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1 Inleiding

In opdracht van de gemeente Utrecht wordt een studie uitgevoerd naar de haalbaarheid van een ondergronds
logistiek systeem (OLS) voor het transport van goederen van en naar het Utrechtse centrum. De studie is
opgedeeld in een viertal deelonderzoeken, te weten
1. Een inventarisatie van goederenstromen van/naar het UCP en omringend gebied
2. Een globale verkenning van transferpunten en tracés
3. Een globale verkenning van exploitatiemodellen
4. Een verkenning van draagvlak en belangen bij Utrechtse partijen

Grontmij voert het tweede deelonderzoek uit. Het doel van dit onderzoek is om mogelijke varianten in kaart te
brengen voor de opzet, tracering en dimensionering van het OLS, en aan te geven wat de consequenties zijn van
de verschillende varianten. Het in kaart brengen van mogelijke varianten en het beoordelen van deze varianten
vindt plaats op basis van een aantal vooraf geformuleerde criteria. Deze criteria betreffen de verschillende
basiscomponenten van het OLS, namelijk:
1. een overslagcentrum aan de rand van de stad, waar goederen via verschillende vervoerwijzen worden

aangeleverd en vervolgens ingebracht in het OLS
2. de buisleiding, waardoor de goederen worden vervoerd tussen het overslagcentrum en de stadscentrum
3. outlets in de binnenstad, waar de goederen via het OLS worden afgeleverd, en vanwaar de goederen over

korte afstand naar de eindbestemming worden getransporteerd
De varianten worden gekenmerkt door de keuze van locaties voor overslagcentra en outlets en de keuze van
tracés. Per variant is onderzocht welke consequenties het gebruik van twee verschillende systemen (op basis
van pallets en op basis van colli: zie hoofdstuk 2) heeft.

De opbouw van deze rapportage weerspiegelt de gevolgde werkwijze. In hoofdstuk 2 wordt eerst ingegaan op
enkele principes van een ondergronds logistiek systeem en wordt het project ingekaderd. In hoofdstuk 3 worden
de verschillende criteria geformuleerd op basis waarvan keuze en beoordeling van varianten plaatsvindt. In
hoofdstuk 4 wordt beschreven hoe drie potentiële locaties voor overslagcentra zijn geselecteerd. In hoofdstuk 5
wordt ingegaan op de mogelijke locaties voor outlets in de binnenstad. Op basis van de potentiële locaties voor
overslagcentra en outlets worden drie varianten voor het OLS gedefinieerd.  In hoofdstuk 6 worden de drie
verschillende OLS varianten beoordeeld op een de in hoofdstuk 3 geformuleerde criteria. In hoofdstuk 7 worden
conclusies getrokken met betrekking tot de voor- en nadelen van de drie varianten en wordt ingegaan op kansen
en bedreigingen voor het OLS.
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2 Ondergronds logistiek systeem (OLS):
principes en afbakening

2.1 Inleiding
Ondergronds transport is een innovatieve vervoerstechniek, die nog niet op grote schaal in de praktijk is
toegepast. De implementatie van een ondergronds logistiek systeem zal de nodige consequenties met zich
meebrengen. In eerste instantie zal het effect zijn dat transporten die voorheen per vrachtwagen over de weg
plaatsvonden, nu ondergronds plaatsvinden. De consequenties kunnen echter veel verder reiken, en ook
betrekking hebben op logistieke ketens en productieprocessen. In dit hoofdstuk wordt kort ingegaan op de
logistieke principes achter de implementatie van een OLS, en de mogelijke consequenties van implementatie.

2.2 Principes
Een OLS is een toepassing van ondergronds transport voor distributie van goederen. Het betreft hier het vervoer
van stukgoederen, die op transportvoertuigen vervoerd worden. Een OLS kan meerdere toepassingen hebben. Zo
kan het systeem met name gericht zijn op industriële toepassing (DSM) of op ontsluiting van een mainport
(Schiphol-Aalsmeer). In deze studie wordt de rol van OLS voor de stedelijke distributie van goederen
onderzocht. In dit systeem worden de goederen aan de rand van de stad in het systeem ingebracht, waarna de
voertuigen via een systeem van buisleidingen naar hun bestemming in de stad rijden en de goederen worden
gelost. Aan de rand van de stad worden de goederen aangevoerd met verschillende modaliteiten. In een
overslagcentrum worden ze uitgeladen, klaargemaakt voor ondergronds transport en ingebracht in het OLS. Bij
de eindbestemming dient een voorziening aanwezig te zijn waar de goederen het systeem verlaten en waar ze
door de eindgebruiker kunnen worden afgehaald (outlet). Het distribueren van goederen in de stad betreft
voornamelijk de belevering van winkels, horeca, entertainmentvoorzieningen en kantoren. Daarnaast kan gedacht
worden aan de afvoer van retourmaterialen (verpakkingen, oud papier) de stad uit.

Een belangrijk principe van een OLS is dat het een collectief systeem is. Meerdere verladers, vervoerders en
afnemers maken gebruik van hetzelfde systeem. Wat betreft de exploitatie zijn er echter meerdere vormen
mogelijk. In het uiterste geval zijn alle functies (beheer overslag centrum, vervoer, beheer outlets, natransport)
centraal geregeld. Het is echter ook mogelijk dat bepaalde functies door verladers, vervoerders of ontvangers
zelf worden geregeld.

In de huidige situatie worden de goederen bestemd voor het stadscentrum over het algemeen per vrachtwagen of
bestelauto aangevoerd. In principe zijn echter ook andere modaliteiten (spoor, water) denkbaar. In de toekomst
kan daarnaast gedacht worden aan andere systemen zoals een landelijk netwerk voor ondergronds transport,
dat meerdere stedelijke OLS-en verbindt. Een dergelijk netwerk hoeft zich overigens niet uitsluitend ondergronds
te bevinden. Het gebruik van bovengrondse transportsystemen is ook mogelijk. Randvoorwaarde is daarbij wel
dat het om intelligente logistieke systemen (ILS) gaat, waarbij de uitwisseling tussen het landelijke en het
stedelijke systeem geautomatiseerd en efficiënt plaatsvindt. Het is van groot belang dat de overslag van de
aanvoermodaliteit en het OLS efficiënt (snel en goedkoop) verloopt. Immers, het OLS moet concurreren met
rechtstreekse belevering van eindgebruikers over de weg, waarbij de extra overslag niet nodig is. De overslag
moet dermate efficiënt gebeuren dat het voordeel van OLS (betrouwbaar vervoer naar de binnenstad zonder
congestieproblemen) niet door tijd- en geldverlies bij de overslag te niet wordt gedaan. Overigens betreft de
automatisering niet alleen de overslag, maar het gehele traject: via een barcode wordt aan een zending een
eindbestemming gekoppeld. De zending wordt dan gedurende het transport door de verkeersleiding gevolgd en
naar de eindbestemming geloodst. Via een dergelijk systeem kan in de gaten gehouden worden welke goederen
zich in welke fase van het transport bevinden (wachten op verzending, transport, aangekomen). Ook de
prioritering van transporten en de toewijzing van capaciteit verloopt via een geautomatiseerd
verkeersbeheersingssysteem.

 In een OLS kunnen verschillende logistieke functies een plaats krijgen. Zo zal de meerderheid van de goederen
via cross docking in het systeem worden ingebracht. In dit geval worden de goederen na aflevering op het
overslagcentrum direct (of na een korte buffertijd) in het OLS ingebracht. Het is echter ook mogelijk om een
rolling stock voorraad van goederen met een grote doorzet op het overslagcentrum aan te houden. Dit heeft het
voordeel dat op verzoek van de eindgebruiker direct geleverd kan worden uit een voorraad die zich zeer dicht bij
de klant bevindt.
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2.3 Buisdiameter en zendingsconfiguratie
Bij het ontwerp van een OLS dient een beslissing genomen te worden over de zendingsconfiguratie en daaraan
gekoppeld de buisdiameter. In dit verband worden over het algemeen drie configuraties onderscheiden:
1. Vervoer per container
2. Vervoer per pallet of rolcontainer
3. Vervoer van afzonderlijke colli
De keuze voor ladingdrager en buisdiameter is afhankelijk van technische en financiële randvoorwaarden en de
eisen van de gebruiker. Het transport van goederen van en naar de binnenstad zal overwegend plaatsvinden in de
vorm van pallets, rolcontainers, kledingrekken en afzonderlijke colli. In dit verband zijn twee systemen mogelijk:
een systeem op basis van grotere ladingdragers als pallets, rolcontainers of kledingrekken en een systeem op
basis van afzonderlijke colli. Vervoer per container ligt niet voor de hand.

2.3.1 Systeem op basis van pallets/rolcontainers/kledingrekken
In dit systeem worden de goederen op grotere laadeenheden als pallets, rolcontainers of kledingrekken vervoerd.
De pallets, rolcontainers of kledingrekken worden op een voertuig geladen en door de buisleiding vervoerd.  Hierbij
kan gedacht worden aan voertuigen op rails of AGVs (Automatisch Gestuurde Voertuigen). Voor de huidige
studie zijn we uitgegaan van het gebruik van AGVs.

Het inbrengen van de goederen gebeurt via laaddocks, waar de voertuigen naar toe gestuurd worden en geladen
met een pallet of rolcontainer. Het lossen op de eindbestemming gebeurt eveneens via speciale docks.

In dit systeem is er sprake van een relatief klein aantal outlets, die een relatief groot verzorgingsgebied hebben.
Hierbij moet gedacht worden aan een loopafstand van enkele minuten of een verzorgingsgebied met een straal
van enkele honderden meters. Eindgebruikers dienen hun goederen dus bij de outlet af te halen. In dit verband
verdient het natransport van goederen grote aandacht. Een goede natransportregeling is van belang om het
systeem aantrekkelijk te houden.

Voordeel van het systeem is dat het goed aansluit op de bestaande logistieke structuur, waarbij goederen met
name via pallets, rolcontainers en kledingrekken worden vervoerd.  Dit systeem zou dus weinig aanpassing
vergen van de wijze waarop goederen worden aangevoerd. Wel is een voorziening nodig om goederen die als
afzonderlijke colli worden aangeleverd te consolideren tot pallets of rolcontainers.

2.3.2 Systeem op basis van colli
Een ander systeem gaat uit van transport van goederen als afzonderlijke colli. Dit betekent dat er sprake is van
veel meer en veel kleinere zendingen. Het systeem krijgt in dat geval het karakter van een
transportbandsysteem. Ladingdragers komen niet op afroep hun lading bij het dock ophalen, maar er is een
continue stroom van lading dragers door het systeem, waar colli op ieder moment ingebracht kunnen worden. In
dit systeem verloopt de einddistributie veel fijnmaziger. Grote eindgebruikers hebben hun eigen outlet, terwijl
groepen van 3 of 4 kleine eindgebruikers samen een outlet hebben. Dit veronderstelt een veel fijnmaziger
netwerk voor einddistributie in de stad met veel meer outlets. Overigens is het karakter van deze outlets ook
anders. Via een automatisch systeem worden de colli uit het systeem gehaald en via een transportband de
eindbestemming (meestal een winkel) binnengevoerd.

Een dergelijk systeem vergt grotere aanpassingen van de huidige logistieke organisatie. Ten eerste dienen
goederen die op pallets of rolcontainers worden aangeleverd gedegroupeerd te worden tot afzonderlijke colli. Dit
zal in de huidige situatie met de hand moeten gebeuren. Om een concurrerend systeem te krijgen moet deze
handeling echter geautomatiseerd kunnen worden. Robots die de degroupage geautomatiseerd kunnen
afhandelen zijn in ontwikkeling. Op termijn dient gestreefd te worden naar kleine, uniforme ladingdragers (boxen,
mini-containers) waarin goederen verpakt kunnen worden en die als colli in het OLS-systeem vervoerd kunnen
worden. Een dergelijke standaardisatie zal het draagvlak van een colli-systeem sterk vergroten.

Het colli-systeem heeft ook de nodige voordelen ten opzichte van een pallet systeem. Doordat in kleinere
laadeenheden geleverd wordt kan door retailers een groter assortiment gevoerd worden terwijl de benodigde
opslagruimte vermindert. In het ideale geval wordt een na aankoop van een product door een klant een nieuw
exemplaar direct aangevoerd (continuous replenishment). Op deze wijze kan beter op de wensen van
consumenten worden ingespeeld. Een ander voordeel is dat het degrouperen van pallets niet in de winkel hoeft te
gebeuren. Daarnaast is er geen sprake van natransport tussen outlet en eindbestemming.

2.3.3 Afweging
In het kader van dit onderzoek is het niet mogelijk beide systemen in detail uit te werken, waardoor er
onzekerheden blijven bestaan omtrent de kosten en technische implicaties van beide systemen. De keuze voor
het ene of het andere systeem zal mede afhangen van de gewenste systeemomslag en de planningstermijn. Voor
de korte termijn (5-10 jaar) zal een systeem op pallet/rolcontainer niveau het beste aansluiten op de huidige
logistieke praktijk, en zal het draagvlak voor een dergelijk systeem het grootst zijn. Op de langere termijn is er
veel meer ruimte om te komen tot een omslag van het totale logistieke systeem, waarbij de voordelen van een
systeem op colli niveau optimaal benut kunnen worden. Hierbij kan met name gedacht worden aan de
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implementatie van een landelijk geautomatiseerd transportnetwerk (al dan niet ondergronds) waarin het
collisysteem geïntegreerd kan worden. Ook veranderingen in de logistieke organisatie van grote verladers spelen
hierbij een belangrijke rol.

2.4 Afbakening
In het kader van deze studie zullen verschillende varianten van een OLS geanalyseerd worden. Het OLS is
gericht op bevoorrading en afvoer van reststoffen uit de volgende gebieden:
1. Jaarbeursterrein
2. Hoog Catharijne
3. het voetgangersgebied in de binnenstad
Daarnaast kan het uitbreidingsplan Leidsche Rijn worden gezien als een unieke mogelijkheid om een OLS in een
nog te realiseren stedelijke omgeving te integreren. Hierdoor kunnen de voordelen van ondergronds transport
tegen relatief lage kosten worden verkregen en worden inpassingsproblemen vermeden. De bevoorrading van
Leidsche Rijn maakt daarom ook onderdeel uit van het te onderzoeken OLS. Met name gaat het hier om het
stadsdeelcentrum Leidsche Rijn waar 56.000 m2 aan publieksvoorzieningen is gepland.

In deze studie worden per variant de twee mogelijke systemen (op pallet niveau en op colli niveau) in beschouwing
genomen. Waar noodzakelijk worden verschillende varianten zowel op pallet niveau als op colli niveau uitgewerkt.
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3 Criteria

3.1 Inleiding
Als eerste fase in het onderzoek is onderzocht welke factoren een rol spelen bij de beslissingen:

 omtrent aantal en locatie van overslagcentra

 omtrent aantal en locatie van outlets

 omtrent het tracé dat overslagcentra en outlets verbindt
Hiertoe zijn de volgende bronnen gehanteerd:

 Bestudering van literatuur op het gebied van logistiek en ondergronds transport. Een uitgebreid overzicht
van de literatuurstudie is als bijlage bijgevoegd.

 Gesprekken met experts op het gebied van logistiek en ondergronds transport, namelijk Prof. Dr. Ir. A.J.M.
Vermunt, drs. J. Katgerman en ir. S.M. Leemhuis. Van de expertmeeting die met Vermunt en Leemhuis is
gehouden is een verslag als bijlage in de rapportage opgenomen.

Op basis van de literatuurstudie en de expertmeetings zijn voor de keuze van overslagcentra, outlets en tracés
criteria opgesteld. Deze zijn hierna weergegeven.

3.2 Afstemming op goederenstromen
Een OLS is bedoeld als een volwaardig alternatief voor de huidige vorm van stadsdistributie. Dit impliceert dat
het systeem nauw aan moet sluiten op de vragen en wensen van gebruikers. Cruciaal hierbij is een goede
afstemming op de goederenstromen van en naar het stadscentrum en van en naar Leidsche Rijn. Wat betreft
deze afstemming zijn drie verschillende factoren te onderscheiden:
1. de omvang van de goederenstromen
2. de herkomst van de goederenstromen
3. de bestemmingen van de goederenstromen.

3.2.1 Omvang van de goederenstromen
Bepalend is niet de omvang van de huidige goederenstromen, maar de omvang van de goederenstromen zoals die
op de planningstermijn van OLS Utrecht (5-10 jaar) verwacht mag worden. Hiervan is door DHV een inschatting
gemaakt, rekening houdend met de ontwikkeling van bedrijven, winkels en kantoren zoals beschreven in het UCP-
plan en de stedebouwkundige plannen die zijn ontwikkeld voor Leidsche Rijn. Op basis hiervan zijn de in Tabel
3.1genoemde goederenstromen in het toekomstjaar 2010 te verwachten. In de studie is er van uitgegaan dat
de laadeenheden ‘dozen/kratten/vaten’, ‘rolcontainers’, ‘pallets’ en ‘kledingrekken’ voor vervoer per OLS in
aanmerking komen. Overigens zullen, met name op de korte termijn, de goederenstromen niet evenredig over de
dag en week verdeeld zijn. Op basis van informatie over de spreiding over dagen van de week, en uren van de dag
wordt de piekintensiteit bepaald waarop het systeem ontworpen wordt. Dit is in hoofdstuk 6 verder uitgewerkt.
Als criterium kan derhalve geformuleerd worden dat het systeem voldoende capaciteit moet hebben om de
aangeboden goederen op het door de klant gewenste moment in ontvangst te nemen en bij de eindbestemming af
te leveren.

Tabel 3.1 Goederenstromen naar laadeenheid per week in 2010
UCP-gebied Leidsche Rijn

dozen/kratten/vaten 49.725 4.713
rolcontainers 5.332 437
pallets 1.549 193
kledingrekken 3.121 839
onverpakt 1.211 315
overige 72 19
totaal 61.011 6.516

Bron: DHV (1999, Pilot OLS Utrecht; Inventarisatie goederenstromen, pp. 40-41)

3.2.2 Herkomst van de goederenstromen
Door DHV is de herkomst van de verschillende goederenstromen onderzocht. Dit levert het volgende beeld op.
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Utrecht
21% lev.

17% eenh.
9% vol.

NO (A27/A28)
5% lev.

5% eenh.
7% vol.

NW (A2)
10% lev.
9% eenh.
8% vol.

Oost (A12)
4% lev.

6% eenh.
5% vol.

West (A12)
11% lev.

27% eenh.
31% vol.

Zuid (A2)
22% lev.

21% eenh.
30% vol.

wisselt/onbekend
27% lev.

16% eenh.
11% vol.

Figuur 3.1 herkomst goederenstromen (bron: DHV 1999, Pilot OLS Utrecht; Inventarisatie goederenstromen, p. 28)

Uit Figuur 3.1 blijkt dat 69% van de goederen (naar volume) afkomstig is uit noordwestelijke, westelijke of
zuidelijke richting. 9% van de goederen wordt vanuit Utrecht naar de eindbestemming gebracht. Hiervan is
vermoedelijk een substantieel gedeelte afkomstig van distributiecentra (Blokker, Hema, V&D) op Lage Weide.
Een logisch criterium is dat het OLS voor de meeste goederenstromen eenvoudig toegankelijk moet zijn. Dit
suggereert dat een overslagcentrum in ieder geval vanaf de westzijde goed toegankelijk moet zijn. Daarnaast
worden alle goederen in de huidige situatie over de weg aangevoerd. Dit impliceert dat een goede aansluiting op
het snelwegennet noodzakelijk is.

3.2.3 Bestemmingen van goederenstromen
Het OLS dient rekening te houden met de bestemmingen van goederen. De goederen dienen op korte afstand
van de afnemers het OLS te verlaten, zodat natransportafstanden en -tijden in de hand gehouden kunnen
worden. Wat betreft de bestemmingen zijn de volgende getallen ontleend aan de DHV-studie.
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Tabel 3.2 Goederenstromen per bestemming naar laadeenheid per week in 2010
Jaarbeurs Hoog Catharijne voetgangersgebied

binnenstad
Leidsche Rijn

dozen/kratten/vaten 29832 10638 9255 4713

rolcontainers 3604 1183 544 437

pallets 808 389 352 193

kledingrekken 27 1581 1512 839

onverpakt 13 650 548 315

overige 1 32 40 19

totaal 34285 14473 12251 6516

Bron: DHV (1999, Pilot OLS Utrecht; Inventarisatie goederenstromen, pp. 40-41)

Uit Tabel 3.2 blijkt dat de meeste laadeenheden naar de Jaarbeurs vervoerd worden. Dit is met name het gevolg
van de realisatie van 300.000 m2 kantooroppervlak op en bij het Jaarbeursterrein in de UCP plannen.

Wat betreft de criteria die hieruit voortkomen kan gesteld worden dat het  aantal en capaciteit van de outlets
zodanig moet zijn dat de goederenstromen per deelgebied probleemloos afgehandeld kunnen worden, en dat
outlets zodanig gelokaliseerd moeten zijn dat het natransport geminimaliseerd wordt. Omdat ons geen
informatie bekend is over maximaal geaccepteerde loopafstanden is in deze studie uitgegaan van een maximale
looptijd van 3 minuten, wat overeenkomt met 250 m. In het algemeen kan gesteld worden dat het punt van het
natransport grote aandacht verdient bij de implementatie van een pallet systeem. Het is mogelijk om hiervoor
speciale voorzieningen te treffen waarbij het natransport met bijvoorbeeld elektrische wagens centraal wordt
geregeld. Hiermee zou het verzorgingsgebied van de outlet verder uitgebreid kunnen worden. De cijfers
suggereren verder dat gezien de ontwikkeling van een omvangrijk winkelcentrum in de nieuwe stadswijk Leidsche
Rijn een aanzienlijke goederenstroom hier naar toe te verwachten is. Aansluiting van Leidsche Rijn op het
systeem is daarom gewenst.

3.3  Bodem technische criteria
Voor het bepalen van de mogelijkheden voor tracés op basis van de bodemgesteldheid is het van groot belang dat
informatie over de specifieke bodemgesteldheid en de aanwezigheid van obstakels aanwezig is. De
bodemgesteldheid heeft invloed op de mogelijk te gebruiken aanlegtechnieken, de gewenste diepte en de
aanlegkosten. Wat betreft de technieken wordt onderscheid gemaakt tussen ontgravingstechnieken, waarbij de
buis op een diepte van 2 à 3 m onder maaiveld wordt gelegd, en boortechnieken, waarbij de buisleiding op een
diepte van 5 à 10 m wordt gelegd. De bodemgesteldheid wordt onderverdeeld in:

 de grondmechanische bodemgesteldheid;

 de hydrologische bodemgesteldheid;

 de milieutechnische bodemgesteldheid.

 De grondmechanische bodemgesteldheid beschrijft de bodemopbouw met de daarbij behorende sterkte- en
stijfheidseigenschappen Dit is van grote invloed op het te kiezen aanlegniveau, uitvoeringswijze en toe te passen
dimensies en materialen. De hydrologische bodemgesteldheid beschrijft de ondiepe en diepe grondwaterstand en
-stroming. Dit heeft tevens een grote invloed op de uitvoeringsmethode omdat de invloed van een bemaling op de
directe omgeving groot kan zijn. De milieutechnische bodemgesteldheid beschrijft de mate van en verspreiding
van verontreinigingen in de grond. Dit kan, bij ontgraven of doorsnijden van de locatie, van grote invloed zijn op de
kosten van aanleg.

Bij een tracéstudie zijn verder obstakels in de ondergrond van wezenlijk belang. Hierbij worden zowel te
verwijderen obstakels aangetroffen (vervallen leidingen, verlaten funderingen) als obstakels die niet kunnen
worden verwijderd (leidingen, gemalen, funderingen). Om inzicht te verkrijgen in de aanwezige obstakels dient een
inventarisatie te worden gemaakt van oude en bestaande funderingen, kabels en leidingen, en van overige
ondergrondse bouwwerken (putten, gemalen, enz.).
Tenslotte kan het voorkomen van archeologische of cultuurhistorische resten in de bodem genoemd worden.
Gezien de eeuwenoude geschiedenis van Utrecht zijn in verschillende gebieden dergelijke overblijfselen te
verwachten.

Als criteria voor mogelijke tracés kunnen derhalve geformuleerd worden:
1. Tracés waar geen obstakels of verontreinigingen verwacht worden genieten de voorkeur.
2. Tracés met een draagkrachtige zandlaag op 2-10 m diepte hebben de voorkeur omdat dan in het geval van

een open bouwput methode een buis zonder aanvullende maatregelen kan worden gefundeerd. Ook
boormethodes kunnen in dit geval probleemloos worden toegepast.

3. Tracés waar problemen met bemaling te verwachten zijn dienen niet gekozen te worden, indien met een open
bouwput gewerkt wordt

4. Tracés dienen bij voorkeur geen archeologische vindplaatsen te doorsnijden
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3.4 Ruimtegebruik
Afhankelijk van de benodigde capaciteit van het overslagcentrum en de verschillende outlets zal een bepaalde
minimale hoeveelheid ruimte nodig zijn om de verschillende overslag en distributie functies uit te voeren. Op basis
van in bijlage 3 beschreven berekeningen zijn de volgende benodigde oppervlakten te beschrijven:

Tabel 3.3 Benodigd oppervlak onderdelen OLS Utrecht
Oppervlak

Bovengronds Ondergronds
overslagcentrum 11.000 m2

outlet Jaarbeurs1
1.000 m2 500 m2

outlet Hoog Catharijne1
700 m2 300 m2

outlet voetgangersgebied1
700 m2 300 m2

outlet Leidsche Rijn1
700 m2 300 m2

Deze oppervlakten dienen op de verschillende locaties beschikbaar te zijn.

Daarnaast kan als criterium genoemd worden dat de distributiefunctie van het OLS aan moet sluiten bij de
bestaande of geplande functies op de overslag- of outletlocaties. Zo kan een versterkend effect uitgaan van
aansluiting van het OLS bij bestaande distributiestructuren. Combinatie met woonfunctie kan problemen
opleveren met betrekking tot geluidshinder en verkeersveiligheid.

3.5 Aansluiting op infrastructuur
In 3.1 werd het belang van aansluiting op goederenstromen benadrukt. In de huidige situatie gaat het daarbij
vooral om aansluiting op de weginfrastructuur. In een toekomstige situatie kunnen echter ook andere
vervoerwijzen van belang zijn. Te denken valt aan vervoer per rail of water, maar ook aan een landelijk netwerk
voor ondergronds (of bovengronds) goederen transport. De mogelijkheid om aan te sluiten op bestaande of
toekomstige vervoerwijzen zal als criterium gehanteerd worden.

3.6 Meeliften
Het OLS zal binnen een bestaande stedelijke omgeving geïmplementeerd worden. Dit betekent dat de aanleg van
overslagcentra, outlets en buisleidingen per definitie zal leiden tot aantasting van bestaande structuren. In dit
verband kan het als een voordeel beschouwd worden indien meegelift kan worden met geplande ruimtelijke of
infrastructurele ontwikkelingen, zoals de aanleg of renovatie van infrastructuur of de reconstructie van stedelijke
gebieden. In dat geval wordt de extra overlast als gevolg van aanleg van het systeem geminimaliseerd en kunnen
kosten gereduceerd worden.

3.7 Kosten
Bij de beslissing over de aanleg van een OLS is het van belang dat de baten van het systeem (maatschappelijk en
economisch) worden afgewogen tegen de kosten. Deze laatste komen, althans wat betreft het economische
aspect, grotendeels voort uit de aanleg van het systeem. De kosten van verschillende varianten van het systeem
zijn derhalve relevant. Binnen het kader van deze studie is het niet mogelijk om een gedetailleerde inschatting te
maken van de kosten van verschillende systeemvarianten. Deels komt dit doordat benodigde informatie
ontbreekt (zoals een gedetailleerde beschrijving van de bodem en aanwezige obstakels, grondprijzen e.d.), deels
doordat veel onderdelen van een innovatief systeem als OLS zich nog in de ontwikkelfase bevinden. Op basis van
de beschikbare gegevens zal een zo goed mogelijke inschatting gemaakt worden. Wat betreft de kosten van
verschillende varianten zullen factoren als grondprijzen, buisdiameter en tracélengte een rol spelen.

3.8 Maatschappelijke effecten
Het nadenken over het aanleggen van een OLS wordt ingegeven door de verwachte maatschappelijke baten van
een dergelijk systeem. Hierbij kan met name gedacht worden aan:
1. Verbetering van de bereikbaarheid. Door overbelasting van het wegennetwerk (zowel stedelijk als

bovenlokaal) treedt congestie op waardoor de bereikbaarheid van de stad voor personen en goederen in het
gedrang komt. Een OLS zal met name de bereikbaarheid voor goederen verbeteren.

2. Vermindering van emissies, verkeersonveiligheid en geluidsoverlast door het verminderen van vrachtverkeer.
Daarnaast zal het verdwijnen van leveringsverkeer in de binnenstad de leefbaarheid bevorderen.

3. Economische effecten in verband met de ruimtelijk structurerende werking van de infrastructuur en een
verandering in de vestigingsfactoren van bedrijven.

4. Effecten op prijs en kwaliteit van winkelassortimenten.
5. Besparingen op onderhoud en mogelijk aanleg van bovengrondse infrastructuur.
Een gedetailleerde inschatting van deze effecten vergt een omvangrijke studie naar verkeerskundige en
economische effecten en is derhalve in het kader van deze studie niet mogelijk. Daarnaast kan opgemerkt
worden dat de maatschappelijke effecten generiek van aard zijn. Naar verwachting zullen de maatschappelijke
effecten van de in deze studie beschouwde varianten niet sterk verschillen en derhalve niet bepalend zijn voor de

1 De oppervlakten van outlets zijn gegeven in het geval van een systeem op pallet/rolcontainer/kledingrek niveau. Bij een
colli-systeem zullen outlets zich ondergronds in winkels of andere eindgebruikers bevinden. Er wordt dan, voor de outlet,
geen beslag gelegd op de openbare ruimte.
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keuze tussen verschillende varianten. Bij de beoordeling van verschillende varianten zijn de maatschappelijke
effecten derhalve niet als criterium meegenomen.

3.9 Samenvatting
Samenvattend kan gesteld worden dat de volgende criteria van belang zijn bij  het ontwerp van een OLS en de
keuze tussen varianten.

Tabel 3.4 Overzicht relevante criteria
1 afstemming op goederenstromen:

 omvang

 herkomst

 bestemming
2 bodemgesteldheid

 opbouw grondsoorten

 grondwaterstand

 verontreinigingen

 obstakels

 archeologie
4 ruimtegebruik

 benodigd oppervlak

 aansluiting op bestaande functies (huidig en gepland)
5 aansluiting op infrastructuur

 weg

 water

 rail

 landelijk netwerk goederen transport
6 meeliften
7 kosten

 grondprijs

 tracé
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4 Mogelijke locaties overslagcentra

4.1 Inleiding
Een fundamentele keuze wat betreft het ontwerp van het OLS betreft de keuze omtrent aantal en locatie(s) van
overslagcentra. Op deze vraag wordt in dit hoofdstuk nader ingegaan. De keuze van het aantal overslagcentra is
primair ingegeven door de benodigde capaciteit, afhankelijk van het aanbod aan goederen. Hierop wordt in 4.2
nader ingegaan. Vervolgens zijn drie potentiële locaties waar een overslagcentrum gevestigd zou kunnen worden
nader uitgewerkt. Deze uitwerking vindt plaats aan de hand van de criteria genoemd in Tabel 4.1. Hierbij is niet
ingegaan op de bodemgesteldheid, aangezien dit met name speelt voor de keuze van tracés. Dit aspect komt
aan de orde in hoofdstuk 6.

Tabel 4.1 Relevante criteria voor beoordeling overslagcentra
1 afstemming op goederenstromen:

 omvang

 herkomst

 bestemming
2 ruimtegebruik

 benodigd oppervlak

 aansluiting op bestaande functies (huidig en gepland)
3 aansluiting op infrastructuur

 weg

 water

 rail

 landelijk netwerk goederen transport
4 meeliften
5 kosten

 grondprijs

 afstand tot de afnemers

4.2 Aantal overslagcentra
De keuze voor het aantal overslagcentra wordt ingegeven door omvang en herkomst/bestemming van de
goederenstromen. Wat betreft het eerste aspect geldt dat de totale te verwerken stroom tijdens piekbelasting
ongeveer 400 pallets/rolcontainers/kledingrekken per uur bedraagt (zie bijlage 3). Uitgaande van 20
laadeenheden per vrachtwagen betekent dit dat 20 vrachtwagens per uur komen laden of lossen. Deze aantallen
impliceren dat de verwachte goederenstromen probleemloos door één overslagcentrum kunnen worden
afgehandeld. Ook de herkomst van de winkelbeleveringen, die het merendeel van de aangeleverde goederen
omvatten, duidt in de richting van één overslagcentrum. 67% van de laadeenheden komt uit het zuiden, westen
of noordwesten. 20% is afkomstig uit Utrecht, waarschijnlijk uit distributiecentra aan de westzijde van de stad.
Dit impliceert dat één overslagcentrum aan de westzijde van de stad voor de meerderheid van de aangeleverde
goederen zonder omwegen toegankelijk is.

In principe geldt dat bij gebruikmaking van meerdere overslagcentra het OLS efficiënter gebruikt kan worden. Dit
geldt met name voor situaties waarin een uitgebreid netwerk vanaf verschillende zijden met goederen gevoed
wordt (zie bijlage 2). Echter, gezien het feit dat de studie zich beperkt tot de binnenstad en winkelcentrum
Leidsche Rijn, ligt een lineaire structuur voor de hand. In deze situatie wordt een optimale benutting bereikt door
één verbinding van de stadsrand naar het centrum te realiseren. Het realiseren van meer overslagcentra zou
bovendien leiden tot hoge extra aanlegkosten, omdat extra verbindingen van stadsrand naar centrum nodig zijn.

4.3 Beschrijving potentiële locaties
Tijdens deze studie zijn meerdere potentiële locaties beschouwd. Een beschrijving hiervan is te vinden in bijlage 4.
Bij de keuze van locaties speelt de aansluiting op de herkomst van goederenstromen de belangrijkste rol.
Locaties die zich niet aan de westzijde van de stad bevinden zullen leiden tot zeer veel extra verkeer dat zich uit
noordwestelijke, westelijke en zuidelijke richting naar het overslagcentrum beweegt en daarmee tot veel overlast.
Bovendien zal het draagvlak van een dergelijk systeem onder potentiële gebruikers gering zijn. Om deze reden
zijn de volgende locaties aan de westzijde van de stad in beschouwing genomen.
1. Lage Weide. In dit geval wordt het overslagcentrum gepositioneerd nabij het stadsdistributiecentrum,

tussen de spoorlijn Utrecht-Amsterdam en het Uraniumkanaal.
2. De Wetering. In dit geval wordt het overslagcentrum gepositioneerd op het nieuwe bedrijventerrein De

Wetering Noord.
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3. Hooggelegen. In dit geval wordt het overslagcentrum geplaatst nabij het te realiseren transferium ten
westen van de A2 nabij het nieuwe bedrijventerrein Strijkviertel.

Deze drie locaties (kaart 1) worden hierna verder uitgewerkt aan de hand van de andere geformuleerde criteria.

4.3.1 Locaties van afnemers/bestemming van goederen
De locaties van afnemers beïnvloeden de locatiekeuze voor het overslagcentrum. Het overslagcentrum dient bij
voorkeur zodanig gekozen te worden dat de afstand tussen overslagcentrum en afnemers zo klein mogelijk is.
Hierdoor kan de tracélengte geminimaliseerd worden. Hoewel ook de doorlooptijd bekort kan worden is deze
factor minder onderscheidend. In deze studie gaat het derhalve om de afstanden van de overslagcentra tot
1. het stadscentrum
2. winkelcentrum Leidsche Rijn
De afstanden van de drie potentiële locaties tot deze afneempunten zijn in Tabel 4.2 weergegeven:

Tabel 4.2 Afstanden over de weg van overslagcentra tot outlets
Afstand tot stadscentrum Afstand tot Leidsche Rijn

Lage Weide 4,9 km 1,9 km
De Wetering 7,4 km 2

Hooggelegen 4,4 km 1,9 km

Uit de tabel blijkt dat de afstandsverschillen niet erg groot zijn. De locatie De Wetering heeft hierbij als voordeel
dat Leidsche Rijn in het tracé naar de binnenstad geïntegreerd kan worden, waardoor geen aparte lus naar
Leidsche Rijn nodig is. Niettemin is de totale afstand in deze variant het grootst.

Wanneer de totale afstand als criterium wordt aangehouden kan geconcludeerd worden dat de locatie De
Wetering het minst aantrekkelijk gepositioneerd is ten opzichte van de afnemers, en Hooggelegen het gunstigst
is gelegen.

4.3.2 Ruimtegebruik
In bijlage 3 is de benodigde oppervlakte voor het overslagcentrum uitgewerkt. Deze bedraagt 11.000 m2.  Op
basis van deze berekening is gekeken naar de mogelijke inpassing van het overslagcentrum op de drie potentiële
locaties. Hierbij  is ook gekeken naar bestemmingsplannen e.d.

Op Lage Weide is de inpassing van het overslagcentrum het meest problematisch. De meeste grond op deze
locatie is al in gebruik voor andere functies. Hoewel de benodigde oppervlakte klein is in verhouding tot het totale
oppervlak van Lage Weide behoeft de inpassing de nodige aandacht. Wat betreft de omringende functies op Lage
Weide kan het al een voordeel beschouwd worden dat er reeds de nodige distributiefuncties gevestigd zijn
(Hema, Blokker V&D, Douwe Egberts, Van Gend en Loos). Deze functies kunnen in principe van het OLS gebruik
maken voor distributie in Utrecht, en vergroten hiermee het draagvlak.

Op industrieterrein De Wetering Noord wordt in totaal 26 hectare aan gronden uitgegeven. Hiervan is het
grootste gedeelte al uitgegeven, zodat ook hier de ruimte beperkt is. Op de Wetering Noord zullen ook de
nodige distributieactiviteiten plaats gaan vinden, die bij kunnen dragen aan het vormen van extra draagvlak voor
het OLS. Op de Wetering Noord zal sprake zijn van de invoering van verplicht parkmanagement, waardoor zaken
als afvalcollectie en bevoorrading centraal geregeld worden. Dit vergroot de kansen op het gebruik van het OLS
door bedrijven die goederen naar het stadscentrum willen vervoeren, doordat het voortransport vereenvoudigd
wordt. Een ander positief punt is de vestiging van het stadsdistributiecentrum op De Wetering.

Op de locatie Hooggelegen/Strijkviertel wordt in het kader van het project Leidsche Rijn in totaal 80 hectare
bedrijfsterrein uitgegeven. Op deze locatie is derhalve nog de meeste ruimte beschikbaar . De omringende
functies op deze locatie zijn verschillend. Ten eerste kan de nabijheid van het transferium genoemd worden. In de
sfeer van exploitatie kan de combinatie transferium-overslagcentrum voordelen bieden. Daarnaast biedt deze
combinatie mogelijkheden om een meerwaarde aan het OLS te geven. Hierbij kan gedacht worden aan het
vervoer van in de stad aangekochte goederen via het OLS naar het transferium, waar de klant deze in zijn auto
kan laden. Over de invulling van het bedrijventerrein was bij het schrijven van dit rapport geen informatie bekend.

4.3.3 Aansluiting op bestaande infrastructuur
Het OLS moet gevoed worden met goederen die van buiten de stad aangevoerd worden. Hiertoe is aansluiting op
verschillende soorten infrastructuur van groot belang.

De locatie Lage Weide kan over de weg via de A2 bereikt worden. De beoogde locatie van het overslagcentrum
bevindt zich echter op de punt van Lage Weide (Isotopenweg), waardoor op Lage Weide nog de nodige afstand
moet worden afgelegd. De geplande aanleg van een verbinding tussen de A2 en Randstadstation Lage Weide
(aansluiting Atoomweg) zal de bereikbaarheid over de weg verbeteren. De locatie Lage Weide is direct aan het
spoor en het water gelegen. Bevoorrading van het OLS via deze modaliteiten kan op deze locatie dus tegen

2 In variant De Wetering ligt het winkelcentrum Leidsche Rijn op de route naar het centrum. Er is dus geen aparte talk naar
Leidsche Rijn.
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relatief lage kosten gerealiseerd worden. Dit is met name een voordeel indien het goederentransport voor een
substantieel gedeelte via deze modaliteiten vervoerd zou worden. Hiervoor is een drastische omslag, bijvoorbeeld
in de vorm van invoering van een landelijke netwerk, noodzakelijk.

De locatie De Wetering is direct aan de A2 gelegen. De bereikbaarheid over de weg kan derhalve zeer goed
genoemd worden. Deze locatie is niet over het water te bereiken. Ontsluiting via het spoor zou wellicht via de
spoorlijn Utrecht-Den Haag gerealiseerd kunnen worden. In dit geval zou een extra spoorlijn naar De Wetering
Noord aangelegd moeten worden.

De locatie Hooggelegen/Strijkviertel is via de A2 over de weg bereikbaar. Daarnaast is vanuit westelijke richting
ontsluiting via de A12 mogelijk, waardoor het knooppunt Oudenrijn ontlast kan worden. De bereikbaarheid over
de weg kan daarom goed genoemd worden. Hoewel de afstand tot het Amsterdam-Rijnkanaal hemelsbreed niet
erg groot is, is het toch moeilijk een ontsluiting via het water te realiseren, doordat de A2 gekruist moet
worden. Ontsluiting via het spoor is op deze locatie niet mogelijk.

4.3.4 Meeliften
Zoals eerder gezegd kan het als een sterk voordeel beschouwd worden indien bij realisatie van een OLS meegelift
kan worden met geplande ruimtelijke ontwikkelingen of infrastructurele werken (kaart 2). Hierbij zal met name
gekeken worden aan mogelijkheden tot inpassing en ontsluiting van het overslagcentrum.

Bij realisatie van een overslagcentrum op Lage Weide gaat het hierbij met name om de
ontsluitingsmogelijkheden. Wat betreft de ontsluiting over de weg kan meegelift worden met de geplande
realisatie van de Spoorlaan (langs het spoor Utrecht-Amsterdam) en de verbinding met de A2. Ook de
verbinding met de binnenstad zou via de Spoorlaan en de geplande spoorverdubbeling Utrecht-Amsterdam mee
kunnen liften.

De locatie De Wetering heeft als voordeel dat het overslagcentrum in het nieuw te realiseren bedrijventerrein
gemakkelijker inpasbaar is. Ontsluiting over de weg kan in de ontsluiting van het bedrijventerrein geïntegreerd
worden. De ontsluiting van de binnenstad en winkelcentrum Leidsche Rijn zou mee kunnen liften met de geplande
reconstructie van de A2, spoorverdubbeling op het traject Utrecht-Den Haag en de reconstructie van de
Vleutense Weg in verband met de aan te leggen HOV verbinding naar Leidsche Rijn.

De locatie Hooggelegen/Strijkviertel heeft eveneens de voordelen van inpasbaarheid van een overslagcentrum op
een nieuw bedrijventerrein. Wat betreft de verbinding met de binnenstad bestaat de mogelijkheid mee te liften
met de geplande people mover tussen Hooggelegen en de Jaarbeurs. De verbinding met winkelcentrum Leidsche
Rijn kan in de uitvoering van het totale plan Leidsche Rijn geïntegreerd worden.

4.3.5 Kosten
In het kader van deze studie kan geconstateerd worden dat wat betreft de vergelijking van varianten twee
factoren bepalend zullen zijn:
1. de grondprijs
2. de benodigde tracélengte
Wat het eerste betreft zijn door de Gemeente Utrecht de volgende prijzen verstrekt.

Tabel 4.3 Grondprijzen locaties overslagcentra
Locatie Grondprijs
Lage Weide ƒ250  per m2

De Wetering ƒ300-ƒ340 per m2

Hooggelegen nog niet bekend
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Wat betreft de kosten verbonden aan de aanleg van buisleidingen geldt dat deze voornamelijk afhankelijk is van de
afstand die overbrugt moet worden tot de outlets.  Bij toenemende afstand stijgen de kosten evenredig.
Daarnaast zijn bij een toenemende afstand meer voertuigen in het systeem nodig, omdat één voertuig minder
ritten per uur kan maken. Dit laatste effect is relatief gering. Gelet op de afstanden (zie ook 4.3.1) kan gesteld
worden dat Hooggelegen het gunstigst is gelegen, terwijl De Wetering het minst gunstig is gelegen.

4.4 Afweging
De bovenstaande beoordeling van de verschillende locaties op verschillende criteria is in Tabel 4.4 samengevat.

Op basis van de tabel is het niet mogelijk een eenduidige voorkeur uit te spreken voor een van de locaties. Iedere
locatie heeft zijn specifieke voor- en nadelen.

Lage Weide heeft als sterke punten de aansluiting bij bestaande distributiefuncties, de lage grondprijs en de
mogelijke ontsluiting per water of spoor. Nadeel is de geringe beschikbaarheid van ruimte en het feit dat de
locatie niet per rail of water te ontsluiten is.

De Wetering scoort goed met betrekking tot bereikbaarheid via de weg en aansluiting bij de geplande
distributiefuncties. Nadeel van deze locatie is de hogere grondprijs, de grotere afstand tot de binnenstad en de
geringe beschikbaarheid van de benodigde ruimte.

Hooggelegen heeft als voordelen de combinatie met het transferium, de beschikbaarheid van ruimte en de
inpasbaarheid in de nieuwe structuur.  Daarnaast heeft de locatie een uitstekende bereikbaarheid over de weg.
Ook is de korte afstand tot de outlets een voordeel. Nadeel is dat de locatie niet per water of rail is te
ontsluiten. Verder is er nog onduidelijkheid over de grondprijs ter plekke.

De keuze voor één van de locaties zal, in het licht van het bovenstaande, afhangen van het gewicht dat aan de
verschillende criteria wordt toegekend.

Tabel 4.4 Samenvatting evaluatie overslagcentra
Lage Weide De Wetering Hooggelegen

afstemming op goederenstromen:

 herkomst

 afnemers

+
+

+
-

+
+

ruimtegebruik

 benodigd oppervlak

 aansluiting op omringende functies (huidig en
gepland)

-
+

-
+

+
0

aansluiting op infrastructuur

 weg

 water

 rail

 ondergronds transport

0
+
+
+

+
-
-
+

+
-
-
+

meeliften 0 + +
kosten

 grondprijs

 afstand tot afnemers

+
0

-
-

?
0
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5 Mogelijke locaties van outlets

5.1 Inleiding
Voor de distributie van goederen onder de eindgebruikers van het OLS is de bepaling van de locaties waar de
goederen het systeem verlaten van cruciaal belang. In dit verband is het van belang om onderscheid te maken
tussen de twee verschillende typen OLS die eerder beschreven zijn (zie 2.3):
1. Een OLS op pallet/rolcontainer/kledingrek niveau. In een dergelijk systeem valt te denken aan een klein

aantal outlets, die ieder een gebied met een loopafstand van enkele honderden meters verzorgen. Het
natransport van de outlet naar de eindgebruiker verdient in dit geval de nodige aandacht.

2. Een OLS op colli niveau, dat afzonderlijke dozen/kratten/vaten vervoert. In dit geval is er sprake van een
groot aantal outlets. Te denken valt een 1 outlet voor 5 a 6 winkels.

Beide systemen stellen specifieke eisen aan de keuze van locaties van outlets. In dit hoofdstuk wordt op beide
situaties nader ingegaan.

Bij de lokaliseren van de outlets speelt de inpassing in de stedelijke omgeving een belangrijke rol. In dit verband
zijn de grootschalige ingrepen die in het kader van het UCP gepland zijn en de ontwikkeling van Leidsche Rijn een
belangrijke rol. Hierop wordt in 5.2 kort ingegaan. Vervolgens wordt in 5.3 de locatiekeuze van outlets in een
pallet systeem beschreven. In 5.4 wordt ingegaan op de locatiekeuze van outlets in een collisysteem.

5.2 Ontwikkelingen in het stadscentrum en Leidsche Rijn
Bij het bepalen van mogelijke locaties voor outlets speelt de inpassing in de stedelijke structuur een belangrijke
rol. In dit verband zijn met name de nieuwbouwlocaties van het UCP plan van belang. Op plaatsen waar
nieuwbouw gepleegd wordt kan de bouw van een outlet hiermee gecombineerd worden. In de UCP plannen zijn
grootschalige reconstructies voorzien van het Jaarbeursterrein, het NS-station, Hoog Catharijne en de directe
omliggende omgeving. In het kader van het UCP is gepland om de volgende elementen te slopen:
1. Gildekwartier van Hoog Catharijne
2. 40 woningen in het Gildeveste
3. 100 woningen aan de Croeselaan en omgeving
4. parkeergarage aan het Jaarbeursplein
5. Sporthal Catharijne
6. winkels rondom Muziekcentrum Vredenburg.

Daarnaast zullen op verschillende locaties nieuwe winkels en kantoren worden gerealiseerd. Op het Jaarbeurs
terrein is 100 m2 winkeloppervlak, en 300.000 m2 kantoren voorzien. Daarnaast is een groot entertainment
centrum voorzien op het huidige parkeerterrein van de Jaarbeurs. Bij Hoog Catharijne is 40.000 m2 extra
winkelvloeroppervlak gepland. Verder wordt in de UCP plannen melding gemaakt van het implementeren van een
geautomatiseerd distributiesysteem in Hoog Catharijne, dat vanaf de Westerstraat bevoorraad wordt. De
locaties van nieuwe en bestaande winkels, kantoren en entertainment zijn weergegeven op kaarten 3 tot en met
5.

Daarnaast zijn ook de nodige infrastructurele voorzieningen voorzien. Het betreft hier onder andere de aanleg
van HOV lijnen, constructie van het HOV-knooppunt onder Utrecht CS, de reconstructie van Leidsche
Rijn/Smakkelaarsveld, de reconstructie van de Catharijne Singel en de aanleg van de Zuidertunnel. De geplande
infrastructurele werken zijn weergegeven op kaart 6.

In Leidsche Rijn is met name de ontwikkeling van het stadsdeelcentrum Leidsche Rijn van belang. Hier zal in
totaal 56.000 m2 aan publieksvoorzieningen (winkels inclusief bouwmarkt, horeca en dienstverlening) worden
gerealiseerd 48.000 m2 hiervan bestaat uit winkels.

5.3 Locatiekeuze outlets bij OLS op palletniveau

5.3.1 Keuze aantal outlets
Bij een systeem op pallet/rolcontainer/kledingrek niveau gaat het, zoals eerder vermeld, om een relatief klein
aantal outlets. De keuze van het aantal outlets is uiteindelijk afhankelijk van de omvang van de goederenstromen
in het piekuur. Deze zijn voor de drie gebieden in de binnenstad en voor Leidsche Rijn weergegeven in de
onderstaande tabel. Bij de berekening is er van uitgegaan dat colli worden geconsolideerd tot rolcontainers (zie
bijlage 3). Enkele belangrijke aannames die gemaakt zijn:
1. een piekdag is 20% van het weekvolume
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2. een piekuur is 11% van het dagvolume
3. 100% van het huidige wegvervoer zal in de toekomst per OLS plaatsvinden
4. rembourszendingen en geconditioneerde zendingen kunnen in principe per OLS plaatsvinden

Tabel 5.1 Goederenstromen per deelgebied in 2010 in piekuur naar laadeenheid
Jaarbeurs Hoog

Catharijne
voetgangers-
gebied

Leidsche Rijn

dozen/kratten/vaten> rolco's 73 26 23 12
rolcontainers 79 39 14 10
pallets 18 9 8 4
kledingrekken 1 35 33 18

totaal 171 109 78 44

Gebaseerd op: DHV, 1999, Pilot OLS Utrecht; Inventarisatie goederenstromen, pp. 40-41

Bij de keuze van het aantal outlets dienen de kosten van aanleg van een outlet afgewogen te worden tegen de
gewenste minimalisatie van de loopstand. Ook moet de doorvoer van goederen voldoende draagvlak bieden voor
het realiseren van een outlet. Het is niet mogelijk om hierover op basis van exploitatieberekeningen ene
uitspraak te doen. Op basis van de loopafstanden wijst een eerste analyse uit dat bij de keuze van drie outlets
de loopafstanden voor de Jaarbeurs, Hoog Catharijne en het voetgangersgebied binnen de gestelde afstand van
250 m blijven. Gezien het bovenstaande lijkt het verstandig uit te gaan van drie outlets in de binnenstad, gericht
op respectievelijk de Jaarbeurs, Hoog Catharijne en het voetgangersgebied. Daarnaast gaan we uit van een
outlet in Leidsche Rijn. Deze zal in het winkelcentrum in het stadsdeelcentrum Leidsche Rijn gesitueerd zijn.

5.3.2 Potentiële locaties outlets
Rekening houdend met de UCP plannen en de beschikbare ruimte zijn zes potentiële locaties geselecteerd voor
outlets in de binnenstad. Deze zijn weergegeven op kaart 7.
De locaties 1-3 hebben betrekking op het Jaarbeursterrein. Locatie 1 bevindt zich op het huidige parkeerterrein
P3 van de Jaarbeurs, tussen de Irenehal, het Veemarktplein, de Croeselaan en de Van Zijstweg. Op deze locatie
zijn in het kader van de UCP plannen entertainment en winkelvoorzieningen gepland, waarmee de outlet
gecombineerd kan worden. Locatie 2 bevindt zich op het huidige parkeerterrein P1 van de Jaarbeurs, tussen de
Merwedehal, Prins van Oranjehal, de Croeselaan en de Graadt van Roggenweg. Hier zijn geen geplande
ontwikkelingen in het kader van de UCP plannen. Locatie 3 bevindt zich tussen het Jaarbeursplein, de
Croeselaan, het Westplein en de Mineurslaan. Op deze locatie zal volgens het UCP het complex Corporate
Plaza verrijzen, met kantoren en winkels. Hierin zou de outlet geïntegreerd kunnen worden.

Locatie 4 is gericht op Hoog Catharijne en bevindt zich op de plaats van het huidige Gildekwartier en
stationsplein, tussen het Smakkelaarsveld, Catharijnebaan, het spoor en  Hoog Catharijne.

De locaties 5 en 6 zijn gericht op de bevoorrading van het voetgangersgebied in de binnenstad. Locatie 5 bevindt
zich in de Lange Viestraat ter hoogte van C&A en De Bijenkorf. De exacte locatie zal bij een verdere uitwerking
bepaald moeten worden. Locatie 6 bevindt zich op de Mariaplaats.

Hoewel er in de binnenstad geen grootscheepse nieuwbouwplannen gepland zijn en de inpassing wellicht
problematisch is, wordt de aanleg van een outlet in het voetgangersgebied in deze studie als een serieuze optie
overwogen, aangezien het de bevoorrading van de winkels in de binnenstad aanzienlijk zou vergemakkelijken en
daarmee het gebruik en het draagvlak van het OLS aanzienlijk zou vergroten.

Om een gefundeerde keuze te kunnen maken tussen de verschillende locaties zijn deze op een aantal criteria
beoordeeld. Bij de beoordeling zijn niet alle in hoofdstuk 2 genoemde criteria relevant. Voor de beoordeling wordt
gewerkt met de factoren uit Tabel 5.2.

Tabel 5.2 Relevante criteria voor beoordeling outlet locaties
1 afstemming op goederenstromen:

 loopafstand tot bestemming
2 bodemgesteldheid

 verontreinigingen

 archeologie
3 ruimtegebruik

 benodigd oppervlak

 aansluiting op omringende functies (huidig en gepland)
4 aansluiting op infrastructuur

 weg

 ondergronds transport
5 meeliften
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5.3.3 Beoordeling potentiële locaties

Loopafstand
Wat betreft de loopafstand tot de eindgebruiker is locatie 1 gunstig gelegen, in het hart van de nieuwbouw op het
Jaarbeursterrein. Zowel het nieuwe entertainment centre als de Merwede-, Juliana-, Margriet-, Marijke en
Bernhardhallen en het Beatrixgebouw liggen binnen 250 m en kunnen van hieruit goed bevoorraad worden.
Locatie 2 ligt gunstig ten opzichte van de Merwede- en Julianahal en het Beatrixgebouw, maar ligt minder
gunstig ten opzichte van het nieuw te realiseren entertainment centre en de overige hallen. Locatie 3 ligt gunstig
ten opzichte van de kantoren van Corporate Plaza en het Beatrixgebouw, maar de bevoorrading van de
Jaarbeurshallen en het entertainment centre is minder gunstig en impliceert loopafstanden van meer dan 250 m.

Locatie 4 is gunstig gelegen ten opzichte van de geplande geautomatiseerde einddistributie op Hoog Catharijne,
die vanaf de Westerstraat bevoorraad wordt. Hoewel de loopafstand naar sommige bestemmingen in Hoog
Catharijne groter is dan 250 m, hoeft dit vanwege het gebruik van een centraal geautomatiseerd
einddistributiesysteem geen probleem te zijn. Een ander voordeel is het bestaan van catacomben onder Hoog
Catharijne, die in de toekomst gehandhaafd zullen blijven. Deze kunnen voor het natransport benut worden.

Locatie 5 is in de nabijheid van de Bijenkorf gelegen, zodat bevoorrading van winkels en kantoren in de Lange
Viestraat eenvoudig kan plaatsvinden. De afstand tot de rest van het voetgangersgebied (Steenstraat en
zijstraten) is echter groter dan 250 m. Voor locatie 6 geldt het omgekeerde. Deze locatie is met name gericht
op bevoorrading van het gebied Steenweg en is iets meer dan 250 m ver verwijderd van de Lange Viestraat.

In het algemeen wordt hierbij opgemerkt dat het verzorgingsgebied van de outlet uitgebreid zou kunnen worden
indien er sprake is van centraal georganiseerde einddistributie met bijvoorbeeld elektrische wagens.

Verontreinigingen en archeologie
Op basis van gegevens van de gemeente Utrecht kan worden vastgesteld dat er verontreinigingen voorkomen ter
plekke van locaties 3, 4, 5 en 6. Over het algemeen betreft het hier lichte verontreinigingen van olie en/of zware
metalen. Bij ontgraving zullen echter maatregelen getroffen moeten worden voor verwerking van de vrijkomende
grond.

Wat betreft de aanwezigheid van archeologische resten in de bodem worden met name problemen voorzien met
locaties 5 en 6, die in het gebied tussen de singels liggen. In dit gehele gebied zijn in principe archeologische
resten te verwachten. De locaties 1 t/m 4 bevinden zich op locaties waar in het verleden reeds
bouwwerkzaamheden hebben plaatsgevonden. De kans op aantasting van waardevolle archeologische resten is
hier minder groot.

Ruimtegebruik
Uit de in bijlage 3 uitgevoerde berekeningen blijkt dat het benodigde oppervlak voor een outlet maximaal 900 m2

bedraagt. Op de nieuwbouwlocaties 1 t/m 4 is ruimschoots voldoende ruimte aanwezig om de outlets te
realiseren. Locaties 5 en 6 moeten ondergronds ingepast worden in de bestaande stedebouwkundige structuur.
Hier zal het problematischer zijn om ondergronds de benodigde ruimte vrij te maken tussen bestaande
funderingen en leidingen.

Wat betreft de aansluiting bij de omringende functies geldt voor de Jaarbeurslocaties (1 t/m 3) dat met name
locatie 1 als meerwaarde heeft dat aangesloten wordt op publieksfuncties als winkelen en entertainment. Dit
maakt het mogelijk om de outlet ook te gebruiken als verzamelpunt voor retourgoederen (klein chemisch afval,
oud papier). De aansluiting bij de winkelfunctie is ook een voordeel van locaties 4 t/m 6. Bij deze locaties is het
ook mogelijk dat aangekochte goederen worden afgegeven, waarna ze via het OLS worden afgevoerd naar
bijvoorbeeld een transferium.

Aansluiting op infrastructuur
Wat betreft de ontsluiting over de weg (bijvoorbeeld in verband met het afhalen van goederen) kan geconstateerd
worden dat de locaties 1 t/m 3 afgezien van congestie goed bereikbaar zijn via de Croeselaan en Graadt van
Roggeweg. Locatie 4 is iets minder gemakkelijk bereikbaar, met name de Catharijnesingel gereconstrueerd
wordt. Locaties 5 en 6 zijn in het voetgangersgebied gelegen en zijn derhalve minder goed bereikbaar.

Wat betreft de aansluiting op de ondergrondse infrastructuur kan gesteld worden dat deze vergemakkelijkt wordt
indien de locatie aansluit op geplande infrastructurele ontwikkelingen, waar het OLS tracé bij kan aanhaken. Voor
alle locaties geldt dat ze gelegen zijn nabij geplande infrastructurele werken, waardoor aansluiting op het OLS
tracé gemakkelijk gerealiseerd kan worden.

Meeliften
Voor locaties 1 t/m 4 geldt dat ze worden gerealiseerd als onderdeel van nieuwbouw locaties dit impliceert dat
meegelift kan worden in de voorbereidings- en uitvoeringsfase, waardoor de kosten gereduceerd kunnen worden
en inpassingsproblemen voorkomen kunnen worden. Locaties 5 en 6 liggen in bestaand stedelijk gebied, waardoor
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er wat betreft de bouw van de outlet geen mogelijkheden zijn om mee te liften. Wel kan voor de ontsluiting van
deze outlets worden meegelift met infrastructurele werken.

5.3.4 Afweging
Op basis van de bovenstaande inventarisatie zijn de plus-  en minpunten van de verschillende locaties in Tabel 5.3
samengevat.

Bij de Jaarbeurslocaties is de (loop)afstand tot de eindbestemming en de aansluiting op de omringende functies
bepalend voor de keuze van de outletlocatie. In dit verband scoort locatie 1 het beste, gezien de ligging ten
opzichte van de verschillende bestaande en geplande Jaarbeursvoorzieningen en de aansluiting op het geplande
entertainment centre.

Locatie 4 is de enige outlet gericht op Hoog Catharijne. Deze locatie scoort goed op alle relevante criteria.
Gebruik van deze locatie voor de belevering van Hoog Catharijne ligt daarom voor de hand.

De keuze welke locatie in de binnenstad het meest aantrekkelijk is, is omgeven met onzekerheden. Met name de
mogelijke aanwezigheid van archeologische resten in de bodem kan een probleem zijn. Ook is het natransport
hier een potentieel probleem. Vooralsnog zijn we uitgegaan van een outlet op de Mariaplaats, gezien de nabijheid
van de grote winkelconcentratie aan de Steenweg/Oude Gracht

In het algemeen verdient het punt van natransport grote aandacht in de uitvoering van het systeem. Het goed
regelen van dit aspect kan de aantrekkelijkheid en het gebruik van het OLS bevorderen. Ook aan speciale
condities, zoals bij diepgevroren goederen, dient aandacht te worden geschonken. Het systeem dient een
kwaliteitsgarantie te kunnen afleveren omtrent de condities van het vervoer.
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Tabel 5.3 Samenvatting kenmerken potentiële locaties outlets bij grote diameter
Locatie: 1 2 3 4 5 6
afstemming op goederenstromen:

 loopafstand tot bestemming + 0 - + 0 0

bodemgesteldheid

 verontreinigingen

 archeologie

+
+

+
+

-
+

-
+

-
-

-
-

ruimtegebruik

 benodigd oppervlak

 aansluiting op omringende
functies (huidig en gepland)

+
+

+
0

+
0

+
+

-
+

-
+

aansluiting op infrastructuur

 weg

 ondergronds transport
+
+

+
+

+
+

+
+

-
+

-
+

meeliften + + + + - -

5.4 Keuze outlets bij OLS op colli niveau
Zoals eerder vermeld omvat een OLS met kleine diameter waardoor afzonderlijke colli vervoerd worden, een
groot aantal outlets. Dit betekent dat er in de binnenstad sprake zal zijn van een fijnmazig netwerk met veel
lussen. In het kader van deze studie is het niet mogelijk om te komen tot een exacte locatiebepaling van deze
outlets. Ook de netwerkstructuur kan niet in detail worden uitgewerkt. Wel kunnen uitspraken gedaan worden
omtrent het aantal benodigde outlets en de verdeling daarvan over de verschillende gebieden.

In bijlage 3 zijn de voor het collisysteem de aantallen colli per piekuur berekend. Bij berekeningen is uitgegaan
van de nodige veranderingen ten opzichte van de huidige logistieke praktijk, mogelijk gemaakt door de omslag
naar een systeem met kleinere laadeenheden:
1. een piekdag is 20% van het weekvolume
2. een piekuur is 11% van het dagvolume
3. 100% van het huidige wegvervoer zal in de toekomst per OLS plaatsvinden
4. rembourszendingen en geconditioneerde zendingen kunnen in principe per OLS plaatsvinden
5. Verder is op basis van de DHV studie aangenomen dat 80% van de goederen geschikt is voor vervoer door

een buisleiding met kleine diameter. Van de goederen die door de buisleiding passen gaat 100% over van
vervoer over de weg naar OLS.

6. Voor kleding wordt aangenomen dat deze in een colli-systeem vervoerd kan worden in langwerpige boxen
met een maximale dwarsdoorsnede van 60x60 cm. Hierin kan de kleding dan liggend vervoerd worden.

De resultaten zijn weergegeven in Tabel 5.4.

Tabel 5.4 Goederenstromen in colli per deelgebied (per piekuur)
Bestemming Omvang goederenstroom (colli)
Jaarbeurs 1.245
Hoog Catharijne 739
Voetgangersgebied 529
Leidsche Rijn 298

In de huidige situatie zijn er 573 vestigingen (winkels en horeca) in het studiegebied. Na realisatie van de UCP
plannen zal dit aanmerkelijk meer zijn. We gaan er van uit dat gemiddeld per 5 a 6 winkels 1 outlet gerealiseerd
wordt. Grote eindgebruikers, zoals warenhuizen en grote kantoren, kunnen zelf een outlet hebben. Als richtgetal
gaan we uit van 100 outlets in het binnenstadgebied. Volgens dezelfde verhoudingen zouden dan in het
winkelcentrum Leidsche Rijn 13 outlets gerealiseerd kunnen worden. Het aantal colli dat per uur per outlet
verwerkt wordt komst hier mee op 25. De doorzet per outlet per week bedraagt ongeveer 110 m3. Op basis
hiervan is aan te geven hoeveel winkels van een bepaald type samen gebruik kunnen maken van één outlet.

Tabel 5.5 Indicatie van aantal winkels per outlet
Type bestemming Doorzet/week (m3) Winkels per outlet

Supermarkt 158 1
Warenhuis 125 1
Modewinkels 15,5 6
Voedings en genotmiddelen,
verzorgingsproducten

8,8 12

Woninginrichting 7,4 14

Binnen het kader van deze studie is het niet mogelijk om de 113 outlets in detail te alloceren. De
goederenstromen per bestemmingsgebied suggereren de volgende aantallen outlets:

Tabel 5.6 Aantallen outlets per deelgebied
Deelgebied Aantal outlets
Jaarbeurs 49
Hoog Catharijne 29
Voetgangersgebied 22
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Leidsche Rijn 13

In het geval van de Jaarbeurs zijn de meeste leveringen verbonden met de nieuw te realiseren kantoren. Dit
impliceert dat een behoorlijk gedeelte van de outlets hierop betrekking heeft. Overwogen moet worden om het
transportsysteem in de kantoren te integreren, en ook het verticale transport in het totale systeem onder te
brengen. Bij Hoog Catharijne ligt het voor de hand om ook in dit geval in te spelen op de geplande automatische
distributiesysteem. De grootste problemen zijn te voorzien in het voetgangersgebied. Het ligt voor de hand om
hier te werken met tracés door de belangrijkste winkelstraten (Steenstraat, Oude Gracht, Vredenburg, Lange
Viestraat), van waaruit aftakkingen naar de (groepjes van) individuele winkels gemaakt worden. Dit impliceert
echter uitgebreide werkzaamheden in de oude stad, waarbij op zeer veel plaatsen ondergrondse aansluitingen
gemaakt moeten worden. Ook vanuit het oogpunt van waardevolle archeologische resten in het binnenstadgebied
is dit problematisch.
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6 Beoordeling OLS varianten

6.1 Inleiding
Op basis van de mogelijke overslag- en outletlocaties zijn een drietal OLS varianten gedefinieerd.
Onderscheidend hierbij is de keuze van de overslaglocatie: Lage Weide, De Wetering of Hooggelegen (kaart  8
t/m 10). De drie varianten zijn uitgewerkt voor het systeem op pallet niveau. Hierbij is uitgegaan van de
volgende drie outlets: Jaarbeurs, Hoog Catharijne en Mariaplaats. Tevens zal van iedere variant worden
aangegeven wat de implicaties zijn bij uitvoering op colli-niveau. De drie systemen zullen beoordeeld worden op de
criteria zoals omschreven in hoofdstuk 2 (Tabel 6.1).

Tabel 6.1 Criteria ter beoordeling OLS varianten
1 afstemming op goederenstromen:

 omvang

 herkomst

 bestemming
2 bodemgesteldheid

 opbouw grondsoorten

 grondwaterstand

 verontreinigingen

 obstakels

 archeologie
3 maatschappelijke effecten

 bereikbaarheid

 verkeersveiligheid
4 ruimtegebruik

 benodigd oppervlak

 aansluiting op bestaande functies (huidig en gepland)
5 aansluiting op infrastructuur

 weg

 water

 rail

 ondergronds transport
6 meeliften
7 kosten

 grondprijs

 tracé

Verschillende van deze criteria zijn in het kader van de keuze van overslagcentra en outlets al aan de orde
gekomen en worden hier slechts beknopt behandeld. Met name zal in dit hoofdstuk worden ingegaan op aspecten
verbonden met de tracékeuze en kosten en performance van het totale systeem.

Bij het beoordelen van tracés is met name de diepteligging van de buis relevant. Hierop wordt in 6.2 ingegaan. In
6.3 worden de drie OLS varianten Lage Weide, De Wetering en Hooggelegen beoordeeld, waarbij onderscheid
wordt gemaakt tussen uitvoering als palletsysteem of als colli-systeem. In 6.4. wordt een vergelijking gemaakt
tussen het colli- en het pallet systeem in termen van performance en bezettingsgraad.

6.2 Diepteligging buisleidingen
Bij de afweging tussen de verschillende alternatieven speelt de mogelijkheid om buisleidingen te leggen via een
rechtlijnig tracé een belangrijke rol. Hierbij stellen aanlegtechniek en buisdiameter belangrijke randvoorwaarden.
Wat betreft de diameter is voor de twee systemen van de volgende afmetingen uitgegaan:

Tabel 6.2 Berekening diameter laadeenheden
Breedte Hoogte Diameter lading

Colli 60 60 85
Pallet/rolcontainer/kledingrek 100 160 190

Op basis van in het kader van OLS Schiphol uitgevoerde berekeningen wordt uitgegaan van een benodigde vrije
ruimte tussen lading en buiswand van 15 cm.  Hierbij wordt uitgegaan van een uitvoering van de AGV als een zg.
dieplader (de wielen bevinden zich niet onder de lading maar ervoor en erachter). Ook is er geen sprake van
aanwezigheid van een rollenbaan op de AGV, aangezien de pallets met een heftruck op de AGV worden geplaatst.
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Afzonderlijke colli kunnen op de AGV worden getild of geschoven. De benodigde binnendiameters bedragen
derhalve 115 cm voor het collisysteem en 220 cm voor het pallet/rolcontainer/kledingrek systeem. We gaan er
van uit dat de buis met kleine diameter via een ontgravingstechniek wordt aangelegd en dat de grote diameter
via een boortechniek tot stand komt.

Uitgaande van de wanddikte van de buis en de dekking op de tunnel kan dan de diepteligging worden bepaald.

Tabel 6.3 Berekening buisdiameter en diepteligging
Binnen diameter Wanddikte Buiten diameter Dekking Diepte-

ligging
Colli 115 cm 5 cm 125 cm 150 cm 275 cm
Pallet/rolcontainer/
kledingrek

220 cm 35 cm 290 cm 500 cm 790 cm

6.3 Evaluatie OLS varianten

6.3.1 Lage Weide

Beschrijving
Variant 1 is gebaseerd op de locatie van het overslagcentrum op Lage Weide en de drie outlet locaties 1
(Jaarbeurs), 4 (Hoog Catharijne) en 6 (Mariaplaats). De verbinding tussen het overslagcentrum en het
stadscentrum loopt via de spoorlijn Utrecht-Amsterdam. Hiermee wordt aangesloten op de spoorverdubbeling en
de aanleg van de Spoorlaan. In de binnenstad wordt meegelift met de constructie van het HOV knooppunt onder
Utrecht CS, de aanleg van de HOV Zuid tangent over de Croeselaan en de reconstructie van de Catharijnesingel.

Bodemopbouw
In het gebied rond Hoog Catharijne ligt de maaiveldhoogte op NAP +2,00 a +2,50. Het grondwaterpeil bevindt
zich op NAP +0,20. De toplaag  bestaat uit zand (antropogeen) met daaronder een kleilaag tot NAP -0,50.
Daaronder bevindt zich zand. De draagkrachtige laag bevindt zich derhalve 2,5 tot 3,0 m onder maaiveld. Dit
impliceert dat de buis met kleine diameter waarschijnlijk zonder aanvullende maatregelen gefundeerd kan worden.
Ook de geboorde buis zal in deze zandlaag komen te liggen, waardoor geen extra problemen verwacht hoeven te
worden.

Tussen de binnenstad en Lage Weide verloopt het maaiveld van NAP +2,50 tot NAP +1,50. De
grondwaterstand verloopt van NAP +0,1 in de binnenstad tot NAP -0,50 op Lage Weide. Over het gehele
traject bevindt zich een draagkrachtige zandlaag op circa 3,0 m diepte.  Dit impliceert dat zowel de kleine als de
grote diameter buis zonder aanvullende maatregelen kunnen worden aangelegd. Voor de kleine diameter moet
wel opgemerkt worden dat een aantal barrières, zoals het Amsterdam Rijnkanaal en de kruising met de
Carthesiusweg extra maatregelen vereisen. Onder deze obstakels zal geen ontgravingstechniek gebruikt kunnen
worden. Hier zal ook voor de kleine diameter een boormethode toegepast moeten worden, hetgeen leidt tot
hogere kosten.

Voor de verbinding tussen Lage Weide en outlet Leidsche Rijn geldt een verloop van het maaiveld van NAP +1,50
naar NAP +1,00. Het grondwaterpeil bevindt zich over dit traject op NAP -0,50. De draagkrachtige zandlaag
verloopt van 3 m onder maaiveld op Lage Weide tot 1,5 m onder maaiveld op Leidsche Rijn. Dit impliceert dat
ook hier de kleine diameter als de grote diameter buis zonder aanvullende maatregelen aangelegd kunnen
worden. Bij de aanleg van een kleine diameter via ontgraving vereisen barrières als het Uraniumkanaal en de A2
speciale voorzieningen.

Het tracé volgt de bestaande infrastructuur. Als gevolg hiervan is niet te verwachten dat zich obstakels als
funderingen en heipalen in de bodem bevinden. De boormethode kan derhalve waarschijnlijk zonder problemen
worden toegepast. Voor de kleine diameter buis geldt dat hier afstemming nodig is met bestaande leidingen voor
gas, water, riolering  en elektriciteit. De meeste van deze leidingen zullen zich tot een diepte van 1 m onder
maaiveld bevinden en dus geen problemen opleveren. Grote verzamelleidingen zullen echter dieper kunnen liggen.

Archeologische en cultuurhistorisch belangrijke gebieden zijn weergegeven op kaart 11. Hieruit blijkt dat het
tracé van de binnenstad naar Lage Weide niet door archeologisch belangrijke gebieden loopt.

Wat betreft verontreinigingen (kaart 12) kan worden geconstateerd dat zich met name langs het spoor
Amsterdam-Utrecht verontreinigde grond bevindt. Daarnaast zijn problemen te verwachten op het NS-terrein
(Locomotiefstraat).

Kosten
Op basis van de gegevens die in het kader van deze studie verzameld konden worden is een inschatting gemaakt
van de kosten van de variant Lage Weide.  Een uitgebreide berekening is opgenomen in bijlage 3.  Op basis
hiervan worden de kosten van een systeem met grote diameter ingeschat op ongeveer 187 miljoen gulden. De
kosten van een systeem met kleine diameter zijn in het kader van deze studie slechts globaal bepaald. Voor alle
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varianten geldt dat de kosten van een systeem met kleine diameter waarschijnlijk lager  (globale raming 51-
53%) zullen zijn dan een systeem met grote diameter. Benadrukt wordt dat de betrouwbaarheidsmarges van de
kostenraming van een kleine diameter systeem zeer groot zijn.

6.3.2 Variant De Wetering

Beschrijving
Variant de Wetering is gebaseerd op locatie van een overslagcentrum op De Wetering Noord. Van hieruit
worden in een lineaire structuur Leidsche Rijn en het stadscentrum aangedaan. In het centrum wordt uitgegaan
van de outlets Jaarbeurs, Hoog Catharijne en Mariaplaats.

Bodemopbouw
Evenals in variant Lage Weide wordt in de binnenstad geen problemen verwacht met betrekking tot de aanleg van
de buisleidingen. Op het traject stadscentrum-Leidsche Rijn wordt meegelift met de spoorverdubbeling. Op dit
traject verloopt het maaiveldniveau van NAP +2,50 m tot NAP +1,00 m. Het grondwaterpeil verloopt van NAP
+ 0,10 in de binnenstad tot NAP -0,40 op Leidsche Rijn. De draagkrachtige zandlaag bevindt zich op dit traject
op circa 2,0 m diepte. Dit impliceert dat zowel de aanleg van de kleine als de grote diameter buis zonder
aanvullende maatregelen kan geschieden. Bij de aanleg van de kleine diameter buis speelt het probleem dat de
barrières Thomas a Kempisweg, Amsterdam Rijnkanaal en de A2 gekruist moeten worden.

Op het traject Leidsche Rijn-De Wetering verloopt het maaiveldniveau van NAP +1,00m tot NAP +1,50 m De
draagkrachtige zandlaag ligt op Leidsche Rijn op circa 1,5 m. Op De Wetering is dit 3,0 m. Ook op dit traject
kunnen dus beide diameters zonder aanvullende maatregelen worden aangelegd. Bij de aanleg van de kleine
diameter buis speelt het probleem dat de spoorlijn Utrecht-Den Haag gekruist moet worden.

Ook dit tracé volgt de bestaande infrastructuur. Als gevolg hiervan is niet te verwachten dat zich obstakels als
funderingen en heipalen in de bodem bevinden. De boormethode kan derhalve waarschijnlijk zonder problemen
worden toegepast. Voor de kleine diameter buis geldt dat hier afstemming nodig is met bestaande leidingen voor
gas, water, riolering  en elektriciteit.

Omdat bestaande infrastructuur gevolgd wordt is er geen sprake van verstoring van archeologisch en
cultuurhistorisch waardevolle gebieden.

Verontreinigde grond is aanwezig in het Majellapark en op het NS terrein.

Kosten
Op basis van de gegevens die in het kader van deze studie verzameld konden worden is een inschatting gemaakt
van de kosten van de variant Lage Weide.  Een uitgebreide berekening is opgenomen in bijlage 3.  Op basis
hiervan worden de kosten van een systeem met grote diameter ingeschat op ongeveer 202 miljoen gulden.

6.3.3 Variant Hooggelegen

Beschrijving
De variant Hooggelegen is gebaseerd op de ligging van het overslagcentrum bij Hooggelegen/Strijkviertel. Van
hieruit loopt een tak noordwaarts naar Leidsche Rijn, en een tak oostwaarts naar de binnenstad. De verbinding
met de binnenstad verloopt via de Martin Luther Kingweg en Weg der verenigde Naties naar het
Jaarbeursterrein. Op dit traject kan meegelift worden met de aanleg van een people mover tussen transferium
Hooggelegen en het Jaarbeursterrein.

Wat betreft de bodemgesteldheid geldt evenals bij de andere varianten dat de aanleg van buisleidingen in de
binnenstad geen probleem hoeft te zijn, gezien de aanwezigheid van een draagkrachtige laag op 2,5 a 3,0 m
diepte. Op het traject stadscentrum-Hooggelegen geldt dat het maaiveld verloopt van NAP +2,50 in de
binnenstad tot NAP +1,00 bij Hooggelegen. Het grondwaterpeil verloopt van NAP +0,10 tot NAP -0,60. De
draagkrachtige zandlaag is gelegen op circa 4,0 m diepte. Dit impliceert dat de buis met kleine diameter in
vergelijking met de andere varianten dieper gelegd moet worden of aanvullende funderingsmaatregelen behoeft.
Beide brengen extra kosten met zich mee. Daarnaast moeten de barrières Amsterdam Rijnkanaal en de A2
gekruist worden. De boortechniek brengt geen extra problemen met zich mee.

Op het traject Hooggelegen-Leidsche Rijn ligt het maaiveld op NAP +1,00. De grondwaterstand verloopt van
NAP -0,60 op Hooggelegen tot NAP -0,50 op Leidsche Rijn. De diepteligging van de draagkrachtige zandlaag
verloopt van circa 4,0 m op Hooggelegen tot circa -1,5 m op Leidsche Rijn. Dit betekent dat ook op dit traject
de aanleg van de kleine diameter extra kosten met zich meebrengt. Bij de aanleg van de grote diameter worden
geen extra problemen voorzien. Omdat bestaande infrastructuur gevolg wordt is er geen sprake van verstoring
van archeologisch en cultuurhistorisch waardevolle gebieden.

Verontreinigde grond is aanwezig op enkele plaatsen aan de Weg der Verenigde Naties en de Kop van Lombok.



26 van 61

Kosten
Op basis van de gegevens die in het kader van deze studie verzameld konden worden is een inschatting gemaakt
van de kosten van de variant Lage Weide.  Een uitgebreide berekening is opgenomen in bijlage 3.  Op basis
hiervan worden de kosten van een systeem met grote diameter ingeschat op ongeveer 176 miljoen gulden.

6.4 Afweging van de varianten
Op basis van de beoordelingen van overslaglocaties, outlets en tracés kan nu een totaalbeoordeling van de
varianten plaatsvinden, op basis van de in hoofdstuk 2 geformuleerde criteria. De beoordeling is in Tabel 6.4
weergegeven.

Het is niet eenvoudig om op basis van het bovenstaande overzicht een voorkeur uit te spreken voor een van de
varianten. Iedere variant heeft zijn specifieke voor- en nadelen. Een gemeenschappelijk voordeel van alle drie de
varianten is dat ze het aantal vrachtwagenbewegingen tussen de westzijde van de stad en het centrum
beperken, en daarmee bijdragen aan een betere bereikbaarheid en vergroting van de leefbaarheid.

Lage Weide:

Voordelen

 per water en spoor bereikbaar

 afstand van overslagcentrum tot de binnenstad klein

 aansluiting op bestaande distributiefuncties

 mogelijkheid om bij aanleg van de buisleiding mee te liften met de verdubbeling van het spoor Utrecht-
Amsterdam en de aanleg van de Spoorlaan

 de grondprijs op Lage Weide is relatief laag
Nadeel

 Nadeel is dat Leidsche Rijn vanuit Lage Weide moeilijk toegankelijk is, doordat het Uraniumkanaal gekruist
moet worden. Verder kan de inpassing in de bestaande stedebouwkundige structuur problemen opleveren.

De Wetering :

Voordelen

 de afstemming op de geplande distributiefuncties op De Wetering Noord

 de mogelijkheid van parkmanagement

 inpassing van het overslagcentrum kan op het nieuwe terrein zonder al te veel moeite plaatsvinden

 Voor de aanleg van de buisleiding kan meegelift worden met de spoorverdubbeling Utrecht-Den Haag en de
HOV radiaal noord.

Nadelen

 Nadeel van De Wetering is dat de hoeveelheid nog niet uitgegeven grond beperkt is

 Ook is de Wetering uitsluitend over de weg bereikbaar

 Een ander nadeel is dat de grondprijs op deze locatie relatief hoog is

 Tenslotte is de afstand tot de binnenstad in deze variant het langst hetgeen resulteert in hogere
aanlegkosten.

Hooggelegen:

Voordeel

 Hooggelegen heeft als voordeel dat de inpassing van het overslagcentrum en de buisleiding naar Leidsche
Rijn in de nieuwe stedebouwkundige structuur van Leidsche Rijn geïntegreerd kunnen worden.

 Daarnaast is de verbinding met de binnenstad in deze variant het kortst.

 Ook de combinatie van Hooggelegen met het transferium kan een belangrijke meerwaarde aan het systeem
geven en meehelpen de exploitatielasten te drukken.

 Verder kan wat betreft het tracé naar het centrum, meegelift worden met de geplande people mover tussen
Hooggelegen en de Jaarbeurs.

Nadelen

 Als nadeel kan genoemd worden dat bij aanleg van een systeem met kleine diameter aanvullende
funderingsmaatregelen noodzakelijk zijn, waardoor de aanlegkosten van de kleine diameter hoger zullen
uitvallen.

 Daarnaast is de locatie Hooggelegen niet per water of  spoor bereikbaar.
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Een belangrijke conclusie is, tenslotte, dat de aanlegkosten van de verschillende varianten niet sterk uiteenlopen.
De verschillen tussen de varianten komen met name voort uit verschillen in de afstand die overbrugd moet
worden. Afhankelijk hiervan variëren de kosten tussen de 108 en 124 miljoen gulden.

Een en ander overziend kan geconcludeerd worden dat de locaties Lage Weide en Hooggelegen aantrekkelijker
zijn dan De Wetering omdat in deze varianten de afstand tot de binnenstad het kleinst is. Bovendien hebben deze
varianten twee aparte lussen (richting binnenstad en richting Leidsche Rijn). Dit maakt een gefaseerde aanleg
mogelijk, waarbij de lus met het grootste draagvlak (binnenstad) het eerst wordt aangelegd. Indien alleen deze
lus in beschouwing wordt genomen blijkt dat de variant De Wetering aanzienlijk duurder is, door de langere
tracélengte. In de huidige situatie zal de voorkeur uitgaan naar Hooggelegen, vanwege de goede bereikbaarheid
en de mogelijkheden tot inpassing in het nieuwe bedrijventerrein. Afhankelijk van de ontwikkeling van een landelijk
netwerk voor goederentransport en de daarvoor gekozen modaliteit (water of rail) kan Lage Weide
aantrekkelijker worden.
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Tabel 6.4 Beoordeling OLS varianten
Lage Weide De Wetering Hooggelegen

afstemming op goederenstromen:

 herkomst

 bestemming

+
+

+
-

+
+

bodemgesteldheid

 opbouw grondsoorten

 verontreinigingen

 obstakels (gr. Diameter)
richting centrum
richting L. Rijn

 obstakels (kl. Diameter)
richting centrum
richting L. Rijn

 archeologie

+
-

 +
+

0
-
+

+
0

+
+

-
0
+

0
0

+
+

-
0
+

maatschappelijke effecten

 bereikbaarheid

 verkeersveiligheid

+
+

+
+

+
+

ruimtegebruik

 ruimte overslagcentrum

 ruimte outlets

 aansluiting op bestaande functies (huidig en
gepland)

-
+
+

0
+
+

+
+
+

aansluiting op infrastructuur

 weg

 water

 rail

 landelijk netwerk goederen transport

0
+
+
+

+
-
-
+

+
-
-
+

meeliften

 infrastructuur

 inrichting centrum

 inrichting overslagcentrum

+
+
-

+
+
+

-
+
+

kosten

 grondprijs

 tracé

+
0

-
-

?
+

6.5 Vergelijking systemen
De drie varianten kunnen in principe worden uitgevoerd als colli of als palletsysteem. Zoals eerder vermeld is de
keuze voor een pallet- of een collisysteem afhankelijk van factoren als de implementatietermijn van het systeem,
het optreden van een verandering in logistieke grondvormen en eisen met betrekking tot natransport. Daarnaast
spelen bedrijfseconomische motieven een rol. Op basis van de prognose van goederenstromen in 2010 kunnen
uitspraken worden gedaan omtrent de bezettingsgraad van de systemen in relatie tot hun maximum capaciteit.
Daarnaast kan een globale kostenvergelijking worden uitgevoerd.

Capaciteit en bezettingsgraad
Om een indruk te geven van de performance van beide systemen zijn berekeningen uitgevoerd van de prestaties
in een piekuur en op jaarbasis. Deze zijn tevens afgezet tegen de maximum capaciteit van een colli- en een
palletsysteem. De berekeningen zijn uitgevoerd voor een systeem met aparte lussen naar het  UCP gebied en
naar Leidsche Rijn (varianten Lage Weide en De Wetering).
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Tabel 6.5 Bezettingsgraad colli- en palletsysteem
Collisysteem
(eenheden in colli)

palletsysteem (eenheden in
pallets)

Ontwerpcapaciteit
buiscapaciteit piekuur 2.550 2.400
weekcapaciteit 275.400 259.200

Bezettingsgraad overslagcentrum-UCP
piekbelasting 2.513 356

99% 15%
weektotaal 146.761 16.202

53% 6%
maximale piekfactor 1,9 16,0

Bezettingsgraad overslagcentrum - Leidsche Rijn
piekbelasting 298 44

12% 2%
weektotaal 17.517 1.993

6% 1%
maximale piekfactor 15,7 130,1

Uit de berekening blijkt dat een collisysteem naar het stadscentrum zeer efficiënt gebruikt wordt. De bezetting
is zelfs zodanig dat er nauwelijks groei meer mogelijk is. Bij een groei van het aantal goederen zal de capaciteit
van het systeem in de piekperiode al snel overschreden worden. Er van uitgaande dat de hoeveelheid per OLS
vervoerde goederen in de komende jaren verder toeneemt, dient uitbreiding plaats te vinden door middel van de
aanleg van extra buisleidingen, om het systeem te voeden. Het ligt voor de hand om deze situatie gebruik te
maken van meerdere overslagcentra, teneinde een efficiënte bezetting van het systeem te bewerkstelligen.

De bezettingsgraad van het palletsysteem is veel lager, door de veel grotere capaciteit van een dergelijk
systeem. Er kan nog een aanzienlijke groei gerealiseerd worden. In dit geval zal gelden dat de capaciteit van het
overslagcentrum bepalend is voor de capaciteit van het systeem. Indien de maximum capaciteit van het
overslagcentrum in zicht komt zal een tweede overslagcentrum gerealiseerd moeten worden. Het ligt voor de
hand om deze locatie aan een andere zijde van de stad te realiseren, om te komen tot een evenwichtige
belasting van het netwerk.

De belangrijkste conclusie die getrokken kan worden is dat de bezettingsgraad van de lus naar Leidsche Rijn
bijzonder laag is. Dit maakt het op zijn minst twijfelachtig of een lus naar Leidsche Rijn rendabel is. De lage
bezettingsgraad impliceert tevens dat de maatschappelijke effecten (vermindering congestie, verbetering
bereikbaarheid) gering zullen zijn. Voor de aanleg van buisleiding en outlet zijn echter wel aanzienlijke
investeringen vereist.

Kosten
Wat betreft de aanlegkosten van beide systemen kan geconstateerd worden dat de voornaamste verschillen
zullen zitten in de aanleg van de buisleiding en de kosten van de benodigde voertuigen. Uitvoering van het
systeem met een kleine diameter zal in principe een besparing opleveren in de aanleg van buisleiding van het
overslagcentrum naar het stadscentrum en naar Leidsche Rijn (vanwege de kleinere diameter). Er zullen echter
veel meer voertuigen nodig zijn, wat de kosten besparing deels te niet doet. Daarnaast zal er voor een
collisysteem in de binnenstad een uitgebreider, fijnmaziger netwerk nodig zijn, hetgeen resulteert in extra
aanlegkosten.  Omtrent de kosten van apparatuur (handlingssystemen, sorters) en besturingssystemen in
vergelijking met een palletsysteem kunnen in het kader van deze studie geen uitspraken gedaan worden.
Tenslotte dient opgemerkt te worden dat de kostenbesparing bij het gebruik van de kleine diameter deels
voortkomt uit het gebruik van de goedkopere ontgravingstechniek, terwijl buizen met een grotere diameter
geboord worden. Dit voordeel vervalt wanneer ook de buis met kleine diameter geboord moet worden. Dit zal in
de eerder beschreven varianten op sommige plaatsen het geval zijn, aangezien barrières als het Amsterdam-
Rijnkanaal, de A2 en spoorlijnen gekruist moeten worden. Hierdoor wordt het kostenvoordeel deels te niet
gedaan.

Op basis van de beschikbare informatie is in bijlage 3 een globale kosten vergelijking tussen een colli-systeem en
een palletsysteem uitgevoerd. Hieruit blijkt dat een colli-systeem met een kleine diameter goedkoper zal zijn dan
een palletsysteem met een grotere diameter. Benadrukt wordt dat het hier gaat om een eerste globale
inschatting, waarvan verschillende aannames meer in detail getoetst moeten worden.

Afweging
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Als wordt gekeken naar het eindplaatje heeft een colli-systeem verschillende logistieke voordelen ten opzichte
van een pallet systeem. Doordat in kleinere laadeenheden geleverd wordt kan door retailers een groter
assortiment gevoerd worden terwijl de benodigde opslagruimte vermindert. In het ideale geval wordt na aankoop
van een product door een klant een nieuw exemplaar direct aangevoerd (continuous replenishment). In de
praktijk zal het systeem leiden tot het veel frequenter aanleveren van goederen in veel kleinere hoeveelheden. Op
deze wijze kan beter op de wensen van consumenten worden ingespeeld. Dit impliceert tevens dat de
bevoorrading van winkels en het bijvullen van vakken meer gelijkmatig over de dag gebeurt, waardoor personeel
efficiënter ingezet kan worden. Een ander voordeel is dat het degrouperen van pallets niet in de winkel hoeft te
gebeuren. Tenslotte is er geen sprake van natransport tussen outlet en eindbestemming. Deze voordelen
kunnen bovendien worden gerealiseerd tegen kosten die aanzienlijk lager zijn dan die van een palletsysteem.

Daar tegenover staat dat de implementatie van een colli-systeem de nodige aanpassingen zal vergen. Ten eerste
dienen goederen die op pallets of rolcontainers worden aangeleverd gedegroupeerd te worden tot afzonderlijke
colli. Dit zal in de huidige situatie met de hand moeten gebeuren. Om een concurrerend systeem te krijgen moet
deze handeling echter geautomatiseerd kunnen worden. Robots die de degroupage geautomatiseerd kunnen
afhandelen zijn in ontwikkeling en zullen naar verwachting in de komende 10 jaar beschikbaar komen. Ook zullen
aanpassingen in ladingdragers nodig zijn. Op termijn dient gestreefd te worden naar kleine, uniforme
ladingdragers (boxen, mini-containers) waarin goederen verpakt kunnen worden en die als colli in het OLS-
systeem vervoerd kunnen worden. Een dergelijke standaardisatie zal het draagvlak van een colli-systeem sterk
vergroten.

Een colli systeem impliceert dus een grotere omslag in de logistieke organisatie van verladers, vervoerders en
eindgebruikers. Om deze reden zal het draagvlak in de huidige situatie geringer zijn dan voor een pallet systeem.
In verband hiermee verdient de fasering van aanleg de nodige aandacht. Indien het mogelijk is om te starten met
een systeem dat aansluit bij de huidige logistieke praktijk, maar dat op termijn kan worden ontwikkeld tot een
colli-systeem met de daaraan verbonden logistieke voordelen, dan kan dit de kansen voor een OLS op colli niveau
sterk vergroten. In zijn algemeenheid verdient het punt van fasering in de implementatie, ook in het geval van een
pallet systeem, de nodige aandacht.
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7 Samenvatting en conclusies

7.1 Varianten
In deze studie zijn een drietal varianten onderzocht van een OLS voor de stad Utrecht. Deze drie varianten
(Lage Weide, De Wetering, Leidsche Rijn) hebben in grote lijnen dezelfde opzet: een overslagcentrum aan de
westzijde van de stad, een verbinding met drie outlets in de binnenstad (Jaarbeurs , Hoog Catharijne,
Mariaplaats) en een verbinding met winkelcentrum Leidsche Rijn. Vanuit het oogpunt van logistieke organisatie
zijn er derhalve geen fundamentele verschillen tussen de varianten. De keuze tussen de varianten zal daarom
vooral worden ingegeven door verschillen tussen de locaties van overslagcentra en tracés. Een overzicht van
deze voor- en nadelen wordt gegeven in hoofdstuk 6.

Een belangrijke conclusie is dat de lus naar Leidsche Rijn (inde varianten Lage Weide en Hooggelegen) een zeer
lage bezettingsgraad heeft. Dit betekent dat de effecten op bereikbaarheid en leefbaarheid relatief gering zullen
zijn. Ook gezien de hoge aanlegkosten is het de vraag of aanleg van deze lus zinvol is. In dit verband hebben de
varianten Lage weide en Hooggelegen de voorkeur boven De Wetering, omdat het weglaten van de lus naar
Leidsche Rijn hier in een aanzienlijke kostenbesparing resulteert. Deze twee varianten laten de mogelijkheid open
voor een gefaseerde implementatie, waarbij de lus naar Leidsche Rijn eventueel in een later stadium, gerealiseerd
kan worden.

In de huidige situatie zal de voorkeur uitgaan naar Hooggelegen, vanwege de goede bereikbaarheid en de
mogelijkheden tot inpassing in het nieuwe bedrijventerrein. Afhankelijk van de ontwikkeling van een landelijk
netwerk voor goederentransport en de daarvoor gekozen modaliteit (water of rail) kan Lage Weide
aantrekkelijker worden.

7.2 Systemen
Per variant zijn twee logistieke concepten aangegeven: een systeem op basis van grotere laadeenheden als
pallets, rolcontainers en kledingrekken en een systeem op basis van afzonderlijke colli. Het eerste systeem sluit
meer direct aan op de huidige logistieke organisatie (qua laadeenheid) en vereist minder aanpassingen van
verladers, vervoerders en eindgebruikers.  De bezettingsgraad van het systeem is vrij laag. Dit impliceert dat
binnen het systeem nog een forse groei realiseerbaar is.

Het colli systeem vereist een grotere omslag in het totale logistieke proces en vereist ook grotere aanpassingen
in het stadscentrum.  In dit systeem is sprake van een hoge bezettingsgraad. Extra groei van het
goederenvervoer van en naar het studiegebied zal daardoor een uitbreiding van het systeem met meer
buisleidingen en overslagcentra noodzakelijk maken.

Als wordt gekeken naar het eindplaatje heeft een colli-systeem verschillende voordelen ten opzichte van een
pallet systeem, zoals:
1. mogelijkheid tot het voeren van een groter assortiment
2. de benodigde opslagruimte vermindert
3. bevoorrading van winkels en het bijvullen van vakken meer gelijkmatig over de dag
4. degrouperen van pallets niet in de winkel maar in het overslagcentrum
5. geen natransport tussen outlet en eindbestemming
6. kosten die aanzienlijk lager zijn dan die van een palletsysteem.

Daar tegenover staat dat een colli-systeem pas volledig tot zijn recht zal komen onder bepaalde
randvoorwaarden.
1. geautomatiseerde degroupage van pallets en rolcontainers door robots
2. ontwikkeling van kleine, uniforme ladingdragers (boxen, mini-containers) waarin goederen (onder andere

kleding) verpakt kunnen worden en die als colli in het OLS-systeem vervoerd kunnen worden

Een colli systeem impliceert dus een grotere omslag in de logistieke organisatie van verladers, vervoerders en
eindgebruikers. Om deze reden zal het draagvlak in de huidige situatie geringer zijn dan voor een pallet systeem.
Dit impliceert dat op de korte termijn om praktische redenen een pallet systeem meer realistisch is. In dit
verband verdient de fasering van aanleg de nodige aandacht. Een interessante optie is om te starten met een
systeem dat aansluit bij de huidige logistieke praktijk, maar dat op termijn kan worden ontwikkeld tot een colli-
systeem met de daaraan verbonden logistieke voordelen.
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7.3 Relatie met landelijk netwerk
Een belangrijke factor bij de keuze van locaties van overslagcentra vormt de aanwezigheid van een landelijk
netwerk voor goederen transport. Op de haalbaarheid en ontwerp van een dergelijk netwerk wordt momenteel in
IPOT-verband gestudeerd. Ten eerste zal de aanwezigheid van een dergelijk netwerk de haalbaarheid van een
stedelijk OLS sterk vergroten. De logistieke voordelen van een geautomatiseerd OLS zullen alleen uitgebuit
kunnen worden indien de aanvoer van goederen eveneens via een intelligent systeem plaatsvindt. Alleen op die
manier zal de overslag van goederen van het landelijk naar het stedelijk systeem efficiënt verlopen en zal het
totale systeem concurrerend zijn. Deze systeem integratie is tevens sterk bepalend voor de mogelijkheid om in
te spelen op nieuwe logistieke concepten als efficiënt consumer response en continuous replenishment.
Bovendien zullen verladers alleen bij het bestaan van een landelijk netwerk dat meerdere stedelijke OLS-en
verbindt aanleiding zien om hun logistieke proces aan dit systeem aan te passen.

De vorm die dit netwerk krijgt kan de locatiekeuze sterk beïnvloeden. Indien water- of railvervoer een belangrijke
rol speelt in het landelijk netwerk, dan is de locatie Lage Weide aantrekkelijk. Is er sprake van landelijk netwerk
via buisleidingen of op basis van AGVs op een vrije baan, dan is de locatiekeuze sterk afhankelijk van de tracering
van dit netwerk. Interessant is hierbij de mogelijkheid dat het landelijk goederen netwerk via een lightrail systeem
wordt opgezet, waarbij personen en goederenvervoer worden gecombineerd. In dit geval kan de people mover
tussen Hooggelegen en de Jaarbeurs wellicht ook een rol vervullen voor het vervoer van goederen naar het
stadscentrum.

7.4 Aandachtspunten
In deze studie zijn verschillende varianten van een OLS onderzocht en zijn de voor- en nadelen van deze
oplossingen in kaart gebracht. Opgemerkt dient te worden dat deze studie een verkennend karakter heeft, en
dat een belangrijk nevendoel van de studie is om aan te geven welke onzekerheden er nog zijn in verband met de
beslissing tot aanleg en ontwerp van een OLS. Hierna worden enkele punten voor verder onderzoek aangeduid.

7.4.1 Ruimtelijke inpassing
In het kader van deze studie zijn op basis van globale informatie tracés en locaties van overslagcentra en outlets
bepaald. Bij een verdere uitwerking dienen de nu genomen beslissingen tegen het licht van meer gedetailleerde
informatie opnieuw beschouwd te worden. Zo dient de keuze voor het meest gunstige tracé plaats te vinden op
basis van een meer gedetailleerde studie van de bodem, aangezien hierdoor belangrijke kostenvoordelen behaald
kunnen worden. Wat betreft de locaties van overslagcentra en outlets dienen met name de mogelijkheden tot
inpassing meer in detail onderzocht te worden. Dit kan leiden tot een meer exacte plaatsbepaling, maar ook tot
het in beschouwing nemen van andere locaties dan in deze studie gebeurd is.

7.4.2 Kosten
Verder kan gedacht worden aan onzekerheid omtrent de kosten van het systeem. Voor het grootste deel
komen de aanlegkosten voort uit de aanleg van buisleidingen. In de eenheidsprijzen van buisleiding zoals die door
verschillende specialisten worden aanbevolen zitten enige verschillen. Op dit punt dient afstemming plaats te
vinden om te komen tot betrouwbare getallen. Daarnaast zijn de aanlegkosten van de buisleiding sterk afhankelijk
van de lokale omstandigheden met betrekking tot de bodemgesteldheid. In het kader van deze studie kon hierop
niet gedetailleerd ingegaan worden. In een vervolgstudie verdient het aanbeveling om een gedetailleerde studie uit
te laten voeren naar mogelijke tracés en de daaruit voortvloeiende kosten.  Ook over de kosten van inrichting
van het systeem (besturingssysteem, hardware, software, ontwikkelkosten) is slechts een zeer globale
inschatting gemaakt. Met betrekking tot de aanleg van buisleidingen en de inrichtingskosten is nadere studie
noodzakelijk om te komen tot een meer exacte inschatting van de kosten.

Een tweede belangrijk punt in dit verband is om na te gaan in hoeverre aanlegkosten gereduceerd kunnen worden
door gebruik te maken van goedkopere technieken. Zo kan nagegaan worden of gedeelten van de buisleiding ook
bovengronds kunnen worden aangelegd, waardoor een substantiële kostenbesparing bereikt kan worden. De
buisleiding dient dan bij voorkeur ingepast te worden in bestaande landschappelijke elementen, zoals dijken,
zandlichamen of natuurlijk reliëf. Ook de inpassing van de buisleiding in bepaalde bouwwerken (kunstwerken,
geluidsschermen) verdient de aandacht. Door dergelijke combinaties kunnen de aanlegkosten van het systeem
omlaag gebracht worden zonder dat extra visuele hinder ontstaat. Een bijkomend voordeel van bovengrondse
aanleg is dat het onderhoud van de buis door de betere toegankelijkheid goedkoper zal zijn.

7.4.3 Zendingsconfiguratie
Verder speelt de keuze van de zendingsconfiguratie (een systeem op basis van pallets of colli) een belangrijke
rol. De keuze heeft belangrijke implicaties voor verladers, vervoerders en eindontvangers. In deze studie is
hieraan globaal aandacht besteed.  Het systeem op basis van pallets is in deze studie verder uitgewerkt, van het
colli-systeem is niet in detail aangegeven hoe het netwerk voor einddistributie er uit kan zien en welke kosten
aan deze variant verbonden zijn. Om een gefundeerde keuze te maken zou ook deze variant meer in detail
uitgewerkt moeten worden. Daarnaast zou voor zowel de pallet- als de colli-variant meer aandacht besteed
moeten worden aan de eisen die door gebruikers aan het systeem gesteld worden. Hierbij moet onderscheid
gemaakt worden tussen eisen die voortkomen uit de huidige logistieke organisatie (zoals belevering in de
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ochtenduren) en mogelijke toekomstige eisen.  Wat betreft dit laatste spelen ontwikkelingen als opkomst van de
24-uurs economie, massa individualisering en veranderingen in de wensen van consumenten een belangrijke rol.

7.4.4 Migratie
Bij de afweging tussen verschillende systemen werd reeds het belang van de fasering in de aanleg van het OLS
aangegeven. Het is van belang om zowel qua logistieke organisatie als qua kosten te streven naar een geleidelijke
overgang (migratie) van de huidige logistieke organisatie naar bijvoorbeeld een colli-systeem. Op deze wijze kan
draagvlak voor het OLS worden verkregen en gehouden. Hierna worden enkele mogelijkheden voor een dergelijke
overgang besproken.

Een mogelijkheid is om te beginnen met een verandering van de logistieke organisatie van de stadsdistributie,
zonder de bijbehorende ondergrondse infrastructuur. Zoals eerder gezegd is verandering in de logistieke
organisatie een belangrijke voorwaarde voor een optimaal gebruik van het OLS. Deze opzet sluit aan bij
bestaande stadsdistributieconcepten. Goederen worden in een overslagcentrum aangeleverd, en van daaruit in
kleine zendingen per vrachtauto of bestelauto naar de eindbestemming gebracht. Het gehele proces speelt zich
dus bovengronds af. Het aanhouden van rolling stock voorraden dicht bij de klant (namelijk in het
overslagcentrum) kan in dit concept al plaatsvinden. Het voordeel ten opzichte van de huidige situatie is dat de
samenstelling van verzendingen en de ritplanning efficiënt kunnen gebeuren. Ook wordt het mogelijk om
beleveringen frequenter en in kleinere hoeveelheden te laten plaatsvinden. Voorwaarde is dat de bereikbaarheid
gewaarborgd dient te zijn (geen congestie), bijvoorbeeld door het gebruik van vrije banen (vrije busbanen, HOV-
banen).

Een verdere uitwerking van het systeem kan plaatsvinden door te starten met een ondergrondse verbinding
tussen het overslagcentrum en één outlet. In het geval van Utrecht kan hierbij gedacht worden aan het
Jaarbeursterrein. Deze verbinding kan door middel van AGVs in een buisleiding gerealiseerd worden. Het is
mogelijk deze buisleiding deels bovengronds te laten lopen.  De laadeenheid van dit systeem zijn pallets,
rolcontainers of kledingrekken. Vanuit de outlet kan de binnenstad op pallet/rolcontainer niveau bevoorraad
worden door middel van bijvoorbeeld elektrische wagens die een aantal rolcontainers of pallets vervoeren.
Daarnaast kan worden aangesloten bij bestaande distributiestructuren op het Jaarbeursterrein en in Hoog
Catharijne.

Een laatste fase kan dan zijn om de eindbelevering vanuit de hiervoor genoemde outlet ondergronds op colli niveau
plaats te laten vinden via een fijnmazig stelsel van buisleidingen met een kleine diameter. Er is dan sprake van
een vooruitgeschoven distributiecentrum in de stad, waar de pallets en rolcontainers worden gedegroupeerd. In
dit laatste stadium kunnen de voordelen van een collisysteem optimaal benut worden.

Deze voorbeelden zijn slechts bedoeld om een indruk te geven van de mogelijkheden die in een gefaseerde
benadering mogelijk zijn. Het verdient aanbeveling om verder studie te verrichten naar het zogenaamde
migratietraject, om vast te stellen welke fasering het beste aansluit bij veranderingen in logistieke processen en
qua draagvlak en kosten optimaal is.

7.4.5 Substitutie
In deze studie is aangenomen dat al het vrachtvervoer naar de binnenstad ook van het OLS gebruik zal maken.
Dit impliceert dat het OLS het enige toegestane systeem is, en dat vrachtvervoer per vrachtwagen of
bestelwagen in de binnenstad verboden wordt. Verdere studie is nodig naar de mogelijkheid en wenselijkheid van
een dergelijk verbod.

Indien een dergelijk algeheel verbod niet haalbaar of wenselijk is zal het OLS als alternatief systeem naast de
huidige vervoerwijze in de markt staan. De bezetting van het OLS hangt dan af van het percentage vrachtvervoer
dat door het OLS gesubstitueerd wordt. Deze substitutie is afhankelijk van een groot aantal factoren, zoals:
1. het service niveau van het OLS
2. veranderingen in het wegvervoer, qua prijs (heffingen), betrouwbaarheid (congestie) en rijtijd
3. flankerend beleid op gemeentelijk niveau, zoals venstertijden
De relatie tussen deze factoren en het gebruik van het OLS is nog niet goed uitgewerkt. Inzicht hierin is echter
cruciaal om het draagvlak voor het OLS juist in te kunnen schatten.

7.4.6 Maatschappelijke baten

Tenslotte is in deze studie slechts globaal ingegaan op mogelijke maatschappelijke baten, zoals
1. verbetering van de bereikbaarheid voor het goederenvervoer
2. vermindering van emissies, verkeersonveiligheid en geluidsoverlast
3. vermindering van energiegebruik en energiekosten
4. economische effecten, zoals revitalisering van de binnenstad en uitstralingseffecten
5. effecten voor consumenten
6. inverdieneffecten, zoals besparingen in aanleg en onderhoud van wegen
In een latere fase van uitwerking zullen dergelijke vragen meer in detail uitgewerkt moeten worden, bijvoorbeeld in
het kader van een MER-procedure.
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Bijlage 1 Literatuurstudie criteria
overslagcentra, outlets en tracés

Literatuurstudie naar de criteria voor locaties overslagcentra
Op basis van een literatuurstudie is nagegaan welke criteria genoemd worden met betrekking tot de locaties van
overslag centra. De bestudeerde literatuur heeft met name betrekking op verschillende studies die reeds zijn
uitgevoerd op het gebied van ondergrondse transport systemen. Daarnaast zijn meer algemene logistieke
studies gehanteerd. In deze fase is nog geen prioritering van de verschillende criteria aangegeven. Het idee
hierachter is dat pas op basis van aanvullende informatie en gesprekken met experts en de gemeente Utrecht
de criteria aangescherpt en gekwantificeerd kunnen worden. Dan kan pas worden aangegeven welke criteria in de
specifieke Utrechtse situatie het zwaarst zullen wegen. Wel zijn de criteria opgedeeld in een aantal functionele
groepen. Het betreft hier criteria met betrekking tot afstemming op goederenstromen, logistieke functies,
regelgeving en ruimtelijke ordening en kosten.

Afstemming op goederenstromen
1. Rand van de stad (DTO, 1997; Buck & DHV, 1998)

De overslag van goederen van een landelijk naar een stedelijk netwerk leidt logischerwijs tot een locatie aan
de rand van de stad. De goederenstromen dienen uit oogpunt van efficiency zo lang mogelijk gebundeld te
blijven. Splitsing van de goederenstromen kan dan ook het beste plaatsvinden aan de rand van de stad, waar
verschillende deelstromen verder vervoerd worden naar afnemers op verschillende locaties in de stad.

2. Herkomst van goederenstromen (Visser, 1994; NEA, DHV, 1998).
De herkomst van de goederen buiten de stad is sterk bepalend voor de locaties van overslagcentra. Hierbij
is de zijde van de stad waar veel goederenstromen samenkomen in principe de meest aantrekkelijke
vestigingslocatie. Afhankelijk van de omvang van de stromen uit verschillende richtingen en de geschiktheid
van de goederen voor ondergronds transport dient gekeken te worden of meerdere locaties aan verschillende
zijden van de stad nodig/wenselijk zijn, of dat met één overslagcentrum volstaan kan worden.

3. Plaats van vestiging van afnemers (DTO, 1997; Visser et al., 1998; IPOT, 1998).
De plaats van overslagcentra is sterk afhankelijk van de aansluiting op het stedelijk OLS netwerk. Een
locatie van waaruit het ondergronds traject naar de afnemers tot een minimum lengte kan worden beperkt
ligt het meest voor de hand. De factor tijd speelt hierbij een rol - hoe sneller geleverd kan worden, hoe beter
de servicegraad is. Daarnaast leidt een geringere lengte van het ondergronds stedelijk transport netwerk
tot lagere aanleg- en onderhoudskosten. Dit criterium impliceert dat de locaties van overslagcentra en
outlets in onderlinge samenhang genomen moeten worden. Verder dient opgemerkt te worden dat een
overslagcentra niet alleen voor stedelijke distributie maar ook voor regionale distributie kan dienen. Dit
impliceert dat bij de keuze van een locatie ook rekening gehouden moet worden met de locaties van
afnemers in de regio, en de verbindingen met de regio. Aangezien de ruimtelijke spreiding van afnemers in de
regio groter is dan in de stad, zal het wegvervoer hierin een belangrijke rol spelen.

4. Aansluiting op bestaande infrastructuur (DTO, 1997; Katgerman, 1997; Visser, 1998).
Naast aanvoer van goederen door een landelijk ondergronds transport netwerk is het wenselijk dat ook
goederen over de weg, per spoor en per schip kunnen worden aangeleverd om via een stedelijk ondergronds
netwerk vervoerd te worden. De ligging van bestaande weg- water- en railinfrastructuur speelt daarom een
rol bij de keuze van locaties voor overslagcentra.

5. Capaciteit (Visser en Van Goor, 1994).
Het is van belang te weten hoeveel goederen per tijdseenheid moeten worden verladen. Dit is van invloed op
zowel de infrastructuur naar de locatie (genoeg aanvoerwegen) als op de grootte van het overslagcomplex.
Een locatie zal op beide aspecten voldoende mogelijkheden moeten bieden.

Logistieke functies
1. Aard van het distributiekanaal (Visser en Van Goor, 1994; DTO, 1997).

Ook de aard van het distributiekanaal zal de omvang van het overslagcentrum beïnvloeden. In het
overslagcentrum kunnen verschillende functies een rol krijgen, zoals een voorraadfunctie  (Rolling Stock),
een groepage functie (Direct Distribution) of een overslagfunctie (Cross Docking). Afhankelijk van de
verhouding tussen deze functies zal meer of minder opslagruimte nodig zijn, en zal het totale ruimtebeslag
variëren.

2. Exploitatie vorm (DTO, 1997; Visser, 1998; TNO-Bouw, 1998)
In de literatuur worden verschillende mogelijkheden genoemd waarop de exploitatie van overslagcentra. Het
belangrijkste is hierbij de vraag of goederen decentraal of centraal worden afgehandeld. In het eerste geval
zijn verladers zelf verantwoordelijk voor laden en lossen van voertuigen. Dit impliceert dat extra zijsporen en
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laad-, los- en opslagruimte nodig is. Dit zal dus leiden tot een grotere benodigde ruimte voor het
overslagcentrum.

Regelgeving/Ruimtelijke ordening
1. Huidig en toekomstig gebruik van de grond op locatie (Katgerman, 1997; Visser et al., 1998).

Het huidige gebruik van de grond op een potentiële locatie is van invloed op de mogelijkheden tot vestiging
van een overslagcentrum. Zo zal landbouwgrond waarschijnlijk eenvoudiger en goedkoper te verwerven zijn
dan productiefaciliteiten of woongebieden. Daarnaast spelen beperkingen aan toekomstig gebruik zoals
vastgelegd in bestemmingsplannen, streekplannen en rijksnota’s een rol. Bij de keuze van locaties voor
overslagcentra is het tevens van belang om aan te sluiten bij bestaande industriegebieden, zodat deze ook
van het overslagcentrum gebruik kunnen maken. In het verlengde hiervan moet ook worden nagegaan of de
mogelijkheid bestaat aan te sluiten op bestaande distributiecentra, die door toevoeging van het ondergronds
transport systeem kunnen worden uitgebouwd tot multimodale overslagcentra.

2. Ontwikkelingen infrastructuur (Visser et al, 1998).

 Bij de keuze van locaties voor overslagcentra moet rekening gehouden met geplande infrastructurele
ontwikkelingen. Zo zullen nieuwe weg- rail- en waterverbindingen de keuze van de locatie ingrijpend kunnen
beïnvloeden, aangezien de overslagcentra voor meerdere modaliteiten bereikbaar moeten zijn.

3. Aantrekkingskracht op industrie en transport (Visser et al., 1998).
Uit diverse onderzoeken is gebleken dat fysieke goederenstromen en de aanwezigheid van distributiecentra
een aantrekkingskracht hebben op vestiging van bedrijven. Bij de locatie van een overslagcentrum zal hierop
ingespeeld moeten worden. De locatie zal niet alleen ruimte moeten bieden aan het overslagcentrum, maar
ook aan eventuele aangetrokken bedrijvigheid.

4. Milieu-eisen (Katgerman, 1997).
De vestiging van een overslagcentrum kan leiden tot visuele hinder en geluidsoverlast. Afhankelijk van de
omringende functies zullen hierdoor bepaalde locaties minder geschikt zijn als vestigingsplaats.

Kosten
1. Kosten (Visser en Van Goor, 1994; Katgerman, 1997; TNO-Bouw, 1998).

De kosten die verschillende potentiële locaties met zich meebrengen zullen van grote invloed zijn op de
uiteindelijke afweging. Investeringskosten (grondprijs, afkoopbedragen, stichtingskosten, nieuwe
infrastructuur etc.) spelen hierbij een rol, evenals exploitatiekosten (onderhoud, kapitaalslasten, energie en
personeel). Het huidige gebruik van de grond op een potentiële locatie is van invloed op de benodigde
investeringskosten. De kostenverschillen tussen locaties kunnen hierbij met name toegeschreven worden
aan de huidige bebouwing, eventueel verontreinigde grond en vooral de grondprijs.

Literatuurstudie naar criteria tracékeuze
Op basis van een literatuurstudie is nagegaan welke criteria genoemd worden met betrekking tot tracés. De
bestudeerde literatuur heeft met name betrekking op verschillende studies die reeds zijn uitgevoerd op het
gebied van ondergrondse transport systemen. Daarnaast zijn meer algemene logistieke studies gehanteerd. In
deze fase is nog geen prioritering van de verschillende criteria aangegeven. Het idee hierachter is dat pas op
basis van aanvullende informatie en gesprekken met experts en de gemeente Utrecht de criteria aangescherpt
en gekwantificeerd kunnen worden. Dan kan pas worden aangegeven welke criteria in de specifieke Utrechtse
situatie het zwaarst zullen wegen. Wel zijn de criteria opgedeeld in een aantal functionele groepen. Het betreft
hier criteria met betrekking tot afstemming op goederenstromen, civiel technische eisen, omgevingsfactoren en
kosten.

Afstemming op goederenstromen
1. Geografische locatie van de aanbodpunten van goederen (Visser en Van Goor, 1994).

De keuze van de overslaglocatie (zie deelonderzoek 2) bepaalt het aanvangspunt van het tracé; de mogelijke
locaties voor overslagcentra spelen derhalve mee in de bepaling van het tracé. Logischerwijs zullen tracé en
locaties van overslagcentra in onderlinge samenhang bepaald worden.

2. Locaties afnemers en hun wensen (Visser en Van Goor, 1994; KvK Rijn/Schelde Delta, 1998; Visser et al.,
1998; IPOT, 1998).
De primaire functie van een OLS is de adequate belevering van afneempunten in de stad. Voor het bepalen
van het tracé dienen dan ook eerst de te bevoorraden afneempunten bepaald te worden. Hierbij dient met
name gekeken te worden naar de meest kansrijke punten voor bundeling van stedelijke vervoersstromen.
Daarnaast speelt de bereikbaarheid in verband met natransport een rol. Tevens kan gekeken worden in
hoeverre outlets ondergebracht kunnen worden in bestaande voorzieningen als winkelcentra of openbare
gebouwen. De functie van de outlet (bijvoorbeeld alleen opslag en doorvoer of ook loketfunctie) een rol.
Aantal en locaties van deze outlets, alsmede de hoeveelheid en aard van de goederen die naar verschillende
outlets gaan, bepalen wat voor netwerk moet worden aangelegd (Ringvormig, direct, “hub en spoke” of een
combinatie: hiërarchisch). De keuze hangt af van de gemiddelde verplaatsingsafstand, de gewenste
vervoersprestatie, de lengte van het netwerk. Verder spelen maximaal toegestane verplaatsingstijden,
minimale beleveringsfrequenties en robuustheid een rol. Uitgangspunt is dat het ondergronds systeem qua
prijs en performance concurrerend moet zijn met alternatieve transportsystemen. Bij het ontwerp van het
ondergrondse systeem dient tevens aandacht besteed te worden aan retourstromen (verpakkingsmateriaal
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en afval) die van de outlets moeten worden terugvervoerd naar de overslagcentra. In meer algemene zin kan
opgemerkt worden dat het logistieke concept van stedelijke distributie dat gehanteerd wordt
overslaglocaties, outlets en tracé bepaalt.

Civiel technische eisen
1. Bodemgesteldheid (Visser et al., 1998)

 Voor het bepalen van de mogelijkheden voor tracés op basis van de bodemgesteldheid is het van groot
belang dat informatie over de specifieke bodemgesteldheid en de aanwezigheid van obstakels aanwezig is. De
bodemgesteldheid heeft grote invloed op de mogelijk te gebruiken aanlegtechnieken, de gewenste diepte en
de aanlegkosten. De bodemgesteldheid wordt onderverdeeld in:

 de grondmechanische bodemgesteldheid;

 de hydrologische bodemgesteldheid;

 de milieutechnische bodemgesteldheid.

 De grondmechanische bodemgesteldheid beschrijft de bodemopbouw met de daarbij behorende sterkte- en
stijfheidseigenschappen Dit is van grote invloed op het te kiezen aanlegniveau, uitvoeringswijze en toe te
passen dimensies en materialen. De hydrologische bodemgesteldheid beschrijft de ondiepe en diepe
grondwaterstand en -stroming. Dit heeft tevens een grote invloed op de uitvoeringsmethode omdat de
invloed van een bemaling op de directe omgeving groot kan zijn. De milieutechnische bodemgesteldheid
beschrijft de mate van en verspreiding van verontreinigingen in de grond. Dit kan, bij ontgraven of doorsnijden
van de locatie, van grote invloed zijn op de kosten van aanleg.

 Bij een tracéstudie zijn verder obstakels in de ondergrond van wezenlijk belang. Hierbij worden zowel te
verwijderen obstakels aangetroffen (vervallen leidingen, verlaten funderingen) als obstakels die niet kunnen
worden verwijderd (leidingen, gemalen, funderingen). Om inzicht te verkrijgen in de aanwezige obstakels
dient een inventarisatie te worden gemaakt van oude en bestaande funderingen, kabels en leidingen, en van
overige ondergrondse bouwwerken (putten, gemalen, enz.).

2. Aanlegtechniek en diepteligging (DTO, 1997; Visser et al., 1998).
Zoals hiervoor genoemd heeft de bodemgesteldheid invloed op de aanlegtechniek en diepteligging. Indien een
ondiepe tunnel wordt aangelegd gebeurt dit door middel van een open bouwput methode. Nadeel is dat de
tracering minder vrij is, omdat rekening gehouden moet worden met funderingen van bestaande bebouwing.
Over het algemeen zal het tracé van bestaande bovengrondse infrastructuur gevolgd moeten worden.
Verder is de methode duur en bezorgt veel overlast. Vanwege het geringe hoogteverschil zijn de outlets
echter goedkoop. Een diepe tunnel heeft als voordeel dat de goedkopere boormethode gebruikt kan worden
en een vrijere tracering mogelijk is. Nadeel is dat de outlet terminals duur zijn als gevolg van het grote
hoogteverschil. In het algemeen kan gesteld worden dat geboorde tunnels met een beperkte diameter (1-2
m) de meest geschikte techniek zijn voor toepassing onder bestaande stedelijke bebouwing.

3. Beheer en onderhoud (Kuiper en Ottevanger, 1998).
Al naar gelang de technieken van aanleg die moeten worden gebruikt, treedt een verschil in beheer en
onderhoud op. Aandacht verdient hierbij de toegangsmogelijkheden tot de buis voor onderhoud en bij
calamiteiten. Bij een tunnel met kleine diameter is de toegankelijkheid over het algemeen minder. Daarnaast
is ook de gekozen voertuigtechniek in zekere mate bepalend voor de onderhoudskosten van het systeem.
Afhankelijk van de onderhoudskosten kan de lengte van het tracé meer of minder bepalend zijn voor de
afweging tussen tracévarianten.

4. Voertuigtechniek (Visser et al., 1998; Katgerman et al., 1998)

 De gekozen voertuigtechniek (lopende band, zelfaangedreven eenheden, trekkende eenheden, getrokken
eenheden) kan randvoorwaarden stellen aan het aan te leggen tracé. Hierbij valt te denken aan tracélengte,
buis-diameters, snelheden, bochtdiameters en hellingshoeken. De keuze en specificatie van het tracé heeft
invloed op afmeting, gewicht en vermogen van de voertuigen en daarmee op energieverbruik en kosten. In
relatie tot andere kosten zal dit echter geen grote post zijn. Daarnaast heeft de keuze van het aantal
outlets en de netwerkopzet invloed op de benodigde capaciteit van de voertuigen, waardoor bepaalde
technieken in een bepaalde situatie meer geschikt zijn dan andere.

Omgevingsfactoren
1. Verkeersintensiteit en congestieproblematiek (TNO-Bouw, 1998)

Een belangrijke motivatie voor de aanleg van een ondergronds logistiek systeem is het wegnemen van
verkeer op het bovengrondse netwerk, teneinde bereikbaarheid te verbeteren en congestie, luchtvervuiling
en geluidsoverlast te verminderen. De mate waarin dit gebeurt is afhankelijk van de keuze van outlets en het
tracé. Vanuit milieu-oogpunt verdient een tracé dat het bovengrondse netwerk zoveel mogelijk ontlast de
voorkeur.

2. Overlast tijdens aanleg (Visser et al., 1998; Kuiper en Ottevanger, 1998)
Afhankelijk van de aanlegtechniek zal er meer of minder overlast tijdens de aanleg ontstaan, als gevolg van
bemaling, de aanwezigheid van een open bouwput en het optreden van zettingen. De mate waarin de overlast
wordt ervaren is mede afhankelijk van het bovengrondse ruimtegebruik.
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3. Trilling en geluid (Visser et al., 1998)
Afhankelijk van de diepte waarop de buisleidingen worden aangelegd, spelen trillings- en geluidshinder een rol
in de bepaling van het meest geschikte tracé. Ook hier is de ervaren overlast bovengronds afhankelijk van
het ruimtegebruik bovengronds.

4. Ruimtelijke ordening (Nieuwe HSL-Nota, 1994; Visser et al., 1998)
Aantasting van zowel bestaande als geplande woonlocaties, bedrijventerreinen, recreatieve voorzieningen en
landbouwarsenaal dienen te worden afgewogen tussen de tracévarianten. Daarnaast is het van belang om in
te spelen op geplande infrastructurele ontwikkelingen. Hierdoor kunnen kosten en overlast tijdens aanleg en
onderhoud verminderd worden. Tevens is van belang na te gaan in hoeverre bestemmingsplannen,
streekplannen en rijksnota’s tracés en outlets op bepaalde locaties onmogelijk maken.

Kosten
Een aantal beslissingen omtrent tracé en outlets heeft een directe invloed op de aanlegkosten van tracé en
outlets. Deze worden hieronder uitgewerkt.
1. Tracélengte (Visser en Van Goor, 1994; Katgerman, 1997; TNO-Bouw, 1998).

De (investerings)kosten van verschillende tracés worden vooral bepaald door de lengte van de tracés. De
kosten variëren voorts op basis van aanlegtechnieken die afhankelijk van een tracé gebruikt moeten worden
en op basis van activiteiten bovengronds.

2. Afmeting van de goederen en logistiek concept (Visser en Van Goor, 1994).
De afmeting van de goederen in verpakte toestand heeft invloed op de diameter van de buisleidingen.
Daarnaast kan het logistieke concept een zodanige capaciteit impliceren dat met grotere diameters moet
worden gewerkt. De buisdiameter beïnvloedt de kosten sterk.

3. Exploitatievorm (Visser et al., 1998; TNO-Bouw, 1998).
De exploitatievorm is van invloed op de lengte van de tracés en op de grootte van de WDW’s. Wanneer tot
particuliere exploitatie wordt overgegaan, moeten gebruikers van een WDW afzonderlijk gebruik kunnen
maken van de buisleidingen waardoor extra spoor in de vorm van wissels en eigen laad- en losplekken nodig
kunnen zijn.

4. Bodemgesteldheid (Kuiper en Ottevanger, 1998)

 De bodemgesteldheid is mede bepalend voor de te hanteren aanlegtechnieken, diepteligging en toegepaste
materialen en daarmee voor de kosten.

Naast de aanlegkosten spelen ook de exploitatiekosten van het systeem een rol (DTO, 1997; Kuiper en
Ottevanger, 1998). Bepalend voor de kosten van de buisleiding zijn de buisdiameter (in verband met onderhoud)
en de afschrijving op het transportsysteem en de buisleiding, in beide gevallen speelt de tracélengte een
belangrijke rol. Bij de exploitatie van outlets spelen afschrijving op gebouwen en installaties, onderhoud, energie,
personeel en overhead een rol.
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Bijlage 2 Verslag expertmeeting 13 - 1 - 1999

In het kader van de haalbaarheidsstudie OLS Utrecht onderzoekt Grontmij in twee deelstudies de mogelijke
locaties voor overslagcentra en potentiële tracés. Voor beide deelstudies is een literatuurstudie uitgevoerd om
criteria te identificeren die een rol spelen bij locatie- en tracé keuze. Twee experts op het gebied van
ondergronds transport, Prof. dr. ir. Jos Vermunt en ir. Pim Leemhuis, hebben tijdens een brainstormsessie op
13 januari jl. hun reactie gegeven op de literatuurstudie, en op basis van hun expertise uitspraken gedaan over
mogelijke concepten voor een OLS Utrecht. Hierbij is met name de logistieke organisatie aan de orde geweest.
Deze notitie geeft een overzicht van de tijdens de brainstormsessie gevormde ideeën.

Overslagcentra
De vraagstelling in het kader van OLS Utrecht luidt: hoeveel overslagcentra dienen er te komen en waar moeten
ze gesitueerd worden. Van cruciaal belang is hierbij de aansluiting op een landelijk netwerk en de vormgeving van
het stedelijk netwerk.  Met een landelijk netwerk wordt hier bedoeld dat er een geïntegreerd systeem bestaat
dat OLS systemen in verschillende steden verbindt, en waarbij de afhandeling in hoge mate geautomatiseerd en
daardoor efficiënt verloopt. De verbindingen in het landelijk netwerk hoeven niet noodzakelijkerwijze per
ondergronds transport plaats te vinden. Ook andere modaliteiten kunnen gebruikt worden, zolang een goede
integratie met de OLS systemen (geautomatiseerde overslag) gewaarborgd is.

De kans dat van het landelijk netwerk gebruik gemaakt wordt neemt af naarmate:
1. de afstand van het verzendpunt tot de aansluiting op het netwerk groter is
2. de afstand van het ontvangstpunt tot de aansluiting op het netwerk groter is
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Hieruit volgt ook dat de aanwezigheid van een netwerk in de verzendstad en in de ontvangststad, en met name
het aantal wijkdistributiewinkels (WDW’s) (zie hoofdstuk 2), belangrijk zal bijdragen aan de hoeveelheid goederen
die in het overslagcentrum afgehandeld moet worden. Als er sprake is van een fijnmazig stedelijk netwerk met
veel WDW’s kunnen meer bestemmingen bereikt worden, en wordt het gebruik van het landelijk net
aantrekkelijker. Daarnaast is de omvang van het landelijk netwerk (hoeveel steden zijn aangesloten) van belang.
Naarmate meer steden zijn aangesloten, zal de toegevoerde hoeveelheid goederen die in het overslagcentrum in
het stedelijk netwerk wordt overgeslagen toenemen.

Daarnaast is het van belang om onderscheid te maken tussen de stedelijke en de regionale functie van een
overslagcentrum. In het eerste geval is er sprake van een redelijk fijnmazig netwerk dat wellicht op pakjesniveau
goederen vervoert. De distributie van goederen vanuit het overslagcentrum in de regio zal op pallets in
vrachtwagens plaatshebben. Dit stelt extra eisen met betrekking tot groupage, zoals hierna toegelicht zal
worden.

Bij de vraag naar benodigde functies speelt de zendingsconfiguratie een belangrijke rol. Hierbij kan men
onderscheiden:
1. Full modality load (FML): de gehele lading zoals die per container per schip of trein vervoerd wordt.
2. Full truck load (FTL):  een vrachtwagen geladen met pallets (24 pallets)
3. pallet
4. colli: afzonderlijke pakjes

Afhankelijk van de zendingsconfiguratie in het landelijk netwerk, het stedelijk en het regionaal netwerk, zal in het
overslagcentrum groepage of degroepage nodig zijn. Dit is in de onderstaande tabel samengevat.

Aanvoer Stedelijk Regionaal
FTL pallet colli FTL

FML D D D D
FTL ZC D D
pallet G ZC D G
colli G G ZC G

D = degroepage
G = groepage
ZC = geen verandering in configuratie

Naar alle waarschijnlijkheid zal de zendingsconfiguratie van het landelijk netwerk uit pallets bestaan, terwijl
distributie in de regio op FTL niveau plaatsvindt. Dit betekent dat voor de regionale distributie groepage van
pallets tot FTL nodig is. Voor groupage dienen bij voorkeur zoveel mogelijk goederen op een punt bijeen te
komen, zodat efficiënte FTL ladingen gevormd kunnen worden. Dit leidt tot een voorkeur voor bundeling van de
regionale distributiefunctie in één overslagcentrum.  Om dezelfde reden dient er slechts een multimodaal
overslagcentrum te zijn, waar alle modaliteiten samenkomen. Ook dit levert de beste mogelijkheden tot
groepage voor regionale distributie. Indien geen verandering van configuratie plaatsvindt, of degroepage kan de
afhandeling van de goederen in principe op ieder overslagcentrum plaatsvinden. Het kan hierbij zowel cross
docking als rolling stock betreffen. De zendingsconfiguratie van het stedelijk netwerk zal waarschijnlijk uit colli of
pallets bestaan. Groepage is daardoor naar verwachting niet nodig.

Bij de vraag hoeveel overslagcentra gesitueerd moeten worden, speelt de bezettingsgraad van het systeem een
belangrijke rol. Indien het netwerk op meerder punten gevoed wordt, zal er sprake zijn van een hogere
bezettingsgraad, waardoor het systeem meer rendabel kan werken. Dit is in de onderstaande figuur voor een
ringnetwerk geïllustreerd.

100%
50%

0%

100%

100%50%

50%

Op basis van de bovengenoemde criteria kan voor Utrecht in eerste instantie gedacht worden aan een structuur
met meerdere overslagcentra, waarbij een tweedeling in functies wordt gehanteerd. Eén centrum is bestemd
voor zowel stedelijke als regionale distributie. Dit is tevens het enige multimodale centrum. Groupage van
goederen voor regionale distributie op FTL niveau (aangevoerd met verschillende modaliteiten) speelt hier een
belangrijke rol. In de Utrechtse situatie ligt het voor de hand dit centrum te situeren aan de noordwest zijde,
waar spoorwegen, waterwegen en wegennetwerk (A2, A12) samenkomen. Deze structuur is in de onderstaande
figuur weergegeven.



Bijlage 2

42 van 61

STAD

REGIO

overslag naar stedelijke en regionale distributie: multimodaal,  groepage functie

overslag naar stedelijke distributie : unimodaal

Wat betreft de te huisvesten functies is de aansluiting van leveranciers op het landelijk netwerk van belang.
Vergelijk twee bierbrouwers, waarvan er een direct is aangesloten op het landelijk netwerk en de andere niet.
Beiden maken gebruik van het rolling stock principe. In het eerste geval (directe aansluiting) zal de brouwer de
rolling stock voorraad op eigen terrein kunnen aanhouden, van waaruit de bestellingen op pallet niveau via het
netwerk worden geleverd. In het tweede geval zal het bier in FTL eenheden aan het overslagcentrum geleverd
worden, waar de rolling stock voorraad zich bevindt. Van daar uit wordt op bestelling via het netwerk geleverd. In
het tweede geval is dus extra ruimte nodig voor degroupage en het aanhouden van een rolling stock in het
overslagcentrum.

B1 B2

Tenslotte kan opgemerkt worden dat het stedelijk systeem met name voor einddistributie gebruikt zal worden.
De collectie van goederen (afval, verpakkingsmateriaal) voor afvoer via het stedelijk netwerk naar het landelijk
netwerk zal van beperkte omvang zijn. In principe zijn er drie typen distributie en collectie punten te
onderscheiden:
1. huishoudens
2. MKB vestigingen
3. distributiecentra en industriële functies

Het belang van deze typen voor collectie en distributie kan als volgt worden weergegeven:

distributie collectie
huishouden +++ +
MKB ++ ++
distributie centrum + +++
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Met andere woorden, de meeste te vervoeren goederen zijn afkomstig van grote geconcentreerde
verzendpunten.

Keuze outlets en tracé
Met betrekking tot het aantal WDW’s kan aan verschillende grootteordes gedacht worden:
1. 5 WDW’s: in dit geval doet het stedelijke systeem alleen een klein aantal belangrijke locaties aan, waar

goederen afgeleverd worden. Te denken valt aan grote winkelcentra (Hoog Catharijne, Overvecht),
ziekenhuizen en onderwijsinstellingen.

2. 50 WDW’s: meer en kleinere concentraties van winkelvoorzieningen worden aangedaan.
3. 500 WDW’s: een fijnmazig distributienet, waarbij 1 WDW gemiddeld 10 MKB vestigingen belevert.
Gekoppeld aan deze dimensies zijn verschillende zendingsconfiguraties:
1. 5 WDW’s : full container load
2. 50 WDW’s : pallets
3. 500 WDW’s : colli
Zoals eerder opgemerkt is een voldoende fijnmazigheid van het stedelijk netwerk van belang voor de vulling van
het landelijk netwerk, en daarmee voor de vulling van andere stedelijke netwerken. In eerste instantie dient dus
gedacht te worden aan pallet of colli configuraties.

Wat betreft de netwerkstructuur is een ringnet de eenvoudigste vorm. Nadeel is dat de bezettingsgraad laag is
en de verplaatsingstijden lang. Een extra verbinding kan zorgen voor kortere verplaatsingstijden, meer mogelijke
outlets en een hogere bezettingsgraad.

7.4.7

De voordelen van zo’n systeem komen nog beter tot hun recht in een systeem met meerdere kleine lussen.
Tussen de lussen bevinden zich wisselpunten waar van de ene op de andere lus geswitched kan worden.  Een
dergelijk systeem vraagt veel aan besturingsprocedures en ICT, maar is sneller en heeft veel capaciteit. Een
interessante toepassing is het gebruik van het systeem als rolling stock mogelijkheid. Een product kan
ongeaddresseerd het systeem ingaan en in een stationaire lus geplaatst worden totdat er vraag naar is. Op dat
moment wordt het product naar de gewenste outlet geleid. Dit impliceert dat de mogelijkheden van een
dergelijke lussenstructuur het best tot hun recht komen in een systeem met colli als zendingsconfiguratie. Een
dergelijk systeem biedt ook de beste mogelijkheden om natransporttijden te verminderen. In principe kan per
winkel geleverd worden in een geautomatiseerd systeem. Ook kan een groep van winkels samenwerken en
gebruik maken van een sorter, die het natransport naar de winkels regelt.
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winkel 1

winkel 2

winkel 3

winkel 4

Wat betreft de zendingsconfiguratie kan ook gekozen worden voor een gecombineerd systeem, waarbij zowel op
palletniveau als op colli niveau vervoerd wordt in verschillende buisdiameters. In principe zijn de volgende opties
mogelijk:

LSP WDW + WDW OF WINKEL

In varianten 3 en 4 is er sprake van een hiërarchie in WDW’s. WDW’s waar veel goederen samenkomen worden
op palletniveau bevoorraad en dienen als verlengstuk van het overslagcentrum. Kleinere WDW’s worden van
hieruit op colli-niveau bevoorraad of rechtstreeks vanuit het overslagcentrum. In de Utrechtse situatie kan
bijvoorbeeld gedacht worden aan een groot WDW in Hoog Catharijne dat op pallet niveau bevoorraad wordt. Daar
kunnen goederen dan worden overgeslagen op een fijnmaziger netwerk op pakketniveau dat afzonderlijke winkels
bevoorraad.
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Conclusies
Uit de brainstormsessie kwam naar voren dat de twee uitgevoerde literatuurstudies alle belangrijke criteria
boven water hebben gebracht. Op details zijn nog enkele aanvullingen gedaan. Deze zullen in de rapportage
worden verwerkt.

Uit de discussie is verder naar voren gekomen dat integratie van het logistieke concept van het OLS met
productie en consumptieprocessen cruciaal zal zijn voor het creëren van een levensvatbaar concept. Veel zal
derhalve afhangen van hoeveelheden en zendingsconfiguraties van goederenstromen. Hierbij dient aangetekend te
worden dat de aanwezigheid van een ondergronds netwerk (zowel landelijk als stedelijk) aanleiding kan geven tot
veranderingen in productie- en distributieketens, waarbij een verdere optimalisatie van het logistieke proces
bereikt kan worden. Bij het ontwerp van OLS Utrecht moet hierop zo mogelijk geanticipeerd worden.
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Bijlage 3 Berekening OLS varianten en
systemen

Berekening goederenstromen palletsysteem
De goederenstromen van en naar het studiegebied in 2010 zijn bepaald door DHV. Deze stromen zijn verdeeld
over verschillende laadeenheden:
1. afzonderlijke dozen/kratten/vaten
2. rolcontainers
3. pallets
4. kledingrekken
Van goederen die onverpakt of op andere wijze vervoerd worden nemen we aan dat ze niet voor vervoer per
buisleiding in aanmerking komen. De meerderheid van de ingaande goederen betreft beleveringen van winkels en
horeca in het studiegebied en kantoren op het Jaarbeursterrein. Deze zijn hierna weergegeven:

Tabel B3- 1 Beleveringen aan winkels en horeca (per week)

Jaarbeurs Hoog
Catharijne

voetgangers-
gebied

Leidsche Rijn

dozen/kratten/vaten 29832 10638 9255 4713
rolcontainers 3604 1183 544 437
pallets 808 389 352 193
kledingrekken 27 1581 1512 839
onverpakt 13 650 548 315
overige 1 32 40 19
totaal 34285 14473 12251 6516

Daarnaast is er sprake van belevering van kantoren in Hoog Catharijne (300 m3 per week) en leveringen aan
bewoners in het voetgangersgebied (60 m3 per week) (DHV, 1999).

Voor alle gebieden (Jaarbeurs, Hoog Catharijne, voetgangersgebied, Leidsche Rijn) geldt dat de ingaande
stroom groter is dan de uitgaande (zie DHV rapport, p. 43). Dit impliceert dat de retourgoederen (afval) als
retourlading kunnen worden meegenomen. De dimensionering kan daarom op basis van de inkomende goederen
plaatsvinden.

In dit systeem wordt aangenomen dat afzonderlijke colli worden gegroepeerd tot grotere laadeenheden. Hierbij
zijn we uitgegaan van rolcontainers. Via de door DHV aangegeven volumes zijn de colli omgerekend tot

rolcontainers. Ook de belevering van kantoren in Hoog Catharijne en bewoners in de binnenstad zijn via deze
volumes omgerekend in rolcontainers. Tenslotte nemen we aan dat de maat van kledingrekken kan worden
aangepast aan het pallet systeem. Het aantal kledingrekken zal hierdoor niet veranderen (de kledingrekken
bevatten in de huidige situatie een hoog percentage lucht), maar de hoogte zal verminderd worden tot 1,60 m.
De overweging hierbij is dat de meerderheid van de kleding een geringe lengte heeft en dus in rekken van 1,60
past. Voor langere kleding (lange jassen, jurken) nemen we aan dat deze gevouwen vervoerd kunnen worden. Dit
levert de volgende totalen op:

Tabel B3- 2 Totalen inkomende goederen (per week)

Jaarbeurs Hoog Catharijne voetgangers-
gebied

Leidsche Rijn

rolcontainers 6919 2938 1677 961
pallets 808 389 352 193
kledingrekken 27 1581 1512 839
totaal 7754 4908 3541 1993

Om het systeem te dimensioneren moet nu de maatgevende piekbelasting worden bepaald. Hiervoor worden de
volgende aannames gedaan3:

3 Deze aannamen zijn dezelfde als die gebruikt zijn in de pilot studie OLS Leiden (J. Visser, TRAIL)
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1. een piekdag omvat 20% van het weektotaal
2. het systeem is 18 uur per dag operationeel
3. de piekuur belasting is twee maal de gemiddelde uurbelasting (= 2/18 = 0,11)
De omrekenfactor van week- naar piekuurbelasting is derhalve 0,20*0,11 = 0,022

Een onzekere factor is of alle goederen die per OLS vervoerd kunnen worden ook daadwerkelijk per OLS vervoerd
zullen worden. Indien de mogelijkheid van vervoer over de weg blijft bestaan zal een gedeelte van de goederen
langs deze weg vervoerd blijven worden. Voor de dimensionering zijn we uitgegaan van een verbod op belevering
van het stadscentrum en Leidsche Rijn per vrachtauto of bestelauto, zodat 100% van de goederen per OLS
vervoerd wordt.

Rekening houdend met de piekuurfactor en het modal split aandeel van OLS zijn nu de volgende goederenstromen
voor het piekuur te berekenen.

Tabel B3- 3 totalen inkomende goederen (piekuur)

Jaarbeurs Hoog
Catharijne

voetgangers-
gebied

Leidsche Rijn

rolcontainers 152 65 37 21
pallets 18 9 8 4
kledingrekken 1 35 33 18
totaal 171 108 78 44

Berekening kosten pallet systeem
De kosten van het systeem zijn afhankelijk van verschillende factoren:
1. de kosten van outlets
2. de kosten van het besturingssysteem
3. de kosten van het overslagcentrum
4. de kosten van buisleiding
5. de kosten van voertuigen
De eerste twee zijn generiek, dat wil zeggen dat ze niet verschillen tussen varianten. De aspecten 3 t/m 5
worden per variant behandeld.

Kosten outlets
De kosten van outlets zijn afhankelijk van de benodigde capaciteit per outlet. De benodigde capaciteiten zijn
hierna weergegeven. Er is uitgegaan van een belading per AGV van 4 pallets/rolcontainers of kledingrekken.
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De berekening van de grootste outlet (Jaarbeurs) is hierna uitgewerkt.

 berekening aantal benodigde laad/losdocks voor AGVs

aanbod AGVs (/uur) 43
laad/lostijd (min) 10
#docks (berekend) 7,11
#docks (afgerond) 8

 berekening oppervlak, volume en kosten
De lay-out van de outlet is uitgewerkt in figuur B3.1. Hieruit blijkt dat het benodigd oppervlak ondergronds 500
m2 bedraagt. Hierin is  25 m2 opgenomen voor bufferruimte van retourgoederen. Bij een gebouwdiepte van 5 m
bedraagt het ondergrondse volume 2.500 m3. Daarnaast is een bovengrondse ruimte nodig voor de uitgifte van
goederen. Hiervoor is 1.000 m2 nodig. Via eenheidsprijzen kunnen nu de grond- en gebouwkosten worden
berekend.

A B

D

D

C

A  laad/losdocks
B manouvreerruimte
C opslag retourgoederen
D liften

5

5

40

5

55

Figuur B3. 1 layout outlet Jaarbeurs
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Ondergronds
Oppervlak (m2) 500
diepte (m) 5
inhoud (m3) 2500
bouwkosten(ƒ/m3)4 800
gebouwkosten 2.000

Bovengronds
oppervlak m2 1.000
prijs/m25 2.000
kosten 2.000

Grondkosten
Oppervlak (m2) 1000
grondprijs(ƒ/m2) 500
grondkosten 500.000

Tenslotte zijn in de outlet liften nodig. We gaan hierbij uit van 1 lift per laad/losdock. Uitgaande van ƒ500.000
per lift en 2 liften resulteert dit in ƒ1.000.000.

De totale kosten kunnen dus als volgt worden samengevat.

Tabel B3- 4 kosten outlet Jaarbeurs
Element Kosten
gebouwkosten ondergronds 2.000.000
gebouwkosten bovengronds 2.000.000
grondkosten 500.000
liften 1.000.000
totaal 5.500.00

Op dezelfde wijze zijn de andere outlets doorgerekend, met de kanttekening dat is uitgegaan van minimaal 5
docks. Ook wordt, in verband met de betrouwbaarheid van het systeem altijd uitgegaan van de aanwezigheid van
twee liften. Dit levert de volgende bedragen op.

Tabel B3- 5 Kosten outlets
Element Jaarbeurs Hoog Catharijne Voetgangersgebied Leidsche Rijn
gebouwkosten
ondergronds

2000000 1200000 1200000 1200000

gebouwkosten
bovengronds

2000000 1400000 1400000 1400000

grondkosten 500000 350000 350000 350000
liften 1000000 1000000 1000000 1000000
totaal 5500000 3950000 3950000 3950000

Kosten besturingssysteem
De kosten omvatten het totale systeem voor voertuigbesturing, capaciteitstoewijzing, tracking en tracing en
voorraadbeheer. De totale kosten (hardware, software, ontwikkelkosten) worden geschat op ƒ6.000.000. Als
referentie is hierbij aangehouden het besturingssysteem van OLS Schiphol, waarvoor een schatting van
ƒ10.000.000 is gemaakt. Het OLS Utrecht is echter kleiner van omvang (minder voertuigen) en zal daardoor
tegen geringere kosten te realiseren zijn. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om samen te werken met andere
OLS systemen in ontwikkelingen, waardoor ontwikkelkosten gedeeld kunnen worden.

Kosten overslagcentrum
De kosten van het overslagcentrum worden bepaald door de benodigde capaciteit, die resulteert in een aantal
laad/losdocks voor vrachtwagens, voor AGVs en opslagruimte.  Hiervan zijn de volgende berekeningen
uitgevoerd:

 berekening aantal laad/losdocks voor vrachtwagens
Er is uitgegaan van een belading van 10 pallets/rolcontainers/kledingrekken per vrachtwagen. Dit levert op:

aanbod laadeenheden/uur 400
# vrachtwagens 40
laad/lostijd (min) 40

4 Bron: OLS Schiphol
5 Bron: J. Vermunt
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# docks 26,7
# docks afgerond 27

 berekening laad/losdocks voor AGVs
Er wordt uitgegaan van 4 laadeenheden per AGV. Dit betekent dat per uur 400/4 = 100 AGVs geladen moeten
worden.

Aanbod AGVs 100
laad/lostijd (min) 10
# docks 17

 lay-out en kostenberekening.
Op basis van het bovenstaande is de lay-out ontworpen. Op basis hiervan bedraagt de benodigde
gebouwoppervlak 5.500 m2. Hierin is 300 m2 aan opslagruimte voor buffering en rolling stock opgenomen.  De
kosten van het gebouw kunnen nu als volgt worden berekend.

oppervlak gebouw (m2) 5500
gebouwkosten/oppervlak6 1500
kosten 8.25

De goederen worden bovengronds aangevoerd om de goederen in de ondergrondse buisleiding in te brengen wordt
gebruik gemaakt van een hellingbaan. De kosten van aanleg van de hellingbaan kunnen als volgt berekend worden.

6 Bron: J. Vermunt
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B B

C C

30

70

30

D

7 30 7

A A

E

A  opslag AGVs
B laad/losdocks
C rolling stock
D AGV baan
E hellingbaan

Figuur B3. 2 lay-out overslagcentrum

diepte (m) 5
max. stijging (%) 11
lengte (m) 45
oppervlak (m2) 227

inhoud (m3) 568
kosten/m3 800
kosten/helling 454.54
aantal hellingen 1
kosten totaal 454.54
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Voor het benodigde perceeloppervlak is uitgegaan van twee maal de gebouwoppervlak. De extra ruimte is nodig in
verband met aan- en afrijden van vrachtwagens, parkeren e.d. De kosten hiervan variëren per locatie, afhankelijk
van de grondprijs. Uitgaande van een perceeloppervlak van 11.000 m2 zijn de volgende kosten te berekenen.

grondprijs7 grondkosten
Lage Weide 250 2750000
De Wetering 320 3520000
Hooggelegen 300 3300000

De totale kosten van het overslagcentrum op de verschillende locaties bedragen dus:

Tabel B3- 6 Kosten overslagcentrum
Lage Weide De Wetering Hooggelegen

grondkosten 2750000 3520000 3300000
gebouwkosten 8250000 8250000 8250000
hellingbaan 450000 450000 450000
totaal 11450000 12220000 12000000

Kosten buisleiding en voertuigen
De kosten van buisleiding en benodigde voertuigen zijn afhankelijk van de lengte van het tracé. Bij de berekening
is uitgegaan van een volledig dubbele aanleg van het systeem, dat wil zeggen een aparte heen- en retourleiding.
In principe is het ook mogelijk om een gedeelte van het systeem als enkele buis uit te voeren, die dan in twee
richtingen wordt gebruikt. De AGVs kunnen dan in colonnes bij toerbeurt heen en terug rijden. Een dergelijke
opzet beperkt de capaciteit van het systeem, maar resulteert in lagere aanlegkosten. Bij de in deze studie
aangenomen rijsnelheid en verplaatsingsafstand was de capaciteit van een enkel uitgevoerd systeem niet
voldoende om de te verwachten goederenstromen te kunnen afhandelen. De berekeningen zijn daarom gebaseerd
op de aanname van een volledig dubbele aanleg. Voor de drie varianten kan de volgende berekening worden
gemaakt.

 verbinding overslagcentrum - UCP: berekening aantal voertuigen

Lage Weide De Wetering Hooggelegen
lengte lus v.v. (km) 9,75 14,75 8,75
snelheid (KM/uur) 20,00 20,00 20,00
rijtijd (minuten) 29,25 44,25 26,25
laden/lossen overslagcentrum
(min)

10,00 10,00 10,00

laden lossen outlet (3 maal) 10,00 10,00 10,00
cyclustijd (min) 49,25 64,25 46,25
cycli/voertuig/uur 1,22 0,93 1,30

laadeenheden/voertuig 4,00 4,00 4,00
ritten/uur 89,11 100,07 89,11
benodigd aantal voertuigen 73,15 107,16 68,69

periode tussen 2 vertrekken
(sec)

40,40 35,97 40,40

tussenafstand (meter) 224,44 199,86 224,44

7 Bron: Gemeente Utrecht. Voor Hooggelegen is geen prijs bekend. Daarom is een gemiddelde aanname gedaan.
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 verbinding overslagcentrum - Leidsche Rijn: berekening aantal voertuigen

Lage Weide De Wetering Hooggelege
n

lengte lus v.v. (km) 3,75 3,75
snelheid (KM/uur) 20,00 20,00
rijtijd (minuten) 11,25 11,25
laden/lossen overslagcentrum (min) 10,00 10,00
laden lossen outlet (3 maal) 10,00 10,00
cyclustijd (min) 31,25 31,25
cycli/voertuig/uur 1,92 1,92

laadeenheden/voertuig 4,00 4,00
ritten/uur 10,96 10,96
benodigd aantal voertuigen 5,71 5,71

periode tussen 2 vertrekken (sec) 328,48 328,48
tussenafstand (meter) 1824,87 1824,87

 berekening kosten
In deze berekening is uitgegaan van een eenheidsprijs van ƒ 11.000,-- per strekkende meter voor een buis met
diameter 2.200 mm. Voor de kosten van AGVs is uitgegaan van een prijs van ƒ 40.000,-- per stuk. Dit levert
de volgende kosten op.

Lage Weide De Wetering Hooggelegen
Kosten buis/meter8 11.000 11.000 11.000
afstand (v.v.) 13,50 14,75 12,5
kosten buis 148.500.000 162.250.000 137.500.000

kosten/AGV9 40000 40000 40000
kosten AGVs 3.200.000 4.300.000 3.000.000

Totale kosten systeem
Op basis van de bovenstaande berekeningen kunnen de kosten van het systeem als volgt worden gespecificeerd:

Tabel B3- 7 Totale kosten palletsysteem
Lage Weide De Wetering Hooggelegen

overslagcentrum 11.500.0 12.200.0 12.000.0
outlets 17.400.0 17.400.0 17.400.0
besturingssysteem 6.000.0 6.000.0 6.000.0
buisleiding 148.500.0 162.250.0 137.500.0
AGVs 3.200.000 4.300.000 3.000.000

TOTAAL 186.600.0 202.150.0 175.900.0

Berekening goederenstromen colli-systeem
Ook hier vindt de dimensionering plaats op basis van de inkomende goederen. In het collisysteem worden pallets
en rolcontainers gedegroupeerd tot afzonderlijke colli. Via de volumes van de ladingdragers zijn pallets en
rolcontainers omgerekend tot colli. Voor kledingrekken is hetzelfde gebeurd. Hierbij is echter aangenomen dat
het hier grotere colli betreft. We hebben aangenomen dat de kleding liggend vervoerd wordt, waarbij een minimale
lengte van 80 cm gewenst is. Voor de kledingcolli hebben we aangenomen dat het volume tweemaal zo groot is
als van de normale colli. Volgens dit volume zijn de traditionele kledingrekken omgerekend naar colli. Dit levert de
volgende totalen op:

8 Bron: Bouwdienst Rijkswaterstaat. Andere bronnen (Grontmij Advies en Techniek, Houten) geven waarden die in dezelfde
orde van grootte liggen. Wel bestaat er nog enige onduidelijkheid over de kosten van aanleg op plaatsen waar bijzondere
ingrepen nodig zijn (kruisen van wegen, kanalen etc.). Van de ƒ 11.000 per meter bestaat 3.000 tot 4.000 uit vaste
kosten. De verwachting is, dat het werken met een iets kleinere diameter (2,0 m, bijvoorbeeld door te werken met kleinere
kledingrekken) geen substantiële kostenreductie met zich meebrengt.
9 Bron: Jan Katgerman
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Tabel B3- 8 totalen inkomende goederen (per week)

Jaarbeurs Hoog
Catharijne

voetgangers-
gebied

Leidsche Rijn

colli 29832 10638 9255 4713
rolcontainers > colli 32436 15803 5834 3933
pallets > colli 9696 4668 4224 2316
kledingrekken > colli 211 12352 11813 6555
totaal 72175 43461 31126 17517

Om het systeem te dimensioneren moet nu de maatgevende piekbelasting worden bepaald. Hiervoor worden
dezelfde aannames gedaan als voor het palletsysteem:
1. een piekdag omvat 20% van het weektotaal
2. het systeem is 18 uur per dag operationeel
3. de piekuur belasting is twee maal de gemiddelde uurbelasting (= 2/18 = 0,11)
De omrekenfactor van week- naar piekuurbelasting is derhalve 0,20*0,11 = 0,022

Voor de dimensionering van het systeem gaan we er van uit dat het OLS 100% van de goederen, die voor OLS
geschikt zijn, van en naar het centrum voor zijn rekening zal nemen. Evenals voor het palletsysteem gaan we dus
uit van een sterk flankerend beleid. Tenslotte zullen niet alle colli wat betreft afmeting geschikt zijn voor
transport per buisleiding. Uit de studie van DHV blijkt dat 80% van de goederen een afmeting heeft van kleineer
dan 60 bij 60 cm en dus door de buis past. Rekening houdend met de piekuurfactor, het modal split aandeel van
OLS  en het percentage van de colli dat door de buisleiding past zijn nu de volgende goederenstromen voor het
piekuur te berekenen.

Tabel B3- 9 totalen inkomende goederen (piekuur)

Jaarbeurs Hoog Catharijne Voetgangers-
gebied

Leidsche Rijn

colli 1245 739 529 298

Berekening kosten colli systeem
De kosten van het systeem zijn afhankelijk van verschillende factoren:
1. de kosten van outlets
2. de kosten van het besturingssysteem
3. de kosten van het overslagcentrum
4. de kosten van buisleiding
5. de kosten van voertuigen
Wat betreft de kosten van outlets en besturingssysteem kon in het kader van deze studie geen nadere
informatie verzameld worden.  Voor het overslagcentrum gaan we er van uit dat de kosten hiervan vergelijkbaar
zijn met de kosten in het pallet systeem.

Kosten outlets
De outlets in een collisysteem kunnen gezien worden als individuele aansluitingen op het systeem. Er is veel
minder speciale apparatuur nodig in verband met handling en dergelijke. We zijn uitgegaan van een prijs van
ƒ100.000 per aansluiting, wat een conservatieve schatting is. Uitgaande van 113 aansluiting betekent dit een
totaalbedrag van ƒ11.300.000.

Kosten besturingssysteem
Hiervoor wordt dezelfde aanname gedaan als voor het palletsysteem. De kosten worden ingeschat op
ƒ6.000.000

Kosten overslagcentrum
Ook hiervoor wordt dezelfde aanname gedaan als voor het palletsysteem. Bepalend is vooral de oppervlakte van
het overslagcentrum. Deze zal in een collisysteem naar verwachting niet groter zijn.

Kosten buisleiding en voertuigen
De kosten van buisleiding en benodigde voertuigen zijn afhankelijk van de lengte van het tracé. Voor de drie
varianten kan de volgende berekening worden gemaakt.

 verbinding overslagcentrum - UCP: berekening aantal voertuigen

Lage Weide De
Wetering

Hooggelege
n

lengte lus v.v. (km) 9,75 14,75 8,75
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snelheid (KM/uur) 20,00 20,00 20,00
rijtijd (minuten) 29,25 44,25 26,25
laden/lossen overslagcentrum (min) 0,50 0,50 0,50
laden lossen outlet (3 maal) 0,50 0,50 0,50
cyclustijd (min) 30,25 45,25 27,25
cycli/voertuig/uur 1,98 1,33 2,20

laadeenheden/voertuig 1,00 1,00 1,00
ritten/uur 2513,00 2811,00 2512,83
benodigd aantal voertuigen 1267,00 2120,00 1141,24

periode tussen 2 vertrekken (sec) 1,43 1,28 1,43
tussenafstand (meter) 7,96 7,126 7,96

 verbinding overslagcentrum - Leidsche Rijn: berekening aantal voertuigen

Lage Weide De Wetering Hooggelege
n

lengte lus v.v. (km) 3,75 3,75
snelheid (KM/uur) 20,00 20,00
rijtijd (minuten) 11,25 11,25
laden/lossen overslagcentrum (min) 0,50 0,50
laden lossen outlet (3 maal) 0,50 0,50
cyclustijd (min) 12,25 12,25
cycli/voertuig/uur 4,90 4,90

laadeenheden/voertuig 1,00 1,00
ritten/uur 297,78 297,78
benodigd aantal voertuigen 60,80 60,80

periode tussen 2 vertrekken (sec) 12,09 12,09
tussenafstand (meter) 67,16 67,16

 berekening kosten
In deze berekening is uitgegaan van een eenheidsprijs van ƒ 3.200,-- per strekkende meter voor een buis met
diameter 11.500 mm. Voor de kosten van AGVs is uitgegaan van een prijs van ƒ10000 per stuk. Dit levert de
volgende kosten op.

Lage Weide De Wetering Hooggelegen
Kosten buis/meter 3200 3200 3200
afstand (v.v.)10 18,35 18,75 17,35
kosten buis 58.700.00 60.00 55.500.00

kosten/AGV 10000 10000 10000
kosten AGVs 13.300.00 21.20 12.000.00

Totale kosten systeem
In het kader van deze studie is het niet mogelijk om de exacte kosten van een colli-systeem in kaart te brengen.
Op basis van de bovengenoemde aannames kunnen echter de volgende indicatieve prijzen genoemd worden.
Hieruit blijkt dat de kosten van een colli systeem volgens deze berekening ongeveer 51-53% lager zijn dan de
kosten van een palletsysteem. Gezien de onzekerheden in de gemaakte aannames kan aan de omvang van het
verschil geen absolute waarde worden toegekend. Met name bestaat er onzekerheid over de benodigde
apparatuur en de kosten van het overslagcentrum voor het collisysteem. Gezien het verschil in kosten van de
buisleiding, die het merendeel van de kosten uitmaakt, lijkt  de conclusie echter gerechtvaardigd dat een
collisysteem aanzienlijk goedkoper zal uitvallen dan een palletsysteem.

10 De totale afstand van de buisleiding is gebaseerd op de kortste verbinding vanuit het overslagcentrum naar het
stadscentrum en Leidsche Rijn. Van daaruit is uitgegaan van 5 lussen van 1,5 km lengte in de binnenstad, en een lus van
0,6 km lengte in Leidsche Rijn.
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Tabel B3- 10 kosten colli-systeem
Lage Weide De Wetering Hooggelegen

overslagcentrum 11.500.000 12.200.000 12.000.000
outlets 11.300.0 11.300.0 11.300.0
besturingssysteem 6.000.0 6.000.0 6.000.0
buisleiding 58.700. 60.000. 55.500.
AGVs 13.300. 21.200. 12.000.

TOTAAL 100.800.0 110.700.0 96.800.0

Berekening bezettingsgraden colli- en palletsysteem
Op basis van de capaciteit van de twee systemen en de goederenstromen per week en in het piekuur kunnen de
bezettingsgraden van het systeem worden berekend. Hierbij is uitgegaan van de volgende aannames:
1. het systeem is 18 uur per dag en 6 dagen per week operationeel
2. de effectieve maximale capaciteit is gebaseerd op een bezettingsgraad van 85% voor het collisysteem en

75% voor het palletsysteem

Voor een systeem met twee lussen (een naar het centrum en een naar Leidsche Rijn) kunnen nu de volgende
bezettingsgraden (als percentage van de effectieve maximum capaciteit) worden berekend. Deze berekening is in
de onderstaande tabel samengevat.



Bijlage 3

57 van 61

Tabel B3- 11 Berekening bezettingsgraden en piekfactoren

Colli Pallet
theoretische buiscapaciteit (vtg/uur) 300011 80012

eenheden per vtg 1 4
bezettingsgraad13 0,85 0,75
operationeel per dag (uur) 18 18
operationeel per week (dag) 6 6

buiscapaciteit piekuur 2.550 2.400
weekcapaciteit 275.400 259.200

Utrecht centrum
piekbelasting 2513 356

99% 15%
weektotaal 146761 16202
bezettingsgraad 53% 6%
maximale piekfactor 1,9 16,0

Leidsche Rijn
piekbelasting 298 44
bezettingsgraad 12% 2%
weektotaal 17517 1993
bezettingsgraad 6% 1%
maximale piekfactor 15,7 130,1

Uit deze cijfers kan de worden afgeleid wat de maximale piekbelasting is die het systeem aankan. De
bezettingsgraad op week geeft de gemiddelde bezettingsgraad van het systeem weer. De maximale piekfactor
die het systeem kan verwerken kan nu berekend worden door de inverse van de bezettingsgraad te nemen. Uit
de tabel blijkt dat de maximale piekfactor alleen in het collisysteem voor de lus naar de binnenstad aan de lage
kant is. Bij een verdergaande groei zal de capaciteit (de dimensionering heeft plaatsgevonden op een piekfactor
2) snel tekort schieten. In de overige gevallen hoeven geen problemen verwacht te worden.

11Bron: J.G.S.N. Visser, A.J.M. Vermunt en A.J. van Binsbergen (1998), Ruimtelijke concepten ondergronds transport,
IPOT, Den Haag.
12 Bron: J.G.S.N. Visser (1997), Structuur en capaciteit. In: Ondergronds logistiek systeem (OLS), Deelrapportages deel 1,
CTT, Rotterdam.
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Bijlage 4 Verslag brainstormsessie gemeente
Utrecht

Op basis van een brainstormsessie met medewerkers van de gemeente Utrecht is informatie verzameld omtrent
verschillende plaatselijke aspecten. Deze worden hierna verder besproken

Huidig en toekomstig ruimtegebruik
Het huidige UCP gebied omvat 130.000 m2 verkoopvloeroppervlak (845 winkels). Bij realisatie van het UCP plan
komt hier nog 34.000 m2 bij (100-150 winkels). Er zullen ook winkels op het Jaarbeursterrein komen.
Belangrijke winkelcentra buiten het UCP zijn Overvecht en Kanaleneiland. Deze zouden in principe ook voor
belevering per buisleiding in aanmerking komen. In de toekomst is in totaal 46.000 m2 verkoopvloeroppervlak te
verwachten in Leidsche Rijn. Daarnaast is een bouwmarkt te verwachten bij Hooggelegen. In het algemeen is er
een trend gaande dat het aandeel levensmiddelen in het UCP gebied afneemt, en de nadruk meer en meer op
funshoppen komt te liggen. De levensmiddelenbranche zal met name in de wijken geconcentreerd zijn. Het
Utrechtse beleid is, in navolging van nationaal beleid, gericht op het tegengaan van grootschalige detailhandel
vestigingen (weidewinkels). Een overslagcentrum van het OLS mag derhalve niet een dergelijke functie krijgen.
Interesssant is de ontwikkeling van retourshops verspreid over de gehele stad, waar retourmateriaal (flessen,
oud papier, chemisch afval) afgeleverd kan worden en op ludieke wijze wordt verwerkt. Dit concept past goed
binnen een OLS systeem dat de retourstromen afvoert naar overslagcentra voor verdere verwerking.

In het huidige UCP gebied is momenteel 700.000 m2 kantoorruimte aanwezig. Bij voltooiing van het UCP komt
hier nog 350.000 m2 bij. Andere kantorenconcentraties bevinden zich in de Uithof. Verdere uitbreiding van
kantooractiviteiten is voorzien in Papendorp en Oudenrijn.

Industriële bedrijvigheid is te vinden in Lage Weide (o.a. Douwe Egberts), Overvecht en West-Raven. Nieuwe,
hoogwaardige bedrijvigheid is gepland op de Wetering. Hier zal sprake zijn van verplicht parkmanagement, waarbij
afvalcollectie gezamenlijk wordt geregeld. Ook collectie en distributie van goederen zou op deze wijze kunnen
plaatsvinden.

Huidige en toekomstige infrastructuur
De grootste knelpunten met betrekking tot de huidige infrastructuur doen zich voor aan de westzijde van de
stad, zowel de A2 tussen Oudenrijn en Lage Weide als de invalswegen en de westelijke verdeelweg zijn
overbelast.

In de toekomst zijn de nodige infrastructurele ingrepen te verwachten. De A2 wordt in verband met de aanleg
van Leidsche Rijn naar het westen verlegd tussen Lage Weide en Oudenrijn. Een andere belangrijke ingreep is het
upgraden van de noordelijke rondweg tot stadssnelweg. Verder zijn HOV banen gepland tussen Utrecht CS en
Leidsche Rijn (via de Vleutense weg), richting Galgenwaard en Uithof. Transferia worden gerealiseerd bij
Hooggelegen en Westraven. Hier moet nog beslist worden over de voorzieningen die in het transferium worden
ondergebracht. Ook bij de Uithof is een transferium voorzien. Tussen de A2 en het UCP is de Spoorlaan
voorzien. Deze loopt vanaf de A2 naar het spoor en dan parallel aan het spoor naar het UCP. Waar de Spoorlaan
het spoor treft is een voorstadhalte gepland. Alle sporen worden in de komende jaren verdubbeld. Dit impliceert
dat ook Utrecht CS ingrijpend wordt gerenoveerd, waarbij een busstation onder de treinsporen is voorzien.

Huidige distributiestructuur
Het stadsdistributiecentrum (SDC) bevindt zich momenteel in het centrumkwadrant Overvecht. Op termijn zal
dit echter naar De Wetering verhuizen. Het SDC verzorgt momenteel een beperkt deel van de stadsdistributie
(10%). Het feit dat de uitvoering in handen is van twee marktpartijen (NPD, Van Gend en Loos) heeft tot gevolg
dat de animo van overige partijen voor het systeem beperkt is.

Andere distributiestructuren zijn te vinden op Hoog Catharijne en het Jaarbeursterrein, waarbij de distributie op
voor het totale complex gecoördineerd wordt. Tenslotte kunnen de container terminal op Lage Weide (deze
wordt vernieuwd) en het havengebied aldaar genoemd worden.

Oplossingsrichtingen
Op basis van de in hiervoor beschreven informatie zijn een aantal oplossingsrichtingen te schetsen, die hierna
worden beschreven
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Mogelijke outlets
In de huidige studie ligt de nadruk op het UCP-gebied. In dit gebied ligt een outlet in Hoog Catharijne voor de
hand, gezien de winkelconcentratie in dit complex. Complicerende factor hier is de aanwezigheid (in de toekomst)
van een busstation onder de treinsporen. De outlet in Hoog Catharijne zal in ieder geval gericht zijn op
winkeldistributie. Of er ook publieksfuncties zijn hangt mede af van de aanwezigheid van een outlet in de oude
binnenstad. Gezien de noodzakelijke beperking van natransport en vanwege de uitstraling zou een outlet hier
wenselijk zijn. Bekeken moet worden of de goederenstromen voldoende draagvlak bieden voor deze outlet. De
outlet inde oude binnenstad zal behalve winkeldistributie ook gericht zijn op publieksfuncties, zoals afhalen van
pakketten, en een retourshop. Tenslotte lijkt een outlet op het Jaarbeursterrein gewenst. Gezien de stromen
van en naar de Jaarbeurs vergroot dit het draagvlak van het systeem. Met name indien een overslagcentrum aan
de westzijde van de stad is gesitueerd kan dit tegen weinig extra kosten gerealiseerd worden.

In het algemeen verdient het punt van natransport grote aandacht in de uitvoering van het systeem. Het lijkt
verstandig te kiezen voor een onafhankelijke exploitant om te voorkomen dat het systeem wegens
concurrentiemotieven wordt gemeden. Daarnaast dient een goede regeling te worden getroffen voor de
aansprakelijkheid in het geval van optredende schade aan goederen. Ook aan speciale condities, zoals bij
diepgevroren goederen, dient aandacht te worden geschonken. Het systeem dient een kwaliteitsgarantie te
kunnen afleveren omtrent de condities van het vervoer.

Overslagcentra en tracés
Voor de situering van overslagcentra zijn een aantal plaatsen denkbaar. Deze worden hierna beschreven. Een
algemene overweging hierbij is hoe omgegaan wordt met de druk die momenteel bestaat op de westzijde van de
stad. Hier is een grote concentratie van economische functies die veel verkeer aantrekken, waardoor de A2 ter
plekke al overbelast is. Door de realisatie van Leidsche Rijn zal de druk op de westvleugel nog verder toenemen.
De vraag is nu of overslagcentra aan dienen te sluiten bij de huidige concentratie aan functies en infrastructuur of
juist gericht moeten zijn op het ontlasten van de westzijde, door goederenstromen op andere plaatsen samen te
laten komen. Bij de gemeente Utrecht lijkt een voorkeur te bestaan voor de eerste optie. Hierna worden
verschillende locaties in meer detail besproken (zie ook figuur 1).

Gageldijk
Overvecht

Lage Weide

Wetering

Hooggelegen

Papendorp

Westraven

Figuur B4. 1 locaties mogelijke locaties overslagcentra

GAGELDIJK
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Situering van een overslagcentrum op de Gageldijk zou de westzijde van de stad ontlasten, doordat goederen uit
het noordwesten en noorden niet van de A2 gebruik hoeven te maken. Een probleem van deze locatie is dat de
meeste ruimte al vergeven is voor andere functies. Daarnaast is het moeilijk een buisleiding aan te leggen naar
het UCP gebied. Bij aanleg onder bestaande bebouwing moet een dure boormethode worden gebruikt. De enige
goedkopere mogelijkheid lijkt het meeliften met de spoorverdubbeling van de spoorlijn naar Amersfoort, waarbij
wellicht tegen gereduceerde kosten een buisleiding kan worden aangelegd.

INDUSTRIETERREIN O VERVECHT

Deze locatie heeft als voordeel dat het winkelcentrum Overvecht op eenvoudige wijze bij het OLS betrokken kan
worden. Tevens wordt de westzijde van de stad ontlast. Probleem is dat de verbinding met het UCP in ieder
geval gedeeltelijk via boormethode plaats moet vinden. Ook zal een overslagcentrum hier veel vrachtverkeer in
Overvecht tot gevolg hebben.

LAGE WEIDE

Een overslagcentrum hier heeft als voordeel dat meerder modaliteiten (weg/water/spoor) er samen komen.
Combinatie met de bestaande containerterminal verdient aanbeveling. Naast een distributiefunctie (input van
goederen in het OLS) kan het overslagcentrum ook een collectiefunctie vervullen. Goederen geproduceerd op
Lage Weide kunnen via het overslagcentrum worden afgevoerd. Een verbinding met het UCP kan via de geplande
Spoorlaan worden aangelegd, teneinde de kosten te reduceren. Nadeel van deze locatie is dat de westzijde
verder belast wordt. Een voordeel is dat de distributie van Leidsche Rijn ook vanaf dit overslagcentrum plaats kan
vinden.

WETERING

Deze locatie verbindt weg (A2) met waterinfrastructuur. De verbinding met het UCP per buisleiding zou ook hier
via de Spoorlaan kunnen plaatsvinden. Voordeel is het parkmanagement, dat als basis voor een
distributiestructuur kan dienen. Ook hier behoort collectie van goederen tot de mogelijkheden. Ook Leidse Rijn
kan van hieruit beleverd worden, bijvoorbeeld via een buisleiding. Nadeel vormen de hoge grondprijzen, de
belasting van de A2 en het feit dat de grond bijna vergeven is.

HOOGGELEGEN/STRIJK V IERTEL

Op deze locatie is de westzijde van de A2 aantrekkelijk. Indien het terrein via de A12 wordt ontsloten, leidt dit
tot ontlasting van de A2. Tevens kan de verbinding met Leidse Rijn eenvoudig tot stand worden gebracht. De
verbinding met het UCP kan via de HOV Zuidradiaal (Wilhelminalaan-Churchilllaan) tot stand gebracht worden,
waarbij ook het winkelcentrum Kanaleneiland ontsloten kan worden. Het overslagcentrum kan verder worden
gecombineerd met het transferium dat hier wordt gerealiseerd.

PAPENDORP

Deze locatie heeft als nadeel de hoge grondprijs. Voordeel is dat de A2 wordt ontlast, en dat ook een verbinding
met Nieuwegein gelegd kan worden. Ook kan een overslagcentrum op deze plaats ontsloten worden door het
Amsterdam-Rijn Kanaal. Verbinding met het UCP is mogelijk via de HOV Zuidradiaal (Wilhelminalaan-
Churchilllaan). Hierbij kan ook winkelcentrum Kanaleneiland ontsloten worden.

WEST-RAVEN

De locatie West-Raven heeft als voordeel dat de A2 ontlast wordt. Naast wegvervoer, kan vervoer over water
een overslagcentrum hier bereiken. De ontsluiting kan relatief goedkoop plaatsvinden via het sneltramtrace,
waarbij een zijsprong naar Kanaleneiland mogelijk is. Ook een verbinding met Nieuwegein behoort tot de
mogelijkheden. Ook hier kan het overslagcentrum worden gecombineerd met een gepland transferium.

Rol van het landelijk netwerk
Bij de locatiekeuze van overslagcentra moet bedacht worden dat overslagcentra met het landelijk netwerk
verbonden dienen te zijn. Afhankelijk van de omvang van het landelijk netwerk zullen verschillende locatie
gemakkelijker met het landelijk netwerk te verbinden zijn. Voor locaties aan de westzijde is er de meeste
zekerheid dat ze eenvoudig aan het landelijk netwerk te koppelen zijn. Overigens moet ook bedacht worden dat
het landelijk netwerk het bezwaar van belasting van de A2 voor overslagcentra aan de westzijde grotendeels weg
kan nemen. Het verdient aanbeveling om in ieder geval grote industrieterreinen op het landelijk netwerk aan te
sluiten, ook indien op de betreffende locatie geen sprake is van distributie van goederen in het stedelijk netwerk.
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