouw presentatie

Bestaande en toekomstige netwerken en stromen
Potentie van modaliteiten
Voorbeelden retailsector
Rol van OTB
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In de figuur wordt het wegennet van hoofdtransportassen in 1997 weergegeven. Het Nederlandse
wegennet omvat in totaal 115.000 km wegen, waarvan 2200 km autosnelweg (2% - donkerrood en
rood) en 6300 km provinciale wegen (6% - roze). Het aantal tonkilometers (vervoersprestatie) van het 

9TNO Inro
4-2-00

HWN (1997)HWN (1997)
HoofdtransportassenHoofdtransportassen

115.000 km, waarvan:

• 2200 km autosnelwegen
 (2%, maar 38% prestatie)
• 6300 km provinciale wegen
 (6%, maar 16% prestatie)

Vrachtwagens  82.000
Opleggers         49.000
Bestelauto’s    567.000

421 mln ton [CBS][AVV]

WegennetWegennet
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binnenlandse en internationale vervoer bedraagt op de Nederlandse autosnelwegen 38% van het totaal 
in 1997. 
Het aantal vervoermiddelen is het aantal dat in 1997 stond ingeschreven in de Nederlandse registers.
Over het complete Nederlandse wegennet rijden 131.000 vrachtwagens en trailers, al dan niet in
combinatie en ruim 567.000 bestelwagens. Bestelwagens nemen vooral in het regionale en stedelijke
vervoer een belangrijke plaats in
Totale hoeveelheid vervoerd gewicht in het binnenlands vervoer over de weg is 421 mln. ton
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10TNO Inro
4-2-00

IntensiteitIntensiteit
 op  op het hoofdwegennet het hoofdwegennet (1997)(1997)
aantal voertuigen aantal voertuigen perper telvaktelvak perper etmaaletmaal

[AVV]
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De linkerfiguur geeft het wegennet van hoofdtransportassen weer en de rechterfiguur de
etmaalintensiteiten.
Op de achterlandverbindingen (donkerrood in linkerfiguur) lopen de grootste stromen (donkerrood in
rechterfiguur) en vooral rond Rotterdam zijn de intensiteiten hoog. 
De intensiteit betreft de intensiteit van alle verkeer, gemeten in aantal voertuigen per telvak per etmaal
in 1997. De gegevens zijn afkomstig uit het Jaarrapport Goederenvervoer, editie 1998
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Natuurlijk is de huidige congestie in Nederland bekend. Er zijn ook prognoses over de congestie,
bijvoorbeeld voor het jaar 2020. Gekozen is voor het European Coordination scenario, het “middelste” 

11TNO Inro
4-2-00

CongestieCongestie op de op de wegweg in 2020in 2020
(EC scenario)(EC scenario)

Kans > 25%
Kans 15% - 25%

[AVV]
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scenario van het CPB. Met een aantal slagen om de arm kan gezegd worden dat in dit scenario de
huidige trends doorlopen. 

De congestie in 2020 speelt zich grotendeels in de Randstad af, waarbij ook lokaal in alle provincies 
trajecten zijn waar de congestiekans groter is dan 15%. (Kans komt groter dan 25% komt zelfs voor.)
Ring Amsterdam, rond Rotterdam en de A4 en A44 bij Den Haag krijgen te maken met zeer hoge
congestie kansen.
De gegevens zijn gebaseerd op het AVV-rapport: Personen- en goederenmobiliteit in 2010 en 2020
(prognoses uit 1997). In dit rapport is rekening gehouden met lopende initiatieven, niet met andere
route-, tijdstip- en vervoerwijzekeuze.

Conclusie: Om het vervoer beter op gang te brengen moet gezocht worden naar alternatieven!!!
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Conclusie: Er moeten dus andere alternatieven gecreëerd worden!!!

12TNO Inro
4-2-00

Alternatieven ?Alternatieven ?
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13TNO Inro
4-2-00

SpoornetSpoornet (1997)(1997)

ruim 2800 km

Locomotieven  400
Goederenwagons   3.500

4,7 mln ton

[AVV] [CBS]
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Het Nederlandse spoornet was in 1997 ruim 2800 km lang. In de figuur zijn met lichtpaars lijnen
aangegeven die geschikt zijn voor personen en goederen. Donkerpaarse lijnen zijn alleen geschikt voor 
goederen en roze lijnen zijn alleen geschikt voor personen. 
Er zijn 3500 goederenwagons in Nederland geregistreerd. (Dit is ongeveer de helft van het aantal
vrachtwagens in Nederland.) Van de 400 locomotieven wordt slechts een deel gebruikt voor
goederenvervoer.
Hiermee werd in 1997 4,7 mln. ton goederen vervoerd in het binnenlands vervoer. (Dit is ongeveer 100 
keer zo weinig als met het binnenlandse wegvervoer.)
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14TNO Inro
4-2-00

Grootste stromenGrootste stromen op  op het spoornethet spoornet

[AVV]
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In de linkerfiguur worden de relaties tussen de verschillende Nederlandse COROP-regio’s aangeduid, 
gebaseerd op productie en attractie per regio. Hoe donkerder de lijn, hoe groter het vervoerde gewicht is 
op een relatie. 
Er zijn grote stromen zichtbaar tussen Rotterdam en Veendam, Venlo en Maastricht. Deze stromen zijn 
in de rechterfiguur toegedeeld aan het voor goederenvervoer toegankelijke spoornet.
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15TNO Inro
4-2-00

DienstenDiensten opop het spoorwegennethet spoorwegennet

Vanaf Rail Service Center in Rotterdam
7 binnenlandse shuttles (4 Noord, 3 Zuid)
11 internationale shuttles
4 conventionele treinen

Bezettingsgraad 80 - 90%
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Van de 11 internationale shuttles gaan er meer naar het zuiden dan naar het noorden. Onder shuttle
wordt hier verstaan een dienst met vaste vertrek- en aankomsttijden met een regelmatige frequentie per 
herkomst/bestemmingsrelatie (meestal een of meerdere keren per week).
De 7 binnenlandse shuttles gaan naar
Veendam (2)
Leeuwarden (1)
Almelo (1)
Venlo (2)
Heerlen (1)

Bezettingsgraad van deze treinen is relatief hoog en loopt op tot (gemiddeld) 90%.
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Het vaarwegennet in Nederland is ruim 5000 km lang. Slechts een deel daarvan is geschikt voor
grootschalige binnenvaart (vanaf CEMT klasse IV, zie figuur) In deze figuur worden alleen de

16TNO Inro
4-2-00

VaarwegennetVaarwegennet (1997)(1997)
klasseklasse IV en V (en II)IV en V (en II)

ruim 5000 km

Binnenschepen    5.000

92 milj ton

[AVV]
[CBS]
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vaarwegen aangeduid waarvan gegevens bijgehouden worden via telpunten in scheepvaartpassages. De 
Schie ontbreekt bijvoorbeeld. 

De ca. 5000 Nederlandse binnenvaartschepen vervoerden in 1998 92 mln. ton goederen in het
binnenlands vervoer.
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17TNO Inro
4-2-00

Intensiteit vaarwegenIntensiteit vaarwegen
scheepvaartpassagesscheepvaartpassages per  per telvaktelvak perper jaarjaar

[AVV]
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In de linkerfiguur wordt weer het vaarwegennet vanaf CEMT klasse IV weergegeven. In de
rechterfiguur wordt het aantal scheepspassages per telvak weergegeven. Hierbij geldt weer hoe
donkerder hoe meer scheepvaartpassages.
De Waal wordt zeer druk bevaren. Er zijn hier meer dan 120.000 scheepvaartpassages per
vaarweggedeelte in 1997.
Het Amsterdam-Rijnkanaal, de Nieuwe Waterweg en het Schelde-Rijnkanaal nemen het grootste deel
van de aan-en afvoer van en naar de Waal op zich.
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18TNO Inro
4-2-00

Capaciteit voor Capaciteit voor spoor en spoor en binnenvaartbinnenvaart

Het spoor kan voor goederen onvoldoende benut
worden:

Verschil in huidige karakteristieken van personen- en
goederenvervoer per spoor
Personenvervoer heeft in de praktijk nog steeds prioriteit

Binnenvaart heeft op enkele sluizen na
overcapaciteit
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Wanneer de drie infrastructuurnetwerken over elkaar heen gelegd worden (weg, spoor, water), ontstaat 
de bovenstaande figuur, waarin de trimodale knooppunten aangegeven zijn.

19TNO Inro
4-2-00

Multimodaal netwerkMultimodaal netwerk
enen potentiële trimodale knooppuntenpotentiële trimodale knooppunten
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Dit zijn niet zozeer de knooppunten of overslagpunten die nu al bestaan, maar dit zijn locaties waar
mogelijk een trimodaal overslagpunt zou kunnen komen.
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Wanneer alleen de knooppunten in Nederland worden aangegeven levert dat de bovenstaande figuur op. 
In Brabant zijn relatief weinig potentiële trimodale knooppunten (weinig grootschalige vaarwegen). Het 

20TNO Inro
4-2-00

Trimodale knooppuntenTrimodale knooppunten
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noorden van Nederland is nog slechter bedeeld met dergelijke knooppunten (weinig
weghoofdtransportassen).
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21TNO Inro
4-2-00

HuidigeHuidige belastingbelasting

weg

spoor

binnenvaart
[AVV]
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Wanneer de meest gebruikte of zwaarst belaste delen van de drie infrastructuurnetten naast elkaar
worden gezet, ontstaat het volgende beeld. De zwaarst belaste delen bevinden zich in de Randstad met 
een uitstraling naar het oosten, zuidoosten, en noordwesten van Nederland.
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22TNO Inro
4-2-00

OvercapaciteitOvercapaciteit??

weg

spoor

binnenvaart
[AVV]
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Het vorige plaatje als inverse levert drie plaatjes op, waarin dikke, lichte lijntjes aangeven dat er nog
capaciteit over is. Hieruit blijkt dat niet alleen in het Noorden maar ook in de Randstad delen zijn waar 
spoor of binnenvaart een alternatief zou kunnen betekenen.

Hiermee is het eerste gedeelte over stromen en netwerken afgerond.
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23TNO Inro
4-2-00

Potentie modaliteitenPotentie modaliteiten

Kansen voor alternatief vervoer?
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Deel 2 van deze presentatie gaat over de goederen die met geï ntegreerde goederenvervoerssystemen
vervoerd zouden kunnen worden. Derhalve gaat het hier ook over de (extra) potentie van binnenvaart, 
spoor en OTB. 
De eisen die de potentiële goederen stellen aan een geï ntegreerd goederenvervoerssysteem, en daarmee 
ook de randvoorwaarden bepalen voor de mogelijkheden van een dergelijk systeem, komen in dit deel
ook aan de orde. 
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24TNO Inro
4-2-00

Huidige kenmerken Huidige kenmerken vanvan vervoervervoer perper
spoor enspoor en binnenvaart binnenvaart

BINNENVAART

bulk/containers

niet levend

lage - middelhoge waardedichtheid

lage of middelhoge tijdwaardering

grote partijen

SPOOR

bulk/containers

niet levend

niet zeer hoge waardedichtheid

grote-middelgrote partijen
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Binnenvaart en spoor stellen ongeveer dezelfde randvoorwaarden aan goederen. Spoorvervoer is het ook 
nog “economisch zinnig” voor goederen met een lage tot middelhoge waardedichtheid. Dit geldt niet
voor vervoer per binnenvaartschip. 

Er zit ook enig verschil in de tijdwaardering. Binnenvaart is wat meer geschikt voor goederen met een 
lage of middelhoge tijdwaardering. Dit heeft natuurlijk alles te maken met de wat lagere kruissnelheid 
van een schip en de wat grotere schaal. 
Vanwege de kleinere afmetingen van de laadruimte (er is al een groot verschil tussen laadruimte van een 
wagon en een klein binnenvaartschip) zijn partijen met een middelgrote omvang minder geschikt om met 
een binnenvaartschip vervoerd te worden. 

Echter, veel van de goederen die met schepen vervoerd kunnen worden, kunnen ook met de trein
vervoerd worden en omgekeerd.
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25TNO Inro
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Wanneer we kijken naar de voorwaarden die een ondergronds logistiek systeem aan goederen stelt en
rekening houden met een ontwikkeling in de tijd, kunnen we onderscheid maken tussen 2 generaties
OLS-goederen.
Namelijk een generatie die direct met OLS vervoerd zou kunnen worden, en een generatie (de tweede) 
waarvoor enige aanpassingen aan het logistieke concept vereist zijn. Daarnaast bestaan er natuurlijk
ook goederen die nooit met OLS vervoerd kunnen worden.

Met filiaalgoederen worden goederen bedoeld die rechtstreeks naar een filiaal gaan, en dus niet om- of 
overgepakt hoeven te worden. 

Full truck load (FTL) zendingen kunnen in tweede instantie met OLS vervoerd worden, evenals kleine 
zendingen die in de huidige situatie geconsolideerd worden tot grotere zendingen.
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Wat voor goederen zijn de 1e generatie OLS-goederen en wat is hun aandeel?

26TNO Inro
4-2-00
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De belangrijkste aandelen hebben de consumptiegoederen vers (39%) en consumptiegoederen fast
(producten die een snelle time to market hebben)(25%).

De voedings- en genotmiddelenindustrie heeft dus een belangrijk aandeel in de 1e generatie OLS-
goederen.

Het Strategisch Model Integrale Logistiek en Evaluatie (SMILE) berekent de consequenties van
strategische veranderingen op het gebied van transport en logistiek. Wanneer we de productgroepen,
zoals die ook in SMILE benut worden, op hun kenmerken bezien om te bepalen of ze met de diverse
vervoerwijzen vervoerd kunnen worden, zien we het volgende. 
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Deel 2 van deze presentatie gaat over de goederen die met geï ntegreerde goederenvervoerssystemen
vervoerd zouden kunnen worden. Derhalve gaat het hier ook over de (extra) potentie van binnenvaart, 
spoor en OTB. 
De eisen die de potentiële goederen stellen aan een geï ntegreerd goederenvervoerssysteem, en daarmee 
ook de randvoorwaarden bepalen voor de mogelijkheden van een dergelijk systeem, komen in dit deel
ook aan de orde. 

De rode kolommen (% productgroepen) geven de potentie, gemeten in aandeel van het totaal aantal
productgroepen dat geschikt is voor de aangegeven modaliteit
De witte kolommen (% gewicht) geven de potentie gemeten, in aandeel van het totaal vervoerd gewicht 
dat geschikt is voor de aangegeven modaliteit. Het aantal (extra) productgroepen dat geschikt is voor 2e 
generatie OLS-goederenvervoer is relatief beperkt (zie rode kolommen). Wanneer gekeken wordt naar 
het vervoerd gewicht (witte kolommen), dan gaat het om een relatief grote toename.
OLS en weg als modaliteiten kunnen heel veel goederen vervoeren, maar veel van deze goederen nemen 
een relatief klein aandeel in, gemeten naar gewicht. Weg en OLS worden voornamelijk ingezet voor
lichte goederen. 

Binnenvaart en spoor zijn geschikt om ongeveer 80% van de goederen voor hun rekening te nemen.
Veel van deze goederen kunnen onderling gesubstitueerd worden. Er blijven natuurlijk ook goederen
over die alleen door een van beiden vervoerd kunnen worden. 
De potentie van de goederen die met OLS vervoerd worden, zal voornamelijk van het wegvervoer
moeten komen. 
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Overigens wordt opgemerkt dat de traditionele pijpleidinggoederen (als olie, gas en water) niet in
vorenstaande grafiek is meegenomen.

Dit figuur is ten opzichte van de vorige figuur aangevuld met de modal split in 1997, hetgeen laat zien 
dat de potentie van de weg qua gewicht geheel benut wordt, en die van het spoorvervoer en de
binnenvaart bij lange na niet.
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Hoe lopen de OLS-goederenrelaties?

31TNO Inro
4-2-00
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Middels het model SMILE kunnen productie en attractie (=consumptie) van de regio’s in Nederland
bepaald worden. In de figuur worden de belangrijkste OLS-vervoersstromen tussen een aantal
productie- en attractiegebieden in 1998 weergegeven. Het model werkt met de 40 COROP-gebieden in 
Nederland.
Je kunt zien dat er in de gebieden met de grote steden in Nederland veel 1e generatie OLS-goederen
geproduceerd en geconsumeerd worden.  Dat is logisch, want zoals we zagen bevat de 1e generatie
OLS-goederen veel consumptiegoederen. Op plekken met een hoge bevolkingsomvang is dus in ieder
geval de attractie, maar vaak ook de productie van OLS-goederen groot.

Tussen de productie- en attractieregio’s ontstaan stromen, waarbij logischerwijs tussen belangrijke
regio’s grote stromen ontstaan. (Hoe donkerder en dikker de lijn, hoe dikker de stroom aan OLS-
goederen.)
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Een zelfde plaatje kan gemaakt worden voor 2e generatie OLS-goederen, waardoor er meerdere dikke 
lijnen (= stromen) ontstaan. Ook treedt er een verschuiving op naar het zuiden en het oosten van het
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land. De potenties van deze goederen zijn gemeten in vervoerd gewicht, veel groter dan van de 1e
generatie OLS-goederen.
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Stromen van beide generaties gecombineerd levert een aardig netwerk in Nederland op. Dit
stromennetwerk zou dus een mogelijke indicatie kunnen geven voor een landelijk dekkend OLS netwerk.

33TNO Inro
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Hiermee is het tweede deel van de presentatie beëindigd. 
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In dit derde deel van de presentatie wordt ingezoomd op de retailsector. 
Retailgoederen hebben, zoals we eerder zagen een groot aandeel in de 1e generatie OLS-goederen.

34TNO Inro
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Twee ‘cases’ worden besproken: Campina Melkunie en groenten en fruit van Edah.
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De omzet van Campina Melkunie is 7,7 mln. gulden. Groei van afgelopen jaren ontstaat ook door
overnames (in 1997 is een belang genomen in de grote Duitse firma (Tuffi). 

35TNO Inro
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               Case:                Case: Campina MelkunieCampina Melkunie

Omzet: 7,7 mld. in 1998
jaarlijkse verwerking: 4,5 mln. ton melk
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4.000 werknemers in Nederland

Dairy Drinks (houdbare melk en melkdranken)
Yoghurts & Desserts (Mona)
Consumptiemelk (Campina Melkunie)
Kaas & Boter
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Jaarlijkse verwerking is 4,5 mln. ton melk (niet alles in Nederland). De Nederlandse leden voeren
jaarlijks bijna 3 mln. ton melk aan.
In 130 landen in de wereld heeft afzet plaats, productie gebeurt onder andere natuurlijk in Nederland, 
maar ook in België Duitsland, Frankrijk, Rusland, Polen en de VS.

In Nederland zijn 4.000 medewerkers werkzaam bij de verschillende divisies.
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Op basis van gegevens over de productielocaties en de gegevens van retailers, betreffende de locaties 
van hun distributiecentra, kunnen we grof de distributiestructuur van Campina Melkunie neerzetten.
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De “verse” productie van de divisie consumptiemelk vindt plaats in Heiloo, Hilversum, Maasdijk,
Rotterdam en Asten (geel).

De “houdbare” productie van kaas, boter, Mona-toetjes vinden in een aantal locaties plaats (blauw). 
Er is geen productie in het Noorden van Nederland, daar is immers concurrent Coberco gevestigd. 

Wat betreft de distributielocaties zijn de DC’s van de grootste retailers (in rood) aangegeven (Laurus, 
AH, Aldi, Edah, Schuitema). Of Campina aan al deze DC’s levert kan niet uit de ter beschikking
staande gegevens worden afgeleid. De verwachting is dat zeker in West-, Zuid- en Oost-Nederland
Campina Melkunie aan deze DC’s levert. 
Wat betreft de verse producten, vindt de melkaanvoer plaats vanuit de omliggende regio(’s). Ook de
afzet van deze producten is zoveel mogelijk regionaal gebonden. 
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Verse zuivel moet natuurlijk met een hoge kwaliteit en betrouwbaar vervoerd worden. Daarnaast is een 
hoge snelheid een eis, gezien de beperkte houdbaarheid van de producten. De temperatuur moet
constant gehouden worden, met een marge van rond een halve graad.
Houdbare zuivel heeft wat minder stringente eisen dan verse zuivel.

Wat voor Campina Melkunie van belang is, is het concurrentieel vervoer van een aantal verse Campina 
producten. Hun concurrentievoordeel ligt sterk op een goede organisatie van de logistiek. Dit is hun
concurrentiewapen. Gezamenlijk vervoer met bijvoorbeeld Coberco producten is daarom momenteel
niet wenselijk. Maar zou het dat misschien wel kunnen worden op het moment dat Campina op andere 
fronten concurrerend wordt?
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In deze figuur wordt de productie en attractie van (alle) verse zuivel in de COROP-gebieden
weergegeven. De productielocaties van Campina Melkunie vallen samen met belangrijke
productiegebieden in het westen en zuiden van Nederland. 
De vestiging van Coberco in Friesland springt er echt uit. Duidelijk is te zien dat dit bedrijf de
productie gecentraliseerd heeft op één locatie.
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Ook voor de houdbare zuivel kan een dergelijke figuur gemaakt worden.
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Te zien is dat in de plaatsen waar de grote productielocaties van Campina Melkunie gevestigd zijn de 
(totale) productie en attractie groot is. De concentratie in Midden en Oost-Brabant valt op. Ook de
vestiging van Coberco in Friesland springt er weer uit. 
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Edah heeft 300 filialen, waarvan 95% van alle goederen via een DC loopt. 
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In de figuur wordt de gehele groente- en fruitketen weergegeven. De stromen tussen de veilingen en de 
DC’s lopen in veel gevallen via een overslagpunt. Hier worden de stromen die direct van de teler
vandaan komen ‘tussengevoegd’.
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Telers van de verschillende gewassen zitten over geheel Nederland verspreid, met vooral concentraties 
in Westland (kasgroenten) en Betuwe (fruitbomen).
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Vanaf de telers worden groente en fruit naar de veilingen gebracht.
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Distributiestromen lopen vanaf de productie via de veilingen naar de overslagcentrale van Edah en
vandaar naar de AGF-centrales. Vanaf deze AGF-centrale worden de verse producten naar de winkels 
gebracht.

Dit levert stromen op, die zoals we al eerder zagen kris kras door Nederland heen beweegt.
Verschillende voertuigen hiervan rijden leeg. 

De Edah vervoerder rijdt in de tussentijd ook wel weer andere goederen, als kratten, retouremballage, 
verpakkingsafval

Bundeling kan leeg rijden voorkomen. Na bundeling kan alternatief  vervoer een optie zijn. 
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Deze figuur geeft de verschillende locaties aan, die in een keten gepasseerd worden. Groente en fruit
van Edah gaat vanaf de productielocatie (zwart) via de veilingen (lichtgrijs) naar de overslagcentrale
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van Edah (donkergrijs). Vanaf daar gaan de producten naar de AGF-centrales (wit). Het volgende
station in de keten zijn de winkels. Deze zijn in de figuur niet meer aangegeven. 

Dit patroon levert stromen op, die kris kras en heen en weer door Nederland bewegen. Naast heen en 
weer rijden wordt ook leeg gereden. De volgende drie figuren laten dit heen en weer rijden met dezelfde 
producten zien. 
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Dit figuur brengt de stromen in kaart vanaf de veilingen naar de overslagcentrale van Edah, nadat de 
producten van de teler naar de veiling zijn gebracht.
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Deze figuur toont de stroom van het overslagcentrum van Edah naar de AGF-centrales. Er zijn ook
goederen die het overslagcentrum overslaan en rechtstreeks naar de AGF-centrales rijden, maar dat
komt alleen voor in het geval van volle lading.  De distributie van goederen vanaf de AGF-centrale naar 
de Edah-winkels is in deze figuur verder niet aangegeven. 

Dit vervoer van groenten en fruit vindt hoofdzakelijk in de ochtenduren plaats. De Edah vervoerder rijdt 
in de tussentijd ook andere goederen, als kratten, retouremballage, verpakkingsafval
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[Heidemij,1994]

8 40 19 19

100% is totale goederenstroom tussen twee gebieden
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Net zoals bij groente- en fruitvervoer veel wordt leeg gereden, komt dit ook voor in andere ketens,
bijvoorbeeld in de voeding- en genotmiddelensector in zijn algemeen. Hier wordt ter illustratie een
voorbeeld gegeven van het vervoer tussen enkele stadsgewesten in Noord-Brabant.
Als uitleg geven we een voorbeeld: Den Bosch - Oss: 19% van de totale goederenstroom op deze relatie 
betreft voeding- en genotmiddelen. Voor de relatie Oss - Den Bosch bedraagt dit percentage 30%. De 
lege ritten die gereden worden op beide relaties bedragen 31% respectievelijk 9%. Deze lege ritten
kunnen dus voor een deel geëlimineerd worden.
Er is dus een reductie mogelijk van transport, mits er samengewerkt wordt.
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De stromen van zuivelproducten lopen redelijk verspreid over Nederland. Andere figuren laten echter
zien dat in de Randstad de weginfrastructuur niet alleen intensief gebruikt wordt maar ook nu reeds zo 
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belast is, dat er op veel wegen al een aanzienlijke congestie optreedt. Deze zal nog aanzienlijk
toenemen. Vooral de binnenwateren maar ook spoor hebben nog veel onbenutte capaciteit. Dit roept de 
vraag op of er in Nederland ruimte is voor geï ntegreerde goederenvervoerssystemen?
Wanneer we het plaatje terughalen van het mogelijk trimodale netwerk, dan blijkt dat er niet alleen een 
compleet netwerk mogelijk is maar eigenlijk ook al aanwezig is.
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Hier kunnen we op inzoomen. 
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Het bovenstaande netwerk is een geschematiseerd deel uit het Nederlands infrastructuurnetwerk. De
congestie bij het wegvervoer (ronde rode boog met de lichte verdikkingen) treedt meestal het sterkst op 
de hoofdwegen bij de knooppunten. 
De intermodale links (blauw is binnenvaart en paars is spoor) liggen parallel aan de weginfrastructuur. 
Geï ntegreerd vervoer via deze links is mogelijk. Echter de productie en distributielocaties liggen daar 
niet mooi naast (gekleurde punten). 
Een korte link (groen) tussen de DC’s, productielocaties en de trimodale knooppunten (zwarte punten) 
die eerder ook al getekend zijn, kan het intermodale netwerk completer maken. 

Zo’n link kan natuurlijk ook OLS, OTB of andere schakels van een geï ntegreerd
goederenvervoerssysteem zijn?!
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Dit lijkt kijken in de toekomst, maar momenteel is een dergelijk geï ntegreerd systeem al aanwezig en in 
gebruik in Nederland. 

49TNO Inro
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In de Botlek wordt met een grote pijplijn de bulk van olie aangevoerd, waarna met een fijnmaziger net 
veel industrieën bediend worden.
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DiscussieDiscussie

Welke voorwaarden zijn er voor een geïntegreerd
goederenvervoerssysteem ?
Waar kan gebundeld worden?
Hoe is samenwerking / bundeling van verladers /
vervoerders te realiseren ?
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    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die moeten worden gecontroleerd of moeten voldoen aan PDF/A, een voorgestelde ISO-standaard om elektronische documenten lange tijd te kunnen bewaren \(archiveren\). Raadpleeg de gebruikershandleiding van Acrobat voor meer informatie over het maken van PDF-documenten die compatibel zijn met PDF/A. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
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