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SAMENVATTING

In deze studie zijn in opdracht van de werkgroep Beleid van de Interdepartementale Projectgroep
Ondergronds Transport (IPOT) ruimtelijke concepten voor ondergronds goederentransport uitgewerkt.
De uitwerking bestaat uit een specificatie van de concepten ter voorbereiding van de integrale afwe-
ging, zoals die door TNO Bouw is uitgevoerd. De volgende concepten zijn uitgewerkt:
B4: buisleidingtransport in één van de steden van de Randstad
B5: buisleidingtransport binnen en tussen de vier grote steden van de Randstad (Randstad)
B7: idem plùs de belangrijkste productie- en distributiecentra (Randstad Plus)
B8: buisleidingtransport in Nederland
Concept B8 is uitgewerkt in vier onderdelen, namelijk configuraties met 4, 6, 8 of 14 steden. Daarnaast
is een ruimtelijk concept B8-B ‘fijnmazig buisleidingtransport in Nederland’ beschreven, dat uitgaat van
een combinatie van fijnmazig netwerk in de stad in combinatie met een bovengrondse modaliteit (weg-
of railvervoer) tussen de steden.

Bij de uitwerking is gebruikt gemaakt van de vervoersprognoses voor 2010 en 2020, zoals die door
NEA (1997) in opdracht van werkgroep Markt zijn opgesteld. Daarbij zijn prognoses opgesteld voor het
vervoer van consumentengoederen in, van en naar de vier grote steden (C1) en in, van en naar de
Randstad (C2). Daarnaast zijn prognoses opgesteld voor goederen die mogelijk in standaardlaad-
eenheden (pallets of kleinere containers) vervoerd kunnen worden (C3). Concepten B4, B5 en B7 zijn
uitgewerkt voor het ondergronds transport van consumentengoederen (C1 en C2). Concept B8 is
uitgewerkt voor het vervoer van standaardlaadeenheden (C3).

In de uitwerking is steeds onderscheid gemaakt naar het lokale netwerk, d.w.z. een ondergronds
transportnetwerk in de stad en het verbindende netwerk, d.w.z. een transportnetwerk tussen de ste-
den. Het lokale netwerk bestaat uit een of meer overslagpunten aan de rand van de stad, aangeduid
met het begrip Logistieke Stadspark (LSP) die via ondergrondse ringen zijn verbonden met lokale
terminals, aangeduid met Wijkverdeelcentrum of WDW (Wijkdistributiewinkel). Deze WDW’s zijn ge-
vestigd in winkelcentra (ook subcentra en buurtcentra), in grote warenhuizen, nabij winkelstraten en op
bedrijventerreinen. Het transport vindt plaats met behulp van individuele, elektrisch voortgedreven
voertuigen voor pallets. De maten sluiten aan bij een buisdiameter van ongeveer 2,2 meter.

Het transportsysteem tussen de steden is uitgewerkt in vier varianten, namelijk wegvervoer, Combi-
road, railvervoer en vervoer per buis. In deze vier varianten is voor de vergelijkbaarheid steeds uitge-
gaan van aparte banen. Bij het railvervoer is ervoor gekozen om aan te sluiten bij bestaande ideeën
omtrent korte-afstandrailvervoer, namelijk railvervoer met kortere en snellere treinen en snellere over-
slagsystemen. Het vervoer per buis tussen de steden maakt gebruik van hetzelfde transportsysteem
als in de stad. Wel worden de voertuigen gekoppeld tot treinen, dat wil zeggen vier per trein.

Het potentiële vervoersvolume voor ondergronds transport is vastgesteld door NEA (1998) voor het
jaar 2010 en 2020. NEA heeft het potentiële vervoersvolume bepaald op basis van de verschijnings-
vorm van goederen. Daarnaast spelen nog geografische en logistieke criteria. In de berekeningen is
dan ook niet uitgegaan van het volledige vervoersvolume dat door NEA is vastgesteld. Er is een in-
schatting gemaakt van het deel van het potentiële vervoersvolume dat toegedeeld mag worden. Deze
toedeling is als volgt: Bij de concepten B4, B5 en B7 is ervoor gekozen om bij de lokale netwerken het
volledige vervoersvolume van OT-geschikte goederen toe te delen. Bij het verbindende netwerk is een
inschatting gemaakt van het aandeel in het totale vervoersvolume. Bijvoorbeeld: de internationale aan-
en afvoer in de Randstad is niet meegenomen. Het vervoer binnen de Randstad is voor 50 procent
meegenomen. Het vervoer van en naar de Randstad is voor 0 procent bij B5 Randstad en 10 procent
bij B7 Randstad Plus meegenomen.



Bij B8 landelijk netwerk zijn de percentages afhankelijk gemaakt van de ligging van een regio ten
opzichte van het verbindende netwerk. De volgende toedeling is daarbij gehanteerd.

bestemming >
v herkomst

knooppunt
lokaal(90%) regio (50%) achterland (10%)

lokaal (90%) 81% 45% 9%
regionaal (50%) 45% 25% 5%
achterland (10%) 9% 5% 1%
gearceerd = komt op lokale netten

Per concept is een beschrijving van het concept opgesteld en zijn het vervoersysteem en het netwerk
gedimensioneerd (groslijst). Daarnaast zijn de vervoersprestaties van het concept bepaald (perfor-
mances).
De volgende tabel geeft de resultaten van de specificatie voor het jaar 2020, samengevat weer.

2020 omvang ver-
voerspre

statie

verkeers-
prestatie *3

netlengte
(enkel)

LNP +
LRP +
LSP*4

WDW
*5

voertuigen

consumptiegoederen [mln
ton]

[mln
tonkm]

[mln vtgkm] [km] [#] [#] [#]*1

B4 één stad lokaal 3,9 28 196 123,3 3 77 9.634
verbindend - - - - - - -

B5 Randstad lokaal 19,7 155 1.054 666 2+4+5 592 53.128
verbindend 7,5 384 685 x 4 2 x 160 3.156 x 4

B7 Randstad+ *2 lokaal 19,7 155 1.054 666 2+4+5 592 53.128
verbindend 9,7 494 883 x 4 2 x 160 4.064 x 4

standaardlaadeenheden
B8 4 steden lokaal 37,4 296 2.006 735 2+4+5 593 101.083

verbindend 13,7 693 1.237 x 4 2 x 160 5.766 x 4
6 steden lokaal 49,3 389 2.642 943 2+6+7 766 133.135

verbindend 27,1 2.407 4.298 x 4 2 x 318 +
286

11.348 x 4

8 steden lokaal 76,8 607 4.114 1.508 3+9+7 1.066 207.368
verbindend 42,1 3.287 5.869 x 4 2 x 612 +

284
17.655 x 4

14 steden lokaal 91,5 723 4.904 1885 4+12+8 1.411 242.909
verbindend 58,8 5.943 10.613 x 4 2 x 1.072

+ 568
24.644 x 4

*1
*2
*3
*4

*5

aantal éénpalletvoertuigen (op verbindende netten gekoppeld tot treinen van 4 eenheden)
omdat info ontbreekt (locaties ‘industrie’), p.m. post bij netlengte en voertuigen!
Kilometrage éénpalletvoertuigen (op verbindend net bestaat trein uit 4 eenheden, vandaar factor 4)
onderscheid wordt gemaakt naar logistieke nationale (LNP), regionale (LRP) of stads-(LSP)parken, afhan-
kelijk van schaalniveau.
WDW ofwel wijkverdeelcentrum is een lokale terminal bij een winkelcentrum of -straat en dergelijke.

Een dergelijke specificatie is ook voor het jaar 2010 gemaakt. De vervoersvolumes voor het jaar 2010
liggen lager. Dit leidt tot verschillen in de vervoersprestatie, verkeersprestatie, aantal voertuigen en
netwerklengte. Er zijn geen verschillen tussen beide jaren in aantallen terminals (WDW’s of LSP’s)

De ruimtelijke concepten zijn ook berekend met een volledige toedeling van de vervoersvolumes in de
jaren 2010 en 2020. De volgende tabel geeft voor het jaar 2020 de resultaten weer.



2020 maxi-
maal (100%)

omvang ver-
voers-

prestatie

verkeers-
prestatie *3

netlengte
(enkel)

LNP+
LRP+
LSP*4

WDW*5 voertuigen

consumptiegoederen [mln
ton]

[mln
tonkm]

[mln vtgkm] [km] [#] [#] [#]*1

B4 één stad lokaal 3,9 28 196 123,3 3 77 9.634
verbindend - - - - - - -

B5 Randstad lokaal 19,7 155 1.054 666 2+4+5 592 53.128
verbindend 15,0 767 1.370 x 4 2 x 160 6.311 x 4

B7 Randstad+ *2 lokaal 19,7 155 1.054 666 2+4+5 592 53.128
verbindend 36,7 1.872 3.344 x 4 2 x

160+368
15.397 x 4

standaardlaadeenheden
B8 Nederland

(14)
lokaal 213,9 1.690 11.460 2982 4+12+8 1.411 566.923

verbindend 195,0 19.339 34.534 x 4 2 x 1.072
+ 4.656

81.795 x 4

*1
*2
*3
*4

*5

aantal éénpalletvoertuigen (op verbindende netten gekoppeld tot treintjes van 4 eenheden)
omdat info ontbreekt (locaties ‘industrie’), p.m. post bij netlengte en voertuigen!
Kmtrage éénpalletvoertuigen (op verbindend net bestaat trein uit 4 eenheden, vandaar factor 4) onder-
scheid wordt gemaakt naar logistieke nationale (LNP), regionale (LRP) of stads-(LSP)parken, afhankelijk
van schaalniveau.
WDW ofwel wijkverdeelcentrum is een lokale terminal bij een winkelcentrum of -straat en dergelijke.

Er zijn enkele belangrijke verschillen te constateren tussen de ruimtelijke concepten. Deze worden nu
kort samengevat. Het vervoerde volume neemt ongeveer evenredig toe met de omvang van het net-
werk. Het vervoerde volume van de lokale netwerken is bij alle ruimtelijke concepten hoger dan het
vervoerde volume van het verbindende netwerk. Daar staat tegenover dat de vervoersprestatie
(tonkilometers per jaar) op het verbindende netwerk hoger ligt. De gemiddelde verplaatsingsafstand op
het verbindende netwerk ligt immers hoger.
De netwerklengte neemt toe naarmate meer steden zijn aangesloten. Hierbij valt echter op te merken
dat bij toedeling van het maximale vervoersvolume de netwerklengte fors toeneemt door de benodigde
extra buisverbindingen. Dit betekent dat daartussen een optimum aanwezig is waarbij het netwerk
optimaal belast is, zonder dat extra verbindingen nodig zijn.

Voor het verbindende netwerk zijn vier verschillende vervoersystemen vergeleken, namelijk wegver-
voer, Combi-road, railvervoer en vervoer per buis. Bij de vergelijking wordt uitgegaan van een aparte
infrastructuur voor dit vervoer. Gekeken is naar de vervoerscapaciteit van de verbinding en de door-
looptijden. Daarnaast is per ruimtelijk concept gekeken naar de netwerklengte en verkeersprestatie per
vervoersysteem. De capaciteit van een verbinding wordt bepaald door twee grootheden, namelijk het
laadvermogen van de voertuigen en de opvolgtijd. Ten aanzien van het laadvermogen zijn twee alter-
natieven bekeken, namelijk zonder en met consolidatie. Het is verschil is tot uitdrukking gebracht aan
de hand van het gemiddeld gewicht per pallet (280 kg per pallet zonder bundeling en 450 kg per pallet
met bundeling).

Capaciteit verbinding [mln
ton/jaar]

Doorlooptijd [uur] Netwerklengte [km]
verbind. netwerk

zonder
bundeling

met bundeling excl. stedelijke
verplaatsing

incl. sted.
verplaatsing

B8-14 steden,
maximaal

wegvervoer 15,7 25,3 2,7 3,6 3.415
Combi-road 15,7 25,3 2,6 3,5 3.415
railvervoer 9,1 14,6 1,5 2,4 5.584
buis 6,9 11,1 1,3 2,3 6.800
deur-tot-deur
wegvervoer

- - 1,2 1,7 -

De vervoerscapaciteit per verbinding bij het wegvervoer en Combi-road is aanmerkelijk hoger. Bij het
railvervoer speelt de lange opvolgtijd parten. De buis heeft een lagere capaciteit ten opzichte van de
andere systemen. De korte opvolgtijd heeft het lage laadvermogen per voertuig niet weten te compen-
seren. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat het vervoer per buis in principe 24 uur per dag
operationeel kan zijn, terwijl het bovengrondse systemen als weg- en railvervoer minder dan 24 uur per
dag operationeel zijn, bijvoorbeeld in verband met hinder aan de omgeving of vanwege openstel-
lingstijden van bruggen of (spoorweg-)overgangen. Dit aspect is in de vergelijking niet meegenomen.



Het vervoer per buis scoort beter ten aanzien van de doorlooptijd. De overige systemen hebben te
maken met tijdsverlies door overslag. Het railvervoer scoort gunstig door de keuze voor een nieuw
railconcept met snelle overslag.
De vergelijking van de gemiddelde netwerklengte laat weinig verschil zien met uitzondering van het
ruimtelijk concept B8 met maximaal vervoersvolume. Bij dit ruimtelijke concept wordt de maximale
capaciteit van het verbindende netwerk overschreden waardoor extra verbindingen nodig zijn. Dit
speelt vooral bij het buisvervoer. Het netwerk bij het buisvervoer is dan ook twee keer zo lang als bij
het wegvervoer en Combi-road. Dit hoeft overigens niet te betekenen dat de investeringen ook twee
keer zo hoog zijn. Bij bundeling zullen de gemiddelde kosten per kilometer buis lager zijn.

De doorgerekende ruimtelijke concepten beschrijven natuurlijk maar een deel van alle denkbare alter-
natieven. De uitkomsten moeten dan ook worden geïnterpreteerd worden als een raming van de orde
van grootte van de omvang van een netwerk, de vervoersprestatie en de benodigde terminals en
voertuigen. Nader onderzoek is dus gewenst. In hoofdstuk negen zijn hiervoor aanbevelingen gedaan.
Onder andere is er behoefte aan gedetailleerdere informatie over goederenstromen. Verder dienen de
mogelijkheden van een optimalisatie van de logistieke systemen en netwerken te worden onderzocht.
Een verwachting is dat optimalisatie van de logistieke grondvormen zal gaan plaatsvinden bij de
introductie van ondergronds transport. Daarnaast zal een dergelijke nieuwe infrastructuur sturing
kunnen geven in de ruimtelijke ontwikkeling en hierdoor bijdragen aan een optimalisatie. Ook zijn de
consequenties van verdere groei van de congestie, het doorberekenen van maatschappelijke kosten
en loonkostenstijgingen op de concurrentiepositie van het wegvervoer ten opzichte van ondergronds,
geautomatiseerd goederentransport van belang.
Optimalisatie zal ook nog kunnen liggen in een uitbreiding met internationale verbindingen,
bijvoorbeeld aansluiting van de Euregio’s.
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1. ONDERZOEK ONDERGRONDS TRANSPORT EN BUISLEIDINGEN

1.1 Achtergrond onderzoek ondergronds transport en buisleidingen

Naar aanleiding van een motie van Van Heemst heeft minister Jorritsma een notitie met de
hoofdlijnen van beleid ten aanzien van Ondergronds Transport en Buisleidingen aan de
Tweede Kamer toegezegd. De planning is deze notitie in de vorm van een beleidsbrief begin
1998 aan de Kamer te doen toekomen.
De werkgroep Beleid van de Interdepartementale projectgroep Ondergronds Transport heeft
de intentie om een selectie van kansrijke concepten voor ondergronds transport te maken met
behulp van een integraal afwegingskader. TRAIL Onderzoekschool is gevraagd om de ruimte-
lijke concepten, die door de werkgroep zijn opgesteld, te specificeren ter voorbereiding van de
integrale afweging. De integrale afweging zal door TNO Bouw worden uitgevoerd.

1.2 Doel en onderzoeksvragen

 De werkgroep Markt heeft de volgende onderzoeksvragen opgesteld:
a. het opstellen van een theoretische opzet voor de specificatie van de ruimtelijke concepten;
b. het uitwerken van de systeemspecificaties van de ruimtelijke concepten op basis van

tussen- en eindresultaten van de vervoersanalyse, de marktanalyse en de technische
analyse;

c. het uitwerken van de concepten tot schetsontwerpen, zodat een maatschappelijke afwe-
ging kan plaatsvinden.

Voor de uitvoering van het onderzoek staan de resultaten van de vervoersanalyse (NEA
Onderzoek en Opleiding en DHV), de marktanalyse (Buck Consultants en DHV) en de techni-
sche analyse (CTT en COB) ter beschikking.

De projectgroep heeft de volgende ruimtelijke concepten voorgesteld:
A. Traditioneel pijpleidingtransport:

A.1. Referentiesituatie: geen extra stimulering van pijpleidingtransport1;
A.2. Extra traditioneel pijpleidingtransport en bulkgoed via slurrytransport;

B. Niet-traditioneel buisleidingtransport2:
B.3. De referentiesituatie: geen vervoer door buisleidingen;
B.4. Buisleidingtransport in één van de steden van de Randstad;
B.5. Buisleidingtransport binnen de 4 steden van de Randstad met tussen de steden

a)  buisleidingtransport;
b)  Combi-road danwel railvervoer;
c)  wegvervoer

B.6. Multimodaliteit tussen de vier steden (maar geen buisleidingen binnen de steden)
en van en naar de productie- en distributiecentra in de vorm van

a)  nieuwe vervoersconcepten met behulp van bestaande modaliteiten;
b)  buisleidingen
c)  een hoogwaardig systeem van gecombineerd vervoer (Combi-road danwel

railvervoer);
B.7. Buisleidingtransport binnen èn tussen de 4 grote steden van de Randstad

(Randstadnet) en van en naar productie- en distributiecentra buiten de vier grote
steden;

B.8. Buisleidingtransport in Nederland (nationaal net) en aansluitend op de internatio-
nale vervoersinfrastructuur.

                                                     
1 Onder (traditioneel) pijpleidingtransport wordt verstaan het vervoeren van chemische en
petrochemische vloeistoffen en gassen door pijpleidingen.
2 Onder (niet-traditioneel) buisleidingtransport wordt verstaan het vervoeren van stukgoederen door
buisleidingen met gebruik making van een continu (lopende banden) of discontinu (voertuigen)
vervoersysteem.



2 Ruimtelijke Concepten Ondergronds Transport

In deze rapportage zijn vier ruimtelijke concepten (B.4., B.5., B.7., en B.8 ) opgenomen. Groep
A. heeft betrekking op het vervoeren van vloeistoffen en gassen en valt buiten het kader van
de opdracht aan TRAIL Onderzoekschool. Groep B. heeft betrekking op de overige goederen,
met de nadruk op goederen die vervoerd worden in de distributiesfeer (de referentiesituaties
A.1 en B.3 hebben dus weliswaar betrekking op eenzelfde omgevingsbeeld, maar beschrijven
verschillende deelmarkten in het vervoer). Daar de opdracht betrekking heeft op het uitwerken
en beoordelen van ruimtelijke concepten, valt ook het ontwikkelen van een referentiesituatie
buiten de opdracht. De basisinformatie voor de referentiesituaties zal afkomstig zijn uit de
vervoersanalyse en kan dus direct in de integrale afweging worden opgenomen. Bij de situatie
B5b kan de Combi-road variant worden uitgewerkt in ruimtelijke concepten (zie ook hoofdstuk
2), maar voor railvervoer ontbreken hiertoe voldoende gegevens. Dit laatste systeem maakt
immers voor een deel gebruik van de (rest-) capaciteit van het spoorwegennet. Voor een deel
zal er ook extra infrastructuur moeten worden aangelegd. Inzicht in beschikbare restcapaci-
teiten en benodigde extra infrastructurele investeringen zijn binnen de gestelde doorlooptijd
niet te verkrijgen. Bij situatie B6 hebben we te maken met een soortgelijk probleem: ten op-
zichte van de referentiesituatie zal deels gebruik gemaakt kunnen worden van restcapaciteiten
(op het rail- of vaarwegennet), maar tot waar dat mogelijk is, is op korte termijn niet voldoende
goed in te schatten. Bij de situatie B.6.a is binnen de steden sprake van een uitwerking van
B.4 en is buiten de steden sprake van een situatie die grotendeels vergelijkbaar is met de
referentiesituatie. In kwalitatieve zin zullen ten aanzien van vervoersprocessen buiten de
steden enige opmerkingen geplaatst kunnen worden.

1.3 Projectbeschrijving

Gezien de korte doorlooptijd kan slechts beperkt tijd worden besteed aan het uitwerken van
de theoretische aanpak. In het vooronderzoek is met TNO Bouw de aanpak doorgesproken
en vastgesteld welke gegevens nodig zijn voor de integrale afweging en welke gegevens uit
de eerdere onderzoekingen, namelijk de vervoers-, markt en technische analyse essentieel
zijn. Het betreft de resultaten van de goederenstroomanalyse, uitgevoerd door NEA en de
marktanalyse uitgevoerd door Buck Consultant International.
Verder is in het onderzoek gebruik gemaakt van de resultaten van de OLS- en DTO-studies.

 technische analyse
(CTT/COB)

marktanalyse
(Buck/DHV)

 vervoerstroomanalyse
(NEA/DHV)

 maatschappelijke
afweging

(TNO-Bouw)

 Referentiesituaties
(A.1., B.3.)

Ruimtelijke concepten
(B.4., B.5.,B.7. en B.8.)

(TRAIL)

 Ruimtelijke concept
(A.2.)

Figuur 1.3-1: schematische weergave project

1.4 Ontwikkeling ruimtelijke schetsen

De ruimtelijke schets is gemaakt op basis van informatie omtrent de locaties van winkelcentra,
bedrijventerreinen en multimodale knooppunten.
Het basismateriaal voor de bedrijventerreinen betreft de bedrijfsterreinenquête. Deze is door
de RPD ter beschikking gesteld. Het basismateriaal voor de winkellokaties betreft de Winkel-
kaart van Nederland. Deze kaart is door D&P Advies (1997) ontworpen. Beide bestanden
geven een relatief actueel beeld met betrekking tot de locatie en omvang van winkelcentra en
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bedrijventerreinen. Er is geen materiaal voorhanden dat inzicht biedt in de toekomstige situatie
ten aanzien van beide typen locaties.
De ruimtelijke schets geldt als uitgangspunt voor het vaststellen van de netwerklengte en
aantallen terminals.

Het netwerkontwerp is gebaseerd op algemene ontwerpregels voor netwerkontwerp en glo-
bale kwaliteitseisen. Deze zijn gebaseerd op:
• marktanalyse: maximaal toegestane verplaatsingstijden, minimale beleveringsfrequenties,

vraagpatronen (omvang en richting van de vervoersstromen);
• technische analyse: voertuigkarakteristieken en daarvan afgeleid de infrastructuurcapaci-

teiten (lijn-infrastructuur en knooppunt infrastructuur);
• netwerkanalyse: beperking maximale omrijfactoren en tegelijkertijd minimaliseren van net-

werklengte (nastreven van consolidatie - optimale benutting van beschikbare capaciteit),
eisen t.a.v. robuustheid, kansen op verstoringen;

• ruimtelijke kenmerken: waterwegen, kustlijn, zeer bijzondere grondgesteldheid etc.
Nota bene: omdat het hier gaat op een schetsmatig ontwerp, is met name aan het laatste punt
slechts in beperkte mate aandacht geschonken.

vraaganalyse marktanalyse technische analyse

markteisen &
vervoerstromen

technische
randvoorwaarden

netwerk analyse

netconcepten
(vorm & locatie)

schetsontwerp
ruimtelijk concept

(netwerk)

dimensionering
netwerk

uitgangspunten
netwerkontwerp

Interne toetsing &
terugkoppeling

opstellen groslijst
(infra, voertuigen etc.)

bepalen performance*

effectbepaling
(TNO-Bouw) * verkeers- en vervoerprestatie, etc.

Figuur 1.4-1: schematische weergave van ontwikkeling ruimtelijk concept en effectbe-
paling

1.5 Dimensionering netwerk

Ten behoeve van de dimensionering van het netwerk en het transportsysteem is aan de hand
van de resultaten van de vervoersanalyse (NEA, 1998) de netwerkbelasting vastgesteld. De
netwerkbelasting is vertaald in benodigde capaciteiten op verbindingen (en daarmee de beno-
digde infrastructuur), aantallen voertuigen en voertuigkilometers.
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bepalen performance

capaciteit
voertuigen en infra

omvang en richting
vervoerstromen

technische analysevraaganalyse schetsontwerp
ruimtelijk concept

(netwerk)

Figuur 1.5-1: schematische weergave bepaling performance vervoersysteem

Er is gebruik gemaakt van de voorlopige resultaten van de vervoersanalyse uit de concept-
versie van het rapport dat door NEA (1997) ter beschikking is gesteld. Het betreft prognoses
van OT-geschikte goederen voor de jaren 2010 en 2020 in Nederland.
Het ruimtelijk concept B4, namelijk buisleidingtransport in één van de steden van de Randstad
is aan de hand van gegevens voor gemeente Utrecht uitgewerkt in de vorm van onder andere
een schets van een netwerk. Op basis van deze schets is het netwerk nader gedimensioneerd
en is de performance bepaald.
Daarnaast zijn kentallen ontwikkeld voor lokale netwerken die bij de overige ruimtelijke con-
cepten zijn gebruikt om de lokale netwerken te dimensioneren. Voor de overige gemeenten is
geen schets van het lokale netwerk gemaakt. Doordat gebruik is gemaakt van kentallen is de
mogelijkheid aanwezig dat bij het daadwerkelijk maken van een schets tot afwijkende resulta-
ten kan worden gekomen. We veronderstellen dat de verschillen binnen de aanvaardbare
marges zullen blijven.

In het NEA-rapport is geen analyse gemaakt ten behoeve van het ruimtelijk concept B8, een
landelijk netwerk. Gezien de relevantie van dit ruimtelijk concept is een eigen vervoersanalyse
verricht op basis van een Herkomsten-Bestemmingen-matrix voor geheel Nederland in 2010
en 2020, door NEA samengesteld.
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2. UITGANGSPUNTEN BIJ RUIMTELIJKE CONCEPTEN

2.1 Beschrijving ruimtelijke concepten

De ruimtelijke concepten worden als volgt beschreven:
• korte beschrijving van het vervoersproces;
• een beschrijving van de logistieke veranderingen en de macro-economische en/of ruimte-

lijk economische effecten die hierdoor optreden;
• een ruimtelijke schets (bestaande uit een schematische weergave) van een ondergronds

transportnetwerk weergegeven op een topografische kaart (afhankelijk van het schaalni-
veau).

• een globale inschatting van netwerklengte, knooppunten en aantallen en typen terminals,
diepteligging en buisdiameter (‘groslijst’);

• een globale dimensionering van het transportsysteem (aantallen voertuigen, overslag-
plaatsen, infrastructuur - ‘groslijst’);

• een globale inschatting van voertuigkilometrage en handlingactiviteiten (‘performance’);
• een globale inschatting van de investeringskosten per tonkilometer.

2.1.1 beschrijving systeem
Het vervoersysteem wordt in een kort overzicht beschreven, waarbij aandacht geschonken
wordt aan de (plaats van) overslagcentra, terminals, het type buis, het type vervoersysteem en
eventuele intermodaliteit.

2.1.2 vervoersproces
De beschrijving van het vervoersproces volgt een zending vanaf de producent tot een ontvan-
ger in de stad en geeft daarbij de handelingen aan die met de zendingen worden uitgevoerd
voor zover ze betrekking hebben op het buisleidingensysteem. Ook wordt een overzicht
gegeven van de omvang en richting van goederenstromen.

2.1.3 logistieke veranderingen
In alle buisleidingvarianten is sprake van een vorm van bundeling van stromen: of de buislei-
ding nu in een stad ligt of daarbuiten, ergens zullen de goederen in de buis gebracht moeten
worden. Ten opzichte van de huidige en de referentie-situatie komt dat neer op ‘bundeling’
van stromen - ze moeten immers de toegangspunten tot het buisleidingsysteem passeren. Dit
leidt tot een aanpassing van de logistieke ketens, waarbij de omvang van deze aanpassing
vooral afhankelijk is van het marktaandeel van het buisleidingsysteem (in een bepaalde vari-
ant).

2.1.4 macro-economische effecten
Macro-economisch kunnen drie typen effecten worden onderscheiden:
• investeringen (met multiplier effect);
• kostenverschuivingen in de distributie;
• kostenveranderingen in de distributie.
De investeringen in het ondergrondse distributiesysteem kunnen niet meer alternatief aange-
wend worden, hetgeen zekere macro-economische effecten zal hebben. Dit uit zich bijvoor-
beeld in een werkgelegenheidseffect: het ondergrondse systeem is niet bijzonder arbeidsin-
tensief, alternatieve aanwendingen zouden wellicht tot een grotere groei in het aantal arbeids-
plaatsen kunnen leiden.
Daar staat tegenover dat investeringen altijd een multiplier effect met zich meebrengen, waar-
door de (lokale) economie een stimulans kan krijgen. De grootte van die stimulans is uiteraard
evenredig met de investeringsbedragen en afhankelijk van hoe deze terugvloeien in de regio3.
Binnen het distributiesysteem zullen kostenverschuivingen optreden. Het eigenlijke transpor-
teren (vervoeren) zal goedkoper worden, maar er zullen meer handelingen noodzakelijk zijn.
In concreto komt dit neer op een lagere inzet van rijdend personeel en een grotere inzet van

                                                     
3 De hoge investeringen maken een Europese aanbesteding noodzakelijk; het is dus niet bij voorbaat
zeker dat uitvoerenden lokale of zelfs maar Nederlandse bedrijven zullen zijn.
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‘magazijnpersoneel’ (voor een deel ook een verschuiving van personeel bij vervoerders naar
personeel bij ontvangers of verladers). Macro-economisch kan dit betekenen een verschuiving
van hoger naar lager geschoold personeel, met uitzondering van de systeem-operators.
Afhankelijk van de overige tarieven voor het ondergrondse systeem, zou er sprake kunnen
zijn van kostenveranderingen. Een relatief duur ondergronds systeem kan leiden tot hogere
distributiekosten4, welke weer kunnen leiden tot iets hogere consumentenprijzen (het aandeel
van de distributiekosten in de totale kosten is gering) en daarmee tot een iets geringere om-
zet. Een vervoersysteem dat per saldo goedkoper is, kan om die redenen leiden tot (iets)
lagere consumentenprijzen en daarmee tot grotere omzetten.

2.1.5 ruimtelijk-economische effecten
De ruimtelijk-economische effecten hebben betrekking op:
• de concurrentiepositie van het stedelijke gebied;
• de positie van vervoerders;
• de ruimtelijke concentratie van logistieke dienstverleners;
• de ruimtelijke ordening van activiteiten in de tijd.
De concurrentiepositie van een gebied zou theoretisch kunnen worden beïnvloed door de
distributiekosten, zij het dat de effecten waarschijnlijk beperkt zullen zijn (vanwege het geringe
aandeel van distributiekosten in totale produktkosten).
De positie van vervoerders verandert, omdat een deel van hun markt wordt overgenomen
door het ondergrondse systeem. Het hangt af van de exploitatievorm van een dergelijk sys-
teem, wat daarvan de regionaal-economische gevolgen zijn, maar het kan goed zijn dat een
aantal (lokale) vervoerders het niet langer kan bolwerken.
De introductie van LSP’s heeft als voordeel dat logistieke activiteiten worden gebundeld, het
synergie effect dat daarvan uitgaat kan een aantrekkende werking hebben op andere onder-
nemers. Een keerzijde is dat een dergelijke (toch kunstmatige) concentratie van activiteiten
kan leiden tot opdrijving van grondprijzen. Per saldo mag hier echter een positief resultaat
verwacht worden.
Met de introductie van een ondergronds vervoersysteem wordt een nieuw type ‘zware’ infra-
structuur5 geïntroduceerd die invloed kan hebben op de ruimtelijke ontwikkelingen. Het effect
daarvan kan zowel positief (geleiding van de ruimtelijke structuur) als negatief (rigide, weinig
flexibel) uitwerken.

2.1.6 ruimtelijke schets, groslijst, investeringskosten en performance
De ruimtelijke schets betreft een kaartbeeld waarop de netwerken zijn ingetekend, inclusief de
belangrijkste objecten als overslagcentra.
De groslijst geeft een overzicht van netwerkelementen, in termen van aantallen terminals,
aantal kilometers buisleiding (per diameter) etc.
De performance geeft de vervoer- en verkeersprestatie van het systeem weer.

2.2 Algemene randvoorwaarden en uitgangspunten

Het onderzoek heeft betrekking op een globaal ontwerp. Dit maakt het onmogelijk rekening te
houden met allerlei aspecten die bij een uiteindelijke uitvoering wel degelijk van belang zijn.
Genoemd kunnen worden:
• planologisch instrumentarium inclusief de bijbehorende procedures (bestemmingsplannen,

streekplannen, rijksnota’s (nota ruimtelijke ordening, milieubeleidsplan, structuurschema’s
verkeer en vervoer, buisleidingen, energievoorziening)).

• natuurlijke omstandigheden, zoals grondgesteldheid, grondwaterstand en grondwater-
stromen.

• specifiek lokale omstandigheden, zoals lokale infrastructuur, bebouwing en eventueel
verontreinigde grond.

                                                     
4 Bedacht moet worden dat een ondergronds systeem niet alleen op basis van distributiekosten zal
worden geïntroduceerd. Indien door een ondergronds systeem de maatschappelijke kosten van vervoer
drastisch kunnen worden verminderd (geluidshinder, fysieke hinder, onveiligheid, emissies), zullen
hogere distributiekosten in sommige gevallen worden geaccepteerd. Niet altijd zullen dergelijke
‘maatschappelijke winsten’ (kunnen) worden vertaald naar economische voordelen.
5 Vergelijk met railinfrastructuur, waar de toegangspunten (stations, terminals) ook structurerend
werken t.o.v. de ruimtelijke ordening.
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Het zij vermeld dat ondanks het feit dat met het bovenstaande geen rekening is gehouden, de
genoemde factoren bij een daadwerkelijke uitvoering tot extra doorlooptijd en ook extra kosten
kunnen leiden.
Overigens is bij het ontwerp wel getracht rekening te houden met de intenties die ten grond-
slag liggen aan de verschillende factoren.

2.3 Overwegingen bij het ontwerp

2.3.1 netwerkstructuur
De structuur of vorm van een netwerk bepaalt in hoge mate de gebruiksmogelijkheden en
kwaliteit van het vervoersysteem.
De belangrijkste, deels tegengestelde, ontwerpuitgangspunten voor het netwerkontwerp zijn:
• streven naar maximale bundeling van vervoerstromen;
• streven naar minimale omwegfactoren binnen het systeem;
• streven naar minimaliseren toegangspunten-dichtheid;
• streven naar minimale voor- en natransportafstanden (maximale toegankelijkheid).

Het streven naar maximale bundeling van vervoerstromen komt neer op het trachten zo veel
mogelijk te vervoeren over zo min mogelijk infrastructuur. Dit ‘maatschappelijke’ uitgangspunt
heeft als achtergrond het minimaliseren van investeringen, ruimtegebruik en aantasting van
de leefomgeving.
Dit streven staat in wezen haaks op het streven naar minimaliseren van de omwegfactoren
binnen het systeem, een streven dat voortkomt uit de gebruikseisen aan het systeem. Het
belang van de omwegfactoren hangt wel af van de relatie tussen ‘voertuigsnelheid’ en ge-
wenste ‘systeemsnelheid’. Indien de maximaal toegestane voertuigsnelheid hoog is en de
vereiste systeemsnelheid in vergelijking daarmee laag, zijn omwegfactoren vanuit gebruiks-
oogpunt niet zo belangrijk (vgl. telecommunicatie: door de zeer hoge snelheid van electro-
magnetische signalen, doet de omweg er niet zo toe). Vanuit het oogpunt van efficiënt capa-
citeitsgebruik kunnen omwegen wel van belang zijn - grotere omwegen leiden immers tot een
groter (langduriger) beslag op infra-capaciteit.
Bij de volgende twee uitgangspunten is sprake van een soortgelijk dilemma als hierboven
beschreven.
Een minimalisatie van toegangspuntendichtheid drukt de investeringskosten, het ruimtege-
bruik en de aantasting van de leefomgeving en leidt, in ieder geval bij traditionele systemen,
doorgaans tot een betere ‘systeemperformance’ (doorstromingssnelheid en capaciteit). Daar
staat tegenover dat een minimalisatie van voor- en natransportafstanden juist leidt tot een
wens tot een hogere dichtheid van toegangspunten.
Het ontwerpen van netwerken komt neer op het vinden van een balans tussen deze tegen-
strijdige uitgangspunten.

Aanvullende uitgangspunten zijn:
• voldoende kwaliteit;
• voldoende capaciteit;
• voldoende robuustheid.
Kwaliteit wordt in relatie tot goederenvervoer vooral uitgedrukt in termen van overkomstduur
(‘snelheid’), contactfrequentie en betrouwbaarheid. De term ‘voldoende’ is normatief - veron-
dersteld wordt dat een systeem dat een gelijke of betere snelheid en betrouwbaarheid biedt
als het huidige systeem, een voldoende kwaliteit biedt. De kwaliteit heeft betrekking op de
gebruiker van het systeem, of het vervoerde object.
Capaciteit is een systeemeigenschap; voldoende capaciteit wil zeggen dat het systeem in
staat is de te verwachten vervoerstroom met een voldoende kwaliteit te vervoeren. Ook dit is
normatief en ook hier is het aangenomen ijkpunt het huidige wegvervoersysteem. De sys-
teemcapaciteit is afhankelijk van de capaciteit van de lijn-infrastructuur (de buizen) en van de
toegangspunten (WDW’s, LSP’s).
Ook robuustheid is een systeemeigenschap, te vertalen als de mogelijkheid van het systeem
om ernstige verstoringen (calamiteiten) op te vangen. In concreto houdt dit in dat het vervoer-
systeem in staat moet zijn om in geval van calamiteiten toch te kunnen blijven functioneren op
een acceptabel kwaliteitsniveau. Dit kwaliteitsniveau mag lager zijn dan het kwaliteitsniveau
onder normale omstandigheden (een calamiteit is een tijdelijke situatie). Ook dit is weer een
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normatieve voorwaarde die bovendien zeer moeilijk in harde voorwaarden is te vertalen.
Immers: tegen welke calamiteiten moet het systeem nog bestand zijn en wanneer kan men
nog spreken van een systeem dat ‘functioneert’? Daarom wordt het begrip ‘robuustheid’ in dit
onderzoek vertaalt in twee praktische uitgangspunten:
• iedere terminal moet via minimaal twee grotendeels onafhankelijke routes kunnen worden

bereikt;
• ieder deelnetwerk dient via minimaal twee terminals (of logistieke parken) ontsloten te zijn.

2.3.2 tracering en diepteligging
Bij het ontwerp van de netwerken wordt uitgegaan van de veronderstelling dat inpassingspro-
blemen bij ondergrondse infrastructuur relatief gering zijn, hoewel dat in de praktijk nog wel
eens tegen zou kunnen vallen.
Bij diepgelegen tunnels (bovenkant tunnel meer dan ca. 5 meter onder maaiveld) is de priori-
tering bij tracékeuze als volgt:
1. meest directe route (rechte lijn tracé) tussen terminals of knooppunten (splitsingen e.d.);
2. dwangpunten (ook in ondergrond);
3. technische eisen van vervoersysteem.
Het bovenstaande moet als volgt gelezen worden: eerst worden rechte lijnen getrokken tus-
sen vastgestelde punten van het vervoersysteem (deze punten zijn terminals en andere
belangrijke elementen). Vervolgens wordt bekeken waar deze rechte lijnen belangrijke objec-
ten of gebieden doorsnijden, waardoor aanpassing van het tracé noodzakelijk is. Daarbij wordt
ook gelet op ondergrondse objecten (voor zover de aanwezigheid daarvan bekend is), zoals in
geval van leidingenstraten. Tenslotte wordt bekeken waar om technische redenen aanpassin-
gen noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld om minimale boogstralen, maximale hellingpercentages en
de vereiste top- en voetbogen te realiseren. Impliciet is overigens aangenomen dat tracering
gelijk opgaat met diepteligging (tracering in drie dimensies), waarbij uitgegaan wordt van een
gewenste diepteligging.

Bij ondiep gelegen tunnels is de aanpak als volgt:
1. meest directe route (rechte lijn tracé) tussen terminals of knooppunten (splitsingen e.d.);
2. volgen van reeds aanwezige infrastructuur op maaiveldniveau;
3. dwangpunten (ook in ondergrond);
4. technische eisen van vervoersysteem.
De methode lijkt op die van diepgelegen tunnels, met een belangrijk extra punt, namelijk het
volgen van de tracering van infrastructuur op maaiveldniveau. Dit is gedaan om te voorkomen
dat ondergrondse tunnels funderingen van gebouwen raken of toekomstige ontwikkelingen
hinderen. Bovendien heeft het zoveel mogelijk traceren onder bestaande infrastructuur voor-
delen in relatie tot verwerving6.

Voordeel nadeel
ondiepe tunnel gebruik maken van openbare

grond (weinig verwervingen)
tracering minder ‘vrij’
(grotere omwegen)

relatief goedkope terminals
(klein hoogteverschil)

dure open-bouwput
bouwmethode

diepe tunnel vrijere tracering minder omwegen
relatief goedkope boortunnels dure terminals

(hoogteverschil)
Tabel 2.3-1: voor- en nadelen van diepe versus ondiepe tunnels

2.3.3 vervoertechniek
In principe zijn de volgende vier vervoersystemen mogelijk:
• lopende band;
• zelfaangedreven eenheden;
• trekkende eenheden;
• getrokken eenheden.
Van het lopende bandsysteem is aangenomen dat dit alleen een optie is bij de kleinere buisdi-
ameters.
                                                     
6 Waaronder wordt verstaan: aankoop, onteigening, verkrijging na expiratie, erfpacht e.d.
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Zelfaangedreven eenheden zijn voertuigen die zijn voorzien van een eigen voortbewegings-
(motor) en besturings/geleidingssysteem. Naar gelang de buisdiameter, zijn de specificaties
van de voertuigen verschillend - afmetingen, voertuiggewicht en ook motorvermogen, ener-
giegebruik en dergelijke.
In de buizen kunnen ook ‘treinen’ rijden, waarbij de treinen bestaan uit een trekkend voertuig
dat voorzien is van het voortbewegings- en besturings/geleidingssysteem maar geen lading
draagt en een aantal getrokken eenheden. Deze dragen de lading. Ook hier variëren de
specificaties naar gelang de tunneldoorsnede.
Eventueel kunnen eenheden getrokken worden door voorzieningen in de infrastructuur zoals
ketting- of kabelbanen. De getrokken eenheden zijn dan slechts voorzien van een koppelings-
mechanisme, de voortbeweging en geleiding worden verzorgd door het ketting- of kabel-
systeem.
Nieuwe technologieën zoals voortbeweging door lineaire inductiemotoren worden onder-
gebracht bij ‘zelfaangedreven eenheden’ indien grote delen van de techniek in het voertuig zijn
opgenomen of bij ‘getrokken eenheden’ indien de belangrijkste delen van de techniek zijn
opgenomen in de infrastructuur.

2.3.4 tunneldoorsnede
Vooralsnog wordt uitgegaan van twee mogelijke, inwendige, tunneldoorsneden:
• buis Ø 1,20 m;
• buis Ø 2,20 m;
Kleine buisdiameters bieden de mogelijkheid om een fijnmazig netwerk met veel aansluitpun-
ten te realiseren. De kleinste diameters zullen zeker niet worden toegepast voor langere-
afstand systemen buiten de stad. Dit vanwege de beperkte capaciteit, maar ook vanwege de
slechte toegankelijkheid in geval van calamiteiten.
Grotere tunneldoorsneden (d.w.z. groter dan 3 meter) zullen daarentegen juist niet worden
gebruikt voor een (fijnmazig) systeem bínnen de stad, dit vanwege de te verwachten proble-
men bij aanleg en de overcapaciteit die met dergelijke doorsnedes gerealiseerd zou worden.
Grote tunneldiameters zouden leiden tot een te beperkte penetratiegraad.

2.3.5 exploitatievorm
Voor dit globale ontwerp is de exploitatievorm van het buisleidingensysteem niet zo heel
belangrijk. Niettemin worden ten aanzien van de exploitatie de volgende aannamen gedaan:
• centrale verkeersregulering en individuele besturing van voertuigen in buisleidingen;
• decentrale besturing laden en lossen van voertuigen;
• private exploitatie bovengronds deel grotere uitwisselingspunten (‘logistieke parken’);
• minimaal twee concurrerende overslagcentra per stedelijk gebied.
De centrale besturing houdt in dat ten alle tijden een optimale capaciteitsbenutting kan worden
nagestreefd en dat in de buisleidingen bijvoorbeeld geen congestie ontstaat (eventuele over-
schrijdingen van de capaciteit worden opgevangen in de uitwisselingspunten). Dit laat onverlet
dat er verschillende exploitanten kunnen zijn, de aansturing van het geheel vindt echter cen-
traal of onder vooraf vastgestelde condities (dienstregeling) plaats. Deze situatie is te vergelij-
ken met de (toekomstige) exploitatie van het spoornet.
De decentrale besturing van de afhandeling van de voertuigen houdt in dat de verlader, ont-
vanger of vervoerder zèlf verantwoordelijk is voor het laden en lossen van de voertuigen. Deze
afhandeling mag echter niet ten koste gaan van de capaciteit van het hoofdsysteem en zal
dus plaatsvinden op ‘zijsporen’. De verlader/ontvanger of vervoerder is in principe vrij om zelf
de opstelcapaciteit van deze terminal en de verblijfstijd van de voertuigen te bepalen. Bij de
berekeningen is uitgegaan van gemiddelden - bij een hogere ‘gebruikstijd’ van voertuigen lijkt
het vanzelfsprekend de gebruiker de extra kosten door te berekenen. Dit kan in de praktijk
betekenen dat er méér voertuigen in het systeem zijn opgenomen dan strikt noodzakelijk zou
zijn.
De private exploitatie van het bovengrondse deel van de uitwisselingspunten houdt in dat de
benodigde ruimte theoretisch kleiner zal zijn dan de ruimte die in de praktijk nodig zal zijn om
alle ondernemers een plaatsje te bieden. Niettemin is alleen met het theoretisch ruimtegebruik
rekening gehouden.
Bij het ontwerp van de systemen wordt rekening gehouden met minimaal twee concurrerende
overslagcentra per stedelijk gebied, dit onder de voorwaarde van het onder het eerste punt
gestelde (centrale besturing van voertuigbewegingen). Deze concurrentie maakt het mogelijk
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dat verladers, vervoerders en/of ontvangers kunnen kiezen tussen minimaal twee dienstverle-
ners. Bovendien wordt het systeem minder gevoelig voor storingen.

2.4 Uitwerking concepten

De resultaten uit de goederenstroomanalyse (NEA, 1998) zijn niet rechtstreeks toe te passen
in de ruimtelijke concepten. Om deze reden is een vertaalslag tussen gevoegd.

2.4.1 Bepaling vervoeromvang

NEA: geschiktheid voor buisleidingtransport
Op basis van goedereneigenschappen (en alleen op basis daarvan) heeft NEA bepaald welk
deel van de goederen in principe geschikt zijn voor buisleidingtransport. Daarbij zijn drie
categorieën onderscheiden: C1, C2 en C3. Helaas zijn de gegevens voor de categorieën
beschikbaar op verschillend abstractieniveaus, en kunnen ze dus niet goed vergeleken wor-
den.

type goed gebied omschrijving beschikbare info stromen
C1 consumentengoederen gemeentes 4

steden
intra gemeente
in/uit overig verkeersgebied (per gem.)
in/uit overig NL
in/uit buitenland

C2 consumentengoederen verkeersgebieden
van de Randstad
(als één gebied!)

intra vkgebied
intra Randstad (totaal, ex. intra vk-geb)
in/uit overig NL, voor hele Randstad
samen
in/uit buiten: voor hele Randstad samen

C3 consumentengoederen
+ standaard laad-
eenheden. (SLE)

verkeersgebieden
in Nederland

intra verkeersgebieden
inter verkeersgebieden (dus ook NL)
geen buitenland

Tabel 2.4-1: informatiebeschikbaarheid

C1 en C2 verschillen dus alleen ten aanzien van het gebied waarop ze betrekking hebben: C1
is een deelverzameling van C2.
C3 omvat behalve een ander (groter) gebied óók andere goederen (namelijk die in SLE) -
deze zijn niet opgenomen in C1 of C2. Aangenomen is dat C2 (en dus C1) gezien kunnen
worden als een deelverzameling van C3.

Concept B4: solitaire stad
Concept B4 is uitgewerkt voor Utrecht als een ondergronds buisleidingsysteem voor con-
sumptiegoederen (C1). Nagenoeg de totale vervoersvolume voor Utrecht (C1) is toegedeeld
aan het lokale netwerk.

NEA-groep: alleen C1

problemen:
Methodisch: de toedeling naar bestemmingen in de stad
Inhoudelijk: er is geen sprake van ‘keuze’ voor OT, alles moet erin. Niet duidelijk is of alle
goederen werkelijk bedoeld zijn voor de consumptie.

werkwijze:
• alle intra-stedelijk vervoer (van C1) gaat in OT;
• alle inkomend vervoer wordt overgeslagen en wordt binnen de stad in OT gestopt;
• alle uitgaand vervoer komt uit OT en wordt aan de rand van de stad overgeslagen naar

andere modaliteiten.
Dus: alle C1 goederen binnen de stad gaan via OT.
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Concept B5: 4 Randsteden
Concept B5 is uitgewerkt als een ondergronds buisleidingsysteem in de vier steden voor
consumptiegoederen met een verbindend netwerk tussen de steden. Het vervoersvolume in,
van en naar de vier grote steden (C1) is toegedeeld aan het lokale netwerk. Voor het verbin-
dende netwerk zijn enkel het vervoersvolume binnen de Randstad gehanteerd (C2, excl.
overig Nederland en buitenland).

NEA-groep: C1 binnen de steden, C2 daarbuiten.

problemen:
lokaal: als B4
interlokaal: Methodisch: er wordt in het NEA-materiaal geen onderscheid gemaakt tussen de

verschillende verkeersgebieden binnen de Randstad, er is dus geen ‘H-B matrix
beschikbaar’.
Inhoudelijk: aangenomen is dat 50% van de inter-Randstad-verkeersgebieden
stromen in de interlokale netwerken zitten, en geen van de inkomende of uit-
gaande stromen. De 50% is gebaseerd op de veronderstelling dat 50% van de
stromen binnen de Randstad tussen de vier grote steden plaatsvinden.

werkwijze:
lokaal: als B4
interlokaal:
• 50% van de stromen tussen de verkeersgebieden van de Randstad gaan in het verbin-

dende net; de H-B matrix voor het vervoer tussen die verkeersgebieden van de Randstad
is zelf geschat;

• geen van de inkomende of uitgaande stromen gaan in het verbindende net (dus stromen
van/naar overig NL en buitenland);

• geen van de lokale stromen (intra-verkeersgebied stromen) komen in het verbindende net.

Concept B7: 4 Randsteden + (industriegebieden)
Concept B7 is vergelijkbaar met B5 met het verschil dat hier ook het vervoer vanuit overig
Nederland naar de Randstad wordt meegenomen.

NEA-groep: C1 binnen de steden, C2 daarbuiten.

problemen:
lokaal: als B4
interlokaal: Methodisch: er wordt in het NEA-materiaal geen onderscheid gemaakt tussen de

verschillende verkeersgebieden binnen de Randstad, er is dus geen ‘H-B matrix
beschikbaar’.
Inhoudelijk: aangenomen is dat 50% van de inter-Randstad-verkeersgebieden
stromen in de interlokale netwerken zitten én 10% van de inkomende en uit-
gaande stromen vanuit/naar overig Nederland; geen van de inkomende of uit-
gaande stromen op internationaal mniveau komen in het verbindende net.
Omdat verwacht mag worden dat door het ontsluiten van de belangrijke bedrij-
venvestigingsplaatsen praktisch de hele Randstad ontsloten wordt met hetzij het
lokale, hetzij een verbindend net, is aangenomen dat 10% vervoer van/naar de
rest van Nederland via het netwerk verloopt. Een uitzondering is gemaakt voor
het internationale vervoer, omdat het hier veelal zal gaan om grootschalige leve-
ringen aan/van bedrijven. Dit houdt wel een verwaarlozing in van het vervoer van
goederen bestemd voor stedelijke gebieden over het verbindende netwerk.
(reden: daarvoor is gewoon geen goede H-B matrix te maken op basis van het
beschikbare materiaal).

werkwijze:
lokaal: als B4
interlokaal:
• 50% stromen tussen de verkeersgebieden van de Randstad gaan in het verbindende net;
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• 10% van de inkomende of uitgaande stromen van/naar overig Nederland gaan in het
verbindende net;

• geen van de inkomende of uitgaande stromen van/naar het buitenland gaan in het verbin-
dende net;

• geen van de lokale stromen (intra-verkeersgebied stromen) komen in het verbindende net.

Concept B8: Nederland (14 knooppuntennet)
Concept B8 heeft betrekking op een landelijk systeem. Hierbij is uitgegaan van gestandaardi-
seerde laadeenheden (C3). Het internationale aan- en afvoer is er niet bij opgenomen. Con-
cept B8 is in vier modellen uitgewerkt, namelijk een model met vier steden met een buislei-
dingsysteem en een verbindend netwerk, een model met zes steden, een model met 8 steden
en een model met 14 steden. Ten aanzien van de toedeling van het vervoersvolume aan het
netwerk is een extra stap tussengevoegd. Bij elk model is voor een knooppunt een verzor-
gingsgebied gedefinieerd. Afhankelijk van de ligging in het verzorgingsgebied is een percen-
tage geschat van het vervoersvolume dat aan het netwerk wordt toegedeeld.

NEA-groep: C3 voor hele studiegebied (!)

problemen:
lokaal: De verkeersgebieden, zoals gebruikt bij C3, zijn anders dan de gemeentes uit

groep C1; bovendien is de samenstelling van de stroom anders (uitgebreid tot
SLE’s die minder snel in lokaal OT zullen gaan).

interlokaal: Het C3-pakket bevat verschillende typen goederen die niet met even grote waar-
schijnlijkheid in het verbindende net komen. Het gebied waar C3 betrekking op
heeft is ook niet in zijn geheel op het verbindende net aangesloten (dan zou dit
net veel te groot worden), maar via 14 ‘knooppunten’; verderweggelegen ver-
keersgebieden zullen dan naar verwachting minder gebruik gaan maken van het
verbindende net.

Het buitenland is in de NEA-cijfers niet opgenomen.

werkwijze:
Vastgesteld zijn 14 knooppunten (zijnde een verkeersgebied of een combinatie ter grootte van
een stad). Die knooppunten hebben ieder een lokaal OT net en zijn toegerust met één of
meer toegangspunten tot het verbindende net.
Op grond van logistieke (zendinggrootte) en geografische (ligging t.o.v. WDW) is
aangenomen dat 90% van de geadresseerde en 90% van de verzonden goederen in een
stedelijk gebied geschikt zijn voor OT (% t.o.v. C3).
De 35 aanvullende verkeersgebieden zijn als ‘regio’ toegewezen aan de knooppunten; aange-
nomen is dat een deel van het vervoer uit die verkeersgebieden afgewikkeld zal worden over
de verbindende en evt. lokale netten.
Weer op grond van logistieke en geografische redenen is aangenomen dat 50% van de ge-
adresseerde en 50% van de verzonden goederen OT/verbindingsnet geschikt zijn (% t.o.v.
C3).
De overige 5 verkeersgebieden liggen op relatief grote afstand van de knooppunten en zijn als
‘achterland’ toegewezen aan de knooppunten. Slechts een gering deel van het vervoer uit
deze gebieden zal via het OT net kunnen lopen: 10% van de geadresseerde en 10% van de
verzonden goederen.
De genoemde percentages zijn onafhankelijk van elkaar verondersteld, hetgeen waarschijnlijk
een lichte onderschatting van de OT/verbindingsnet geschikte stromen inhoudt.

lokaal:
In het lokale netwerk komen we tegen:
• goederen met een herkomst èn bestemming in een ‘knooppunt’ (met een lokaal net),

waarbij 90% x 90% = 81% van die intra-stroom vervoerd zal worden via het lokale OT
systeem;

• goederen met een herkomst/bestemming in een ‘regio’ en in een ‘knooppunt’, waarbij 50%
x 90% = 45% van de betreffende stroom wordt toegedeeld aan het lokale OT en het ver-
bindende net;
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• goederen met een herkomst/bestemming in een ‘achterland’ en in een ‘knooppunt’, waarbij
10% x 90% = 9% van de betreffende stroom wordt toegedeeld aan het lokale OT en het
verbindende net.

Overigens zijn de stromen van/naar en binnen de knooppunten Utrecht en Eindhoven gecorri-
geerd voor het feit dat het knooppunt (zeg de gemeente) kleiner is dan het verkeersgebied
waarop de data zijn gebaseerd.

interlokaal:
• goederen met een herkomst en bestemming in een ‘regio’, waarbij 50% x 50% = 25% van

de betreffende stroom vervoerd zal worden via het verbindende net;
• goederen met een herkomst/bestemming in een ‘regio’ en in een ‘achterland’, waarbij 50%

x 10% = 5% van de betreffende stroom wordt toegedeeld aan het verbindende net;
• goederen met een herkomst en bestemming in een ‘achterland’ , waarbij 10% x 10% = 1%

van de betreffende stroom wordt toegedeeld aan het verbindende net.

In tabel:
 bestemming >

v herkomst
knooppunt
lokaal(90%) regio (50%) achterland (10%)

lokaal (90%) 81% 45% 9%
regionaal (50%) 45% 25% 5%
achterland (10%) 9% 5% 1%
gearceerd = komt op lokale netten

Tabel 2.4-2: Percentage OT per type verkeersgebied

2.4.2 overzicht methode
De volgende tabel geeft een overzicht van het gebruik van de vervoersgegevens voor 2010 en
2020 voor de geselecteerde ruimtelijke concepten.

concept: B4 B5 B7 B8
omschrijving: solitaire stad Randstad Randstad +

bedrijvengebieden
Nederland
14 knopen

databron NEA
lokaal C1 C1 C1 C3
interlokaal - C2 C2 C3
H-B matrix (zoals gegeven)
abstractieniveau gemeente Randstad Randstad verkeersgebied
buitenland ja ja (aggr.

Randstad)
ja (aggr. Randstad) nee

overig NL ja ja (aggr.
Randstad)

ja (aggr. Randstad) n.v.t.

overig vkgebied ja n.v.t. n.v.t. n.v.t.
H-B niveau (zoals gebruikt)
abstractieniveau gemeente Randstad Randstad verkeersgebied
lokaal net
H/B binnen knoop 100% 100% 100% 81%
H/B in regio 100% 100% binnen RS 100% binnen RS 45%
H/B in achterland - - - 9%
H/B in Nederland 100% 100% 100% n.v.t.
H/B in buitenland 100% 100% 100% - (onbekend)
verbindend net
H/B tussen knoop - - (valt onder regio) - (valt binnen regio) toedeling *
H/B in regio - 50% binnen RS 50% binnen RS toedeling *
H/B in achterland - - - toedeling *
H/B in Nederland - 0% 10% in/uit RS toedeling *
H/B in buitenland - 0% 0% - (onbekend)
* omvang relaties volgens percentages voorgaande tabel

Tabel 2.4-3: Percentage OT zoals is toegepast bij het bepalen van de vervoersvolu-
mes in de berekening
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3. BUISLEIDINGENTRANSPORT IN ÉÉN VAN DE STEDEN VAN DE
RANDSTAD (B4)

3.1 Beschrijving systeem

Ruimtelijk concept B4 heeft betrekking op buisleidingtransport in één van de vier grote steden
van de Randstad. Als voorbeeldstad is gekozen voor de stad Utrecht.

Het systeem voor een stad heeft de functie de distributie van consumptiegoederen (categorie,
C2, NEA, 1998) over de verschillende bestemmingen in de betreffende stad. Het betreffen
inkomende stromen, als ook interne en uitgaande stromen. Uitgangspunt is dat de OT-ge-
schikte goederen gebruik maken van het ondergrondse netwerk voor dat deel van de ver-
plaatsing die in de stad plaatsvindt. Bij de inkomende en uitgaande stromen vindt dus ontkop-
peling plaats van het intrastedelijke en het interstedelijke deel van de verplaatsing. De ont-
koppeling vindt plaats op een centraal punt, aangeduid met de term Logistiek Stadspark (zie
Brouwer e.a., 1997). Het Logistiek Stadspark (LSP) is een multimodaal overslagpunt met
toegang tot weg of rail en het ondergrondse netwerk.
Het ondergrondse transportnetwerk is georganiseerd in lussen en biedt aansluiting in de vorm
van laad- en losterminals nabij de lokale herkomst of bestemming van de goederen. Deze
laad- en losterminals worden aangeduid met het begrip wijkverdeelcentra of WDW
(Wijkdistributiewinkel, zie Brouwer e.a., 1997) en zijn gelegen nabij belangrijke concentraties
van bestemmingen en herkomsten van goederenstromen, zoals bedrijventerreinen en winkel-
centra. Het WDW kan een centraal punt zijn in een winkelcentrum, maar kan ook een combi-
natie van kleinere overslagpunten in winkels in een winkelcentrum vormen.

LSP

WDW

Weg, rail of
binnenvaart

Het LSP vormt een concentratiepunt van logistieke activiteiten. De overslagterminals vormen
dus slechts een deel van de voorzieningen op dit terrein. Door concentratie van logistieke
activiteiten die al of niet relatie hebben met het ondergronds transportsysteem vindt optimale
benutting plaats van de vervoersvoorzieningen (waaronder de voorzieningen voor onder-
gronds transport) en is bundeling van goederenstromen mogelijk.
Het ondergronds transport vindt plaats met behulp van individuele, elektrisch voortgedreven
voertuigen voor pallets. De maten sluiten aan bij een buisdiameter van ongeveer 2,2 meter.
De pallets worden per bestemming geladen (bestemmingszuiver). Een dergelijk voertuig heeft
tijdens de rit slechts één bestemming.
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3.2 Vervoersproces

3.2.1 vervoerproces in Utrecht
fabriek, importeur
groothandel, …

LSPdirect
wegvervoer

buisleiding
binnen stad

WDW

bestemming

Figuur 3.2-1: vervoerproces bij buisleidingvervoer binnen één grote stad in de Rand-
stad (Utrecht)

De volgende goederenstromen zijn relevant:
• inkomende goederenstromen met een bestemming in de stad, met name winkelconcentra-

ties;
• inkomende goederenstromen met als bestemming bedrijven, zoals kleinschalige industrie,

distributiecentra of groothandel, bij voorkeur gevestigd op bedrijventerreinen;
• interne goederenstromen tussen lokaal gevestigde distributiecentra of groothandel en

winkels;
• uitgaande goederenstromen, vanaf voornamelijk bedrijventerreinen.
De inkomende goederen worden over de weg of per rail aangevoerd en bij het LSP overge-
slagen. Mogelijk zal dit LSP reeds een natuurlijk ontkoppelpunt gaan vormen indien daar
distributiecentra of overslagcentra van de groothandel of detailhandel worden gevestigd.
Vanuit het LSP zal het intrastedelijke deel van de verplaatsing met het ondergrondse trans-
portsysteem plaatsvinden naar de dichtst bij de bestemming gelegen WDW.

3.2.2 bepaling vervoerstromen
Bij de bepaling van de vervoerstromen van, naar en binnen de stad is de volgende methode
gehanteerd (zie figuur 3.2-2):
1. De omvang van het voor ondergronds-transport geschikte vervoer van, naar en in de stad

Utrecht bedraagt 3,2 miljoen ton per jaar in 2010 en 3,9 miljoen ton per jaar in 2020 [bron:
NEA, 1998]. Daarvan is 9,4% intra-Utrecht vervoer, 12,5% gerelateerd aan het (overige)
verkeersgebied, 65% gerelateerd aan de rest van Nederland en heeft 13,2% betrekking op
internationaal vervoer (aan en afvoer zijn hierbij steeds samengenomen; [bron: NEA,
1998]).

2. Vastgesteld wordt welk deel van de stromen via de LSP’s gaat lopen: dat is alle OT-ge-
schikte aan- en afvoer vanuit het overige verkeersgebied, Nederland en het buitenland. Op
basis van de vervoerstromen en infrastructurele kenmerken (bij voorkeur een kruising
weg/spoorlijn) zijn drie LSP-locaties aangenomen: Lage Weide, Lunetten en Oudenrijn
(deze laatste is unimodaal). Voor de drie LSP’s is een verzorgingsgebied bepaald, op basis
van de onderlinge afstanden tussen de LSP’s - het stadscentrum valt daarbij onder het ver-
zorgingsgebied van alle LSP’s. Na de bepaling van de omvang van de vervoerstromen in
de stappen 4d en 5d wordt de omvang van de stromen van en naar de LSP’s bepaald (2c).
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Figuur 3.2-2: bepaling vervoerstromen

3. Op basis van enkele grove aannamen is een verdeling over verschillende typen herkom-
sten/bestemmingen in Utrecht gemaakt. De interne stromen gaan allemaal van bedrijven-
terreinen naar winkels (geen retourstromen, geen inter-bedrijven stromen). De aanvoer
vanuit het overige verkeersgebied gaat allemaal naar winkels (dus niet naar bedrijven); alle
afvoer is afkomstig van bedrijven (niets van winkels). De aanvoer vanuit overig Nederland
is half om half verdeeld over bedrijven en winkels, de afvoer komt weer helemaal voor re-
kening van bedrijven. De aan- en afvoer naar het buitenland komt volledig voor rekening
van bedrijven.

4. De bepaling van de omvang van de vervoerstromen van en naar bedrijventerreinen is
gerelateerd aan de oppervlakte van deze bedrijventerreinen en het deel van de totale
stroom dat van of naar de bedrijventerreinen gaat (stap 3). Op basis van de oppervlakte
voor ieder individueel (4b) bedrijventerrein is een indicatie te geven van het aandeel in de
vervoerstromen (4c) en de absolute omvang van deze stromen (4d).

5. De bepaling van de omvang van vervoerstromen naar winkelcentra is eveneens gebaseerd
op de bruto verkoopoppervlakte van deze centra. Bekend is waar centra (nu) liggen en van
welk type ze zijn [Winkelkaart van D&P, 1997], aan de hand van het type is een inschatting
gemaakt van de verkoopvloeroppervlakte [bron Bolt, 1995]. Hierna verloopt de ‘toedeling’
analoog aan die voor bedrijventerreinen.

6. De methode resulteert in inzicht in de vervoerstromen.

3.3 Netwerk en vervoersysteem

3.3.1 netwerkstructuur in Utrecht
De netwerkopbouw verloopt als volgt:
• selecteren van de aan te sluiten stedelijke gebieden;
• selecteren van drie LSP-locaties (op mogelijke intermodale knooppunten, nabij belangrijke

industriegebieden, aan de rand van de stad Utrecht, nabij autosnelwegen);

1a. omvang totale
vervoerstroom

1b. opsplitsing
naar intra/inter

4a. bepaling
bedrijventerreinen

4b. bepaling oppervlak
bedrijventerreinen

5b. bepaling oppervlak
winkelcentra

5c. bepaling aandeel
stromen naar ieder

winkelcentrum

4c. bepaling aandeel
stromen van/naar ieder

bedrijventerrein

2b. bepaling locatie
 en verzorgingsgebied

LSP’s

4d. bepaling omvang
stromen van/naar ieder

bedrijventerrein

5d. bepaling omvang
stromen naar ieder

winkelcentrum

2c. bepaling omvang
stromen van/naar ieder

LSP

6. bepaling omvang
en richting

vervoerstromen

5a. bepalen
winkelcentra

2. bepalen aandeel
via LSP’s

3. bepalen aandeel
van/naar bedrijven en

naar winkelcentra
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• grofweg verdelen agglomeratie in drie verzorgingsgebieden (indeling op basis van afstan-
den tot LSP’s);

• bepalen locaties van WDW’s;
• bepaling benodigd aantal lussen. Als criterium geldt dat elke lus in het piekuur maximaal

belast mag zijn. Dit beperkt het aantal te verbinden WDW’s in één lus, waardoor vervol-
gens het aantal lussen is te berekenen.

• onderling verbinden WDW’s, volgens honingraat of ringlijn patronen (ringen van beperkte
lengte, ongeveer gelijke aantallen WDW’s per LSP, alle LSP’s met een verbinding naar het
centrum, onderling ‘doorkoppelen’ lussen in het stedelijke gebied.

Omdat getracht is voor- en natransportafstanden naar WDW’s te minimaliseren, heeft in
principe ieder als zodanig geïdentificeerd winkelcentrum of bedrijvengebied een (of meer)
eigen WDW’s gekregen. Daarmee is de dekking van de stad niet volledig, maar zijn wel alle
belangrijke bedrijven en winkelconcentraties voorzien van een (zeer) nabijgelegen WDW.
Uiteindelijk blijft de uiteindelijke tracering betrekkelijk arbitrair. Het ‘Utrecht netwerk’ kan als
volgt omschreven worden:
• Aansluiting van de gemeenten Utrecht, IJsselstein, Houten en Nieuwegein;
• 3 LSP’s (Lage Weide, Oudenrijn, Lunetten - waarbij Lage Weide en Lunetten in principe

geschikt zijn voor multimodaliteit);
• totaal 77 WDW’s (waarvan 37 voor winkelcentra, 34 voor bedrijventerreinen en 6 grotere

terminals voor bedrijventerreinen; totaal te zien als 83 ‘units’, 28 voor Lage Weide, 28 voor
Oudenrijn en 27 voor Lunetten);

• een totale netwerklengte van 123,3 kilometer (42,8 km voor LSP Lage Weide, 49,4 voor
LSP Oudenrijn (bedient ook Nieuwegein/IJsselstein) en 31,1 kilometer voor LSP Lunetten).

De WDW’s liggen op een onderlinge afstand van ongeveer een kilometer. De maximale af-
stand tot een WDW is dan vijfhonderd meter.
Het netwerk bestaat uit een aantal lussen die uitgaan van de verschillende LSP’s. De grotere
lussen zijn voorzien van ‘kortsluitschakels’. De lussen zijn bovendien met elkaar verbonden.
Ieder locatie is in principe vanuit ieder LSP te bedienen, maar de exploitatiesnelheid zal aan-
zienlijk groter zijn indien ‘service-gebieden’ worden ingesteld. Het centrumgebied van Utrecht
is door alle drie de LSP’s te bevoorraden. De LSP’s zijn via de lussen ook met elkaar verbon-
den, maar er is niet voorzien in specifieke verbindende schakels. In enkele gevallen is het
‘lusconcept’ verlaten en vervangen door een dubbele streng (Lage Weide en enkele andere
perifere bedrijvengebieden). Dit om de netwerklengte binnen de perken te houden.

LSP Lunetten

Utrecht

Houten

IJsselstein/Nieuwegein

LSP Lage Weide

LSP Oudenrijn

Figuur 3.3-1: ondergronds distributiesysteem in Utrecht
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3.3.2 vervoersysteem in Utrecht
Het vervoersysteem bestaat uit individueel aangedreven voertuigen voor transport van pallet-
eenheden. Elke zending krijgt een eigen voertuig (of meerdere voertuigen bij grotere zendin-
gen). Zendingen met dezelfde bestemming worden indien mogelijk gebundeld.
Het laadvermogen is geschat op 0,9 m3 of 280 kg oftewel 1 pallet. De capaciteit van een
verbinding wordt geschat op 1500 voertuigen per uur (Brouwer e.a., 1997). De voertuigen
kunnen in 20 seconden worden geladen en gelost (de totale verblijfstijd van een zending in
een terminal is uiteraard langer).

Bepaling van het aantal voertuigen is als volgt:
• het vaststellen van de relevante stromen op het piekmoment
• het bepalen van de piekdagfactor en de piekuurfactor
• het vaststellen van de maximale piekuurbelasting.
• het bereken van de gemiddelde cyclustijd.
• het vaststellen van het percentage voertuigen buiten gebruik.

Aangenomen is dat de piekbelasting bestaat uit de afvoer van goederen vanaf bedrijven-
terreinen en de aanvoer naar winkelcentra. De piekdagfactor, namelijk 1,62 is bepaald op
basis van gegevens over de verdeling van de bevoorrading over de week (AGV, 1990). De
piekuurfactor, namelijk 2,64 is bepaald op basis van gegevens over de verdeling van de
bevoorrading over de dag in gebieden waar geen venstertijden gelden (min. V en W, 1982).
Voorts is aangenomen dat 10 procent van de voertuigen in het piekuur buiten gebruik zijn. De
voertuigen maken voor elke zending een volledige cyclus. Het aantal benodigde voertuigen
wordt op basis van de voorgaande gegevens geschat op ruim 7800 voertuigen.

3.4 Logistieke veranderingen

Omdat buiten het stedelijke gebied van andere vervoerwijzen gebruik gemaakt wordt dan
binnen het stedelijke gebied, is er een overslag nodig in één van de drie Logistieke Stads
Parken. Via die LSP’s lopen ook alle goederenstromen (die geschikt zijn voor het onder-
grondse systeem), hetgeen belangrijke consequenties voor de logistieke structuur heeft.
Direct na de introductie van het systeem zal de overslag als ‘extra’ overslag gezien worden, op
den duur zullen vooral lokaal opererende bedrijven hun logistieke systeem kunnen omvormen
en logistieke ontkoppelpunten kunnen leggen in de LSP’s. Indien het systeem slechts in één
stad wordt geïntroduceerd, zal de meerderheid van de bedrijven geen ingrijpende wijzigingen
in de logistiek doorvoeren en zal de haalbaarheid van het systeem negatief beïnvloed worden.
Het buisleidingsysteem in de stad is gebaseerd op het vervoeren van pallets. Hoewel in prin-
cipe ook kleinere ladingen vervoerd kunnen worden, zullen tarieven gebaseerd zijn op pallet-
vervoer. Dit houdt in dat consolidatie van pakketjes tot palletniveau moet kunnen plaatsvinden
op of nabij de LSP’s. Behalve extra logistieke kosten (handelingen), brengt dit investeringen in
gebouwen en materieel met zich mee. Deze consolidatiehandelingen behoren strikt genomen
niet tot de buisleidingexploitatie7.
Van belang is nog wel de werkelijke ‘einddistributie’. In het huidige vervoersysteem worden
goederen tot in de winkels gebracht, in het nieuwe ondergrondse systeem zullen sommige
winkeliers hun goederen moeten ophalen bij het lokale verdeelcentrum (WDW) of worden de
goederen voor hun gebracht. Voor de ontvangers in de stad zullen de bedrijfsprocessen dus
ook anders gaan lopen.
Van belang is ook aandacht te besteden aan de retourstromen. In de berekening zijn deze
retourstromen (vanuit winkelgebieden) niet expliciet meegenomen in de veronderstelling dat
dit door de menging van ‘bedrijven’ en ‘winkels’ in OT-lussen in de uitkomsten gecorrigeerd
zal worden. De huidige ‘retourlogistiek’ moet echter aangepast worden om een efficiënt OT (of
ook een SDC-) systeem in te kunnen voeren. In bijlage 1.4 wordt hier uitgebreid op ingegaan.

3.5 Macro-economische en/of ruimtelijk economische effecten

Het investeringsniveau van een ondergronds distributiesysteem in een stad ligt hoog ten
opzichte van andere lokale investeringen. Het macro-economische effect kan, lokaal, groot
                                                     
7 Vergelijk met intercontinentaal containervervoer: de stuwadoor voegt containers samen op schepen,
maar bemoeit zich niet met het stuffen en strippen van containers.
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zijn. Omdat het systeem slechts in één stad wordt aangelegd en er onzekerheid is over de
uitvoerenden, blijven nationale macro-economisch effect alsmede het multiplier effect onzeker
(maar waarschijnlijk klein).
Binnen het distributiesysteem zullen kostenverschuivingen optreden van ‘transport binnen de
stad’ naar ‘overslag in het LSP’ en eventueel ‘natransport in de stad’. In concreto komt dit neer
op een lagere inzet van rijdend personeel en een grotere inzet van winkel- en magazijnperso-
neel.
Zeker omdat slechts één stad overgaat tot de introductie van het ondergrondse systeem, zal
het voor de meeste bedrijven nauwelijks zinvol zijn de logistieke keten aan te passen en zal er
dus sprake zijn van een ‘extra’ overslag in het LSP. Afhankelijk van de overige tarieven voor
het ondergrondse systeem, zou er sprake kunnen zijn van een kostenopdrijvend effect. De
hogere distributiekosten kunnen leiden tot iets hogere consumentenprijzen (het aandeel van
de distributiekosten in de totale kosten is gering) en daarmee tot een iets geringere omzet en
een verslechtering van de concurrentiepositie van de stad Utrecht. Daar staat tegenover dat
de logistiek van de bevoorrading wordt verbeterd (stiptere en voorspelbare aflevering van
goederen).
Al met al is de verwachting dat de macro-economische effecten gering zijn; de grootste in-
vloed gaat waarschijnlijk uit naar de effecten van de investeringen.

De positie van lokale vervoerders verandert, omdat een belangrijk deel van hun markt wordt
overgenomen door het ondergrondse systeem. Het synergie-effect dat uitgaat van een
(multimodaal) LSP kan leiden tot een aantrekkelijke locatie voor een vervoercentrum of logis-
tiek park (met bredere functie), een mogelijk pré voor de stad.

3.6 Ruimtelijke schets
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Figuur 3.6-1: ruimtelijke schets van ondergronds transportnetwerk in Utrecht



TRAIL Onderzoekschool, nr. 97/250, 4 mei 1998 21

3.7 Groslijst

 Aan de hand van de ruimtelijke schets is de groslijst samen te stellen. De methode wordt in
bijlage B4 toegelicht.

Omschrijving 2010 2020 eenheid
I. buis

buis Ø 1,20 m*1 0 0 km
buis Ø 2,20 m*1 123,3 123.3 km

II. terminals
Logistiek Nationaal Park (LNP) 0 0 -
Logistiek Regionaal Park (LRP) 0 0 -
Logistiek Stads Park (LSP) 3 3 -
Grote Wijk Verdeelcentra (GWV) 6 6 -
Kleine Wijk Verdeelcentrum (KWV) 71 71 -

III. kruisingen en doorsnijdingen *2
kruising waterwegen 13 13 -
overige kruisingen (rail+ASW) 11+14 11+14 -
stedelijk gebied 58 58 km
halfstedelijk/industrie gebied 28 28 km
landelijk gebied 38 38 km

IV. overige objecten
intermodale terminals (inter)nationaal 0 0 -
intermodale terminals regionaal 2 (bij LSP’s) 2 (bij LSP’s) -
remises/onderhoudswerkplaatsen*3,4 3 2 -
gebouwen t.b.v. energievoorziening*4 3 3 -
regelcentra*4 3 3 -

*1 inwendige diameter; onder buis wordt ook verstaan de eventueel benodigde ventilatieschachten, vluchtwegen
etc.; buizen tot en met Ø 2,20m enkele rijrichting;

*2 voor zover daar speciale aanpassingen t.a.v. buizen (b.v. diepteligging of constructie) noodzakelijk is; ‘overige
kruisingen’ betreffen kruisingen met spoor- en autosnelwegen

*3 inclusief opstelruimtes voor materieel en eventuele toegangspunten tot het systeem vanaf het maaiveld (t.b.v.
aflevering en onderhoud rollend materieel)

*4 gelijkgesteld aan aantal LSP’s; integratie is mogelijk verondersteld

Tabel 3.7-1: groslijst infrastructuur buisleidingen in één grote stad (Utrecht)

omschrijving 2010 2020 eenheid
I. voertuigen

zelf-aangedreven eenheden*1 7.821 9.634 vtg
speciale voertuigen*2 6 6 -

II. laadeenheden*3

eenheden voor buis Ø 1,20 m 0 0 -
eenheden voor buis Ø 2,20 m 7.821 9.634 eenheden

III. overslagmaterieel (p.m.)

*1 omvat eventueel ook voertuigen met lineaire inductieaandrijving
*2 t.b.v. onderhouds-, reparatie- en takelwerkzaamheden en calamiteiten, 2 per LSP
*3 alleen de eenheden in bezit van de buisleiding – exploitatiemaatschappij

Tabel 3.7-2: groslijst vervoersysteem buisleidingen in één grote stad (Utrecht)
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3.8 Performance

De vervoersprestatie betreft het aantal tonkilometers per jaar. De verkeersprestatie
(vtg.km/jaar) is inclusief leegrijden naar LSP.

omschrijving 2010 2020 eenheid
I. performance

vervoersvolume 2,9 3,9 mln ton/jaar
vervoersprestatie 22 28 mln tonkm/jaar
verkeersprestatie 159 196 mln vtg.km/jaar
gemiddelde piekverkeersbelasting 1225 1509 vtg/uur.verbinding
gemiddelde verpl.tijd (bij crossdocking) 29 29 minuten/eenheid
gemiddelde ritlengte 15,4 15.4 km/rit
gemiddelde buislengte per terminal 1,6 1.6 km/terminal
benutting terminals bij winkelcentra 16 19 procent
benutting terminals bij bedrijfsterr. 30 37 procent
benutting verbindingen 27 33 procent

Tabel 3.8-1: performance vervoersysteem buisleidingen in één grote stad (Utrecht)

In de piekuren bereiken de belastingen (in 2010 gemiddeld 1225 voertuigen per uur en 2020
1509 voertuigen per uur) op de lussen de capaciteit van de buisverbindingen (1500 voertuigen
per uur). Op deze uren heeft het systeem nauwelijks reserve.
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4. BUISLEIDINGENTRANSPORT BINNEN DE VIER STEDEN VAN DE
RANDSTAD (B5)

4.1 Beschrijving systeem

Het ruimtelijke concept gaat uit van een buisleidingtransportsysteem binnen de vier grote
steden van de Randstad, vergelijkbaar met het systeem dat voor Utrecht is beschreven. Het
buisleidingtransportsysteem is bedoeld voor het transport van consumptiegoederen (categorie
C2 bij de goederenstroomanalyse van NEA).
Voor het vervoer van, naar en vooral tussen de vier steden zijn de verschillende vervoer-
alternatieven: traditioneel wegvervoer, Combi-Road, railvervoer en buisleidingenvervoer.
Bij het traditionele wegvervoer worden goederen in Logistieke Stads Parken overgeslagen van
wegvoertuigen naar buisleiding-voertuigen (v.v.), maar vindt het transport buiten de steden
plaats via de weg. Daartoe wordt gebruik gemaakt van speciale vervoerdiensten.
Bij Combi-Road wordt met name het vervoer tussen de vier steden (en dus het vervoer tussen
de LSP’s van die steden) afgewikkeld via gespecialiseerde weginfrastructuur waar overheen
geautomatiseerde voertuigen rijden.
Bij railvervoer wordt grotendeels gebruik gemaakt van reeds aanwezige railinfrastructuur,
waarover aangepaste railvoertuigen rijden.
Bij het buisleidingenvervoer-systeem tenslotte verbindt een geheel nieuwe modaliteit de
verschillende LSP’s.
De goederen die naar de vier grote steden moeten worden gebracht, zullen deels, d.w.z. het
interregionale vervoersvolume binnen de Randstad, worden vervoerd via één van de hiervoor
genoemde verbindende netwerken. Toegang tot de stedelijke netwerken is enkel mogelijk via
de LSP’s bij de vier grote steden.

4.2 Vervoersproces

Het vervoerproces bij een ondergronds buisleidingensysteem in de vier grote steden ziet er
als volgt uit (figuur 4.2-1):

fabriek, importeur
groothandel, …

LSP
(bestemming)

LSP
(herkomst)

direct
wegvervoer

wegvervoer
Combi-Road
railvervoer

buis
(verbindend net)

buisleiding
binnen stad

WDW

bestemming

Figuur 4.2-1: vervoerproces bij buisleidingvervoer binnen de vier grote steden van de
Randstad en alternatieve vervoervormen tussen die steden
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Toelichting:
1. De omvang van het ondergronds-transport geschikte vervoer van, naar en in de Randstad

bedraagt 55 miljoen ton per jaar in 2010 en 70 miljoen ton per jaar in 2020 [bron: NEA,
1998].

2. Vervolgens is bepaald welk deel van de goederenstromen via het verbindend netwerk in de
Randstad zal gaan. Het deel dat binnen de verkeersgebieden (d.w.z. binnen de regio’s)
van de Randstad worden vervoerd zal niet via het verbindend netwerk gaan. Voor de ove-
rige stromen zijn percentages aangenomen, namelijk 50 procent van het vervoer tussen
verkeersgebieden binnen de Randstad, 0 procent van het vervoer van en naar overig
Nederland en 0 procent van de aan- en afvoer van en naar het buitenland. In totaal gaat
het om 6,2 miljoen ton in 2010 en 7,5 miljoen ton in 2020. De percentages zijn slechts aan-
namen. In principe moet onderscheid gemaakt worden tussen vervoer tussen de vier grote
steden en het vervoer tussen de overige delen van de Randstad. De beschikbare data la-
ten niet toe dit onderscheid te maken. Om deze reden is een percentage aangenomen.

3. Voor het lokaal ondergronds transport in de vier grote steden zijn de vervoersvolumes van
consumptiegoederen (C1) van NEA (1998) gebruikt. Er is daarbij geen verdeling over ver-
schillende typen herkomsten/bestemmingen gemaakt, zoals wel gedaan is voor Utrecht).

Goederen worden in principe aangeleverd bij het LSP dat het dichtst bij de plaats van lading
(herkomst) ligt. Vanuit een LSP worden goederen dus ook het LSP-verbindende netwerk
ingestuurd om bij het LSP van bestemming (dus bij het stedelijke gebied van bestemming) er
weer te worden uitgehaald.
Indien voor het LSP-verbindende netwerk gebruik wordt gemaakt van bovengrondse modali-
teiten, zoals wegvervoer, Combi-road of railvervoer, dan zijn extra overslaghandelingen nodig.
In het LSP worden daarmee verschillende functies fijnmazig. Goederen die uit de stad komen,
worden direct vanuit het LSP verder vervoerd of gaan eerst het LSP-verbindend netwerk in
naar een ander LSP. Goederen die via een LSP de stad ingaan zijn afkomstig uit de directe
omgeving en worden aangevoerd over het lokale wegennet, of zijn afkomstig uit de overige
delen van de Randstad en worden aangevoerd via het verbindend netwerk, of zijn afkomstig
van elders en worden over de weg aangevoerd.

stad in (ingaand) stad uit (uitgaand)
lokaal lokale wegennet > LSP > StOT StOT > LSP > wegennet
bovenlokaal wegennet > H-LSP >

verbindend netwerk >
B-LSP > StOT

StOT > H-LSP >
verbindend netwerk >
B-LSP > wegennet

H-LSP: herkomst LSP
B-LSP: bestemmings LSP
StOT: Stedelijk Ondergronds Transportsysteem

Tabel 4.2-1: transportketen bij OT in de vier steden van de Randstad

Het LSP-verbindend netwerk is enkel bedoeld voor de interregionale goederenstromen in de
Randstad.

4.3 Netwerken en vervoersystemen

In deze variant worden twee typen netwerken onderscheiden:
• de stedelijke, ondergrondse netwerken (in de vier grote steden);
• het verbindende netwerk.
Het verbindende netwerk kan worden gevormd door bovengrondse modaliteiten.
In principe zijn voor deze modaliteiten vier netwerkvormen mogelijk, welke in bijlage 3 worden
beschreven. In de praktijk lijken voor alle systemen ringvormige of directe netwerken het
meest aantrekkelijk.

4.3.1 wegennetwerk
Het wegennetwerk is wat betreft de verbindingen tussen de Randsteden als compleet op te
vatten, hoewel een min of meer rechtstreekse verbinding tussen Amsterdam en Rotterdam
ontbreekt.
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Amsterdam

snelwegennet

Den Haag

Rotterdam

Utrecht

Figuur 4.3-1: schematische weergave wegennetwerk (ondergrondse stedelijke netten
zijn niet weergegeven)

Bij het traditionele wegvervoer rijden vrachtauto’s (trekker-opleggercombinaties) over de
gebruikelijke weginfrastructuur. Daarbij zijn in de (nabije) toekomst wel ontwikkelingen te
verwachten in de zin dat de beschikbaarheid van gereserveerde rijstroken of rijbanen zal
toenemen, vooral op de zogenaamde ‘Achterlandverbindingen’. Voor het wegvervoer kunnen
allerlei verschillende types vrachtauto’s worden ingezet, maar in een situatie dat verschillende
stedelijke gebieden beschikken over LSP’s, zal de gemiddelde grootte van de voertuigen
kunnen toenemen en zullen speciale inter-LSP vervoerdiensten worden aangeboden. Eventu-
eel kunnen deze diensten zelfs gebruik maken van road-trains. De opleggers worden op de
LSP’s gevuld met palleteenheden en worden opgepikt door de trekkers.

4.3.2 Combi-Road netwerk
Het Combi-Road netwerk zal zich naar verwachting vormen naar het reeds bestaande net-
werk, om bij aanleg al te grote inpassingsproblemen te vermijden8. Grofweg zal daardoor een
soort ringstructuur ontstaan. Zoals bij het wegennetwerk, zal er waarschijnlijk geen directe
verbinding Amsterdam-Rotterdam komen.
Bij Combi-Road rijden geautomatiseerde wegvoertuigen (geautomatiseerde trekker-oplegger-
combinaties) op eigen banen. De Combi-Road voertuigen bestaan daarbij uit een trekkende
eenheid, welke is voorzien van het aandrijfsysteem met het (automatische) besturingssys-
teem, en daarnaast een traditionele oplegger. Op de speciale Combi-Road baan wordt het
voertuig in dwarsrichting geleid door een mechanisch, magneto-electronisch of opto-electro-
nisch systeem, de afstand tussen de voertuigen wordt op soortgeljke wijze of met radar be-
paald. Het trekkende Combi-Road voertuig kan buiten de Combi-Road baan, zoals op een
terminal, door een chauffeur worden bediend. Omdat het vervoersysteem autonoom is, kan
de maximumsnelheid relatief laag blijven (ca. 50 km/uur) om toch een relatief hoge
operationele snelheid te halen. Het Combi-Road systeem bevindt zich momenteel in een
testfase, op een full-scale testbaan worden de verschillende technische systemen verder
ontwikkeld.

                                                     
8 Waarbij er overigens verschil van mening bestaat over de vraag of ‘bundeling’ met reeds bestaande
infrastructuur werkelijk goedkoper is als een vrije tracering, dit in verband met de hoge kosten die
gepaard gaan aan het aanpassen van knooppunten e.d.
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Den Haag

Rotterdam

Utrecht

Amsterdam

Combi-Road net

Figuur 4.3-2: schematische weergave van een Combi-Road netwerk voor de Randstad
(ondergrondse stedelijke netwerken zijn niet weergegeven)

De opleggers worden op het LSP gevuld en worden door de trekker opgepikt en naar de
bestemmings-LSP gebracht. De trekkers blijven continu in dienst.

4.3.3 railnetwerk
Ook het railnetwerk zal grotendeels gebruik moeten maken van reeds bestaande trace’s,
waardoor de globale netwerkvorm treffende gelijkenis met het Combi-Road en wegennet
vormt. In tegenstelling tot die netwerken is bij het railnet echter een directe verbinding
Amsterdam-Rotterdam denkbaar, in het geval gebruik gemaakt kan worden van de geplande
hoge-snelheidsspoorlijn. Bovendien lopen de bestaande railverbindingen door de steden heen
(transversaal), terwijl autowegen er (nog) meestal langslopen (tangentieel). Voor grootschalig
goederenvervoer zullen speciale voorzieningen noodzakelijk zijn, zoals het ondergronds
leggen van de transversale verbindingen of het aanleggen van speciaal voor goederenvervoer
bedoelde tangentiale verbindingen.

(geplande) HSL

Den Haag

Rotterdam

Utrecht

Amsterdam

raildistributienet

Figuur 4.3-3: schematische weergave van een railvervoernetwerk voor de Randstad
(ondergrondse stedelijke netwerken zijn niet weergegeven)

Het traditionele railvervoer is in sterke mate ingesteld op bulkgoederenvervoer en het vervoer
van containers. Voor stedelijke distributie zijn aangepaste systemen benodigd. De meest voor
de hand liggende optie lijkt het toepassen van korte treinen (vijf tot acht wagens) met een
relatief licht aandrijfsysteem die geschikt zijn voor het rijden met hoge snelheden. Dit laatste
om menging met sneltreinen en intercitytreinen voor personenverkeer toe te staan, waardoor
over een groter deel van de dag gereden kan worden. Dergelijke ‘Cargo Sprinter’-treinen
worden op het moment in Duitsland ontwikkeld en kunnen in de toekomst waarschijnlijk auto-
matisch worden bestuurd.
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Bij dit rail-systeem worden pallets in boxen geplaatst. De boxen worden met een snel hori-
zontaal overslagsysteem op de wagons geplaatst. De overslagtijden blijven daardoor kort,
slechts enkele minuten, waardoor de treinen met de wagons vrijwel continu kunnen rijden.

4.3.4 buisleidingnetwerk
Een diepgelegen buisleidingnet kan in principe vrij getraceerd worden - er hoeft nauwelijks
rekening gehouden te worden met obstakels (zie weergave in figuur 4.3-4).

verbindend net

Den Haag

Rotterdam

Utrecht

Amsterdam

optioneel

Figuur 4.3-4: schematische weergave van een buisleidingnetwerk voor de Randstad
(ondergrondse stedelijke netwerken zijn niet weergegeven)

Het is echter allerminst zeker of het buisleidingnet wel zo diep moet worden aangelegd, ster-
ker: het zou op bepaalde plaatsen zelfs bovengronds kunnen liggen. Vandaar dat in de prak-
tijk een tracering gekozen wordt waarbij bundeling met andere lijninfrastructuur mogelijk is.
Indien de buisleidingen in de diepe ondergrond worden gelegd, zijn er weinig belemmeringen
om bij een voldoende vervoersvolume directe verbindingen te bieden tussen de randstedelijke
gebieden.
Hoewel een enkele ringlijn of een hub-and-spoke netwerk (zie bijlage 3) tot de theoretische
mogelijkheden behoren is hier niet voor gekozen vanwege de kwetsbaarheid. Bij een ringsys-
teem wordt alle lading geconcentreerd op een zeer beperkt aantal links en hoewel er bij cala-
miteiten een zekere reserve is - de andere kant op rijden - blijft het systeem kwetsbaar. Dat-
zelfde geldt in nog sterkere mate voor een hub-and-spoke systeem waarbij alle lading voor de
vier grote steden in de Randstad via een centraal punt zou lopen. Dat lijkt onaanvaardbaar.
Het interstedelijke buisleidingtransport (IsOT) kan hetzelfde zijn als het stedelijke transport-
systeem. Dit heeft tot voordeel dat onnodige overslag wordt vermeden. Vanwege de langere
afstanden in het interstedelijke traject is het uit oogpunt van kostenbesparing te verkiezen om
te gaan bundelen, bijvoorbeeld door middel van treinvorming. De voertuigen worden fysiek of
electronisch gekoppeld. Ook dit voorkomt overslag. De snelheid op het interstedelijke traject
ligt echter hoger. De dienstsnelheid van de voertuigen ligt op ca. 40 km/u (waarbij de operati-
onele snelheid door het beperkt aantal stops niet veel lager zal liggen).

4.3.5 netwerken binnen de steden
De netwerken binnen de steden zullen globaal dezelfde vorm hebben als het netwerk zoals
dat beschreven is voor de stad Utrecht. Dat houdt in dat er per stedelijk gebied verschillende
(twee voor Den Haag, drie voor ieder van de drie andere steden) LSP’s zijn, waarvan een
aantal ook gekoppeld is aan het verbindend net (deze fungeren dan als Regionale of Natio-
nale Logistieke Parken). De stedelijke gebieden zèlf worden middels ‘lussen’ ontsloten, waar-
bij iedere winkelconcentratie en als zodanig aangemerkt bedrijventerrein ten minste over één
WDW kan beschikken.

Het LSP is echter voor een belangrijk deel van de goederenstromen ook een logistiek ontkop-
pelpunt, waarbij de goederen in de distributiecentra bij het LSP worden gehergroupeerd. De
interstedelijke goederenstromen zijn daardoor voornamelijk goederenstromen tussen fabrie-
ken en distributiecentra of andere overslagcentra, en zijn hierdoor meer gebundeld in grotere
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laadeenheden en/of grotere hoeveelheid eenheden dan de stromen tussen distributiecentra
en winkels.
Een optie is dus dat bij de interstedelijke ondergrondse transportsystemen naast treinvorming
ook grotere laadeenheden, en dus grotere voertuigen worden ingezet. Bijvoorbeeld voertuigen
met de dimensies van een vrachtauto, trein of combi-road. Deze ondergrondse varianten van
eerder genoemde transportsystemen worden echter niet verder uitgewerkt.

De stedelijke ondergrondse transportsystemen (StOT) bestaan uit automatisch gestuurde,
individuele voertuigen die eventueel geschakeld kunnen worden tot treintjes. Ieder voertuig
kan in principe een beladen pallet dragen, maar uiteraard ook kleinere ladingen.
In steden met metrosystemen (Amsterdam en Rotterdam) is medegebruik van dit systeem
denkbaar, maar toch weinig effectief omdat goederenvervoer andere eisen stelt dan perso-
nenvervoer. Nieuw te bouwen tunnels zouden eventueel multi-functioneel gemaakt kunnen
worden.
Voor kleine stedelijke gebieden biedt ‘downscaling’ van het ondergronds pallet-vervoersys-
teem tot een pakjesvervoersysteem mogelijk perspectieven. De penetratiegraad van het
systeem kan groter worden bij ongeveer gelijkblijvende kosten. Operationeel nadeel is wel het
feit dat zolang goederen naar de steden worden aangevoerd op pallets, deze pallets in de
LSP’s uit elkaar genomen moeten worden.

4.4 Logistieke veranderingen

Voor wat betreft de lokale distributie lijken de logistieke veranderingen sterk op hetgeen be-
schreven is in hoofdstuk 3 - indien een ondergronds systeem dus ingevoerd zou worden in
één stad. Consolidatie van ladingen op adresniveau vindt plaats op ‘bestemming-LSP’s. Een
verschil is wel dat indien vier grote steden meedoen het voor veel meer vervoerders en verla-
ders aantrekkelijk wordt hun logistieke processen aan te passen. Dit kan van invloed zijn op
de locatiekeuze van bedrijvigheid.
Het (bovengrondse) verbindende netwerk biedt en behoeft nieuwe vormen van logistieke
dienstverlening. Op dat verbindende netwerk zal ook consolidatie plaatsvinden, onafhankelijk
van de gekozen techniek (traditioneel wegvervoer9, Combi-Road, railvervoer of ondergronds
vervoer. Een goede logistieke organisatie en een goed tracing en tracing systeem maken het
daarbij mogelijk de groupage/degroupage activiteiten op de herkomst- en bestemmings LSP’s
te coördineren, zodat de processen zeer efficiënt kunnen verlopen10.
Een belangrijk verschil is echter dat bij de bovengrondse modaliteiten de laadeenheden
gegroupeerd (tot box of oplegger), respectievelijk gedegroupeerd moeten worden

4.5 Macro-economische en/of ruimtelijk economische effecten

Naar verwachting zullen de macro-economische en ruimtelijke effecten vergelijkbaar zijn met
het geval er slechts in één stad een OT systeem zou worden aangelegd, met dien verstande
dat de effecten nu een orde groter zijn (de investeringen liggen op een hoger niveau, er lopen
grotere vervoerstromen via het ondergrondse systeem en ook bovengronds heeft het systeem
gevolgen). De LSP’s zullen voor distributieve activiteiten aantrekkelijke vestigingslocaties
worden, in mindere mate geldt dat ook voor productievestigingen (zeker als deze zich richten
op een lokale of randstedelijke markt).

                                                     
9 In die zin is het ‘traditionele wegvervoer’ dus ook weer niet zó traditioneel; op het verbindend net zal in
sterke mate consolidatie plaatsvinden.
10 Gegevens over de goederen in de ‘pipeline’ kunnen reeds worden doorgegeven, waardoor op de
bestemmings-LSP’s ‘virtuele groupage’ kan plaatsvinden - men weet wat er komt, en kan daar vast
rekening mee houden.
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4.6 Ruimtelijke schets

Legenda

 Bedrijventerreinen

 Bebouwde kom

 OT-netwerk

M1A_2503

Figuur 4.6-1: ruimtelijke schets voor B5 en B7
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4.7 Groslijst

Aan de hand van de ruimtelijke schets is de groslijst te bepalen. In bijlage B5 wordt toegelicht
hoe de resultaten zijn verkregen.

4.7.1 netwerken binnen de steden

omschrijving 2010 2020 eenheid
I. buis*1

buis Ø 1,20 m 0 0 km
buis Ø 2,20 m 623 666 km

II. terminals
Logistiek Nationaal Park (LNP) 2*3 2 -
Logistiek Regionaal Park (LRP) 4*3 4 -
Logistiek Stads Park (LSP) 5 5 -
Wijk Verdeelcentrum (WDW) 592 592 -

III. kruisingen en doorsnijdingen*2

kruising waterwegen ca. 65 ca. 70 -
overige kruisingen (rail + ASW) ca. 55+70 ca. 60+75 -
stedelijk gebied 343 366 km
halfstedelijk gebied 187 200 km
landelijk gebied 93 100 km

III. overige objecten
intermodale terminals
(inter)nationaal*4

2 2 -

intermodale terminals regionaal*4 4 4 -
remises/onderhoudswerkplaatsen*5 11 11 -
gebouwen t.b.v. energievoorziening 11 11 -
regelcentra 11 11 -

*1 genoemd is steeds de inwendige diameter; onder buis wordt ook verstaan de eventueel benodigde ventilatie-
schachten, vluchtwegen etc.; buizen tot en met Ø 2,20m enkele rijrichting;

*2 kruisingen: analoog verondersteld aan Utrecht.
doorsnijdingen: ongeveer analoog verondersteld aan Utrecht, echter met minder ‘landelijk’ gebied (55% stad,
30% halfstedelijk, 15% landelijk)

*3 LSP’s aangesloten op het LSP-verbindend net
*4 maken deel uit van LRP’s
*5 inclusief opstelruimtes voor materieel en eventuele toegangspunten tot het systeem vanaf het maaiveld (t.b.v.

aflevering en onderhoud rollend materieel)

Tabel 4.7-1: groslijst infrastructuur buisleidingtransport binnen de vier Randstad-
steden (B5)

omschrijving 2010 2020 eenheid
I. voertuigen

zelf-aangedreven eenheden*1 41.040 53.128 vtg
speciale voertuigen*2 22 22 vtg

II. laadeenheden*3

eenheden voor buis Ø 1,20 m 0 0 eenheden
eenheden voor buis Ø 2,20 m 41.040 53.128 eenheden

*1 omvat eventueel ook voertuigen met lineaire inductieaandrijving
*2 t.b.v. onderhouds-, reparatie- en takelwerkzaamheden en calamiteiten. 2 per LSP
*3 alleen de eenheden in bezit van de buisleiding - exploitatiemaatschappij

Tabel 4.7-2: groslijst vervoersysteem buisleidingtransport binnen de vier Randstad-
steden (B5)

4.7.2 verbindend netwerk
Voor de alternatieve verbindende netwerken kan de volgende groslijst worden opgemaakt,
waarbij in elke situatie slechts één van de alternatieven een rol speelt (de alternatieven zullen
dus niet gelijktijdig worden gerealiseerd, hoogstens zullen verschillende delen van het verbin-
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dend netwerk gebruik kunnen maken van verschillende modaliteiten, maar met deze optie is
geen rekening gehouden).

Omschrijving 2010 2020 eenheid
Ia. Lijn-infrastructuur

buis Ø 2,20 m*1 2x160 2x160 km
Combi-Road baan*2 2x160 2x160 km
railinfrastructuur*2 2x160 2x160 km
wegeninfrastructuur*2 2x160 2x160 km

II. terminals
Logistiek Nationaal Park (LNP) (2*3) (2*3) -
Logistiek Regionaal Park (LRP) (4*3) (4*3) -

III. overige objecten
intermodale terminals (inter)nationaal 2 2 -
intermodale terminals regionaal 4 4 -
remises/onderhoudswerkplaatsen*5 6 6 -
gebouwen t.b.v. energievoorziening 6 6 -
regelcentra 6 6 -

*1 inwendige diameter; enkele rijrichting
*2 Combi-Road: exclusief voor goederenvervoer, maar medegebruik door andere vervoerstromen;

rail- en weginfrastructuur: medegebruik door andere vervoerstromen maar geen personenvervoer.
*3 LSP’s aangesloten op het verbindend netwerk
*4 alleen belangrijkste kruisingen zijn genoemd
*5 inclusief opstelruimtes voor materieel en eventuele toegangspunten tot het systeem vanaf het maaiveld (t.b.v.

aflevering en onderhoud rollend materieel).

Tabel 4.7-3: groslijst infrastructuur tussen de vier Randstadsteden (B5)

omschrijving 2010 2020 eenheid
I. voertuigen*1

buis Ø 2,20 m 2.580 3.156 treinen
Combi-Road 410 504 voertuigen
goederentreinen (rail) 41 50 treinen
vrachtauto (weg) 460 558 vrachtauto’s

II. laadeenheden*2

buis Ø 2,20 m 10.320 12.625 eenheden
oplegger Combi-Road 1.000 1.225 eenheden
box (rail) 1.925 2.355 eenheden
wagens (rail) 320 400 eenheden
oplegger (weg) 1.050 1.280 eenheden

*1 incl. niet-productieve voertuigen en piekopvang. Bij de buis zijn het treinen van 4 vtg, dus om het aantal
voertuigen te bepalen dient met een factor 4 te worden vermenigvuldigd.

*2 alleen de eenheden operationeel in het systeem. Niet meegerekend worden de eenheden die het systeem
verlaten. incl. niet-productieve voertuigen en piekopvang.

Tabel 4.7-4: groslijst vervoersysteem tussen de vier Randstadsteden (B5)

4.8 Performance

4.8.1 netwerken binnen de steden
omschrijving 2010 2020 Eenheid
I. performance

vervoersvolume 15,2 19,7 Mln ton/jaar
vervoersprestatie 120 155 Mln tonkm/jaar
verkeersprestatie 814 1.054 Mln vtg.km/jaar
gemiddelde verpl.tijd (crossdocking) zie Utrecht zie Utrecht Minuten/eenheid
gemiddelde ritlengte zie Utrecht zie Utrecht km/rit

Tabel 4.8-1: performance vervoersysteem buisleidingen binnen de vier grote steden
(B5)
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4.8.2 verbindend netwerk

omschrijving 2010 2020 Eenheid
I. performance

vervoersvolume 6,2 7,5 Mln ton/jaar
vervoersprestatie 314 384 Mln tonkm/jaar
verkeersprestatie
buis Ø 2,20 m 560 685 Mln treinkm/jaar
Combi-Road 112 137 Mln vtg.km/jaar
railvervoer 12 14 Mln trein.km/jaar
wegvervoer 112 137 Mln vtg.km/jaar
cyclustijd voertuig
buis Ø 2,20 m 1,3 1,3 Uur
Combi-Road 1,1 1,1 Uur
railvervoer 1 1 Uur
wegvervoer 1,2 1,2 Uur
cyclustijd dragende eenheid
vtg buis Ø 2,20 m 1,3 1,3 Uur
oplegger Combi-Road 2,6 2,6 Uur
box (rail) 1,5 1,5 Uur
oplegger wegvervoer 2,7 2,7 Uur

Tabel 4.8-2: performance vervoersysteem tussen de vier grote steden (B5)

Met betrekking tot de robuustheid van het systeem moet worden opgemerkt dat bij een toe-
name van het intra-randstadvervoer tot honderd procent (15,0 mln ton per jaar in 2020) het
verbindend netwerk enkel bij de buis uitbreiding behoeft, namelijk: 24 km extra.
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5. BUISLEIDINGENTRANSPORT IN DE RANDSTAD EN VANUIT BE-
LANGRIJKE PRODUCTIE- EN DISTRIBUTIECENTRA (B7)

5.1 Beschrijving systeem

Dit ruimtelijke concept is gebaseerd op buisleidingtransport binnen de vier grote steden van
de Randstad alsmede een verbindend netwerk tússen die steden en van en naar belangrijke
produktie- en distributiecentra. Het buisleidingtransportsysteem is bedoeld voor het transport
van consumptiegoederen (Categorie C2 bij de goederenstroomanalyse van NEA, 1998).
Het ruimtelijke concept gaat uit van een buisleidingtransportsysteem binnen de vier grote
steden van de Randstad, vergelijkbaar met het systeem dat voor Utrecht is beschreven.
Voor het vervoer van, naar en vooral tussen de vier steden zijn de verschillende vervoer-
alternatieven: traditioneel wegvervoer, Combi-Road, railvervoer en buisleidingenvervoer.
Dit concept onderscheidt zich van het vorige concept door de aansluiting van de belangrijke
produktie- en distributiecentra buiten de vier grote steden op het verbindende netwerk (al of
niet via een ondergrondse verbinding. Hierdoor wordt het mogelijk binnen de Randstad vanuit
de produktie- en distributiecentra naar de vier grote steden deur-tot-deurtransport te bieden.
Dit heeft met name consequenties voor de marktpotentie van het systeem.
Door de aansluiting van de produktie- en distributiecentra op het verbindende netwerk wordt
ook een deel van het vervoersvolume vanuit de overige delen van Nederland in het systeem
gebracht.

Ten aanzien van dit concept bleek het niet mogelijk om belangrijke produktie- en distributie-
centra verantwoord uit te werken. Dit betreft het vaststellen van welke locaties moeten worden
aangesloten, en het vervoersvolume van en naar deze terreinen. Om deze reden is er een
p.m. opgenomen in de groslijsten bij netwerklengte en aantal LSP’s en WDW’s.

5.2 Vervoersproces

Het vervoerproces verloopt analoog aan hetgeen beschreven is in het vorige hoofdstuk.

fabriek, importeur
groothandel, …

LSP
(bestemming)

LSP
(herkomst)

direct
wegvervoer

buisleiding
(verbindend net)

buisleiding
binnen stad

WDW

bestemming
(in een stad)

Figuur 5.2-1: vervoerproces bij buisleidingvervoer binnen de vier grote steden van de
Randstad
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Toelichting:
1.  De omvang van het ondergronds-transport geschikte vervoer van, naar en in de Randstad

bedraagt 55 miljoen ton per jaar in 2010 en 70 miljoen ton per jaar in 2020 [bron: NEA,
1998];

2.  Vervolgens is bepaald welk deel van de goederenstromen via het verbindend netwerk in de
Randstad zal gaan. Het deel dat binnen de verkeersgebieden (d.w.z. binnen de regio’s)
van de Randstad worden vervoerd zal niet via het verbindend netwerk gaan. Voor de ove-
rige stromen zijn percentages aangenomen, namelijk 50 procent van het vervoer tussen
verkeersgebieden binnen de Randstad, 10 procent van het vervoer van en naar overig
Nederland en 0 procent van de aan- en afvoer van en naar het buitenland. In totaal gaat
het om 7,9 miljoen ton in 2010 en 9,7 miljoen ton in 2020. De percentages zijn aannamen.

3.  Voor het lokaal ondergronds transport in de vier grote steden zijn de vervoersvolumes van
consumptiegoederen (C1) van NEA (1998) gebruikt. Dit zijn alle goederenstromen die een
herkomst of bestemming in de vier grote steden hebben. Er is daarbij geen verdeling over
verschillende typen herkomsten/bestemmingen gemaakt, zoals wel gedaan is voor Utrecht.

5.3 Netwerken en vervoersystemen

5.3.1 verbindend netwerk
Het verbindend netwerk verzorgt de verbinding tussen de vier grote steden en de verbinding
van en naar belangrijke produktie- en distributiecentra en de Randstad. Het vervoer vanuit de
overige delen van de Randstad en Nederland worden met het verbindend netwerk over de
Randstad gedistribueerd. De LSP’s bij de vier grote steden, voornamelijk Utrecht en
Rotterdam vormen daarbij de toegang tot dit netwerk.

verbindend net

Den Haag

Rotterdam

Utrecht

Amsterdam

Aansluiting
prod.- en dis-
tributiecentra

Figuur 5.3-1: schematische weergave van het verbindend netwerk tussen de vier
grote steden en de belangrijkste produktie- en distributiecentra

5.3.2 netwerken binnen de steden
De netwerken binnen de vier grote steden hebben dezelfde vorm als beschreven in de vorige
concepten.

5.3.3 vervoersystemen

traditioneel vervoer
De goederen die vanuit de overige delen van de Randstad en Nederland met behulp van het
verbindend netwerk over de Randstad worden gedistribueerd worden via traditioneel vervoer
(weg, rail en eventueel binnenvaart) aangevoerd.



TRAIL Onderzoekschool, nr. 97/250, 4 mei 1998 35

verbindend netwerk
Hierbij worden dezelfde vervoersystemen (wegvervoer, Combi-road, railvervoer en buis)
aangehouden als in het vorige concept.

netwerken binnen de steden
Bij de stedelijke netwerken zal eveneens gebruik gemaakt worden van automatisch bestuurde
en zelfaangedreven voertuigen, analoog aan de eerdere varianten (zoals Utrecht). Ook in het
lokale koppelnet zal van deze voertuigen gebruik gemaakt worden, waar nodig worden van de
voertuigen treinen gevormd.

5.4 Logistieke veranderingen

In sterkere mate dan de voorgaande concepten zal een ‘integraal logistiek systeem’ voor de
Randstad bedrijven ertoe kunnen brengen hun logistiek aan te passen. Voor veel bedrijven zal
de Randstad immers een belangrijk afzetgebied zijn. Dat houdt in dat logistieke activiteiten
zich sterker zullen gaan richten op de LSP’s (die een steeds meer regionale functie krijgen).
Bovendien zijn zowel het stedelijke net als het verbindend netwerk ‘gesloten’ systemen waar
geavanceerde informatiesystemen (tracking en tracing) kunnen worden toegepast.
Voor de bedrijven die zowel binnen als buiten de Randstad werkzaam zijn is een nadeel wel
dat er dus twee systemen naast elkaar gebruikt moeten worden.
Bovendien is de dekking van het gebied en de integratie van het systeem nog niet zover
gevorderd dat ook produktieprocessen en upstream logistieke processen (tussen productie-
vestigingen en distributiecentra) in belangrijke mate zullen worden aangepast. Het systeem is
nog steeds gebaseerd op vormen van consolidatie: zowel in de herkomst LSP’s (consolidatie
van laadeenheden in voertuigen en voertuigen eventueel in treinen) als in bestemmings LSP’s
(pakjes op laadeenheden).

5.5 Macro-economische en/of ruimtelijk economische effecten

In vergelijking met de eerdere varianten, ligt het investeringsniveau weer een stukje hoger,
zodat de (landelijke) macro-economische effecten ook groter zullen zijn.
De aantrekkelijkheid van LSP’s zal vergroten. Hiervan uit gaan ook effecten op de regionale
economie.

5.6 Ruimtelijke schets

zie figuur in paragraaf 4.6.
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5.7 Groslijst

Aan de hand van de ruimtelijke schets is de groslijst te bepalen. In bijlage B5 wordt toegelicht
hoe de resultaten zijn verkregen.

5.7.1 netwerken binnen de steden

omschrijving 2010 2020 eenheid
I. buis*1

buis Ø 1,20 m 0 0 km
buis Ø 2,20 m 623+pm 666+pm km

II. terminals
Logistiek Nationaal Park (LNP) 2*3 2*3 -
Logistiek Regionaal Park (LRP) 4*3 4*3 -
Logistiek Stads Park (LSP) 5+pm 5+pm -
Wijk Verdeelcentrum (WDW) 592 +pm 592 +pm -

III. kruisingen en doorsnijdingen*2

kruising waterwegen ca. 65 Ca. 70 -
overige kruisingen (rail + ASW) ca. 55+70 ca. 60+75 -
stedelijk gebied 343 366 km
halfstedelijk gebied 187 200 km
landelijk gebied 93 100 km

III. overige objecten
intermodale terminals (inter)nationaal*4 2 2 -
intermodale terminals regionaal*4 4 4 -
remises/onderhoudswerkplaatsen*5 11 11 -
gebouwen t.b.v. energievoorziening 11 11 -
regelcentra 11 11 -

*1 genoemd is steeds de inwendige diameter; onder buis wordt ook verstaan de eventueel benodigde ventilatie-
schachten, vluchtwegen etc.; buizen tot en met Ø 2,20 m enkele rijrichting;

*2 kruisingen: analoog verondersteld aan Utrecht
doorsnijdingen: ongeveer analoog verondersteld aan Utrecht, echter met minder ‘landelijk’ gebied (55% stad,
30% halfstedelijk, 15% landelijk)

*3 LSP’s aangesloten op het verbindend net
*4 maken deel uit van LRP’s
*5 inclusief opstelruimtes voor materieel en eventuele toegangspunten tot het systeem vanaf het maaiveld (t.b.v.

aflevering en onderhoud rollend materieel)

Tabel 5.7-1: groslijst infrastructuur buisleidingtransport binnen de vier Randstad-
steden en de belangrijke productie- en distributiecentra (B7)

omschrijving 2010 2020 eenheid
I. voertuigen

zelf-aangedreven eenheden*1 40.500 53.128 vtg
speciale voertuigen*2 22 22 -

II. laadeenheden*3

eenheden voor buis Ø 1,20 m 0 0 -
eenheden voor buis Ø 2,20 m 40.500 53.128 -

*1 omvat eventueel ook voertuigen met lineaire inductieaandrijving
*2 t.b.v. onderhouds-, reparatie- en takelwerkzaamheden en calamiteiten. 2 per LSP
*3 alleen de eenheden in bezit van de buisleiding – exploitatiemaatschappij

Tabel 5.7-2: groslijst vervoersysteem buisleidingtransport binnen de vier Randstad-
steden en de belangrijke productie- en distributiecentra (B7)

5.7.2 verbindend netwerk
Voor de alternatieve verbindende netwerken kan de volgende groslijst worden opgemaakt,
waarbij in elke situatie slechts één van de alternatieven een rol speelt (de alternatieven zullen
dus niet gelijktijdig worden gerealiseerd, hoogstens zullen verschillende delen van het verbin-
dend netwerk gebruik kunnen maken van verschillende modaliteiten, maar met deze optie is
geen rekening gehouden).
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Omschrijving 2010 2020 eenheid
Ia. Lijn-infrastructuur

buis Ø 2,20 m*1 2x160+pm 2x160+pm km
Combi-Road baan*2 2x160+pm 2x160+pm km
railinfrastructuur*2 2x160+pm 2x160+pm km
wegeninfrastructuur*2 2x160+pm 2x160+pm km

II. terminals
Logistiek Nationaal Park (LNP) (2*3) (2*3) -
Logistiek Regionaal Park (LRP) (4*3) (4*3) -
Logistiek Stads Park (LSP) 5+pm 5+pm -

III. overige objecten
intermodale terminals (inter)nationaal 2 2 -
intermodale terminals regionaal 4 4 -
remises/onderhoudswerkplaatsen*5 6 6 -
gebouwen t.b.v. energievoorziening 6 6 -
regelcentra 6 6 -

*1 inwendige diameter; enkele rijrichting
*2 Combi-Road: exclusief voor goederenvervoer, maar medegebruik door andere vervoerstromen;

rail- en weginfrastructuur: medegebruik door andere vervoerstromen maar geen personenvervoer.
*3 LSP’s aangesloten op het verbndend netwerk
*4 alleen belangrijkste kruisingen zijn genoemd
*5 inclusief opstelruimtes voor materieel en eventuele toegangspunten tot het systeem vanaf het maaiveld (t.b.v.

aflevering en onderhoud rollend materieel).

Tabel 5.7-3: groslijst infrastructuur tussen de vier Randstadsteden en productie- en
distributiecentra (B7)

omschrijving 2010 2020 eenheid
I. voertuigen*1

buis Ø 2,20 m 3.310 4.065 treinen
Combi-Road 530 650 voertuigen
goederentreinen (rail) 53 65 treinen
vrachtauto (weg) 590 720 vrachtauto’s

II. laadeenheden*2

buis Ø 2,20 m 13.250 16.260 eenheden
oplegger Combi-Road 1.285 1.575 eenheden
box (rail) 2.480 3.035 eenheden
wagens (rail) 424 520 eenheden
oplegger (weg) 1.340 1.645 eenheden

*1 incl. niet-productieve voertuigen en piekopvang.
*2 alleen de eenheden operationeel in het systeem. Niet meegerekend worden de eenheden die het systeem

verlaten. incl. niet-productieve voertuigen en piekopvang.

Tabel 5.7-4: groslijst vervoersysteem tussen de vier Randstadsteden en produktie-
en distributiecentra (B7)

5.8 Performance

5.8.1 netwerken binnen de steden

omschrijving 2010 2020 eenheid
I. performance

vervoersvolume 15,2 19,7 mln ton/jaar
vervoersprestatie 120 155 mln tonkm/jaar
verkeersprestatie 814 1.054 mln vtg.km/jaar
gemiddelde verpl.tijd (crossdocking) zie Utrecht zie Utrecht minuten/eenheid
gemiddelde ritlengte zie Utrecht zie Utrecht km/rit

Tabel 5.8-1: performance vervoersysteem buisleidingen binnen de vier grote steden
en produktie- en distributiecentra (B7)
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5.8.2 verbindend netwerk

omschrijving 2010 2020 eenheid
I. performance

vervoersvolume 7,9 9,7 mln ton/jaar
vervoersprestatie 403 494 mln tonkm/jaar
verkeersprestatie
buis Ø 2,20 m 719 883 mln trein.km/jaar
Combi-Road 144 177 mln vtg.km/jaar
railvervoer 15 18 mln trein.km/jaar
wegvervoer 144 177 mln vtg.km/jaar
cyclustijd voertuig
buis Ø 2,20 m 1,3 1,3 uur
Combi-Road 1,1 1,1 uur
railvervoer 1 1 uur
wegvervoer 1,2 1,2 uur
cyclustijd dragende eenheid
vtg buis Ø 2,20 m 1,3 1,3 uur
oplegger Combi-Road 2,6 2,6 uur
box (rail) 1,5 1,5 uur
oplegger wegvervoer 2,7 2,7 uur

Tabel 5.8-2: performance vervoersysteem tussen de vier grote steden en produktie-
en distributiecentra (B7)

Met betrekking tot de robuustheid van het systeem moet worden opgemerkt dat bij een toe-
name van het vervoersvolume tot honderd procent (70 mln ton per jaar in 2020) het verbin-
dend netwerk uitbreiding behoeft.

lengte [km] minimum 10 mln
ton/jaar

20 mln
ton/jaar

30 mln
ton/jaar

50 mln
ton/jaar

70 mln
ton/jaar

weg 310 310 310 310 508 585
combi 310 310 310 310 508 585
railvervoer 310 334 334 508 688 916
buis 310 310 508 585 843 1166

Tabel 5.8-3: netwerklengte bij verschillende vervoersvolumes
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6. BUISLEIDINGENTRANSPORT IN NEDERLAND (B8-A)

6.1 Beschrijving systeem

Een landelijk buisleidingensysteem bedient alle belangrijke stedelijke en bedrijvenconcentra-
ties. Het landelijk buisleidingsysteem is bedoeld voor het vervoer van alle soorten goederen in
standaardlaadeenheden (categorie C3 van NEA, 1998).

Voor dit ruimtelijk concept zijn vier modellen ontwikkeld die als stappen gezien kunnen worden
in een ontwikkelingsproces van een Randstedelijk netwerk naar een landelijk netwerk. Uit-
gangspunt is de aansluiting van de belangrijkste logistieke en stedelijke knooppunten op een
landelijk netwerk. De vier modellen zijn:
1. 4 knooppuntennetwerk: Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht;
2. 6 knooppuntennetwerk: idem, aangevuld met Eindhoven en Zwolle;
3. 8 knooppuntennetwerk: idem, aangevuld met Arnhem/Nijmegen en Breda;
4. 14 knooppuntennetwerk: idem, aangevuld met Alkmaar, Middelburg/Vlissingen, Zuid-

Limburg (Heerlen, Geleen, Maastricht), Twente (Enschede, Almelo, Hengelo), Groningen
en Leeuwarden.

Elk knooppunt heeft een lokaal buisleidingtransportsysteem. Elk knooppunt heeft ook een
aansluitpunt op het landelijke verbindende netwerk (LSP, LRP) en bedient daarmee een groter
(verzorgings-)gebied in de omgeving van dit knooppunt.
Ten aanzien van het verzorgingsgebied wordt onderscheid gemaakt in lokaal, regio en ach-
terland. ‘Lokaal’ wil zeggen dat de herkomst of bestemming binnen de betreffende gemeente
ligt en het bedieningsgebied aangesloten is op een stedelijk ondergronds transportsysteem.
‘Regio’ wil zeggen het gebied in de omgeving van de gemeente, waar geen ondergrondse
aansluiting meer is, maar waarvoor een LSP/LRP wel een belangrijke vervoerfunctie inneemt.
Goederenstromen van en naar deze gebieden zullen voor een belangrijk deel gebruik maken
van het verbindend netwerk. ‘Achterland’ wil zeggen dat het betreffende gebied tot het betref-
fende LSP/LRP wordt toegedeeld, maar waar door de grote afstand slechts in bescheiden
mate gebruik gemaakt wordt van dat park en het verbindend netwerk.

6.2 Vervoersproces

Het grootste deel van het vervoer van en naar belangrijke winkelgebieden en bedrijventerrei-
nen in Nederland zal volgens deze variant verlopen via een buisleidingsysteem.
In figuur 6.2-1 is één van de mogelijke vervoerprocessen weergegeven (wel de variant die het
meeste voor zal komen). Bij de plaats van herkomst worden de goederen naar een LSP
gebracht (per buisleiding of over de weg) en via een aantal tussenschakels komen de goede-
ren er nabij de plaats van bestemming weer uit.
Indien op het verbindende netwerk gebruik wordt gemaakt van wegvervoer, Combi-road of
railvervoer dan zijn extra overslaghandelingen nodig.
Alleen bij de grote winkels en producenten zal er geen voor- of natransport behoeven plaats te
vinden - een situatie zoals die ook bij de hiervoor beschreven concepten opgaat.
Direct wegvervoer kan in geval van nood worden ingezet, bijvoorbeeld om piekdruktes of
calamiteiten op te vangen.
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bestemming
(in een stad)

Figuur 6.2-1: vervoerproces (voorbeeld) bij landelijk buisleidingsysteem

Toelichting:
1.  De omvang van het voor ondergronds-transport geschikte vervoer in Nederland bedraagt

196 miljoen ton per jaar in 2010 en 246 mln ton in 2020 [bron: NEA, 1998]. De internatio-
nale aan- en afvoer wordt niet meegenomen.

2.  Vervolgens worden de 54 verkeersgebieden waaruit Nederland bestaat, toegedeeld aan
een knooppunt (afhankelijk van de ligging ten opzichte van het knooppunt: lokaal, regio of
achterland). Daarbij wordt ingeschat welk deel van het tonnage potentieel via OT zal gaan.
Daarbij worden de volgende percentages gehanteerd: 90% bij lokaal, oftewel 90% van het
tonnage vanuit een ‘lokaal’ verkeersgebied zal via het ondergronds transportsysteem gaan,
50% bij een ‘regio’ verkeersgebied en 10% bij ‘achterland’-verkeersgebied.

3.  Vastgesteld wordt welk deel van de stromen via een lokaal ondergronds transportsysteem
vervoerd zullen worden. Dit zijn alle goederenstromen die een herkomst of bestemming in
de vier, zes, acht of veertien steden hebben. (Er is daarbij geen verdeling over verschil-
lende typen herkomsten/bestemmingen gemaakt, zoals wel gedaan is voor Utrecht).

4.  Vervolgens is bepaald welk deel van de goederenstromen via het verbindend netwerk in de
Randstad zal gaan. Het vervoer binnen een knooppunt (beter: binnen een verzorgingsge-
bied van een knooppunt) zal niet via het verbindend netwerk gaan. Over het verbindend
netwerk gaan enkel goederenstromen tussen de (verzorgingsgebieden van) knooppunten.

De volgende afbeelding geeft weer hoe het is geoperationaliseerd. De percentages geven het
aandeel weer dat gebruik zal maken van ondergronds transport respectievelijk het verbindend
netwerk. De percentages zijn indicatief.

bestemming >
v herkomst

knooppunt
lokaal(90%) regio (50%) achterland (10%)

lokaal (90%) 81% 45% 9%
regionaal (50%) 45% 25% 5%
achterland (10%) 9% 5% 1%
gearceerd = komt op lokale netten

Tabel 6.2-1: verzorgingsgebied van een knooppunt
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6.3 Netwerken en vervoersysteem

6.3.1 netwerk

verbindend netwerk
Het landelijk netwerk is voor de vier modellen nader uitgewerkt. Deze verschillen in het aantal
aangesloten LSP/LRP’s en, daarmee, de netwerklengte. Het LSP-verbindend netwerk bestaat
uit buisleidingen11.

netwerken binnen de steden
De netwerken voor het stedelijke ondergrondse systeem zijn vergelijkbaar met die in de hier-
voor beschreven concepten. De grote steden zijn voorzien van twee (Den Haag) of meer
LSP’s (Amsterdam, Rotterdam en Utrecht), de overige grotere steden van één of twee LSP’s
en de overige gebieden met één LSP. Een deel van de LSP’s nabij de grote steden en bij
belangrijke andere gebieden fungeert als Logistiek Regionaal Park (LRP) of Logistiek Natio-
naal Park (LNP).

6.3.2 voertuigen in het verbindende en stedelijk netwerk

voertuigen op het verbindende netwerk
Op het verbindende netwerk wordt gebruik gemaakt van dezelfde voertuigen als binnen de
steden met het verschil dat deze worden gekoppeld. De voertuigen op het verplaatsingsnet
dienen verschillende laadeenheden te kunnen dragen die vergelijkbaar zijn met pallets. De
voertuigen dienen verder een relatief hoge snelheid te kunnen halen. Ook moeten ze kunnen
rijden in colonne (van vier voertuigen) om zodoende een trein te vormen. Eventueel worden
de voertuigen ook fysiek gekoppeld, hoewel ze ook dan voortgedreven worden door de indivi-
duele aandrijfunits.

De bovengrondse modaliteiten zijn voor dit concept ook uitgewerkt. De resultaten zijn terug te
vinden in de groslijst.

voertuigen in de stedelijke netwerken
De voertuigen voor de stedelijke netwerken verschillen niet van de voertuigen die beschreven
zijn voor de andere concepten: ze kunnen ten hoogste één pallet tegelijk dragen en zo nodig
in colonne rijden.

6.4 Logistieke veranderingen

Indien geheel Nederland zou kunnen beschikken over een ondergronds buisleidingensysteem,
kunnen (zullen) de logistieke gevolgen groot zijn, alleen al vanwege de schaal van het
systeem. Het wordt nu werkelijk zinvol voor bedrijven om hun logistieke systeem aan te pas-
sen aan het nieuwe vervoersysteem omdat dit ook een landelijk dekkende oplossing gene-
reert.

Het verbindende netwerk met knooppunten zal ruimte-structurerend werken voor de distribu-
tie-activiteiten in Nederland. Door vestiging in en nabij de knooppunten kunnen de voordelen
van het verbindende netwerk optimaal worden benut.
Het verbindende netwerk maakt het ook mogelijk om de opslagfunctie van met name
‘commodity’ goederen te decentraliseren. Deze kan voor commodity-goederen in de veertien
knooppunten plaatsvinden. Dit heeft tot voordeel dat deze goederen niet langer twee maal
moeten worden overgeslagn (producten - distributiecentra van de retailorganisaties, dc’s -
winkels) maar rechtstreeks via het LSP worden geleverd en daar worden opgeslagen voor
meerdere retailers. Naast grote logistieke kostenbesparingen zijn hierdoor ook kortere levertij-
den te realiseren. Dergelijke logistieke veranderingen zijn enkel mogelijk indien een landelijk
dekkend systeem bestaat. Het voorgaande wordt nader toegelicht in bijlage I.
                                                     
11 Bewust wordt bij het verbindingsnet gesproken van buisleidingen en niet van ondergrondse
systemen: op sommige plaatsen kunnen de verbindingen bovengronds worden aangelegd, maar de
leidingen dienen wel gesloten te zijn (om de kenmerken van het systeem intact te houden).
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6.5 Macro-economische en/of ruimtelijk economische effecten

De macro-economische effecten van een landelijk buizensysteem zijn groot, niet alleen van-
wege het hoge investeringsniveau, maar ook vanwege de verwachte uitstraling op productie-
en consumptiepatronen in Nederland. Er worden ook belangrijke werkgelegenheidseffecten
voorzien: omdat de distributie efficiënter kan verlopen, zullen productkosten naar verwachting
dalen. Dit zal hogere omzetten met zich mee kunnen brengen, met alle positieve werkgele-
genheidseffecten van dien. Daar staat tegenover dat door de hoge mate van automatisering
en robotisering het directe werkgelegenheidseffect bij de exploitatie van het systeem beschei-
den zullen zijn. Een tweede effect is dat er een belangrijke verschuiving zal optreden in het
type werkgelegenheid (van chauffeur naar procesoperator). Indien er sprake is van directe
substitutie van weg naar ondergronds transport kan het de werkgelegenheid in kwantitatieve
zin doen afnemen.
De ruimtelijk economische effecten zijn net als de macro-economische effecten aanzienlijk,
omdat de gerichtheid op het buisleidingsysteem (en met name op de toegangspunten ervan)
zeer groot zal zijn. De locaties rondom de toegangspunten worden aantrekkelijke vestigings-
locaties voor zowel producenten als logistieke dienstverleners.

6.6 Ruimtelijke schets

M4F_2503

 Bedrijventerreinen

 Bebouwde kom

 OT-netwerk

M4F_2503

Figuur 6.6-1: Ruimtelijke schets voor landelijk netwerk met 14 knooppunten

6.7 Groslijst

De groslijst is uitgewerkt voor het 14 knooppuntennetwerk. Voor het verbindende netwerk zijn
naast transport per buis ook de drie bovengrondse modaliteiten (wegvervoer, Combi-road en
railvervoer) uitgewerkt. In bijlage 6 staan de berekeningen en de resultaten van de overige
configuraties (4, 6 of 8 knooppunten) weergegeven.



TRAIL Onderzoekschool, nr. 97/250, 4 mei 1998 43

6.7.1 netwerken binnen de steden

omschrijving 2010 2020 eenheid
I. buis*1

buis Ø 1,20 m 0 0 km
buis Ø 2,20 m 1.700 1.885 km

II. terminals
Logistiek Nationaal Park (LNP) 4*3 4*3 -
Logistiek Regionaal Park (LRP) 12*3 12*3 -
Logistiek Stads Park (LSP) 8 8 -
Wijk Verdeelcentrum (WDW) 1411 1411 -

III. kruisingen en doorsnijdingen*2

kruising waterwegen ca 156. 172 -
overige kruisingen (rail + ASW) ca. 132+168 ca. 145+185 -
stedelijk gebied 955 1.035 km
halfstedelijk gebied 510 656 km
landelijk gebied 255 285 km

III. overige objecten
intermodale terminals (inter)nationaal*4 4 4 -
intermodale terminals regionaal*4 8 8 -
remises/onderhoudswerkplaatsen*5 22 22 -
gebouwen t.b.v. energievoorziening 22 22 -
regelcentra 22 22 -

*1 genoemd is steeds de inwendige diameter; onder buis wordt ook verstaan de eventueel benodigde ventilatie-
schachten, vluchtwegen etc.; buizen tot en met Ø 2,20 m enkele rijrichting;

*2 kruisingen: analoog verondersteld aan Utrecht
doorsnijdingen: ongeveer analoog verondersteld aan Utrecht, echter met minder ‘landelijk’ gebied (55% stad,
30% halfstedelijk, 15% landelijk)

*3 LSP’s aangesloten op het LSP-verbindend net
*4 maken deel uit van LRP’s
*5 inclusief opstelruimtes voor materieel en eventuele toegangspunten tot het systeem vanaf het maaiveld (t.b.v.

aflevering en onderhoud rollend materieel)

Tabel 6.7-1: groslijst infrastructuur buisleidingtransport binnen de 14 knooppunten

omschrijving 2010 2020 eenheid
I. voertuigen

zelf-aangedreven eenheden*1 185.700 242.900 vtg
speciale voertuigen*2 48 48 -

II. laadeenheden*3

eenheden voor buis Ø 1,20 m 0 0 -
eenheden voor buis Ø 2,20 m 185.700 242.900 vtg

*1 omvat eventueel ook voertuigen met lineaire inductieaandrijving
*2 t.b.v. onderhouds-, reparatie- en takelwerkzaamheden en calamiteiten
*3 alleen de eenheden in bezit van de buisleiding – exploitatiemaatschappij

Tabel 6.7-2: groslijst vervoersysteem buisleidingtransport binnen de veertien knoop-
punten

6.7.2 verbindend netwerk
Voor het verbindende netwerk kan de volgende groslijst worden opgemaakt, waarbij in elke
situatie slechts één van de alternatieven een rol speelt (de alternatieven zullen dus niet gelijk-
tijdig worden gerealiseerd, hoogstens zullen delen van het verbindende netwerk gebruik
maken van verschillende modaliteiten, maar met deze optie is geen rekening gehouden).
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Omschrijving 2010 2020 eenheid
Ia. Lijn-infrastructuur

buis Ø 2,20 m*1 2x1072+205 2x1072+568 km
Combi-Road baan*2 2x1072 2x1072 km
railinfrastructuur*2 2x1072+139 2x1072+205 km
wegeninfrastructuur*2 2x1072 2x1072 km

II. terminals
Logistiek Nationaal Park (LNP) (4*3) (4*3) -
Logistiek Regionaal Park (LRP) (12*3) (12*3) -

III. overige objecten
intermodale terminals (inter)nationaal 4 4 -
intermodale terminals regionaal 12 12 -
remises/onderhoudswerkplaatsen*5 14 14 -
gebouwen t.b.v. energievoorziening 12 12 -
regelcentra 14 14 -

*1 inwendige diameter; enkele rijrichting
*2 Combi-Road: exclusief voor goederenvervoer, maar medegebruik door andere vervoerstromen;

rail- en weginfrastructuur: medegebruik door andere vervoerstromen maar geen personenvervoer.
*3 LSP’s aangesloten op het inter-LSP netwerk
*4 alleen belangrijkste kruisingen zijn genoemd
*5 inclusief opstelruimtes voor materieel en eventuele toegangspunten tot het systeem vanaf het maaiveld (t.b.v.

aflevering en onderhoud rollend materieel).

Tabel 6.7-3: groslijst infrastructuur tussen de veertien knooppunten

omschrijving 2010 2020 eenheid
I. voertuigen*1

buis Ø 2,20 m 19.041 24.644 -
Combi-Road 3.041 3.936 -
goederentreinen (rail) 304 393 -
vrachtauto (weg) 3.368 4.360 -

II. laadeenheden*2

buis Ø 2,20 m 76.165 98.576 -
oplegger Combi-Road 7.375 9.540 -
box (rail) 14.210 18.393 -
wagens (rail) 2.435 3.144 -
oplegger (weg) 7.700 9.965 -

*1 incl. niet-productieve voertuigen en piekopvang.
*2 alleen de eenheden operationeel in het systeem. Niet meegerekend worden de eenheden die het systeem

verlaten. incl. niet-productieve voertuigen en piekopvang.

Tabel 6.7-4: groslijst vervoersysteem tussen de veertien knooppunten

6.8 Performance

6.8.1 netwerken binnen de steden

omschrijving 2010 2020 Eenheid
I. performance

vervoersvolume 70 91,5 mln ton/jaar
vervoersprestatie 553 723 mln tonkm/jaar
verkeersprestatie 3752 4.904 mln vtg.km/jaar
gemiddelde verpl.tijd (crossdocking) zie Utrecht zie Utrecht Minuten/eenheid
gemiddelde ritlengte zie Utrecht zie Utrecht km/rit
buislengte per terminal zie Utrecht zie Utrecht km/terminal

Tabel 6.8-1: performance vervoersysteem buisleidingen binnen de veertien knoop-
punten
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6.8.2 verbindend netwerk

omschrijving 2010 2020 Eenheid
I. performance

vervoersvolume 45,4 58,8 mln ton/jaar
vervoersprestatie 4.567 5.943 mln tonkm/jaar
verkeersprestatie
buis Ø 2,20 m 8.155 10.613 mln trein.km/jaar
Combi-Road 1.631 2.123 mln vtg.km/jaar
railvervoer 170 221 mln trein.km/jaar
wegvervoer 1.631 2.123 mln vtg.km/jaar
cyclustijd voertuig
buis Ø 2,20 m 2,3 2,3 Uur
Combi-Road 2,1 2,1 Uur
railvervoer 1,5 1,5 Uur
wegvervoer 2,3 2,3 Uur
cyclustijd dragende eenheid
vtg buis Ø 2,20 m 2,3 2,3 Uur
oplegger Combi-Road 3,6 3,6 Uur
box (rail) 2,0 2,0 Uur
oplegger wegvervoer 3,8 3,8 Uur

Tabel 6.8-2: performance vervoersysteem tussen de veertien knooppunten

6.9 Vergelijking van de vier modellen

Het concept waarbij lokaal als op het verbindende netwerk voertuigen voor ondergronds
transport worden ingezet is voor de vier modellen uitgewerkt. De volgende tabellen geven een
korte samenvatting van de groslijst en de performance bij de vier modellen.

6.9.1 landelijk netwerk met vier knooppunten

omschrijving 2010 2020 eenheid
steden 4 4
lokaal netwerk
vervoersvolume 28,3 37,4 mln ton per jaar
WDW’s 593 593 eenheden
LSP’s 11 11 eenheden
netwerklengte 710 735 km
voertuigen 76.381 101.083 vtg
verkeersprestatie 1.515 2.006 mln vtgkm/jaar
vervoersprestatie 223 296 mln tonkm/jaar
verbindend netwerk
vervoersvolume 10,5 13,7 mln ton/jaar
netwerklengte 320 320 km
voertuigen 4.383 5.766 treinen*)
verkeersprestatie 935 1.237 mln treinkm/jaar
vervoersprestatie 524 693 mln tonkm/jaar

*) een trein bestaat uit vier gekoppelde voertuigen

Tabel 6.9-1: groslijst en performance bij landelijk model met vier knooppunten bij
buisleidingvervoer
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6.9.2 Landelijk netwerk met zes knooppunten

Legenda

 Regions

 Bedrijventerreinen

 Bebouwde kom

 OT-netwerk

M2D_0804

Figuur 6.9-1: landelijk netwerk met 6 knooppunten

omschrijving 2010 2020 eenheid
steden 6 6
lokaal netwerk
vervoersvolume 37,3 49,3 mln ton per jaar
WDW’s 766 766 eenheden
LSP’s 15 15 eenheden
netwerklengte 846 943 km
voertuigen 100.657 133.135 vtg
verkeersprestatie 1.997 2.642 mln vtgkm/jaar
vervoersprestatie 294 389 mln tonkm/jaar
verbindend netwerk
vervoersvolume 20,6 27,1 mln ton per jaar
netwerklengte 814 924 km
voertuigen 8.626 11.348 treinen*)
verkeersprestatie 3.253 4.298 mln treinkm/jaar
vervoersprestatie 1.822 2.407 mln tonkm/jaar

*) een trein bestaat uit vier gekoppelde voertuigen

Tabel 6.9-2: groslijst en performance bij landelijk model met zes knooppunten bij
buisleidingvervoer
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6.9.3 landelijk netwerk met acht knooppunten

Legenda

 Regions

 Bedrijventerreinen

 Bebouwde kom

 OT-netwerk

M3E_0804

Figuur 6.9-2: landelijk netwerk met acht knooppunten

omschrijving 2010 2020 eenheid
steden 8 8
lokaal netwerk
vervoersvolume 57,8 76,8 mln ton per jaar
WDW’s 1.066 1.066 eenheden
LSP’s 19 19 eenheden
netwerklengte 1.295 1.508 km
voertuigen 156.036 207.368 vtg
verkeersprestatie 3.096 4.114 mln vtgkm/jaar
vervoersprestatie 456 607 mln tonkm/jaar
verbindend netwerk
vervoersvolume 32,1 42,1 mln ton/jaar
netwerklengte 1.362 1.508 km
voertuigen 13.442 17.655 treinen
verkeersprestatie 4.458 5.869 mln treinkm/jaar
vervoersprestatie 2.496 3.287 mln tonkm/jaar
*) een trein bestaat uit vier gekoppelde voertuigen

Tabel 6.9-3: groslijst en performance bij landelijk model met acht knooppunten bij
buisleidingvervoer
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6.9.4 landelijk netwerk met 14 knooppunten

omschrijving 2010 2020 eenheid
steden 14 14
lokaal netwerk
vervoersvolume 70,0 91,5 mln ton per jaar
WDW’s 1.411 1.411 eenheden
LSP’s 24 24 eenheden
netwerklengte 1.689 1.885 km
voertuigen 185.700 242.909 vtg
verkeersprestatie 3.752 4.904 mln vtgkm/jaar
vervoersprestatie 553 723 mln tonkm/jaar
verbindend netwerk
vervoersvolume 45,4 58,8 mln ton/jaar
netwerklengte 2.349 2.712 km
voertuigen 19.041 24.644 treinen
verkeersprestatie 8.155 10.613 mln treinkm/jaar
vervoersprestatie 4.567 5.943 mln tonkm/jaar
*) een trein bestaat uit vier gekoppelde voertuigen

Tabel 6.9-4: groslijst en performance bij landelijk model met veertien knooppunten
bij buisleidingvervoer
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7. FIJNMAZIG BUISLEIDINGENTRANSPORT IN NEDERLAND (B8-B)

7.1 Beschrijving systeem

In de eerder beschreven concepten wordt uitgegaan van een lokaal ondergronds pallettrans-
portsysteem. Een tweede optie is een lokaal ondergronds pakkettransportsysteem. Het voor-
deel hiervan is dat kleine buisdiameters kan worden toegepast, waardoor een fijnmazig net-
werk kan worden opgebouwd. Dit lokale pakkettransportsysteem kan worden gecombineerd
met een pallettransportsysteem tussen de knooppunten in het landelijk verbindende netwerk.
Een dergelijk fijnmazig landelijk buisleidingsysteem verschilt wezenlijk van de hiervoor be-
schreven systemen. Het buisleidingsysteem bestaat uit (ten minste) twee delen, die een
verschillende technische invulling kennen.
Het verbindend netwerk is gebaseerd op het vervoeren van ‘treinen’ waarop verschillende
ladingdragers geplaatst kunnen worden en zijn geschikt voor relatief hoge dienst- (en dus
operationele) snelheden.
De stedelijke netten zijn gebaseerd op het vervoeren van individuele colli en kunnen daarom
volstaan met een kleinere buisdiameter dan de hiervoor beschreven varianten. Kenmerk van
het stedelijke net is ook het veel grotere aantal uitwisselingspunten (WDW’s of eigenlijk Per-
ceel Verdeelcentra PV’s) en de aanmerkelijk grotere netwerklengte. Het totale systeem levert
praktisch een deur-tot-deur vervoer voor winkels die nu beleverd worden door één à ander-
halve vrachtauto per dag. Voor de andere winkels worden de voor-/natransportafstanden tot
de WDW’s sterk gereduceerd. Bovendien bestaat in dit concept de mogelijkheid voor het
introduceren van WDW’s in woonwijken waar consumenten eerder bestelde goederen kunnen
afhalen (bij benzinestations bijvoorbeeld).

Een systeem zoals dit kan eigenlijk alleen goed werken bij voldoende vervoervolume. Het
heeft daarom alleen zin indien het wordt toegepast in een relatief groot deel van Nederland.
Voor het ruimtelijke concept van het verplaatsingsnet zijn daarom alleen de laatste twee
varianten van het onder B8-A besproken ‘stappenplan’ interessant:
‘3.’ 8 knooppuntennetwerk: idem, aangevuld met Arnhem/Nijmegen en Breda
‘4.’ 14 knooppuntennetwerk: idem, aangevuld met Alkmaar, Middelburg/Vlissingen, Zuid-
Limburg (Maastricht), Hengelo, Groningen en Leeuwarden

Ook bij deze variant is ieder knooppunt aangesloten op een (fijnmazig) lokaal buisleiding-
transportsysteem. Elk knooppunt is ook een aansluitpunt op het landelijke netwerk en bedient
daarmee een groter (verzorgings-)gebied in de omgeving van dit knooppunt: eenzelfde verde-
ling in ‘lokaal’, ‘regionaal’ en ‘achterland’ is voor deze variant van toepassing.

Dit concept is echter niet nader gekwantificeerd.

7.2 Vervoersproces

Het grootste deel van het vervoer van en naar belangrijke winkelgebieden in Nederland zal
volgens deze variant verlopen via een buisleidingensysteem.
In figuur 7.2-1 is één van de mogelijke vervoerprocessen weergegeven (wel de variant die het
meeste voor zal komen). Bij de plaats van herkomst worden de goederen in het buisleiding-
systeem gebracht en via een aantal tussenschakels komen de goederen er uiteindelijk op de
plaats van bestemming weer uit. Bij de grotere winkels en grotere producenten zal er geen
voor- of natransport behoeven plaats te vinden. Direct wegvervoer kan in geval van nood
worden ingezet, bijvoorbeeld om piekdruktes of calamiteiten op te vangen.
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Figuur 7.2-1: vervoerproces (voorbeeld) bij landelijk buisleidingsysteem

7.3 Netwerken en vervoersysteem

7.3.1 netwerk

landelijk netwerk
Het landelijk netwerk correspondeert met de stappen 3 en 4 van de hiervoor beschreven
variant B8-A.

stedelijk net
De netwerken voor het stedelijke ondergrondse systeem zijn aanmerkelijk fijnmaziger dan in
de vorige varianten werd verondersteld. Het aantal WDW’s is ook aanmerkelijk groter. Daar
staat tegenover dat de buisdiameter geringer is. De stedelijke LSP’s zijn onderling verboden
met rechtstreekse buisleidingen.

7.3.2 voertuigen in het landelijk en stedelijk netwerk

voertuigen op het verplaatsingsnet
De voertuigen op het verplaatsingsnet dienen verschillende laadeenheden te kunnen dragen
die vergelijkbaar zijn met pallets. De voertuigen dienen verder een relatief hoge snelheid te
kunnen halen. Ook moeten ze kunnen rijden in colonne om zodoende een trein te vormen.

voertuigen in het stedelijk net
Het stedelijk net fungeert in wezen als een lopende band of sorteerband. Toch wordt om
technische redenen gekozen voor kleine voertuigen die zichzelf aan kunnen drijven of extern
via lineaire inductie (in ieder geval niet mechanisch) worden aangedreven. De ‘techniek’ in de
buizen blijft daarbij relatief eenvoudig en ongevoelig voor storingen. Bovendien zijn de buizen
daardoor zeer onderhoudsarm (de diameter kan dan beperkt blijven).
De voertuigen moeten in staat zijn colli te dragen en zijn daardoor klein. Ze rijden met relatief
lage snelheden. Besturing geschiedt deels mechanisch (zijgeleiding door de wand van de
buis), deels elektronisch (bij het uitvoegen). De snelheid en de uitvoeging van de voertuigen
worden automatisch verzorgd. De voertuigen kunnen in principe in colonne rijden als vormden
ze een trein; er wordt echter niet uitgegaan van fysieke koppelingsmogelijkheden.

7.4 Logistieke veranderingen

Indien geheel Nederland zou kunnen beschikken over een ondergronds buisleidingensysteem,
kunnen (zullen) de logistieke consequenties zeer groot zijn. In bijlage 1 zijn de achtergronden
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van dit logistieke concept weergegeven: het inzetten van ‘continu vervoer’ (bijlage 1.4) in
combinatie met een commodities/specialities verplaatsingsnet (bijlage 1.2). Samengevat komt
het er op neer dat het logistieke systeem in feite afstapt van het ‘batch’ (partijen) systeem en
overgaat naar een min of meer ‘continu’ systeem.

Het systeem biedt daarnaast de mogelijkheid om nagenoeg rechtstreeks vanuit de fabriek of
DC bij de klant te leveren. Een dergelijk systeem wordt dan zelfs een alternatief in de markt
van koeriersdiensten en pakketvervoer.

7.4.1 logistieke processen in steden

bestemmingsadressen en WDW’s
Veel meer dan bij de voorgaande alternatieven, beschikken bestemmingsadressen over een
eigen aansluiting op het ondergrondse netwerk. Vanuit die aansluiting komen individuele colli.
Vooral bij de grotere winkels zal het daarbij gaan om een min of meer continue stroom, welke
(indien gewenst) gespreid over de dag aankomt. Dit opent perspectieven voor geheel nieuwe
winkelconcepten, waarbij schappen continu (automatisch?) worden aangevuld. Vooralsnog zal
vakkenvullen handmatig gebeuren, maar veel minder als batch-proces zoals nu het geval is.
Bedrijven die willen vasthouden aan batchprocessen (bijvoorbeeld alleen bijvullen buiten
winkelopeningstijden) dienen in wezen zèlf te consolideren.
Heel kleine winkels zullen niet kunnen worden voorzien van eigen WDW’s en zullen gebruik
maken van gezamenlijke faciliteiten. Deze zullen zich echter in de zeer directe nabijheid van
de winkels bevinden.
Naast winkels, groepen winkels en grote kantoren e.d. is het denkbaar dat op bepaalde plaat-
sen in woonwijken WDW’s worden gerealiseerd. Te denken is daarbij aan tankstations of
andere ‘concentratiepunten’ in een woonwijk. Omdat goederen op collibasis12 worden verzon-
den, is het denkbaar dat ergens in het systeem klantspecifieke zendingen worden samenge-
steld. Deze worden dan verzonden naar persoons/gezinsgebonden lockers in de woonwijk-
WDW’s.
Zeker wat betreft de commodoties mag in de toekomst veel verwacht worden van
telewinkelen (beter gezegd: tele-boodschappen doen). Het door sommigen als vervelende
activiteit geziene boodschappen doen wordt de consument uit handen genomen, in extreme
vorm kan zelfs gedacht worden aan automatische voorraadsystemen in huishoudens. Juist
deze commodities zijn goed geschikt om af te leveren in WDW’s bij woonwijken. Zodoende
blijft er meer tijd vrij voor het echte, min of meer recreatieve winkelen (funshoppen) of het
boodschappen doen waarbij het afwegen van alternatieve produkten noodzakelijk blijft.

Logistieke Stadsparken
De belangrijkste functie van de LSP’s is in wezen de doorgeefluik-functie. Vrijwel alle vervoer
kan op basis van cross-docking worden afgehandeld. Er zal wel deconsolidatie en depalletisa-
tie moeten plaatsvinden, omdat het intra-LSP netwerk (verplaatsingsnet) van grotere eenhe-
den gebruik maakt dan het stedelijke net. Deze processen kunnen echter volledig geautomati-
seerd verlopen. Opslag zal in een LSP niet nodig zijn.
Logistieke dienstverleners of retailers kunnen (faciliteiten bij) de LSP’s gebruiken om klant-
specifieke zendingen samen te stellen.

7.4.2 logistieke processen buiten steden
In het logistieke proces wordt duidelijk onderscheid gemaakt naar commodities
(‘volumegoederen’, goederen waarbij het vooral draait om grote doorzet hoeveelheden ge-
paard gaande met lage marges) en specialities (met minder doorzetvolume maar wel hogere
marges).

commodities
Producenten vullen 24 uur per dag direct de voorraad op de 14 LSP’s aan met de commodo-
ties. De voorraadniveau’s op een LSP kan daardoor beperkt blijven. Het landelijke systeem
werkt dan ook vergelijkbaar met het lokale systeem. Uitgangspunt is continue aanvulling van
de voorraad in plaats van bevoorraading in batch processen. Producenten kunnen als het
                                                     
12 Bij consumentenproducten kunnen we daarbij denken aan trays of kratten - persoons- of
gezinsspecifieke zendingen zullen worden verzameld in dozen.



52 Ruimtelijke Concepten Ondergronds Transport

ware rechtstreekse zendingen gereedmaken voor de winkels. Tussentijdse opslag en grou-
page is op zendingniveau niet nodig, omdat de colli de verzendeenheid vormt. In het buislei-
dingsysteem kan nog wel consolidatie en deconsolidatie plaatsvinden (voor het verplaatsings-
netwerk), maar hier heeft ‘de klant’ verder geen omkijken naar.

specialities
Producenten grouperen hun zendingen in magazijnen of produceren op order en sturen de
producten vervolgens via het verbindingsnet naar de (landelijke) DC’s van de retailers. Door
deze DC’s, waar de retailers hun grote langzaam lopende assortimenten op voorraad houden,
zijn de retailers in staat hun onderscheidend vermogen ten opzichte van hun concur-
rent/collega’s te continueren. In deze DC’s worden filiaalzendingen gemaakt welke via het ver-
bindingsnetwerk naar de LSP’s en daarna direct (via ‘crossdocking’) via het stedelijk netwerk
naar de winkels gebracht worden. Enige groupage en bundeling zal noodzakelijk blijven, maar
lang niet zoveel als heden ten dage (of in de andere scenario’s) het geval is. Immers: de
stedelijke netwerken werken zendingen af op colliniveau, het verplaatsingsnet werkt (voor ‘de
klant’) eventueel op het niveau van pallets.

consolidatie?
Waarom met consolidatie werken op het verplaatsingsnet indien op stedelijk niveau toch weer
wordt teruggevallen op de colli als verzendeenheid? Om goederen samen te voegen zijn
weliswaar handelingen nodig en is er ook sprake van enig oponthoud in het logistieke proces,
maar de vervoerkwaliteit die vervolgens op het verbindingsnet geboden kan worden, ligt veel
hoger. De verloren tijd en kosten worden als het ware goedgemaakt door de hogere kwaliteit
(met name doorvoersnelheid).
Deze hogere kwaliteit kan alleen worden behaald bij een voldoende capaciteit en deze is te
behalen door te consolideren. Door de grote stromen en het relatief beperkte aantal knoop-
punten aan het verplaatsingsnet, gaat er bij het consolideren van lading maar weinig tijd
verloren.

7.5 Macro-economische en/of ruimtelijk economische effecten

De macro-economische effecten van een fijnmazig landelijk buizensysteem zijn nog groter
dan die van de variant die hiervoor werd bescrheven (B8-A). De investeringskosten liggen
naar verwachting niet zeer vele hoger, maar de verwachte uitstraling op productie- en con-
sumptiepatronen in Nederland is wèl groter. Daar het systeem in nog sterkere mate is geba-
seerd op mechanisering en automatisering, zal het systeem efficiënter kunnen werken (met
alle economische gevolgen van dien), maar tegelijk ook arbeid overbodig maken.
De ruimtelijk economische effecten zijn net als de macro-economsiche effecten aanzienlijk,
omdat de gerichtheid op het buisleidingsysteem (en met name op de toegangspunten ervan)
zeer groot zal zijn. De locaties rondom de toegangspunten worden buitengewoon aantrekke-
lijke vestigingslocaties voor zowel producenten als logistieke dienstverleners.
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8. CONCEPTEN MAXIMAAL

8.1 Toedeling vervoersvolumes

Voor 2010 en 2020 zijn ook berekeningen uitgevoerd waarbij de volle 100 procent bij het
verbindende netwerk als potentieel OT-volume wordt meegerekend. Daarbij is de volgende
toedeling gebruikt:

concept: B4 B5 B7 B8
omschrijving: solitaire stad Randstad Randstad +

bedrijvengebieden
Nederland
14 knopen

lokaal net
H/B binnen knoop 100% 100% 100% 100%
H/B in regio 100% 100% binnen RS 100% binnen RS 100%
H/B in achterland - - - 100%
H/B in Nederland 100% 100% 100% n.v.t.
H/B in buitenland 100% 100% 100% - (onbekend)
verbindend net
H/B tussen knoop - - (valt onder regio) - (valt binnen regio) 100%
H/B in regio - 100% binnen RS 100% binnen RS 100%
H/B in achterland - - - 100%
H/B in Nederland - 0% 100% in/uit RS 100%
H/B in buitenland - 0% 0% - (onbekend)

Tabel 8.1-1: toedeling bij het volledige vervoersvolume voor 2010 en 2020

Hierbij moet bij concept B8 worden opgemerkt dat enkel in de knooppuntregio’s een lokaal
OT-netwerk wordt verondersteld. Het aantal lokale netwerken verandert niet.

8.2 Resultaten 2010 en 2020

De uitwerking van de ruimtelijke concepten op basis van de vervoersgegevens voor 2010 en
2020 leidt tot de volgende resultaten:

2010
volledig
(100%)

omvang ver-
voers-

prestatie

verkeers-
prestatie *3

netlengte
(enkel)

LNP+
LRP+

LSP

WDW vtg

[mln ton] [mln
tonkm]

[mln vtgkm] [km] [#] [#] [#]*

B4 één stad lokaal 2,9 22 159 123,3 3 77 7.821
verbindend - - - - - - -

B5 Randstad lokaal 15,2 120 814 623 2+4+5 592 41.040
verbindend 12,3 627 1.120 x 4 2 x 160 5.159 x

4
B7 Randstad+

*2
lokaal 15,2 120 814 623 2+4+5 592 41.040

verbindend 29,8 1520 2.714 x 4 2 x
160+265

12.498 x
4

B8 Nederland
(14)

lokaal 130,0 1027 6.964 2.063 4+12+
8

1411 344.189

verbindend 96,7 9595 17.133 x 4 2 x 1.072
+ 1754

40.556 x
4

*1
*2
*3

aantal éénpalletvoertuigen (op verbindende netwerk gekoppeld tot treinen van 4 eenheden)
omdat info ontbreekt (locaties ‘industrie’), p.m. post bij netlengte en voertuigen!
kmtrage éénpalletvoertuigen (op verbindend net bestaat trein uit 4 eenheden, vandaar factor 4)

Tabel 8.2-1: de concepten voor 2010 bij maximale vervoersvolume

2020 omvang ver- verkeers- netlengte LNP+ WDW vtg
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volledig
(100%)

voers-
prestatie

prestatie *3 (enkel) LRP+
LSP

[mln ton] [mln
tonkm]

[mln vtgkm] [km] [#] [#] [#]*

B4 één stad lokaal 3,9 28 196 123,3 3 77 9.634
verbindend - - - - - - -

B5 Randstad lokaal 19,7 155 1.054 666 2+4+5 592 53.128
verbindend 15,0 767 1.370 x 4 2 x 160 6.311 x

4
B7 Randstad+

*2
lokaal 19,7 155 1.054 666 2+4+5 592 53.128

verbindend 36,7 1.872 3.344 x 4 2 x
160+368

15.397 x
4

B8 Nederland
(14)

lokaal 213,9 1.690 11.460 2982 4+12+8 1.411 566.923

verbindend 195,0 19.339 34.534 x 4 2 x 1.072
+ 4.656

81.795 x
4

*1
*2
*3

aantal éénpalletvoertuigen (op verbindende netwerken gekoppeld tot treinen van 4 eenheden)
omdat info ontbreekt (locaties ‘industrie’), p.m. post bij netlengte en voertuigen!
kmtrage éénpalletvoertuigen (op verbindend net bestaat trein uit 4 eenheden, vandaar factor 4)

Tabel 8.2-2: de concepten voor 2020 bij maximale vervoersvolume
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9. CONCLUSIES

9.1 Vergelijking systemen

concept B4: buisleidingtransport in één van de steden van de Randstad
Concept B4 gaat uit van een ondergronds distributiesysteem voor de einddistributie van
consumentengoederen van en naar winkel- en bedrijvengebieden, en dit in een individuele
stad. Aan de rand van een stedelijk gebied, op een goed bereikbare plaats, wordt een LSP
gevestigd van waaruit het verzorgingsgebied wordt bediend. Aangeboden lading wordt hetzij
meteen doorgezonden naar de bestemming, hetzij samengevoegd (gegroupeerd) tot een
pallet bestemd voor één bestemmingsadres. In de voorbeeldstad gaat het om Utrecht, waar
alle winkel- en bedrijvengebieden worden bediend, maar een soortgelijk systeem zou ook
denkbaar zijn om één bepaald winkelcentrum te bedienen. Soortgelijke systemen zouden
gerealiseerd kunnen worden in verschillende steden, maar zullen dan toch onafhankelijk van
elkaar functioneren en zouden ook een verschillende opzet kunnen hebben. Concept B4 is
daarom kortweg te omschrijven als een geavanceerd stadsdistributiesysteem. Het concept
heeft een sterk lokale focus (stad/stadsregio).

concept B5: buisleidingtransport binnen de vier grote steden van de Randstad
In concept B5 wordt ondergronds transport in de vier grote steden van de Randstad toegepast
en wel volgens eenzelfde patroon. Daardoor wordt het ook aantrekkelijk de stedelijke syste-
men aan elkaar te koppelen. Hetzij met traditioneel wegvervoer (en gebruik makend van
bijzondere diensten), hetzij met Combi-Road, railvervoer of een ondergronds systeem. Het is
goed denkbaar dat kleinere steden met (bovengrondse) stadsdistributieconcepten aansluiten
bij het systeem. Kenmerk van het systeem is de gerichtheid op de Randstad: het functioneert
dus op een agglomeratieve/randstedelijke (beperkt regionale) schaal en biedt dus geen oplos-
sing voor landelijk gerichte goederenstromen.

Utrecht
Utrecht

Den Haag

Rotterdam

Amsterdam

Figuur 9.1-1:   ’geavanceerde
stadsdistributie’ (B4)

Figuur 9.1-2:   ’geavanceerde Randstad-
distributie’ (B5)
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concept B7: buisleidingtransport binnen en tussen de vier grote steden van de Rand-
stad en de belangrijkste produktie- en distributiecentra
Concept B7 bouwt voort op B5, met als belangrijkste verschil dat nu ook belangrijke
industriële en (andere) bedrijvengebieden aan het netwerk zijn gekoppeld.

concept B8-A: buisleidingtransport in Nederland
Concept B8-A gaat een aantal stappen verder, totdat voor heel Nederland een ondergronds
distributiesysteem is gerealiseerd. Het betreft bij dit concept niet alleen het vervoer van con-
sumptiegoederen, maar alle goederen die in een gestandaardiseerde laadeenheid (pallet of
containertype) passen. Het concept blijft gebaseerd op het koppelen van stedelijke netwerken,
welke netwerken relatief grofmazig zijn en het vervoeren van lading op palletniveau veroorza-
ken. Daartoe vindt in of nabij een LSP zowel degroupage van pallets plaats (die aangevoerd
worden, bijvoorbeeld via het verbindend netwerk) als groupage (pallets samenstellen op
adresniveau).

concept B8-B: fijnmazig buisleidingtransport in Nederland
Ter vergelijking is een fijnmazige variant van B8 opgenomen, die uitgaat van een integratie
van logistieke (bedrijfs-) systemen en het buisleidingvervoersysteem. Het inter-LSP netwerk is
grosso modo gelijk aan dat van B8-A, maar de binnenstedelijke netwerken zijn aanmerkelijk
fijnmaziger (en dus uitgebreider). Binnen de steden vindt vervoer op colli-niveau plaats, de
LSP hebben een degroupagefunctie gehouden, maar groupage vindt er niet langer plaats.

Eindhoven

Utrecht
Den Haag
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9.2 Vergelijking vervoersprocessen, logistieke veranderingen en effecten

concept invloedsgebied aanvoer*1 distributie*2

B3*3 (referentie) via de weg via de weg
B4 individuele stad via de weg lokaal netw. + natransport
B5 vier grote steden Rand-

stad
via weg, Combi-Road, rail
of buis

lokaal netw. + natransport

B6*3 vier grote steden Rand-
stad

via weg, Combi-Road, rail
of buis

via de weg

B7 vier grote steden Rand-
stad + belangrijke bedrij-
vencentra

via weg of
buis

lokaal netw. + natransport

B8-A heel Nederland via weg of buis lokaal netw. + natransport
B8-B heel Nederland via weg (incidenteel) of

buis
lokaal netwerk direct

*1 voor de eenvoud is hier aangenomen: van buiten de stad naar binnen de stad (herkomst - LSP)
*2 voor de eenvoud is hier aangenomen: het verspreiden van goederen binnen de stad (LSP - bestemming)
*3 niet uitgewerkt in deze rapportage

Tabel 9.2-1: vergelijking vervoerprocessen

In concept B4 fungeert het stedelijke ondergrondse buisleidingsysteem (lokaal netwerk) als
een geavanceerd stedelijk distributiesysteem. Goederen worden aangeboden bij het LSP en
van daaruit verder gedistribueerd. Hetzelfde geschiedt in wezen bij concept B5, hoewel daar
goederen aangeboden kunnen worden bij een LSP die het dichtst bij de herkomst van de
goederen ligt. Eventueel kunnen de goederen middels het verbindend netwerk naar het LSP
nabij de bestemming worden vervoerd.
De concepten B7 en B8-A bouwen hierop voort, met steeds een uitbreiding van het verzor-
gingsgebied.
Concept B8-B verschilt met name waar het stedelijke deel van het vervoer betreft, omdat de
goederen in deze variant (vlak-)bij het adres van bestemming worden geleverd en er
(nauwelijks) natransport nodig is. Dit vereist wel een geheel nieuwe logistiek.

De logistieke aanpassingen die noodzakelijk zijn voor respectievelijk mogelijk zijn door de
buisleidingsystemen zijn ongeveer evenredig te veronderstellen met het invloedsgebied van
het systeem. Naarmate dit invloedsgebied toeneemt, zal de invloed op de logistieke proces-
sen toenemen.
Indien slechts in één stad een ondergronds systeem zal worden geïntroduceerd, zal dit slechts
invloed hebben op de logistiek van de einddistributie (vergelijkbaar met een systeem voor
stadsdistributie). Alleen voor producenten die de lokale markt bedienen zullen de activiteiten
die ‘stroomopwaarts’ in de logistieke keten liggen door een dergelijk lokaal systeem beïnvloed
worden. Indien in heel Nederland een buisleidingsysteem wordt ingevoerd (zoals in B8), zijn
de gevolgen uiteraard veel groter - een heel groot deel van de logistieke activiteiten, zeker die
vanaf de groothandels/importeurs, worden immers binnen Nederland afgewikkeld. Alleen voor
de sterk internationaal opererende bedrijven, die rechtstreeks vanuit het buitenland winkels en
bedrijven bevoorraden, zal het minder zinvol zijn de gehele logistiek aan te passen aan de
Nederlandse situatie. Wel is het zo dat door de natransport in de einddistributie (in de steden),
een deel van de potentiële markt in concept B8-A verloren zal gaan (net zo overigens als in de
voorgaande concepten). Alleen een logistiek concept dat uitgaat van vrijwel deur-tot-
deurvervoer kan dit laatste deel van de potentiële markt aanboren. Concept B8-B speelt hier
op in en gaat daarbij direct uit van een radicale verandering in logistieke processen. In wezen
sluit het aan op de overgang, waar dan ook in de keten, van ‘batch-processen’ (d.w.z.
laagfrequente zendingen) naar ‘continu-processen’ (nagenoeg continue stroom).

De omvang van de macro-economische effecten zal naar verwachting evenredig zijn met de
netwerkomvang (investeringsniveau) en met de totale omvang van het verzorgingsgebied van
het buisleidingensysteem. Naarmate dit groter is zal in een groter gebied efficiënt kunnen
worden vervoerd, hetgeen toch ten goede moet komen aan de economische ontwikkeling.
Het ruimtelijk-economisch effect van een buisleidingsysteem is, binnen het verzorgingsgebied
van het systeem, groot. Uitgaande van een groot aandeel in de vervoerstromen (al of niet via
vrijwilligheid bereikt), zullen de toegangspunten tot het systeem belangrijke vestigingsplaatsen
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worden voor distributie-gerichte bedrijvigheid en (andere) logistieke dienstverleners. Omdat in
de grotere netwerken, zoals in de concepten B7 en B8, een hiërarchie in uitwisselingspunten
is aan te geven, zal er van de uitwisselingspunten ook een verschillende aantrekkingskracht
uitgaan. Lokale LSP’s, die niet aan het LSP-verbindend net zijn aangesloten, zullen vooral
lokale bedrijvigheid trekken, LRP’s en eventuele LNP’s (waarvan de meeste gecombineerd
zullen zijn met intermodale terminals) zullen nationaal en internationaal opererende bedrijven
trekken. Het zal daarbij overigens in merendeel gaan om bedrijfsverplaatsingen - een heror-
dening van bedrijvigheid.

9.3 Vergelijking netwerken en vervoersystemen

Vooruitlopend op de integrale afweging, die op basis van het onderzoek wordt uitgevoerd door
TNO-Bouw, willen we aan de hand van enkele indicatoren de ruimtelijke concepten vergelij-
ken. Allereerst vergelijken we de ruimtelijke concepten onderling. Daarbij kijken we enkel naar
buisleidingvervoer in en tussen de steden. De andere modaliteiten blijven buiten beschouwing.
De vergelijking is gebaseerd op berekeningen voor het jaar 2020.

Deze vergelijking heeft niet tot opzet een keuze voor te stellen ten aanzien van het ‘beste’
ruimtelijke concept. Wel wordt aan de hand van bepaalde overwegingen een score van een
concept weergeven. De volgende twee overwegingen gelden:
• het systeem moet een significante prestatie leveren;
• de inspanning moet binnen redelijke grenzen blijven.
Tot de categorie indicatoren voor de ‘inspanning’ rekenen we de netwerklengte, het aantal
terminals en het aantal voertuigen. De verkeersprestatie is een indicator van de variabele
kosten (of exploitatiekosten) van het systeem. Tot de categorie prestatie-indicatoren rekenen
we vervoersvolume en vervoersprestatie. Omdat cyclustijden zijn berekend, is het ook mo-
gelijk inschattingen te doen ten aanzien van de doorlooptijden bij verschillende concepten.

De volgende concepten worden vergeleken:
Consumptiegoederen:
B4 één stad (Utrecht)
B5 Vier grote steden met verbindend netwerk (Randstad)
B7 Vier grote steden met verbindend netwerk en belangrijkste industriële lokaties

(Randstad-plus)
Standaardlaadeenheden:
B8 Nederland - 4 steden
B8 Nederland - 6 steden
B8 Nederland - 8 steden
B8 Nederland - 14 steden
B8 Nederland - 14 steden, maximaal vervoersvolume

Netwerklengte
De netwerklengte varieert uiteraard in hoge mate indien we de verschillende concepten verge-
lijken. De netwerklengte is voor een nationaal systeem nu eenmaal groter dan voor een lokaal
systeem. De netwerklengte betreft de totale netwerklengte, d.w.z. dat ook de lengte van de
benodigde extra buizen zijn opgenomen. Dit verklaart waarom bij toedeling van het totale
vervoersvolume voor 2020 de netwerklengte zo sterk toeneemt.
Opmerkelijk is dat bij meer dan acht knooppunten de totale lengte van het verbindende net-
werk groter wordt dan de totale lengte van de lokale netwerken.
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Figuur 9.3-1: netwerklengte voor 2020

Het aantal terminals houdt verband met het aantal steden dat wordt voorzien van een onder-
gronds transportsysteem. Het aantal terminals is bij de berekeningen niet afhankelijk gesteld
van het vervoersvolume.
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Figuur 9.3-2: aantal terminals

Het aantal voertuigen geeft een minder stijle ontwikkeling aan. Op het verbindend netwerk
wordt uitgegaan van treinen van vier voertuigen. Dit betekent dat het aantal voertuigen bij het
verbindende netwerk nog met een factor vier worden vermenigvuldigd. Het aantal benodigde
voertuigen op het verbindend netwerk blijft minder dan bij de lokale netwerken. Dit is vooral te
wijten aan het lagere vervoersvolume op het verbindende netwerk.
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Figuur 9.3-3: aantal voertuigen in de lokale en verbindende netwerken bij de verschil-
lende concepten

De verkeersprestatie neemt meer dan evenredig toe met het aantal knooppunten in het ver-
bindend netwerk. Dit heeft vooral verband met toename van de gemiddelde verplaatsings-
afstand. Deze verdubbelt namelijk ten opzichte van de situatie met vier knooppunten.
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Figuur 9.3-4: vergelijking verkeersprestatie

9.4 Vergelijking prestaties

Figuur 9.4-1 geeft aan dat het vervoersvolume op het verbindend netwerk en de lokale net-
werken toeneemt naarmate meer steden c.q. knooppunten worden aangesloten. Hetzelfde
geldt ten aanzien van de vervoersprestatie. Deze neemt echter sterk toe doordat de gemid-
delde verplaatsingsafstand toeneemt.
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Figuur 9.4-1: Vergelijking vervoersvolume voor 2020
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Figuur 9.4-2: Vergelijking vervoersprestatie voor 2020

Zowel voor het verbindende netwerk als de lokale netwerken zijn nu de prestaties uit te zetten
tegenover de netwerklengte. Dit geeft een indicatie van de kosten/baten-verhouding. Zowel
het vervoersvolume als de vervoersprestatie zijn in de volgende twee grafieken uitgezet
tegenover de netwerklengte.



62 Ruimtelijke Concepten Ondergronds Transport

m ln  to n /km ’ [in d e x  =  1]

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

U
tre

ch
t

R
an

ds
ta

d

R
an

ds
ta

d-
pl

us

4 
st

ed
en

6 
st

ed
en

8 
st

ed
en

14
 s

te
de

n

m
ax

im
aa

l

lokaa l

v erb indend

Figuur 9.4-3:  Verhouding vervoersvolume en netwerklengte voor 2020
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Figuur 9.4-4: Verhouding vervoersprestatie en netwerklengte voor 2020

9.5 Vergelijking van vervoersystemen voor het verbindend netwerk

Voor het verbindende netwerk zijn vier verschillende vervoersystemen vergeleken: wegver-
voer, Combi-road, railvervoer en vervoer per buis. Deze vervoersystemen staan nader be-
schreven in hoofdstuk 4 en in de bijlagen. Opgemerkt moet worden dat bij railvervoer is uitge-
gaan van een railconcept met snelle treinen en snelle overslagsystemen. De resultaten zijn
dus slecht vergelijkbaar met bestaande railsystemen.

De capaciteit van een verbinding bij deze systemen is in de volgende tabel weergegeven.
Daarbij is onderscheid gemaakt naar zonder consolidatie (gemiddeld vervoerd gewicht per
pallet: 280 kg) en met consolidatie (vervoerd gewicht: 450 kg per pallet). Consolidatie wil in dit
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geval zeggen dat door bundeling verhoudingsgewijs meer volle pallets dan halfvolle worden
getransporteerd.
Het wegvervoer en Combi-road hebben een grotere capaciteit dan railvervoer en buis. De
korte opvolgtijd in combinatie met een hoog laadvermogen per voertuig zorgen hiervoor.
Railvervoer heeft weliswaar een groot laadvermogen per trein maar heeft een lange opvolgtijd,
waardoor er weinig treinen per uur over een verbinding kunnen. Een buisverbinding heeft de
laagste capaciteit. De korte opvolgtijd in de buis is niet voldoende om het lage laadvermogen
per voertuig te compenseren.

Capaciteit verbinding
[mln ton/jaar]

zonder consolidatie met consolidatie

wegvervoer 15,7 25,3
Combi-road 15,7 25,3
railvervoer 9,1 14,6
buis 6,9 11,1

Tabel 9.5-1: capaciteit van een verbinding bij de vergeleken vervoersystemen

Het verschil in capaciteit leidt bij de uitgewerkte concepten nauwelijks tot verschillen. Enkel bij
toedeling van het totale vervoersvolume (kolom ‘maximaal’) zijn er aanzienlijke verschillen in
netwerklengte te constateren.
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Figuur 9.5-1: Vergelijking netwerklengte van het verbindend netwerk bij verschillende
typen vervoersystemen voor 2020

De vervoersystemen kunnen ook vergeleken worden op basis van de verkeersprestatie, d.w.z
het aantal voertuigkilometers per jaar. De verkeersprestatie kan daarbij dienen als een indi-
cator voor de variabele kosten. Het aantal voertuigkilometers per jaar ligt bij de buis erg hoog.
Het aantal voertuigkilometers is hierbij bepaald per trein (dus per vier eenheden). Om het
aantal voertuigeenheidskilometers te bepalen, moet dit getal nog met een factor vier worden
vermenigvuldigd.
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Figuur 9.5-2: verkeersprestatie per vervoersysteem voor 2020

Tenslotte zijn voor de vier vervoersystemen de gemiddelde doorlooptijden vergeleken. Deze
zijn bepaald op basis van de cyclustijden, zoals die zijn berekend bij het ruimtelijk concept met
de 14 steden. Het voor- en natransport vindt in deze vergelijking plaats per buisleiding.
Als referentie is gekozen voor deur-tot-deur wegvervoer van een pallet, zonder tussenstops en
met een gemiddelde snelheid van 32 km/uur in de stad en 45 km/uur buiten de stad
(gemiddelde snelheid op hoofdwegen in de Randstad). Door de korte overslagtijden scoren
railvervoer en vervoer per buis hoog.
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Figuur 9.5-3: Vergelijking doorlooptijden

Uit het vergelijking van de vervoersystemen voor het verbindende netwerk valt te concluderen
dat wegvervoer en combi-road qua capaciteit en dus investeringskosten beter scoren dan
railvervoer en buis. Het aantal voertuigkilometers als indicator voor de variabele kosten is bij
het railvervoer laag en bij vervoer per buis erg hoog. De variabele kosten per voertuigkilome-
ter moet dus bij de buis laag zijn om te kunnen concurreren met weg- of railvervoer. De door-
looptijd bij railvervoer en buis komt in de buurt van deur-tot-deur vervoer over de weg.

9.6 Potentieel ondergronds vervoer

Bij de uitwerking van de verschillende concepten voor ondergronds transport bleek dat naast
de fysieke kenmerken van goederen ook de logistiek van goederen en de structuur en het
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systeem van ondergronds transport van invloed te zijn op de omvang van de goederenvolume
dat potentieel voor ondergronds transport geschikt is.
De volgende factoren zijn dus van invloed:
1. Goederensoort. Het NEA heeft op basis van fysieke kenmerken (verschijningsvorm) van

goederen bepaald dat 246 mln ton per jaar in 2020 OT-geschikt is.
2. Type goederenstroom. Afhankelijk van de functie van het OT zijn bijvoorbeeld export-

gerelateerde goederenstromen wel of niet relevant.
3. Beschikbaarheid/toegankelijkheid. Dit uit zich als volgt:

• steden met een lokaal ondergronds transportsysteem
• steden aangesloten aan verbindend transportsysteem
• steden die binnen een verzorgingsgebied vallen van het verbindend netwerk (stad,

regio, achterland)
• binnen een stad: de nabijheid van een aansluitpunt bij een winkel of bedrijfsterrein.

4. Zendingsconfiguratie. Afhankelijk van de zendingsconfiguratie (FTL,LTL, pakjes) wordt het
kostentechnisch interessant om gebruik te maken van OT wel of niet in combinatie met
een verbindend netwerk.

9.6.1 goederensoort
Dit aspect is nader uitgewerkt door NEA (1998). Op basis van kenmerken van goederen en de
wijze van transport (bulk, gecontaineriseerd of als stukgoed) is bepaald of een goed mogelijk
OT-geschikt is.

9.6.2 goederenstroom
De door NEA bepaalde vervoersvolumes betreft een verscheidenheid aan goederenstromen
met al of niet een bestemming in de stad. De relevante goederenstromen met een stedelijke
bestemming zijn voornamelijk de consumentengoederen met de bestemmingen detailhandel,
horeca of rechtstreeks aan de consument. Dit vormt echter maar een deel van het binnen-
lands goederenvervoer. In 1994 betrof de belangrijkste goederenstroom, namelijk de bevoor-
rading van detailhandel, 48 mln ton per jaar. Dit is 12-15 procent van het totale binnenlandse
goederenvervoer (HBD, 1995) en is nagenoeg voor 100% OT geschikt. De overige goederen-
stromen hebben veelal een bedrijventerrein als bestemming. Daar zijn bijvoorbeeld gevestigd
DC’s van retailers, andere distributiebedrijven of productiebedrijven waar halffabrikaten wor-
den verwerkt of ‘value added’ activiteiten worden verricht13. Het is dus aannemelijk dat een
deel van de door NEA bepaalde volumes geen stedelijke bestemming heeft, maar de exacte
verdeling is niet bekend.

fabrikanten en importeurs

intermediairen
(groothandel ,tussenhandel,

veilingen etc.)

detailhandel

distributiecentra

consument

Figuur 9.6-1: goederenstromen naar de detailhandel

9.6.3 beschikbaarheid/toegankelijkheid
Het is vanzelfsprekend dat het potentiële goederenvolume voor ondergronds transport ver-
band houdt met het aantal steden met een ondergronds transportsysteem. Dit behoeft geen
nadere toelichting.

Van invloed is echter ook de mate waarin de lokale ondergronds transportsystemen zijn
gekoppeld, dus een deur-tot-deur dienst kan bieden. Van deur-tot-deur is in dit geval van dc
                                                     
13 Innaaien van labels, kwaliteitscontroles, gereedmaken voor de winkel (strijken, prijzen) etc.
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naar winkel of andere verbruikers. Deze deur-tot-deurverbinding kan intermodaal zijn. Het
ontbreken van een dergelijke verbinding vermindert de kans (lees: percentage) dat goederen
alsnog van lokaal ondergronds transport gebruik maken.
Een verbindend netwerk, in de vorm van wegvervoer, Combi-road, railvervoer of buisleiding-
transport is belangrijk. De knooppunten van dit verbindend netwerk dienen strategisch te
liggen ten opzichte van de belangrijkste bevolkingsconcentraties (feitelijk: de gemeenten met
de belangrijkste winkelgebieden) en de belangrijkste locaties voor distributiecentra en produc-
tievestigingen. De belangrijkste distributiepunten voor een Nederlands netwerk (Amsterdam,
Rotterdam, Den Bosch en Zwolle) in Nederland komen niet geheel overeen met de vier groot-
ste steden van Nederland. Het gaat om de volgende knooppunten:
1. 4 knooppunten: Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht;
2. 6 knooppunten: idem, aangevuld met Eindhoven en Zwolle;
3. 8 knooppunten: idem, aangevuld met Arnhem/Nijmegen en Breda;
4. 14 knooppunten: idem, aangevuld met Alkmaar, Middelburg/Vlissingen, Zuid-Limburg

(Maastricht), Hengelo/Enschede, Groningen en Leeuwarden.

Het derde aspect is de invloedssfeer ofwel verzorgingsgebied van de knooppunten van het
verbindende netwerk. Het is niet mogelijk om een volledig landelijk dekkend ondergronds
transportsysteem te ontwikkelen. Dit betekent dat het verbindend netwerk in combinatie met
lokaal wegvervoer het vervoer moet bieden in de gebieden waar geen ondergronds transport-
systeem is. De afstand tot een knooppunt van een verbinding zal dan bepalend zijn of gebruik
gemaakt wordt van het verbindend netwerk.
Naarmate dus meer regio’s binnen de invloedssfeer van een knooppunt komen zal het poten-
tiële vervoersvolume toenemen.

Op lokaal niveau speelt hetzelfde ten aanzien van de afstand tot het aansluitpunt (WDW) op
het OT. Indien de afstand tot het aansluitpunt te groot wordt, zal men geen gebruik maken van
het OT. Dit aspect is enkel meegenomen door als uitgangspunt te kiezen dat de aansluitpun-
ten nabij of in de winkelgebieden en bedrijventerreinen van een stad dienen te liggen. De
dichtheid van de aansluitpunten in relatie tot de mate van concentratie van bedrijvigheid is
bepalend voor het potentieel gebruik.

9.6.4 zendingconfiguratie
Het potentiële vervoersvolume is afhankelijk van de zendingconfiguratie. We onderscheiden
daarbij Full Truck Loads (FTL), Less Truck Loads (LTL) en pakketvervoer. Er zijn grote ver-
schillen met betrekking tot de transportkosten bij deze zendingconfiguraties.

Voor stadsdistributie en het verbindende netwerk zijn inschattingen gemaakt van het percen-
tage dat potentieel geschikt is voor ondergronds pallet- of pakjesvervoer en vergeleken met
traditionele modaliteiten (zie volgende tabellen).

Stadsdistributie (25%) (25%) (20%) (20%) (10%)
Full Truck loads Less Truck Loads pakjes

zending-configu-
ratie

homogeen heterogeen box (6, 7 of 8
pallets)

pallets (1, 2
of 3)

trailers +++ +++ + + ----
solotruck + + +++ +++ +
bestelauto’s ---- -- + + +++
ondergronds
pallets

---- + + +++ +

potentieel 0% 50% 90% 100% 50%
ondergronds
pakjes

---- -- + ++ +++

potentieel 0 % 10% 50% 90% 100%

Tabel 9.6-1 Inschatting van het percentage potentiële vervoersvolume bij stads-
distributie voor verschillende zendingsconfiguraties
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Verbindings-
netwerk

(25%) (25%) (20%) (20%) (10%)

zending- Full Truck loads Less Truck Loads Pakjes,
configuratie homogeen heterogeen Box (6,7,8

pallets)
Pallets (1, 2

of 3)
geconsol.

weg/Combi-road +++ +++ + + +
railnet + + +++ + +
ondergronds
pallets

-- + + +++ +++

potentieel 10% 50% 90% 100% 100%

Tabel 9.6-2 Inschatting van het percentage potentiële vervoersvolume bij het verbin-
dende netwerk voor verschillende zendingsconfiguraties

De genoemde percentages zijn indicatief. Er is geen informatie beschikbaar over het aandeel
van bepaalde zendingsconfiguraties in de huidige en toekomstige vervoersvolumes. Dit as-
pect is dus ook niet meegenomen bij de uitwerking van de ruimtelijke concepten.

Full truck loads blijken weinig interessant te zijn voor stadsdistributie als wel het verbindende
netwerk. De kostenvergelijkingen in bijlage I onderbouwen dit. Indien echter de logistieke
grondvorm verandert, kunnen FTL-ladingen wel interessant worden voor ondergronds trans-
port. Dit is in bijlage I verder uitgewerkt. FTL-ladingen zijn met name door hun massa interes-
sant.

LTL-ladingen en pakketdistributie zijn vanuit kostenoogpunt interessant. De kostenvergelijking
in bijlage I maakt dit duidelijk. Daar staat tegenover dat met name het pakjesvervoer een zeer
bescheiden gewichtsaandeel heeft. Aanlevering over de weg en per rail in combinatie met
ondergrondse distributie is kostentechnisch amper mogelijk.

9.6.5 kostenaspecten
De voorgaande aspecten houden sterk verband met kosten, ofwel handlingskosten danwel
verplaatsingskosten. Afstand tot een terminal (LSP) of aansluitpunt (WDW) is bijvoorbeeld
een verplaatsingskostenaspect. Het uit elkaar halen van een Full-Truck-Load om de lading via
een ondergronds pakjestransportsysteem te vervoeren is een handlingskostenaspect.
Dergelijke kostenfactoren veranderen.

Kostenbesparing door nieuwe technieken
Introductie van nieuwe technieken kunnen ertoe leiden dat bepaalde kosten, bijvoorbeeld de
kosten van overslag, kunnen afnemen, waardoor het wel interessant wordt om bijvoorbeeld
extra overslag te plegen of een lading af te breken en over te gaan op intermodaliteit.

Reductie bovengrondse verkeersbewegingen
Congestie en doorrekening van maatschappelijke kosten maken het des te interessanter om
de bovengrondse verkeersbewegingen te reduceren via consolidatie en ondergronds trans-
port. Loonkostenstijgingen maken het interessant om transport en overslag te automatiseren.
Kleine zendingconfiguraties (veel km’s en weinig tonnen) zijn daarom een interessante doel-
groep voor ondergronds transport in stedelijke gebieden.

Concentratie en structurering
Ruimtelijke concentratie van distributieactiviteiten en consolidatie van goederen- en verkeers-
stromen langs een hoofdvervoersinfrastructuur bieden schaalvoordelen aan de verlader en
biedt de overheid de mogelijkheid het bedrijfsleven efficiënt te faciliteren met vervoersinfra-
structuur. Daardoor is het sneller mogelijk een relevant kwantum (kritieke massa) te ontwik-
kelen voor ondergronds transport in combinatie met een verbindend netwerk.

Aanpassing logistieke grondvorm
Nieuwe vervoersinfrastructuur kan logistieke grondvormen doen veranderen. Een basisvoor-
waarde is dat deze nieuwe infrastructuur ‘universeel’ is, dus niet toegesneden op een speci-
fieke situatie of gebied.
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Verandering van logistieke grondvorm zal kunnen leiden tot verschuiving van kosten, waar-
door eventuele meerkosten elders in de keten (in ruimere mate) kunnen worden gecompen-
seerd. Veranderingen in de logistieke grondvorm kunnen ook leiden tot een drastische reduc-
tie van de verkeersstromen en de daaraan gerelateerde milieubelasing.

9.7 Aanbevelingen

De gegevens uit de prognoses die beschikbaar zijn gesteld door het NEA leveren de volgende
problemen op bij de uitwerking van de concepten.
1. Uitsplitsing is niet mogelijk naar bijvoorbeeld finale distributie (van dc naar winkel), haven-

gerelateerd vervoer (tussen haven en dc) en dergelijke, waaronder (van fabriek/dc naar
dc).

2. Hierdoor is het niet mogelijk om niet-relevante goederenstromen uit te filteren, zoals de
havengerelateerde stromen. Deze goederenstromen hebben geen relatie met de bevoor-
rading van winkels. Het gevolg is dat de vervoersvolumes waarvan is uitgegaan, systema-
tisch te hoog zijn.

3. Uitsplitsing naar zendingconfiguratie is niet mogelijk. De zendingconfiguratie is afhankelijk
van de gekozen logistieke grondvorm van verladers. De mate waarin ondergronds trans-
port aansluit op de logistieke grondvorm of deze kan beïnvloeden is bepalend voor het
potentieel gebruik. Bijvoorbeeld: ondergronds pakjestransportsysteem sluit bij andere lo-
gistieke grondvormen aan dan bijvoorbeeld een pallettransportsysteem ondergronds.

4. Uitsplitsing naar type bestemming, bijvoorbeeld type winkel, is niet mogelijk. Hierdoor is
het niet mogelijk om op lokaal niveau de goederenstromen naar bestemmingen toe te de-
len.

Met behulp van aannamen is geprobeerd deze problemen te omzeilen. Gezien de ernst van
dit data-probleem moeten de resultaten dan ook met enige voorzichtigheid worden gebruikt.
Gezien de relevantie van dit onderwerp en de interesse die in de samenleving bestaat voor dit
onderwerp verdient dit thema een betrouwbaardere en gedetailleerdere uitwerking.

In deze studie zijn aanzetten gedaan om de marktpotentie van het systeem in te schatten. Met
name het onderscheid in zendingconfiguraties is daarbij belangrijk. We willen daarom aanbe-
velen dat er een gedetailleerdere en betrouwbaardere gegevensbron wordt opgebouwd voor
nader onderzoek, waarbij niet alleen aandacht is voor vervoersvolumes maar ook voor de
gebruikte logistieke grondvormen en de kostenopbouw.
Het is dan ook mogelijk een meer gedetailleerde dimensionering van het ondergrondse trans-
portsysteem plaats te doen vinden en een gedegen kostenberekening op te zetten.



TRAIL Onderzoekschool, nr. 97/250, 4 mei 1998 69

LITERATUUR

Adviesgroep voor Verkeer en Vervoer, 1990, Inventarisatie vervoerstromen in het goede-
renvervoer: literatuurstudie, AGV, Nieuwegein.

Bolt, E.J., 1995, Produktvorming in de detailhandel, handboek, Merkelbeek (WBN).

Brouwer, W., W.E. van Lierop, G.A.A. Erens, A.F.C. Carlebur, en J.G.S.N. Visser (red.), 1997,
Buisleidingtransport (BLT) voor Stedelijk Goederenvervoer, deel A/B, DTO-werkdocu-
ment M9/M10, Delft (DTO).

D&P Advies, 1997, Winkelkaart van Nederland, Den Haag.

Haccoû, H.A., J.G.S.N. Visser en R.L. Elting, 1996, Buisleidingen voor goederentransport,
definitiestudie, DTO werkdocument M2, Delft (Interdepartementaal Onderzoeksprogramma
DTO).

Hoofdbedrijfschap Detailhandel, 1995, Mag het een kilometertje minder zijn?, Den Haag.

Katgerman, J., J.C. Rijsenbrij en J.G.S.N. Visser, 1997, Technologie Ondergronds Trans-
portsysteem, Quick scan verkenning ten behoeve van IPOT, Rotterdam/Delft (TRAIL
Onderzoekschool).

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 1982, Goederenvervoer in binnensteden, een studie
in vijf Nederlandse steden, Den Haag.

NEA/DHV, 1998, referentiekader vervoer ondergronds transport, Rijswijk/Amersfoort.



70 Ruimtelijke Concepten Ondergronds Transport



TRAIL Onderzoekschool, nr. 97/250, 4 mei 1998 71

INHOUD

Bijlage 1: Veranderende logistieke concepten
Bijlage 2: Ontwerp lokale ondergrondse transportnetwerken
Bijlage 3: Ontwerp LSP-verbindend netwerk
Bijlage 4: Ondergronds vervoer in Utrecht (B.4)
Bijlage 5: Buisleidingtransport in de Randstad (B5 en B7)
Bijlage 6: Ruimtelijk concept B8
Bijlage 7: Regio-indeling bij het ruimtelijk concept B8



72 Ruimtelijke Concepten Ondergronds Transport



TRAIL Onderzoekschool, nr. 97/250, 4 mei 1998 73

BIJLAGE 1: VERANDERENDE LOGISTIEKE CONCEPTEN

B 1.1 Inleiding

Als gevolg van de introductie van een nieuwe modaliteit zal de logistieke grondvorm van de
logistieke ketens kunnen veranderen. In deze bijlage wordt dit nader toegelicht.

B1.2 Ontwikkeling in logistieke systemen

direct vervoer
Bij direct vervoer worden goederen direct van herkomst (productiefaciliteit, importeur etc.)
vervoerd naar de bestemming (winkel). Er vindt hoogstens consolidatie naar tijd plaats, voor
het overige is er geen sprake van groupage. Opslag vindt zowel bij herkomstadressen als bij
bestemmingen plaats. In dit model worden de goederen in één keer verplaatst van producen-
ten naar detailhandel.

Figuur B1.2-1: direct vervoer (ca. 1950)

Deze vorm van distributie is nog steeds mogelijk voor winkels met kleine assortimenten en
een relatief groot doorvoervolume.

indirect vervoer (via DC’s)
Bij indirect vervoer wordt gebruik gemaakt van intermediairen (distributiecentra van retailers,
(groot)handels of logistieke dienstverleners). Producten worden van herkomsten eerst naar
distributiecentra gebracht waar degroupage (inkomende stroom) en groupage (uitgaande
stroom) plaatsvindt, eventueel in de vorm van cross-docking (d.w.z. zonder tussentijdse
opslag). De voorraden liggen vooral bij de intermediairen en in slechts geringe mate ook bij
winkels.
Deze vorm van distributie is ontstaan door de enorme groei in assortimenten. Hierdoor kwam
er in de winkels steeds minder ruimte voor voorraden en moest de beleveringsfrequentie van
de winkels drastisch verhoogd worden. In dit model worden goederen twee maal verplaatst.

productievestiging/importeur/…

outlet (winkel) met opslagfunctie
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Figuur B1.2-2: indirect vervoer met intermediairen (ca. 1980)

vervoer via verplaatsingsnetwerk
De functionaliteit van een distributiecentrum bestaat eruit om het assortiment dat een winkel
nodig heeft fysiek bij elkaar te brengen om vandaar uit de winkel te kunnen beleveren. Door
onder andere het voeren van een bepaald assortiment onderscheidt de ene winkelformule
zich van de andere. Het onderscheidend vermogen met betrekking tot het assortiment wordt
gecreëerd door specialities. Dezelfde commodoties (beperkt assortiment van goederen met
groot doorvoervolume met kleine marges voor de retailer) worden in elke winkel aangeboden.
Door deze goederen via geografisch georiënteerde distributiecentra lokaal te distribueren aan
alle winkels in een regio, blijven de distributiekosten binnen de perken.
Kenmerk bij het huidige vervoer van commodities is dat er gebruik gemaakt wordt van
regionale distributiecentra (beperkt aantal, bijvoorbeeld 3 of 4) terwijl er bij specialities meestal
maar één landelijk distributiecentrum is (voor een retail-keten). De specialities worden hierbij
via een verplaatsingennetwerk aan de commodoties-distributiecentra geleverd en via cross
docking bijgevoegd aan de commodity-zendingen.
In een nieuwe situatie waarbij een verplaatsingsnetwerk de verbinding vormt tussen 14
geografische verspreide knooppunten ontstaat, de mogelijkheid om het aantal commodoty-
distributiecentra te verhogen. Als in elke van de 14 steden een LSP zou worden ingericht voor
commodoties, welke niet meer retailer-specifiek maar dus geografisch georiënteerd wordt
opgezet, vermindert de afstand tussen het commodity-distributiecentrum en de winkel enorm.
Producenten leveren vanaf hun productielokaties aan het verplaatsingsnetwerk.Via het
verplaatsingsnetwerk komt het bij de bestemmings-LSP’s. Bij de bestemmings-LSP’s vindt
opslag en ook de eventuele degroupage en groupage plaats. Het is voor producenten moge-
lijk zendingen kleiner dan truckload (LTL) of containerload (LCL) aan te bieden. Vanuit de
LSP’s worden de commodities direct bij de winkel geleverd. Deze gaan dus niet meer via de
distributiecentra van de retailers.

distributiecentrum
met opslag/(de)groupage functie

outlet (winkel) met opslagfunctie

productievestiging/importeur/…
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distributiecentrum: (de)groupage

distributiecentrum: cross-docking

outlet (winkel) met opslagfunctie

productievestiging/importeur/…

Figuur B1.2-3: vervoer via verplaatsingsnetwerk voor commodoties (ca. 2010)

Het verplaatsingsnetwerk kan dus ook worden gebruikt voor de specialities.
De producenten grouperen hun zendingen in magazijnen en/of via crossdocking en verzenden
hun produkten in 6-8 LCL containers naar de (nationale) DC’s van retailers, welke op hun
beurt zendingen gereedmaken voor filialen. Deze kunnen meteen het verplaatsingsnetwerk
ingestuurd worden en via cross-docking in een LSP lokaal gedistribueerd worden via het
lokale netwerk.
Op dit moment zijn er in Nederland ongeveer 150 distributiecentra voor food. Als integraal
overgegaan zou worden naar één verplaatsingsnetwerkmodel zou heel Nederland voor
commodoties beleverd kunnen worden vanuit 14 geografisch georiënteerde LSP’s en voor
specialities zou elke retailer dan slechts één landelijk magazijn nodig hebben. Hierdoor kan
een meer dan halvering van het totaal benodigde aantal distributiecentra worden gerealiseerd.
De magazijnen van de producenten en de nationale distributiecentra van de retailers dienen
bij voorkeur aan het verplaatsingsnetwerk te liggen.

distributiecentrum: (de)groupage

distributiecentrum: cross-docking

outlet (winkel) met opslagfunctie

productievestiging/importeur/…

Figuur B1.2-4: vervoer via verplaatsingsnetwerk voor specialities (ca. 2010)
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B 1.3 Zendingconfiguraties

We onderscheiden de volgende typen zendingconfiguraties:

Zendingconfiguraties
FTL Full-truck load, oftewel volle wagenlading

A homogene lading (bijv. container met
Heineken bier

B heterogene lading (bijv. container met
verschillende soorten bier)

LTL Less-truck load, oftewel deelladingvervoer (altijd heterogeen)
C mini wegcontainers ( 6, 7 of 8 pallets) D separate palletladingen (1-2-3 pallets)

Pakjes E distributievervoer, bijv. Van Gend en Loos (10 pakjes per pallet)

Tabel B1.3: zendingconfiguraties

Bij het vervoer van grondstoffen naar producenten of van eindproducten van producenten
naar distributiecentra van retailers ligt de nadruk op Full Truckloads. Toch zien we als gevolg
van een steeds toenemende frequentie van aanlevering de zendingrootte kleiner worden van
FTL naar LTL, zendingen bestaande uit 6, 7 of 8 pallets. Bij het vervoer van halffabrikaten
naar producenten zien we ten gevolge van ‘Just in Time’ eveneens een neerwaartse druk op
de zendinggrootte.
De zendinggrootte van vervoer van distributiecentra naar winkels of andere grootge- of
verbruikers (zoals restaurants, werkplaatsen en/of kantoren) neemt eveneens sterk af. Zelfs in
die situaties waarbij dagelijks met FTL afgeleverd zou kunnen worden, ziet men een ontwikke-
ling naar meerdere beleveringen per dag van LTL.
Het aantal LTL-zendingen, zowel mini-wegcontainers als separate palletladingen, neemt snel
toe. Het distributievervoer van één-of-meer collo-zendingen, en dus het daaraan gerelateerde
gebruik van bestelauto’s, ontwikkelt zich zeer snel en vormt een knelpunt voor mobiliteit en
leefbaarheid.

B 1.4 Structuur van de stedelijke distributie

Voor het distribueren van goederen vanuit productiefaciliteiten, importeurs e.d. naar de
eindgebruiker (einddistributie) zijn er in principe vier concepten voor (ondergrondse) buislei-
ding-transportsystemen denkbaar:
• pakjes continu,
• halflege karren,
• volle karren,
• volle treinen.
Daarbij slaat ‘kar’ op het voertuig dat in de buisleidingen rijdt en het begrip ‘trein’ op een aantal
aan elkaar gekoppelde karren.

‘pakjes continu’
Het concept van ‘pakjes continu’ gaat er van uit dat in de einddistributie slechts individuele
colli worden vervoerd. Pallets of rolcontainers die worden aangevoerd en slechts pakjes
bevatten voor één adres, worden (toch) gedepalletiseerd. Aangevoerde mix-pallets worden
eveneens gedegroupeerd (ofwel gedepalletiseerd, de handelingen zijn vrijwel gelijk). Het
vervoerproces heeft vervolgens nog het meeste weg van een lopendebandsysteem.
Nergens in de keten vindt nog consolidatie (ofwel opslag) plaats, in principe kunnen individu-
ele colli worden aangeleverd. Het systeem zal alleen efficiënt toegepast kunnen worden
binnen stedelijke of industriële distributiegebieden.
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B

BA

C verplaatsen op individueel
colli- niveau

degrouperen op
bestemmingsniveau

depalletiseren

Figuur B1.4-1: concept ‘pakjes continu’

Het betreft door de benodigde hoge capaciteit, d.w.z. zeer korte opvolgtijden, een nagenoeg
continu of semi-continu vervoerproces. Lopende band of rollenbaan zijn opties, maar gezien
de relatief grote afstanden is een eenvoudigere en minder onderhoudsgevoelige baan logi-
scher; bijvoorbeeld geen externe mechanische aandrijving maar electro-magnetische aandrij-
ving.
Dit concept leent zich voor een zeer fijnmazig stedelijk netwerk waarbij op supermarkt-niveau
knooppunten (laad/losstations) realiseerbaar lijken. Door de hoge penetratiegraad zou het
bovendien mogelijk worden een groter aandeel van de verplaatsingen tussen locaties binnen
de stad met dit systeem te realiseren.

‘halflege karren’
In dit concept wordt alles wat wordt aangeboden, herleid tot zendingen voor één adres. Indien
voor dat adres een volle pallet of rolcontainer ter vervoer wordt aangeboden, wordt deze in zijn
geheel vervoerd. Indien een mix-pallet wordt aangeboden - met zendingen voor verschillende
adressen - wordt deze gedegroupeerd en worden de individuele colli ieder afzonderlijk
vervoerd. In het LSP vindt daarbij dus alleen degroupage plaats, geen opslag en geen
consolidatie (een vorm van cross-docking).
Indien een halfvolle pallet of losse dozen worden aangeboden dan wordt deze eveneens
afzonderlijk vervoerd.

B

BA

C verplaatsen op bestemmingsadres
niveau (pallet of colli)

degrouperen op
bestemmingsadresniveau

Figuur B1.4-2: concept ‘halflege karren’

’volle karren’
Bij het concept van ‘volle karren’ wordt in het ondergronds buisleidingsysteem gestreefd naar
zo vol mogelijk beladen karren (bijvoorbeeld om capaciteitsredenen). Aangeboden volle
pallets of rolcontainers worden direct overgezet op karren; zonder verdere tijdelijke opslag of
consolidatie (is immers niet nodig). Aangeboden mix-pallets worden gehergroupeerd, totdat
min of meer volle karren voor bepaalde bestemmingen zijn samen te stellen. In de praktijk zal
dit uiteraard onder bepaalde voorwaarden gebeuren, zoals een maximale wachttijd.
Op, of meer waarschijnlijk nabij, het LSP wordt dus zowel gegroupeerd als gedegroupeerd en
zullen voorzieningen moeten worden getroffen voor tijdelijke opslag.
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B

BA

C verplaatsen op WDW-kar niveau
(pallet)

degrouperen + groupage
 op WDW bestemmingsniveau

Figuur B1.4-3: concept ‘volle karren’

Het concept vraagt om een beheersingssystematiek: een afweging voor halfvolle of volle
karren is een afweging tussen maximale capaciteitsbenutting en een optimale servicegraad.

‘volle treinen’
Bij het concept van ‘volle treinen’ wordt, weer om capaciteitsredenen, getracht zo groot
mogelijke zendingen samen te stellen. Lading wordt eerst op karren gegroupeerd (zoals bij
‘volle karren’) en vervolgens geconsolideerd in treinen1.
In of bij het LSP moet daartoe ruimte zijn om lading tijdelijk op te slaan (groupage) en in het
LSP moet ruimte zijn om beladen karren tijdelijk op te houden om zodoende treinen te kunnen
vormen (consolidatie). Dit concept zal vooral toegepast kunnen worden op de zwaardere
verbindingen, dus binnen de stad naar zeer grote ‘klanten’,.

B

BA

C verplaatsen op WDW-
trein kar niveau (meer pallets)

consolidatie op WDW
 bestemmingsniveau

degrouperen + groupage
 op WDW bestemmingsniveau

Figuur B1.4-4: concept ‘volle treinen’

Het systeem van volle treinen vervoer moet gezien worden als typisch geschikt voor een
eventueel ondergronds verplaatsingsnet tussen steden.

                                                     
1 ‘Groupage/degroupage’ staat hier voor activiteiten die door het LSP, maar ook door een
eventuele logistieke dienstverlener kunnen worden verricht; consolidatie/deconsolidatie voor
activiteiten die alleen door het LSP worden verricht.
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B 1.5 Kostenvergelijking

De kosten per ton van ondergronds transport zijn niet bekend. Wel is aan de hand van
kostenoverzichten van huidige vormen van transport een inzicht te krijgen in de marges
waarbinnen ondergronds transport zich moet bevinden om te kunnen concurreren met weg- of
railtransport. Voor dit doeleinde zijn voor FTL, LTL en pakketvervoer kostenoverzichten
opgesteld. De kostenkengetallen zijn gebaseerd op representatieve voorbeeldberekeningen
en uitgedrukt in kosten per ton in 1997.

FTL-ladingen zijn per weg en per rail te vervoeren. De kosten van beide opties zijn uitgewerkt.

FTL kosten in guldens per ton (belading FTL 20 pallets x 300 kg = 6 ton)

weg

52,43
verzender ontvangerweg 35,77

8,33 laden 8,33 lossen

weg/rail

58,72 verzender ontvanger10,42

8,33 laden 8,33 lossen
4,174,17

11,6511,65

Figuur B1.5-1: Kostenplaatje Full-Truck-Load (FTL)

Bij wegvervoer wordt hierbij uitgegaan van laden bij de verzender, rijden naar de ontvanger,
daar lossen en vervolgens leeg rijden naar een nabijgelegen volgende plaats van lading. Bij
gecombineerd weg/railvervoer wordt eerst bij een verzender geladen, dan over de weg
getransporteerd naar een intermodaal overslagpunt (waar overslag plaatsvindt) waarna het
railtransport wordt uitgevoerd naar een tweede intermodaal overslagpunt nabij het bestem-
mingsadres. Hier wordt de lading wederom overgeslagen en over de weg naar de ontvanger
vervoerd, waar de lading wordt gelost.
De kosten van ondergronds transport kunnen worden vergeleken met beide opties. Ten
aanzien van ondergronds transport maken we onderscheid tussen palletvervoer over het
verbindend netwerk en in steden (OT-pallet/OT-pallet) en palletvervoer over het verbindend
netwerk en pakjes vervoer ondergronds in steden (OT-pallet/OT-pakje). De bedragen tussen
haakjes geven aan welk bedrag beschikbaar is voor ondergronds transport.

FTL overige
(laden)

verb.
netwerk

overslag
LSP

stads / regio distrib. lossen totaal

km aanlegk.
weg 8,33 35,77 - - - 8,33 52,43
weg/rail 8,33 42,06 - - - 8,33 58,72
weg/OT-pallet 8,33 35,77 25,00 (-16,67) - - 69,10

+pm
OT-pallet/ OT-
pallet

- (35,77) 25,00 (-8,34) - - 25,00
+pm

OT-pallet / OT-
pakje

(35,77) 30,00 (-13,34) - - 30,00
+pm

(….) ter beschikking in vergelijking met wegvervoer
Tabel B1.5-1: kostenvergelijking FTL, uitgedrukt in kosten per ton

Bij ondergronds vervoer wordt hierbij uitgegaan van een aansluiting van het verzendende
distributiecentrum aan het verbindingsnetwerk en van de ontvanger aan het stads/regio
netwerk.



80 Ruimtelijke Concepten Ondergronds Transport

Voor Less than Truckload wegvervoer wordt uitgegaan van laden bij een verzender, ver-
plaatsen over een grote afstand naar een gebied waar het uitventen plaatsvindt en vervolgens
het lossen.

LTL kosten (in guldens) per ton

weg

99,60 verzender ontvangerweg 35,77

8,33 laden 8,33 lossen

38,83 verpl.

weg/rail/weg

105,88 verzender ontvangerrail 22,08

8,33 laden 8,33 lossen

38,83 verpl.

4,17 4,17

11,65

Opm. Aanlegkosten staan niet in de figuur opgenomen.
Figuur B1.5-2: kostenplaatje LTL

LTL overige
(laden +

verb.
netwerk

overslag
LSP

stads / regio distrib. lossen totaal

lossen km aanlegk.
weg 8,33 35,77 - 38,83 8,33 8,33 99,60
weg/rail/weg 8,33 42,06 - 38,83 8,33 8,33 105,88
weg/OTpallet 8,33 35,77 25,00 (30,50) - - 69,10

+pm
OT-pallet/OT-
pallet

- (35,77) 25,00 (38,83) - - 25,00
+pm

OT-pallet / OT-
pakje

- (35,77) 30,00 (33,83) - - 30,00
+pm

(….) ter beschikking in vergelijking met wegvervoer
Tabel B1.5-2: kostenvergelijking LTL, uitgedrukt in kosten per ton

Bij ondergronds vervoer wordt uitgegaan van een aansluiting van het verzendende distributie-
centrum aan het verbindingsnetwerk. De ontvangers worden beleverd vanuit het overslagpunt
van het stedelijke of regionale netwerk.

Voor pakjeszendingen wordt bij weg-weg uitgegaan van een webvormige netwerkstructuur
waarbij elk pakje tweemaal wordt gesorteerd: eenmaal in het verzendende en eenmaal in het
ontvangende sorteercentrum. De collectiekosten van verzender naar het eerste sorteer-
centrum zijn hierbij niet meegenomen.
De verplaatsing vindt bij weg-weg plaats met grote vrachtautocombinaties en de distributie
met bestelauto’s. Bij weg-rail-weg wordt de verplaatsing uitgevoerd met de trein en de distri-
butie met bestelauto’s.

pakket-
distributie

kosten (in guldens) per ton

weg / weg

336,02
verzender ontvangerweg 35,00

38,33 38,33

93,75

61,14 lossen8,33 laden
weg/rail/weg

343,10
verzender ontvangerrail 42,08

38,33 38,33

93,75
61,14

61,14
Opm. Aanlegkosten staan niet in de figuur opgenomen.
Figuur B1.5-3: kostenplaatje pakketdistributie
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pakketdistribu-
tie

overige
(laden +

verb.
netwerk

overslag
LSP

stads / regio distrib. lossen totaal

overslag) km aanlegk.
weg/weg 46,66 35,00 38,33 93,75 61,14 61,14 336,02
weg/rail 46,66 42,08 38,33 93,75 61,14 61,14 343,10
weg/OT-pallet 46,66 35,00 25,00 (229,36) - - 106,67+p

m
OT-pallet/OT-
pallet

46,66 (35,00) 25,00 (154,89) - 61,14 132,08
+pm

OT-pallet / OT-
pakje

46,66 (35,00) 30,00 (216,03) - - 76,66
+pm

(….) ter beschikking in vergelijking met wegvervoer
Tabel B1.5-3: kostenvergelijking pakketdistributie, uitgedrukt in kosten per ton

Bij ondergronds vervoer wordt er van uitgegaan dat de sorteerpunten zijn gesitueerd op de
overslagpunten van het verbindingsnetwerk naar de stedelijke/regionale netwerken.

Verandering van grondvorm
Uit de voorgaande kostenvergelijkingen blijkt dat FTL-ladingen op basis van kosten niet direct
in aanmerking komen voor ondergronds transport.
Een landelijk dekkend netwerk schept echter de voorwaarden om de logistieke grondvorm
voor FTL-ladingen te kunnen veranderen.
Deze verandering van de logistieke grondvorm houdt in dat de distributiecentrumfunctie bij
commodities wordt geintegreerd in de LSP. Dit reduceert één verplaatsing in de logistieke
keten. De kostenvoordelen van deze reductie kunnen op conto van het ondergronds transport
worden gerekend. Hierdoor wordt ook voor FTL-ladingen ondergronds transport interessant.
De basisvoorwaarde is dan wel dat er een landelijk dekkend verbindend netwerk aanwezig is.

Kosten (in guldens) per ton

huidige
geintegr.
situatie

producent Ver-, gebruik
retailorganisatie

FTL weg

8,33

38,83

DC LTL weg

8,338,3335,77 35,77

8,33 8,33

99,6052,42

152,02

commo-
dities, ver-
anderde
grondvorm

producent weg 91,26
LSP

35,77 8,33
8,338,33

152,02

specialities

producent weg

35,77 35,77

38,83

DC weg

8,33 8,33 8,33
8,33 8,33

152,02

Figuur B1.5-4: Kostenplaatje verandering logistieke grondvorm

Voor de stads- en regiodistributie komt er dan bij de commoditystroom f 91,26 per ton be-
schikbaar en voor specialties blijft dit beperkt tot f 38,83+ f 8,33.
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B1.6 Kostenkengetallen

Transport per vrachtauto
De kosten van een vrachtauto: 70 fl./uur
Gemidd. snelheid op verbindend netwerk: 50 km/uur 70/50 = 1,40 fl./km
Gemidd. snelheid op lokaal netwerk (bij stemafstand2 20 km) 30 km/uur

70/30 = 2,33 fl./km

De kosten van een bestelauto: 55 fl./uur
gemiddelde snelheid op lokaal netwerk 6 km/uur 55/6 = 9,00 fl./km
(bij 80 zendingen van 30 kg in één rit met stemafstand 315 meter)

De totale rijtijd is 80 x 0,3 km/6 km/uur = 250 min.

Handling
Crossdocking van pallet:
lossen 2,50 fl./pallet = 8,33 fl./ton
laden 2,50 fl./pallet = 8,33 fl./ton
ruimtekosten 2,50 fl./pallet = 8,33 fl./ton
totaal 7,50 fl./pallet = 25,00 fl./ton

N.b: dit is bij 300 kg/pallet, ofwel 3,33 pallet per ton.

Crossdocking van pakje:
lossen 0,25 fl./pakje
laden 0,25 fl./pakje
ruimtekosten 0,25 fl./pakje
sorteren 0,40 fl./pakje
totaal 1,15 fl./pakje = 38,30 fl./ton

Overstapelen 0,15 fl./pakje = 5,00 fl./ton
(pallet naar pakje of pakje naar pallet)

Full truck load gemiddelde belading 20 pallets, 200 pakjes, 6 ton.
Less truck load: gemiddelde afleverhoeveelheid 4 pallets bij 5 drops
Bestelauto: gemiddelde afleverhoeveelheid 30 kg bij 30 drops.

Transport per trein
Overslag weg-rail met ACTS-container: 25,00 fl./container
sleepkosten: 37,50 + (0,25 fl./km x aantal km.) fl./container

Bij 100 km verplaatsing (2x25,00 + 37,50 +(0,25x100) = 132,50 fl./container.
Bij 6 ton en 100 km wordt dit 0,22 fl./tonkm.

Gemiddelde verplaatsingsafstand in Nederland is 120 km, afstand LTL-zendingen 20 km en
pakjeszendingen 315 meter.
Intermodaal: voor- en natraject 30 km,verplaatsingsafstand 100 km.

                                                     
2  De gemiddelde afstand tussen twee adressen.
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B1.7 Behandeling van retourlading

Bij beschouwingen rond (ondergronds) stedelijk buisleidingenvervoer verdient vooral de
organisatie van retourstromen de aandacht. Door de globale opzet van de studie kan in de
hoofdrapportage weinig aandacht aan de ‘retourladingen’ worden besteed, In het onder-
staande wordt het onderwerp daarom kort aan de orde gesteld.
In toenemende mate nemen bevoorradende voertuigen retourladingen (fusten, verpak-
kingsmateriaal, ‘schoon afval’) mee terug. De opeenvolgende handelingen zijn weergegeven
in figuur B1.7-1.

lading
lossen

retourlading
laden

rand van
stedelijke

gebied

herkomst
(fabriek,

DC)
winkel

tijd

plaats
Figuur B1.7-1: behandeling van retourstromen

Bij de introductie van een LSP wordt lading overgedragen van het bevoorradende voertuig
naar het ondergrondse voertuig; dit laatste voertuig verzorgd de einddistributie en het ophalen
van eventuele retourlading, zie figuur B1.7-2.

randlading
lossen

retourlading
laden

herkomst
(fabriek,

DC)

winkel

tijd

plaats

lading
lossen

retourlading
laden

lading
laden

retourlading
lossen

Figuur B1.7-2: behandeling van retourstromen bij introductie OT

Deze opzet houdt wel een langere verblijfsduur van het bevoorradende voertuig in (laad en
lostijd, plus de tijd die het OT-voertuig nodig heeft om de retourlading aan te leveren). Dit zal
veelal als inefficiënt gezien worden. Mogelijkheden om de verblijfsduur van het bevoorradende
voertuig te bekorten (zodat deze direct retourlading kan laden) zijn het, reeds vóór de aan-
komst van het voertuig, brengen van de retourlading naar het LSP of het voertuig retourlading
van andere mee te laten nemen.
Beide opties vergen een aanpassing van de logistieke systemen zoals die nu in gebruik zijn.
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1

gebied
lading
lossen

retourlading
laden

herkomst
(fabriek,

DC)

winkel

tijd

plaats

lading
lossen

retourlading
laden

lading
laden

retourlading
lossen

X

Figuur B1.7-3: alternatief voor behandeling retourlading
 (X staat voor: eerder of van elders aangeleverde retourlading)
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BIJLAGE 2: ONTWERP LOKALE ONDERGRONDS TRANSPORTNET-
WERKEN

B2.1 Aantal LSP’s per stad

Voor de interregionale verplaatsingen dient een stedelijk gebied voorzien te zijn van minstens
één LSP, aangesloten op een ‘verplaatsingsnetwerk’ (een netwerk voor goederenver-
plaatsingen over grotere afstanden). In de varianten B5, B7 en B8, waarbij er verschillende
stedelijke gebieden voorzien zijn van een stedelijk ondergronds transportnet, is het ver-
plaatsingsnet een verbindend net: het voorziet in de verbindingen tussen de LSP’s van de ver-
schillende steden.
De wijze waarop goederen naar de stad worden vervoerd, is van invloed op de keuze van een
of meerdere aansluitpunten (LSP’s) op het ondergrondse transportsysteem. De kosten van
overslag (met name de investeringskosten) en de ontsluitingsrichtingen zijn daarbij van
invloed.
Bij de aanvoer van goederen per rail zal door de hoge kosten voor 1 terminal per stad wordt
gekozen. Indien goederen over de weg worden aangevoerd zullen meerdere terminals nodig
(d.w.z. meerdere ontsluitingsrichtingen) en mogelijk (door de lagere terminalkosten) zijn.

LSP

WDW

rail of
binnenvaart

Rail of binnenvaart als
verplaatsingsnetwerk

Figuur B2.1-1: stad met een LSP en aansluiting op rail en of binnenvaart

Behalve aanvoer over grotere afstanden, zijn ook de lokale en regionale markten van belang.
Het stedelijke gebied moet dus ook voorzien zijn van een LSP dat lading afkomstig uit de
regio kan opvangen en verwerken. Deze functie kan uiteraard gecombineerd worden in het
LSP dat aangesloten is op het verplaatsingsnetwerk. Om te grote omwegen te voorkomen,
maar ook om een zekere concurrentie mogelijk te houden en een grotere robuustheid te
krijgen, verdient het aanbeveling steden van tenminste twee LSP’s te voorzien. In de
voorbeelden is steeds uitgegaan van drie of meer LSP’s per stedelijk gebied.
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LSP

LSP

LSP

Wegvervoer als
verplaatsingsnetwerk

Afbeelding B2.1-2: stad met meerdere LSP’s en aansluiting op weg

B2.2 Berekening aantal lussen in een stad

Het netwerk in de stad bestaat uit ondergrondse lussen vanuit de LSP’s. Deze lussen zijn
onderling wel gekoppeld. Het aantal lussen wordt bepaald aan de hand van de vervoer-
belasting van een lus en een maximaal toegestane lengte.

Vervoerbelasting
Een lus heeft een gemiddelde vervoerbelasting op jaarbasis. Deze is berekend op basis van
de capaciteit van de ondergrondse transportverbinding. De totale vervoeromvang voor een
stad is gegeven (NEA, 1998) waardoor het aantal lussen kan worden berekend. De vervoer-
omvang is gegeven in tonnages, waardoor ook de berekening in tonnen dient plaats te vinden.
Allereerst wordt het gewicht van de te transporteren laadeenheden vastgesteld:

eenheid colli pallet
lengte [m] 0,6 1,2
breedte [m] 0,4 1,25
hoogte [m] 0,4 1,25
soortelijk gewicht [kg/m3] 300 300
bezettingsgraad 1 0,5
volume [m3] 0,1 0,9
gewicht [kg] 30 281
Tabel B2.2-1: maatvoering laadeenheden

De maximum capaciteit van een verbinding voor het transport van pallets is ongeveer 1500
voertuigen per uur. Op basis van dit gegeven wordt de vervoerbelasting op jaarbasis bere-
kend.
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buisverbinding pakjes/colli pallet
buiscapaciteit [vtg/uur] 3000 1500
eenheden per vtg 1 1
gemiddelde bezetting buis 0,85 0,75
operationeel per dag [uur] 18 16
operationeel per jaar [dgn] 312 312
theoretische buiscapaciteit [x 1000 eenheden per dag] 54 24
theoretische jaarcapaciteit [mln eenh. per jaar] 16,8 7,5
theoretische vervoerbelasting [mln ton per jaar] 0,5 2,1
ontwerp vervoerbelasting [mln ton per jaar] 0,43 1,5
praktische (effectieve) vervoerbelasting [mln ton per jaar] 0,14 0,5

Tabel B2.2-2: vervoerbelasting buisverbinding

De gemiddelde vervoerbelasting van een lus is 1,5 mln ton per jaar, maar de effectieve
vervoerbelasting blijkt lager te liggen (0,5 mln ton per jaar), zoals uit het onderstaande volgt.

Maximale lengte
De gemiddelde afstand tussen een LSP en een WDW is afhankelijk van de lengte van de lus.
Uit oogpunt van vervoerkwaliteit dient deze afstand zo kort mogelijk te zijn (althans niet te
lang). Als uitgangspunt is gekozen dat de cyclustijd maximaal 1 uur mag zijn. Bij een gemid-
delde snelheid van 20 km/uur leidt dit tot een maximale luslengte van 20 kilometer.

Uit de uitwerking van het ruimtelijk concept B4 in Utrecht blijkt dat de gemiddeld aantal
kilometers buis per WDW ongeveer 1,6 km is. Bij een luslengte van 20 kilometer worden dus
afgerond 16 WDW’s aangesloten. Tevens blijkt uit de uitwerking van Utrecht uit te komen dat
er gemiddeld 1 lus per 0,5 mln ton in plaats van 1,5 mln ton kan worden toebedeeld. De
oorzaak hiervan is dat in de uitwerking van Utrecht met de piekbelasting wordt gerekend.
De 0,5 mln ton per jaar per lus wordt als kengetal gehanteerd bij de bepaling van het aantal
lussen in een lokaal netwerk.

B2.3 Capaciteit van een WDW

De capaciteit van een kleine WDW is berekend op basis van de overslag- resp. sorteercapa-
citeit van een WDW. De capaciteit van een colli-systeem is overgenomen uit de DTO-studie
(Brouwer e.a., 1997).
De capaciteit van een palletoverslagsysteem is bepaald op basis van bestaande pallet-
handlingsystemen. Deze hebben een gemiddelde cyclustijd van 20 seconden per handling (=
180 pallets/uur).

WDW-eenheid colli* pallet*
overslagcapaciteit [eenheden/uur] 3000 180
eenheden per vtg 1 1
gemiddelde bezetting terminal 0,85 0,64
operationeel per dag [uur] 18 16
operationeel per jaar [dgn] 312 312
overslagcapaciteit [x eenheden per dag] 54000 2880
jaarcapaciteit [mln eenh. per jaar] 16,8 0,9
theoretische belasting [mln ton/jaar 0,51 0,25
ontwerp belasting [mln ton per jaar] 0,43 0,16
* bij een geautomatiseerd systeem

Tabel B2.3-1: vervoerbelasting buisverbinding

B2.4 Capaciteit van een voertuig

De capaciteit van een voertuig is als volgt te berekenen (waarbij de waarden eerste schat-
tingen zijn). Bij het bepalen van het aantal benodigde voertuigen moet ook rekening worden
gehouden met piekmomenten.
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voertuig colli pallet
voertuigcapaciteit [cycli/uur] 1 1
eenheden per vtg 1 1
gemiddelde inzet 0,5 0,5
operationeel per dag [uur] 18 16
operationeel per jaar [dgn] 312 312
theoretische voertuigcapaciteit
[eenheden per dag]

9 8

theoretische jaarcapaciteit [1000 eenh.
per jaar]

2,8 2,5

theoretische belasting [ton/jaar] 84 698
ontwerp belasting [ton per jaar] 45 370
vtg per mln ton/jaar [vtg/mln ton] 22200 2700
Tabel B2.4-1: belasting voertuig

De ontwerpbelasting is afgeleid uit de uitwerking van concept B4 voor Utrecht.
Nota bene: uit ervaring met andere vervoersystemen is bekend dat niet zozeer de capaciteit
van lijninfrastructuur, maar veeleer de capaciteit van toegangspunten bepalend is voor de
buis- of zelfs ‘systeemcapaciteit’. In deze rapportage is er van uitgegaan dat de buiscapaciteit
maatgevend is voor de dimensionering van de toegangspunten (LSP’s e.d.), indien de maxi-
male buiscapaciteit ook daadwerkelijk nodig blijkt te zijn.
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BIJLAGE 3: ONTWERP LSP-VERBINDEND NETWERK

B3.1 Netwerkvormen

Voor het verbindend netwerk, het interregionale of nationale ‘verplaatsingsnetwerk’, zijn
verschillende basisvormen mogelijk:

ring hub and spokedirect

Figuur B3.1-1: verschillende netwerkconcepten

ringvormige netwerken
In ringvormige netwerken worden de aangesloten punten achtereenvolgens bediend. Consoli-
datie vindt ‘op de ring’ plaats. Een ringstructuur vergt relatief weinig infrastructuur. De omweg-
factor kan hoog zijn. Indien de ring in twee richtingen bediend wordt, is de vorm redelijk
robuust (het wegvallen van een verbinding kan gecompenseerd worden, hoewel de omweg
dan wel erg groot wordt). Ringstructuren zijn vooral in te zetten bij beperkte mogelijkheden
voor investeringen in infrastructuur, bij vervoer waarbij lading (LTL) makkelijk op en van
voertuigen gezet kan worden, bij relatief beperkte vervoerstromen en beperkte zending-
grootten (LTL). De links in het net zijn zo nauw met elkaar verbonden dat vanuit praktische
overwegingen één type vervoersysteem zal worden gebruikt.

directe netwerken (webvormig of direct verbonden)
Directe netwerken bieden de kortste verbinding tussen twee te bedienen punten. Ze vergen
relatief veel infrastructuur. Alleen ‘consolidatie in tijd’ kan plaatsvinden, i.c.: wachten met het
uitvoeren van een vervoeropdracht totdat er voldoende aanbod is voor een bepaalde be-
stemming. Directe netwerken zijn vooral geschikt voor relaties met omvangrijke vervoerstro-
men en grote zendinggrootten (FTL). De verschillende links kunnen in principe van een
verschillende vervoertechniek gebruikmaken.

hub and spoke
Hub en spoke netwerken worden gekenmerkt door een centraal punt waar stromen worden
gesorteerd. Zodoende kan consolidatie plaatsvinden op alle links. Op links naar de hub toe
wordt lading voor verschillend bestemmingen samengevoegd, op de links uitgaande van de
hub wordt lading afkomstig van verschillende herkomsten gebundeld. Hub-and-spoke net-
werken zijn vooral zinvol bij kleine zendinggrootten (LTL) en hoogwaardige (dure) sorteervoor-
zieningen. In principe kunnen de verschillende ‘spokes’ van een uiteenlopende vervoer-
techniek gebruik maken.

Ter illustratie zijn drie netwerkvormen doorgerekend. Het eerste netwerk is een dubbele ring
tussen de vier grote steden. Het tweede voorbeeld is een Hub-and-spoke netwerk. Het derde
netwerk is een enkele ring.
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Dubbele ring Hub-and-spoke Enkele ring

Den Haag

Rotterdam

Utrecht

Amsterdam

Den Haag

Rotterdam

Utrecht

Amsterdam

Den Haag

Rotterdam

Utrecht

Amsterdam

Figuur B3.1-2: illustraties van drie netwerken

Bij 10,5 mln ton/jaar dubbele ring Hub-and-spoke enkele ring
netwerklengte [km] 320 236 160
vervoerprestatie [mln tonkm] 538 628 830
gemidd. afstand per ton
[tonkm/ton]

51 60 79

Tabel B3.1-1: netwerklengte, vervoerprestatie en gemiddelde verplaatsingsafstand bij drie
netwerkvormen

In de praktijk zien we vaak een combinatie van netwerkvormen op verschillende schaalni-
veau’s, zoals het onderstaande voorbeeld illustreert. Omdat in dit voorbeeldnet de ring en het
directe net ‘belangrijker’ zijn dan de lokale hub-and-spoke netwerken, wordt ook wel gespro-
ken van een hiërarchische netwerkopbouw. Een voorbeeld van een hiërarchisch netwerk is
bijvoorbeeld het netwerk van UPS, namelijk binnen Nederland gekoppeld in combinatie met
een Europees hub-and-spoke systeem.

hub-and-spoke

ring

direct

Figuur B3.1-3: hiërarchisch netwerk

In het bovengenoemde voorbeeld vormen de ring en de directe links samen het verbindend of
‘verplaatsingsnetwerk’.
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B3.2 Alternatieve verplaatsingsnetwerken

Kijkend naar aan te sluiten gebieden, is een aantal alternatieve verplaatsingsnetwerken te
onderscheiden.
Criteria voor aan te sluiten gebieden zijn:
• voldoend grote omvang wat betreft aantal bestemmingsadressen
• idem wat betreft aantal herkomstadressen.

De volgende rangordening van gebieden kan worden aangehouden:

belangrijk bestemmingsgebied
(stedelijk gebied)

belangrijk herkomstgebied
(industrieel of logistiek gebied)

(1) Amsterdam
Rotterdam

Rotterdam
Schiphol
Amsterdam

(2) Den Haag
Utrecht

Zwolle
Eindhoven/Den Bosch

(3) Breda
Arnhem/Nijmegen

(4) Alkmaar
Middelburg/Vlissingen
Leeuwarden/Groningen/Assen
Almelo/Hengelo/Enschede
Geleen/Heerlen/Maastricht

Tabel B3.2-1: rangordening gebieden voor landelijk verplaatsingsnetwerk

Rotterdam

Den Haag Utrecht

Amsterdam

Utrecht
Den Haag

Zwolle

Eindhoven

Rotterdam

Amsterdam

Figuur B3.2-1: nationaal 4-gebieden net   Figuur B3.2-2: nationaal 6-gebieden net

In figuur B3.2-1 is de verbinding Zwolle-Eindhoven optioneel (er is tussen die twee plaatsen
niet zo heel veel vervoer) en kan de verbinding Utrecht-Eindhoven wellicht vervangen worden
door Rotterdam-Eindhoven. Zoals weergegeven is er sprake van een soort ‘hub’ in Utrecht.
Indien gekozen wordt voor de alternatieven, is er veel meer sprake van een soort ringstruc-
tuur.
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Utrecht

Arnhem/Nijmegen

Breda

Eindhoven

Den Haag

Zwolle

Rotterdam

Amsterdam

Maastricht
Heerlen

Hengelo/
Enschede

Middelburg/
Vlissingen

Zwolle

Utrecht

Arnhem/Nijmegen

Den Haag

Eindhoven

Rotterdam

Amsterdam

Figuur B3.2-3: nationaal 8-gebieden net   Figuur B3.2-4: nationaal 8+6 gebieden net

In zowel het ‘8’ als het ‘8+6’gebieden net speelt Utrecht een centrale rol, waarbij de vraag
gerechtvaardigd is of een dergelijk systeem wel robuust genoeg is. Door infrastructurele
oplossingen rondom deze knoop, moeten problemen voorkomen worden. De vervoers-
volumes tussen Leeuwarden en Groningen zijn nauwelijks voldoende. De relatief korte af-
stand en het fors omrijden bij het ontbreken van deze verbinding zijn de argumenten voor een
verbinding. De vervoersrelatie Amsterdam-Zwolle is betrekkelijk zwak, een verbinding hier is
nauwelijks gerechtvaardigd.
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B3.3 Capaciteiten transportsystemen

De transportsystemen voor het verbindende (inter-LSP) netwerk zijn:
• wegvervoer
• Combi-road
• railvervoer
• buisleidingtransport
De basisgegevens voor het vaststellen van het benodigde aantal voertuigen, de verkeers-
prestatie (aantal voertuigkilometers) en het benodigde aantal verbindingen worden nu achter-
eenvolgend bepaald.

Om vast te kunnen stellen hoeveel voertuigen nodig zijn, wordt de cyclustijd van een voertuig
berekend.
Aan de hand van de cylustijd van een voertuig wordt de vervoersprestatie van een voertuig
per dag en per jaar berekend. Deze wordt uitgedrukt in ton per dag of per jaar. Het betreft een
theoretische belasting, omdat de werkelijke ofwel praktische prestatie als gevolg van leegrij-
den en dergelijke lager zal liggen.

Daarnaast worden de vervoersprestatie van de dragende eenheid (oplegger of box) en de
kade (dock, perron) berekend.

De maximale vervoersbelasting van een verbinding wordt berekend om vast te kunnen stellen
hoeveel parallelle verbindingen nodig zijn.

Ten aanzien van de praktische vervoersprestatie van het voertuig en de dragende eenheid
nemen we aan dat deze een factor 2 lager zal liggen dan de theoretische vervoersbelasting.

Hetzelfde nemen we aan voor de praktische vervoersprestatie per kade en de praktische
vervoersbelasting per verbinding.

Traditioneel wegvervoer
Op het verbindende netwerk wordt gebruik gemaakt van trekker-opleggercombinaties.

Wegvervoer uitgangspunten
gem. rijafstand [km] 51
rijsnelheid [km/uur] 45
pallets per vrachtauto 20
ont-/koppeltijd per oplegger [minuten/oplegger] 1
cyclus [uur] 1,2
oplegger
laad-en lostijd per pallet [minuten/pallet] 2
aantal pallets per oplegger [pallets/oplegger] 20
manouvreertijd per oplegger [minuten/oplegger] 5
opslagtijd per oplegger [uur] 1
cyclustijd van een oplegger, excl. opslag [uur] 2,7

Tabel B3.3-1: uitgangspunten bij bepaling cyclustijd van wegvervoer

De ont-/koppeltijd per oplegger betreft enkel het vast- en loskoppelen van de oplegger aan de
trekker. Het laden en lossen van de pallets in of uit de oplegger moet worden meegenomen bij
de bepaling van de doorlooptijd en de bepaling van de benodigde ruimte.
De cyclustijd van een oplegger komt dus niet overeen met die van een trekker.



94 Ruimtelijke Concepten Ondergronds Transport

Wegvervoer zonder consolidatie met consolidatie
gewicht per pallet [kg/pallet] 280 450
pallets per vrachtauto 20 20
cyclustijd [uur] 1,2 1,2
operationeel per dag [uur] 18 18
operationeel per jaar [dgn] 312 312
vrachtauto
laadvermogen [ton/vrachtauto] 5,6 9
vervoersprestatie per dag [ton/dag] 86,4 138,9
vervoersprestatie per jaar [x1000 ton/jaar] 27,0 43,3
oplegger
cyclustijd [uur] 2,7 2,7
laadvermogen [ton/oplegger] 5,6 9,0
vervoersprestatie per dag [ton/dag] 37,8 60,8
vervoersprestatie per jaar [x1000 ton/jaar] 11,8 19,0
terminal kadecapaciteit
capaciteit terminal [vrachtautos/uur] 4 4
terminal-vervoerscapaciteit per kade per dag
[ton/dag]

403 648

terminal-vervoersprestatie per kade op jaarba-
sis [mln ton/jaar]

0,13 0,20

Tabel B3.3-2: bepaling theoretische vervoerprestatie van wegvervoer

theoretische belasting per verbinding zonder consolidatie met consolidatie
ondergrens max capaciteit [vtg/uur] 500 500
maximale capaciteit [vtg/uur] 1000 1000
operationeel per dag [uur] 18 18
operationeel per jaar [dgn] 312 312
laadvermogen [ton/vrachtauto] 5,6 9,0
vervoersbelasting min.max [x1000 ton/dag] 50,4 81,0
vervoersbelasting per jaar [mln ton/jaar] 15,7 25,3

Tabel B3.3-3: bepaling theoretische vervoersbelasting per verbinding
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Combi-road
In het Combi-roadconcept wordt uitgegaan van een trekkeropleggercombinatie en gebruik
gemaakt van aparte stroken voor geautomatiseerd transport. Door deze aparte stroken is het
mogelijk om een hogere gemiddelde snelheid te halen in vergelijking met traditioneel transport
over de weg.

Combi-road uitgangspunten
trekker
gem. rijafstand [km] 51
rijsnelheid [km/uur] 50
ont-/koppeltijd per oplegger [minuten/oplegger] 1
cyclustijd van een trekker [uur] 1,1
oplegger
laad-en lostijd per pallet [minuten/pallet] 2
aantal pallets per oplegger [pallets/oplegger] 20
manouvreertijd per oplegger [minuten/oplegger] 5
opslagtijd per oplegger [uur] 1
cyclustijd van een oplegger, excl. opslag [uur] 2,6

Tabel B3.3-4: uitgangspunten bij bepaling cyclustijd van Combi-roadtrekker

Combi-road zonder consolidatie met consolidatie
gewicht per pallet [kg/pallet] 280 450
pallets per oplegger 20 20
oplegger per trekker 1 1
rijcyclus van een trekker [uur] 1,1 1,1
operationeel per dag [uur] 18 18
operationeel per jaar [dgn] 312 312
trekker
laadvermogen Combi-road [ton/oplegger] 5,6 9,0
vervoersprestatie per dag [ton/dag] 95,7 153,8
vervoersprestatie per jaar [x1000 ton/jaar] 29,9 48,0
oplegger
cyclustijd [uur] 2,6 2,6
laadvermogen [ton/oplegger] 5,6 9,0
vervoersprestatie per dag [ton/dag] 39,5 63,4
vervoersprestatie per jaar [x1000 ton/jaar] 12,3 19,8
terminal kadecapaciteit
capaciteit terminal [trekkers/uur] 4 4
kadeprestatie per dag [ton/dag] 403 648
kadeprestatie op jaarbasis [mln ton/jaar] 0,13 0,20

Tabel B3.3-5: bepaling theoretische vervoerprestatie van Combi-road

Capaciteit verbinding zonder consolidatie met consolidatie
ondergrens max capaciteit 500 500
maximale capaciteit[vtg/uur] 1000 1000
operationeel per dag [uur] 18 18
operationeel per jaar [dgn] 312 312
laadvermogen combi-road [ton/oplegger] 5,6 9,0
vervoersbelasting min.max [x1000 ton/dag] 50,4 81,0
vervoersbelasting per jaar [mln ton/jaar] 15,7 25,3

Tabel B3.3-6: bepaling theoretische vervoersbelasting van verbinding met Combi-road
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Railvervoer
Bij korte-afstand railvervoer wordt gedacht over toepassing van boxen, waarin zes pallets
kunnen worden vervoerd en welke boxen horizontaal op een open wagon kunnen worden
geplaatst. Het voordeel is een snelle overslag op de trein. Het nadeel is dat de boxen moeten
worden gevuld (stuffen) en leeggemaakt (strippen). Het strippen en stuffen van de boxen is
een extra kostenpost. Uitgangspunt is dat de toegepaste treinen relatief snel zijn
(vergelijkbaar met personentreinen).

Railvervoer uitgangspunten
trein
gem. rijafstand [km] 51
rijsnelheid [km/uur] 60
laad-/lostijd per trein [minuten/trein] 5
cyclustijd per trein [uur] 1,0
box
laad of lostijd per pallet [minuten/pallet] 2
pallets per box 6
manouvreertijd [minuten/box] 2
opslagtijd per box [uren] 1
cyclustijd per box, excl. opslag [uur] 1,5

Tabel B3.3-7: uitgangspunten bij bepaling cyclustijd van goederentrein

Railvervoer zonder consolidatie met consolidatie
gewicht per pallet [kg/pallet] 280 450
pallets per box 6 6
box per wagon 4 4
wagons per trein 8 8
rijcyclus [uur] 1,0 1,0
operationeel per dag [uur] 18 18
operationeel per jaar [dgn] 312 312
trein
laadvermogen [ton/trein] 53,8 86,4
vervoersprestatie per dag [ton/dag] 958 1540
vervoersprestatie per jaar [x1000 ton/jaar] 299 480
box
cyclustijd [uur] 1,5 1,5
laadvermogen [ton/box] 1,7 2,7
vervoersprestatie per dag [ton/dag] 20,5 32,9
vervoersprestatie per jaar [x1000 ton/jaar] 6,4 10,3
terminal perroncapaciteit
capaciteit terminal [treinen/uur] 3 3
capaciteit per dag [ton/dag] laden c.q. lossen 2903 4666
kadeprestatie op jaarbasis [mln ton/jaar] 0,91 1,46
Tabel B3.3-8: bepaling theoretische vervoerprestatie van een trein en een railterminal

In plaats van 8 kunnen ook 20 wagons aan een trein. De maximale capaciteit voor een
goederentrein met ‘sneltrein’-karakteristieken is nu nog 16 treinen per uur. Voor 2020 kan de
maximale capaciteit tussen 20 en 40 treinen per uur worden gesteld (mits aparte kruisingsvrije
banen).
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Capaciteit verbinding zonder consolidatie met consolidatie
ondergrens max capaciteit [trein/uur] 30 30
maximale capaciteit [trein/uur] 40 40
operationeel per dag [uur] 18 18
operationeel per jaar [dgn] 312 312
laadvermogen [ton/trein] 53,8 86,4
vervoersbelasting min.max [x1000 ton/dag] 29,0 46,7
vervoersbelasting per jaar [mln ton/jaar] 9,1 14,6

Tabel B3.3-9: bepaling theoretische vervoersbelasting van een railverbinding in 2010 en 2020

De berekende vervoersbelasting betreft een maximum; er is geen rekening gehouden met
leegrijden en buiten dienst zijn. Bij de bepaling van het aantal benodigde treinen moet ook
rekening worden gehouden met piekmomenten.

Verder wordt ervan uitgegaan dat het gemiddeld 15 minuten kost om een box te beladen
(stuffen) en op de trein te zetten (doorlooptijd).

Buisleidingtransport
De voertuigen rijden in eenheden van vier, als een trein door de buis. Dit leidt tot besparingen
in het energiegebruik en verhoogt de capaciteit van de buis.

Buisleiding uitgangspunten
gem. rijafstand [km] 51
rijsnelheid [km/uur] 40
ont-/koppeltijd per dragende eenheid [minuten/eenheid] 0,33
dragende eenheden per trein 4
cyclustijd per trein [uur] 1,32
dragende eenheid
pallets per dragende eenheid 1
laad-/lostijd per pallet [minuten/pallet] 0,33
manouvreertijd [minuten/box] nvt
opslagtijd per eenheid [uren] nvt
cyclustijd per eenheid excl. opslag [uur] 1,32

Tabel B3.3-10: uitgangspunten bij bepaling cyclustijd van voertuig in buis

De ont-/koppeltijd is even groot ingeschat als de laad- en lostijd. De laad- en lostijd van een
pallet is ingeschat op 20 seconden per pallet.

Buisleiding zonder consolidatie met consolidatie
gewicht per pallet [kg/pallet] 280 450
pallets per dragende eenheid 1 1
dragende eenheden per trein 4 4
rijcyclus [uur] 1,32 1,32
operationeel per dag [uur] 18 18
operationeel per jaar [dgn] 312 312
trein
laadvermogen trein [ton/trein] 1,12 1,80
vervoersprestatie per dag [ton/dag] 15,3 24,6
vervoersprestatie per jaar [x1000 ton/jaar] 4,77 7,66
terminal kadecapaciteit
capaciteit terminal [treinen/uur] 45 45
kadecapaciteit per dag [ton/dag] 907 1458
kadeprestatie op jaarbasis [mln ton/jaar] 0,28 0,45

Tabel B3.3-11: bepaling theoretische vervoerprestatie van een buisleidingsysteem
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Capaciteit verbinding zonder consolidatie met consolidatie
ondergrens max. capaciteit 1100 1100
maximale capaciteit [vtg/uur] 1500 1500
operationeel per dag [uur] 18 18
operationeel per jaar [dgn] 312 312
laadvermogen trein [ton/trein] 1,1 1,8
vervoersbelasting min.max [x1000 ton/dag] 22,2 35,6
vervoersbelasting per jaar [mln ton/jaar] 6,9 11,1

Tabel B3.3-12: bepaling theoretische vervoersbelasting van een buisverbinding
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BIJLAGE 4: ONDERGRONDS VERVOER IN UTRECHT (B.4)

B4.1 Verkeers- en LMS-zones Utrecht

De vervoersanalyse van NEA (1998) is gebaseerd op een zone-indeling uit het Landelijk
Model Systeem (LMS). Tot Utrecht worden de volgende zones gerekend:

LMS-zonenummer Omschrijving C1 en C2*1

120
121
122
123
124
125
127
131

Utrecht Oost
Binnenstad
Voordorp
Zuilen, Pijlsweerd, Overvecht
Utrecht West
Utrecht Zuid-West
Maarssen
Nieuwegein, IJsselstein

100
100
100
100
100
100
100
100

*1  mate waarin goederengroepen C1 en C2 meetellen in berekeningen (in procenten)
Tabel B4.1-1: LMS-zones Utrecht [bron: NEA, 1998]

B4.2 Vervoerstromen Utrecht

De vervoersgegevens zijn afkomstig van NEA. Het betreft categorie C1
(consumptiegoederen). De volgende twee tabellen geven het totale vervoer en het OT-
geschikte vervoer binnen Utrecht weer met de prognoses voor het jaar 2010 als voorbeeld.
Daarbij wordt onderscheid gemaakt naar vervoer binnen Utrecht en in- en uitgaand vervoer.

richting vrachtauto bestelauto ton
(x 1.000)

aandeel
(%)

intra gebied 3481 127 3608 13,6
aanvoer uit overig verkeersgebied 1226 84 1310 4,9
afvoer naar overig verkeersgebied 3076 91 3167 11,9
aanvoer vanuit overig binnenland 7451 240 7691 28,9
afvoer naar overig binnenland 7226 212 7438 28,0
aanvoer uit buitenland 2230 0 2230 8,4
afvoer naar buitenland 1138 0 1138 4,3
totaal 25828 754 26582 100

Tabel B4.2-1: totale vervoerstromen over de weg van en naar Utrecht, categorie C1 en C2
voor 2010 [bron: NEA, 1998]

Het aandeel OT-geschikte vervoer in het totale vervoer is bescheiden.

richting vrachtauto bestelauto ton
(x 1.000)

aandeel
(%)

intra gebied 266 30 296 9,4
aanvoer uit overig verkeersgebied 143 18 161 5,1
afvoer naar overig verkeersgebied 213 20 233 7,4
aanvoer vanuit overig binnenland 1044 49 1093 34,7
afvoer naar overig binnenland 916 38 954 30,3
aanvoer uit buitenland 257 0 257 8,2
afvoer naar buitenland 158 0 158 5,0
totaal 2997 155 3152 100

Tabel B.4.2-2: OT-geschikte vervoerstromen van en naar Utrecht, categorie C1 en C2 [bron:
NEA, 1998]
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B4.3 Verdeling OT-geschikte vervoerstromen in Utrecht

De vervoersvolumes kunnen worden berekend in kilotonnen per dag en naar eenheden per
dag.

vervoerrelatie [mln ton/jaar] [kton/dag] [x1000 eenheden/dag]
gebied intern 0,296 0,9 3
aanvoer vanuit overig verkeersgebied 0,161 0,5 2
afvoer naar overig verkeersgebied 0,233 0,7 3
aanvoer overig binnenland 1,093 3,5 12
afvoer overig binnenland 0,954 3,1 11
aanvoer internationaal 0,257 0,8 3
afvoer internationaal 0,158 0,5 2
totaal 3,2 10,3 36

Tabel B4.3-1: vervoerstromen in, van en naar Utrecht, uitgedrukt in miljoenen tonnen per jaar,
kilotonnen per dag en laadeenheden (pallets per dag) in 2010

Deze tonnages worden toegedeeld aan herkomsten en bestemmingen in het netwerk:

vervoerrelatie via herkomst bestemming
gebied intern lokaal netwerk bedr winkelc
aanvoer vanuit overig verkeersgebied LSP, in winkelc.
afvoer naar overig verkeersgebied LSP, uit bedr
aanvoer overig binnenland LSP, in bedr. of winkelc.
afvoer overig binnenland LSP, uit bedr
aanvoer internationaal LSP, in bedr.
afvoer internationaal LSP, uit bedr
totaal

Tabel B4.3-2: uitsplitsing van de vervoerstromen naar herkomsten en bestemmingen in de
stad

Bij de toedeling naar herkomsten en/of bestemmingen wordt gebruik gemaakt van de vol-
gende percentages. Deze percentages zijn geschat en toegepast op de prognoses voor 2010
en 2020.

Richting inkomend
via LSP

uitgaand
via LSP

naar
bedrijven-
gebieden

van
bedrijven-
gebieden

naar
winkel-
centra

intra gebied - - 0 100 100
aanvoer uit overig verkeersgebied 100 0 0 - 100
afvoer naar overig verkeersgebied 0 100 - 100 -
aanvoer vanuit overig binnenland 100 0 50 - 50
afvoer naar overig binnenland 0 100 - 100 -
aanvoer uit buitenland 100 0 100 - 0
afvoer naar buitenland 0 100 - 100 -

legenda:  - = onmogelijk verondersteld; 0 = mogelijk, maar aandeel is nihil verondersteld
Tabel B4.3-3: aandelen verschillende bestemmingen t.a.v. vervoerstromen

Toepassing van de percentages bij de toedeling leidt tot de volgende vervoerstromen:

LSP, in LSP, uit naar bedr. van bedr. naar winkelc.
mln ton/jaar 1,51 1,35 0,80 1,64 1,00
[kton/dag] 4,8 4,3 2,6 5,3 3,22
[x1000 eenheden/dag] 17 15 9 19 11
Tabel B4.3-4: vervoerstromen per herkomst of bestemming in Utrecht in 2010

B4.4 Lokaties WDW’s in Utrecht
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De lokaties voor een WDW zijn bepaald aan de hand van de huidige informatie over bedrij-
venterreinen en winkelgebieden in Utrecht. Als bron voor de bedrijventerreinen is de
Bedrijfsterreinenbestand van de RPD gebruikt. Als bron voor de winkelgebieden is de
Winkelkaart van Nederland (D&P) gebruikt. Informatie met betrekking tot het toekomstjaar
2010 was niet voorhanden.

bedrijventerrein winkelcentra
lokaties 36 36

Tabel B4.4-1: mogelijke lokaties voor een WDW

B4.5 Kostengegevens

De volgende kostengegevens zijn afgeleid uit de DTO-studie (Brouwer e.a., 1997).

omschrijving grootheid kwantiteit eenheid
I. buis

buis Ø 1,20 m*1 kosten 5 mln fl./km
buis Ø 2,20 m*1 kosten 10 mln fl./km
buis Ø 4,80 m*1 kosten 40 mln fl./km

II. terminals
Logistiek Nationaal Park (LNP) kosten - fl./eenheid
Logistiek Regionaal Park (LRP) kosten - fl./eenheid
Logistiek Stads Park (LSP) kosten 90 mln fl./eenheid
Grote Wijk Verdeelcentra (GWV) kosten 12 mln fl./eenheid
Kleine Wijk Verdeelcentrum (KWV) kosten 6 mln fl./eenheid

III. kruisingen en doorsnijdingen *2
kruising waterwegen kosten - fl./eenheid
overige kruisingen (rail+ASW) kosten - fl./eenheid
stedelijk gebied kosten - fl./km
halfstedelijk/industrie gebied kosten - fl./km
landelijk gebied kosten - fl./km

IV. overige objecten
intermodale terminals (inter)nationaal kosten - fl./eenheid
intermodale terminals regionaal kosten - fl./eenheid
remises/onderhoudswerkplaatsen*3,4 kosten - fl./eenheid
gebouwen t.b.v. energievoorziening*4 kosten - fl./eenheid
regelcentra kosten - fl./eenheid

*1 inwendige diameter; onder buis wordt ook verstaan de eventueel benodigde ventilatieschachten, vluchtwegen
etc.; buizen tot en met Ø 2,20m enkele rijrichting;

*2 voor zover daar speciale aanpassingen t.a.v. buizen (b.v. diepteligging of constructie) noodzakelijk is; ‘overige
kruisingen’ betreffen kruisingen met spoor- en autosnelwegen

*3 inclusief opstelruimtes voor materieel en eventuele toegangspunten tot het systeem vanaf het maaiveld (t.b.v.
aflevering en onderhoud rollend materieel)

Tabel B4.5-1: investeringskosten infrastructuur buisleidingen in één grote stad (Utrecht)

omschrijving grootheid kwantiteit eenheid
I. voertuigen

zelf-aangedreven eenheden*1 kosten 15.000 fl./eenheid
II. laadeenheden*2

eenheden voor buis Ø 1,20 m kosten - fl./eenheid
eenheden voor buis Ø 2,20 m kosten - fl./eenheid

*1 omvat eventueel ook voertuigen met kabel-, ketting- of lineaire inductieaandrijving
*2 alleen de eenheden in bezit van de buisleiding - exploitatiemaatschappij

Tabel B4.5-2: investeringskosten vervoersysteem buisleidingen in één grote stad (Utrecht)
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BIJLAGE 5: BUISLEIDINGTRANSPORT IN DE RANDSTAD (B5 EN B7)

B5.1 Inleiding
De dimensionering van het ruimtelijk concept B5: buisleidingtransport binnen de vier grote
steden van de Randstad met tussen de steden:
a)  wegvervoer
b)  Combi-road
c)  railvervoer
d)  buisleidingtransport
bestaat uit twee onderdelen, namelijk de dimensionering van het lokale netwerk voor het
Stedelijk Ondergronds Transportsysteem (StOT) in de steden Amsterdam, Utrecht, Rotterdam
en Den Haag en de dimensionering van het interstedelijke netwerk (LSP-verbindend netwerk).

B5.2 Dimensionering van de lokale netwerken

Het netwerk voor Utrecht is in concept B4 vastgelegd. Voor de Randstadgemeenten
Amsterdam, Rotterdam en Den Haag en de overige Nederlandse gemeenten vindt een
globalere berekening plaats, d.w.z. er vindt geen uitsplitsing plaats naar bestemming of
herkomst in de betreffende gemeente en geen ruimtelijk ontwerp van het netwerk maar de
netwerklengte wordt berekend op basis van het aantal benodigde lussen in het netwerk en
een gemiddelde luslengte. Dit kental is berekend bij concept B4. De basis veronderstelling
hierbij is dat de gemiddelde luslengte in de overige gemeenten redelijk overeen zal komen
met die in Utrecht.

Het aantal WDW’s wordt bepaald op agglomeratieniveau en wordt vastgesteld op basis van
een schatting van het huidige aantal WDW-lokaties in een gemeente (tabel B5.2-2). Door
deze schattingen op te hogen met een factor kan een raming gemaakt worden voor de
toekomstige situatie (2010 of 2020). De volgende ophoogfactoren zijn gehanteerd voor zowel
2010 als 2020:
• bedrijfslokaties: factor 2,
• grote winkelcentra: factor 2,
• kleine winkelcentra: factor 1,5.
Deze factoren zijn geraamd op basis van de uitwerking van ruimtelijk concept B4 voor Utrecht.
De resultaten staan in tabel B5.2-3 weergegeven.

Verkeersgebied verkeersgebiednr. Bedrijfs-
lokaties

winkelcentra
(groot)

winkelcentra
(klein)

Amsterdam  26, 28  64  34  75
Utrecht  20  169  45  120
Rotterdam  35, 36  138  45  66
Den Haag  31  64  33  37

Tabel B5.2-1: aantal bedrijfslokaties en winkelgebieden per verkeersgebied

gemeente Bedrijfslokaties winkelcentra
(groot)

winkelcentra (klein)

Amsterdam  35  27  50
Utrecht  20  10  12
Rotterdam  55  28  23
Den Haag  16  24  23

Tabel B5.2-2: aantal bedrijfslokaties en winkelgebieden per gemeente

Agglomeratie bedrijfslokaties winkelcentra
(groot)

winkelcentra
(klein)

totaal

Amsterdam  70  54  75  199
Utrecht  40  20  18  78
Rotterdam  110  56  35  201
Den Haag  32  48  35  115

Tabel B5.2-3: aantal bedrijfslokaties en winkelgebieden per agglomeratie
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De bovenstaande gegevens met betrekking tot het aantal WDW-lokaties worden toegepast bij
de dimensionering van de overige ruimtelijke concepten.

B5.3 Lokale netwerken

Voor de berekening van concept B5 zijn de vervoergegevens afkomstig van NEA (C1-con-
sumptiegoederen). Het aantal voertuigen wordt berekend op basis van de gemiddelde capa-
citeit van de voertuigen, aangepast aan de resultaten uit de uitwerking van Utrecht (B4).

Vervoerrelatie Amsterdam Utrecht Rotterdam Den Haag
vervoeromvang
[mln ton/jaar]

4,4  2,9  6,0  1,9

aantal lussen  9 (3-12)  4 (2-5)  12 (4-13)  4 (1-7)
aantal WDW’s  199  77  201  115
aantal LSP’s  3 3 3 2
netwerklengte  180  76  240  80
voertuigen  11.700  7.700  16.000  5.100

Tabel B5.3-1: berekeningen ruimtelijk concept B5 voor 2010

Vervoerrelatie Amsterdam Utrecht Rotterdam Den Haag
vervoeromvang
[mln ton/jaar]

5,6  3,9  7,8  2,3

aantal lussen  12  5 13  7
aantal WDW’s  199  77  201  115
aantal LSP’s  3 3 3 2
netwerklengte  226  98  251  92
voertuigen  15.242  10.643  21.065  6.178

Tabel B5.3-2: berekeningen ruimtelijk concept B5 voor 2020

Het aantal lussen wordt bepaald uit een aantal waarden:
• de capaciteit van de buizen op basis van een gemiddelde vraag en een maximale buisca-

paciteit - blijkt een ondergrens voor het aantal lussen op te leveren;
• het maximaal aantal WDW’s per buis (in verband met de verplaatsingstijd) - blijkt een

bovengrens voor het aantal benodigde lussen op te leveren
• het in de praktijk benodigde aantal lussen, gebaseerd op een ‘gemiddelde piekbelasting’ bij

een maximale buiscapaciteit - blijkt meestal een tussen waarde op te leveren, welke wordt
gekozen.

Alleen in het geval van Utrecht is vanwege de geografische omstandigheden gekozen voor
een extra (overigens korte) lus, en is het aantal lussen dus hoger dan uit de berekeningen zou
volgen.
De netwerklengte is berekend op basis van de gemiddelde luslengte. Voor Utrecht is weer de
berekening gevolgd waardoor het aantal lussen en netwerklengte lager uitkomt.
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B5.4 Dimensionering van het LSP-verbindend netwerk

Vervoeranalyse

De gegevens zijn afkomstig van het NEA. Het betreft categorie C2 (consumptiegoederen). In
de Randstad wordt in 2010 55 mln ton per jaar vervoerd . Dit vervoersvolume is nader uit te
splitsen. Niet alle goederenstromen zullen echter gebruik maken van het LSP-verbndend
netwerk. De inschattingen van het percentage dat er gebruik van maakt, staan in de volgende
tabel weergegeven. De tabel geeft de berekening weer voor 2010. Eenzelfde berekening is
ook voor 2020 uitgevoerd.

tonnage mln ton/jaar perc mln ton/jaar
intra verkeer 7,9 0% 0,0
intra Randstad 12,3 50% 6,2
afv Nederland 7,6 10% 0,8
aanv Ned 9,9 10% 1,0
afv buitenland 9,6 0% 0,0
aanvoer buitenl 7,8 0% 0,0
totaal 55 7,9

Tabel B5.4-1: bepaling omvang vervoersstromen voor 2010

Netwerk en vervoersysteem
Het netwerk is een dubbele ring tussen de vier grote steden. De totale netwerklengte bedraagt
hierdoor 320 km.
De zwaarst belaste verbinding in het netwerk vormt de verbinding Rotterdam - Den Haag.
Ongeveer 25 procent van de 7,9 miljoen ton per jaar in 2010 gaat over deze verbinding. In de
volgende tabel wordt de zwaarst belastte verbinding vergeleken met de ontwerpbelasting van
een verbinding per vervoersysteem. De capaciteit is in alle vier de gevallen voldoende om met
één verbinding (weg, rail, baan of buis) te volstaan.

2010 wegvervoer Combi-road Railvervoer buisleiding
aandeel belasting zwaarste
verbinding

25% 25% 25% 25%

maatgevende belasting [mln
ton/jaar]

1,98 1,98 1,98 1,98

ontwerpbelasting verbinding
[mln ton/jaar]

15,72 15,72 4,83 6,92

benutting [%] 13% 13% 41% 29%
Tabel B5.4-2: bepaling benutting van een verbinding en aantal benodigde verbindingen voor
2010
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2010 wegvervoer Combi-road railvervoer buisleiding
mln ton per jaar 7,9 7,9 7,9 7,9
vervoerd gewicht per vtg
[x 1000 ton/jaar]

27 29,9 297 4,8

vervoerd gewicht per dra-
gende eenheid
[x 1000 ton/jaar]

10,3 10,6 25,4 nvt

ton/rit 5,6 5,6 53,8 1,12
ritlengte2) 51 51 51 51
vtg [x 1000 vtg] 1) 0,29 0,26 0,03 1,65
dragende eenheden [x1000
eenheden

0,77 0,75 0,31

verkeersprestatie [mln
vtgkm]

72 72 7 360

vervoerprestatie
[mln tonkm/jaar] 3)

402,9 402,9 402,9 402,9

1) exclusief niet productieve uren en piekopvang
2) exclusief leegrijden
3) Verschillen in dit geval nauwelijks. Om deze reden is dit niet nader berekend.

Tabel B5.4-2: bepaling aantal voertuigen en verkeers- en vervoerprestatie voor concept B5 in
2010
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BIJLAGE 6: RUIMTELIJK CONCEPT B8

Het concept B8 is uitgewerkt in vier modellen. De vier modellen variëren in het aantal aange-
sloten regio’s op een LSP-verbindend netwerk.
Bij elk hoofdknooppunt in deze modellen wordt onderscheid gemaakt tussen:
a)  lokaal,
b)  regio,
c)  achterland.
Lokaal wil zeggen dat de herkomst of bestemming binnen de betreffende gemeente ligt en
dus aangesloten is op een stedelijk ondergronds transportsysteem. Regio wil zeggen het
gebied in de omgeving waar geen ondergrondse aansluiting meer is, maar wel dat in de
invloedssfeer ligt van het LSP. Goederenstromen van en naar deze gebieden zullen voor een
belangrijk deel gebruik maken van het LSP-verbindend netwerk. Achterland wil zeggen dat het
betreffende gebied tot de betreffende LSP wordt toegedeeld maar, waar door de grote afstand
slechts in bescheiden mate gebruik gemaakt wordt van het LSP.
De verkeersgebieden in Nederland worden op deze wijze aan de betreffende knooppunten
van het LSP-verbindend netwerk toegedeeld.
Voor de vier modellen is de toedeling van verkeersgebieden, zoals in tabel B6.1 is aangege-
ven, gehanteerd. Aan de hand van deze verkeersgebiedtoedeling is vervolgens per model een
HB-matrix opgesteld.
De vervoersgegevens zijn afkomstig van NEA. Het betreft categorie C3 (goederen te vervoe-
ren in standaardlaadeenheden).

B6.1 Bepaling aantal winkelcentra en bedrijvenlokaties in 2010

Het aantal WDW’s per gemeente is op dezelfde wijze bepaald als bij concept B5.

Verkeersgebied verkeersgebiednr. Bedrijfs-
lokaties

winkelcentra
(groot)

winkelcentra
(klein)

Amsterdam 26, 28 64 34 75
Utrecht 20 169 45 120
Rotterdam 35, 36 138 45 66
Den Haag 31 64 33 37
Zwolle 13 109 13 52
Eindhoven 50 142 35 106
Arnhem/Nijmegen 18 124 32 83
Breda 46 153 24 68
Zuid-limburg 53 96 27 74
Groningen 5 29 8 13
Hengelo 15 198 27 74
Alkmaar 22 19 12 37
Leeuwarden 6 167 13 72
Middelburg/Vlissingen 45 173 13 40

Tabel B6.1-1: aantal bedrijfslokaties en winkelgebieden per verkeersgebied
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gemeente gemeente. Bedrijfslokaties winkelcentra
(groot)

winkelcentra
(klein)

Amsterdam - 35 27 50
Utrecht - 20 10 12
Rotterdam - 55 28 23
Den Haag - 16 24 23
Zwolle - 20 3 13
Eindhoven - 26 10 23
Arnhem/Nijmegen - 20+23 7+2 17+14
Breda - 53 7 19
Zuid-Limburg - 16 3 11
Groningen - 27 8 13
Hengelo - 29 2 10
Alkmaar - 7 4 13
Leeuwarden - 19 5 7
Middelburg/Vlissingen - 9+15 2+3 2+2

Tabel B6.1-2: aantal bedrijfslokaties en winkelgebieden per gemeente

Agglomeratie bedrijfslokaties winkelcentra
(groot)

winkelcentra
(klein)

totaal

Amsterdam 70 54 75 199
Utrecht 40 20 18 78
Rotterdam 110 56 35 201
Den Haag 32 48 35 115
Zwolle 40 6 20 66
Eindhoven 52 20 35 107
Arnhem/Nijmegen 86 18 47 151
Breda 106 14 29 149
Zuid-limburg 32 6 17 55
Groningen 54 16 20 90
Hengelo 58 4 15 77
Alkmaar 14 8 20 42
Leeuwarden 38 10 11 59
Middelburg/Vlissingen 48 10 6 64

Tabel B6.1-3: aantal bedrijfslokaties en winkelgebieden per agglomeratie
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B6.2 Concept B8.1 Landelijk netwerk met vier knooppunten

Dimensionering lokale netwerken

Knooppunten [x
mln ton/jaar]

lokaal OT inkomend uitgaand OT totaal

Amsterdam 2,6 2,0 2,5 7,2
Den Haag 0,9 1,1 0,8 2,8
Rotterdam 4,8 4,1 3,8 12,7
Utrecht 1,0 2,3 2,3 5,6
Totaal 9,4 9,5 9,4 28,3

Tabel B6.2-1: vervoersvolume in 2010

model 1 aantal
WDW’s

minimum
lussen

keuze
lussen

aantal
LSP’s

netwerk
lengte [km]

voertuigen [vtg]

Amsterdam 199 5 12 3 249 19428
Den Haag 115 2 6 2 113 7627
Rotterdam 201 8 13 3 251 34224
Utrecht 78 4 5 3 98 15102
Totaal 593 11 710 76381

Tabel B6.2-2: lokale netwerk voor 2010

Dimensionering LSP-verbindend netwerk

van\naar [x
1000 ton/jaar]

Amsterdam Den Haag Rotterdam Utrecht Eindtotaal

Amsterdam 0 381 909 1013 2303
Den Haag 348 0 854 322 1524
Rotterdam 1466 700 0 1504 3671
Utrecht 787 407 1761 0 2954
Eindtotaal 2601 1488 3524 2838 10452

Tabel B6.2-3: vervoersvolume voor 2010

omschrijving grootheid kwantiteit eenheid
verbindend netwerk
netwerklengte lengte 320 km
voertuigen aantal 2200 vtg

Tabel B6.2-4: verbindend netwerk voor 2010
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B6.3 Concept B8.2 Landelijk netwerk met zes knooppunten

Dimensionering lokale netwerken

Knooppunten [x
mln ton/jaar]

lokaal OT inkomend uitgaand OT totaal

Amsterdam 2,6 2,4 3,3 8,4
Den Haag 0,9 1,3 1,0 3,2
Eindhoven 0,1 0,5 0,5 1,1
Rotterdam 4,8 5,5 5,9 16,2
Utrecht 1,0 2,7 2,7 6,5
Zwolle 0,2 0,8 0,8 1,9
Totaal 9,7 13,3 14,3 37,3

Tabel B6.3-1: vervoersvolume in 2010

model 2 aantal
WDW’s

minimum
lussen

keuze
lussen

aantal
LSP’s

netwerklengte
[km]

voertuigen [vtg]

Amsterdam 199 6 12 3 249 22560
Den Haag 115 2 6 2 128 8609
Eindhoven 107 1 2 2 45 3042
Rotterdam 201 11 13 3 251 43763
Utrecht 78 4 5 3 98 17575
Zwolle 66 1 4 2 76 5107
Totaal 766 15 846 100657

Tabel B6.3-2: lokale netwerk in 2010

Dimensionering LSP-verbindend netwerk

van\naar [x
1000 ton/jaar]

Amsterdam Den
Haag

Eindhoven Rotterdam Utrecht Zwolle Eindtotaal

Amsterdam 0 381 539 915 840 550 3225
Den Haag 348 0 161 859 284 163 1815
Eindhoven 334 214 0 1398 429 527 2902
Rotterdam 1479 710 1776 0 1184 1254 6402
Utrecht 662 337 404 1534 0 779 3715
Zwolle 364 161 372 887 724 0 2508
Eindtotaal 3186 1803 3252 5593 3461 3273 20568

Tabel B6.3-3: vervoersvolume in 2010

omschrijving grootheid kwantiteit eenheid
verbindend netwerk
netwerklengte lengte 625 km
voertuigen aantal 4300 vtg

Tabel B6.3-4: verbindend netwerk in 2010
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B6.4 Concept B8.3 Landelijk netwerk met 8 knooppunten

Dimensionering lokale netwerken

[mln ton/jaar] lokaal OT inkomend uitgaand OT totaal
Amsterdam 2,6 2,8 3,6 9,0
Arnhem 1,8 2,0 1,6 5,5
Breda 0,8 2,2 2,3 5,3
Den Haag 0,9 1,5 5,4 7,7
Eindhoven 0,1 1,7 0,7 2,5
Rotterdam 4,8 6,6 7,2 18,6
Utrecht 1,0 3,0 3,1 7,1
Zwolle 0,2 0,9 0,9 2,0
totaal 12,3 20,8 24,7 57,8

Tabel B6.4-1: vervoersvolume in 2010

model 3 aantal
WDW’s

minimum
lussen

keuze
lussen

aantal
LSP’s

netwerk
lengte [km]

voertuigen [vtg]

Amsterdam 199 6 12 3 249 24409
Arnhem 151 4 9 2 189 14722
Breda 149 4 9 2 186 14404
Den Haag 115 5 7 2 144 20869
Eindhoven 107 2 5 2 100 6770
Rotterdam 201 12 13 3 251 50253
Utrecht 78 5 5 3 98 19284
Zwolle 66 1 4 2 79 5327
totaal 1066 19 1295 156036

Tabel B6.4-2: lokale netwerk in 2010

Dimensionering verbindend netwerk

van\naar [x1000
ton/jaar]

A’dam Arnhem Breda Den
Haag

E’hoven R’dam Utrecht Zwolle totaal

A’dam 0 425 258 381 398 884 840 461 3647
Arnhem 373 0 277 173 769 941 580 720 3832
Breda 326 368 0 151 700 1318 339 232 3434
Den Haag 348 108 114 0 129 844 284 142 1969
E’hoven 284 932 757 172 0 1083 340 355 3922
R’dam 1436 1027 1500 688 1364 0 1139 1035 8189
Utrecht 662 594 277 337 343 1496 0 637 4346
Zwolle 292 621 141 125 243 722 569 0 2712
totaal 3719 4075 3324 2027 3945 7288 4091 3581 32051

Tabel B6.4-3: vervoersvolume in 2010

omschrijving grootheid kwantiteit eenheid
verbindend netwerk
netwerkbelasting gewicht 32,1 mln ton/jaar
netwerklengte lengte 1230 km
voertuigen aantal 6700 vtg

Tabel B6.4-4: verbindend netwerk in 2010



TRAIL Onderzoekschool, nr. 97/250, 4 mei 1998 111

B6.5 Concept B8.4 Landelijk netwerk met 14 knooppunten

Dimensionering lokale netwerken

[mln ton/jaar] lokaal OT inkomend uitgaand OT totaal
Alkmaar 0,1 0,6 0,5 1,3
Amsterdam 2,6 3,2 3,5 9,3
Arnhem 1,8 2,2 1,4 5,4
Breda 0,8 2,4 2,6 5,7
Den Haag 0,9 1,6 1,2 3,7
Eindhoven 0,1 1,8 0,8 2,7
Groningen 0,2 0,8 0,9 2,0
Hengelo 0,4 1,3 1,1 2,7
Leeuwarden 0,4 1,1 1,0 2,5
limburg-zuid 0,5 1,2 1,4 3,1
M’burg 0,1 0,5 0,4 0,9
Rotterdam 4,8 7,9 8,0 20,7
Utrecht 1,0 3,2 3,3 7,6
Zwolle 0,2 1,0 1,1 2,4
totaal 14,0 28,9 27,2 70,0

Tabel B6.5-1: vervoersvolume in 2010

model 4 aantal
WDW’s

minimum
lussen

keuze
lussen

aantal
LSP’s

netwerk
lengte [km]

voertuigen [vtg]

Alkmaar 42 1 3 1 51 3417
Amsterdam 199 6 12 3 249 25219
Arnhem 151 4 9 2 189 14706
Breda 149 4 9 2 186 15434
Den Haag 115 2 7 2 144 9974
Eindhoven 107 2 5 2 107 7205
Groningen 90 1 4 1 79 5302
Hengelo 77 2 5 1 96 7307
Leeuwarden 59 2 4 1 74 6868
limburg-zuid 55 2 3 1 69 8306
M’burg 64 1 2 1 37 2527
Rotterdam 201 14 14 3 276 55957
Utrecht 78 5 5 3 101 20538
Zwolle 66 2 4 2 83 6362
totaal 1411 46 84 24 1689 185704

Tabel B6.5-2: lokale netwerk in 2010
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Dimensionering verbindend netwerk

[x 1000 ton/jaar] herkomst bestemming
Alkmaar 1289 1516
Amsterdam 4323 4312
Arnhem 4295 4508
Breda 3598 3249
Den Haag 2136 2267
Eindhoven 4376 4136
Groningen 1778 1733
Hengelo 1361 1910
Leeuwarden 1357 1695
Limburg-zuid 2121 1926
M’burg 1103 1085
Rotterdam 9264 8792
Utrecht 4874 4467
Zwolle 3486 3765
totaal 45361 45361
Tabel B6.5-3: vervoersvolume in 2010

omschrijving grootheid kwantiteit eenheid
verbindend netwerk
netwerkbelasting gewicht 45,4 mln ton/jaar
netwerklengte lengte 2130 km
voertuigen aantal 9500 vtg
Tabel B6.5-4: verbindend netwerk in 2010
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BIJLAGE 7: REGIO-INDELING BIJ HET RUIMTELIJK CONCEPT B8

Ruimtelijk concept B8 zijn vier configuraties uitgewerkt voor een landelijk netwerk, namelijk:
• vier knooppunten (m1);
• zes knooppunten (m2);
• acht knooppunten (m3); en
• veertien knooppunten (m4).
Per configuratie zijn de vervoersvolumes voor de lokale en verbindende OT-netwerken
vastgesteld. Hiervoor was een bewerking nodig van de vervoersgegevens van het NEA. De
vervoersgegevens zijn aangeleverd voor 54 verkeersgebieden in de vorm van een H/B-matrix.
Deze 54 verkeersgebieden zijn voor elke configuratie toegedeeld aan een een knooppunt als
achterland, regio of lokaal.
In de volgende tabel staat per configuratie (m1 tot en met m4) weergegeven:
• bij welk knooppunt het betreffende verkeersgebied is gerekend (mxknooppunt);
• welke functie, namelijk achterland, regio of lokaal (mxfunctie);
• welk percentage van de goederenstromen via het OT-netwerk zullen gaan (mxperc).
Bepaalde verkeersgebieden staan dubbel vermeld. In dat geval is een verkeersgebied
gesplitst, bijvoorbeeld deels regio, deels achterland.
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naam nr. m1knooppunt m1functie m1perc m2knooppunt m2functie m2perc m3knoop-
punt

m3functie m3perc m4knoop-
punt

m4functie m4perc

Oost-Groningen 1 overig 0 zwolle achterland 0,1 zwolle achterland 0,1 groningen regio 0,5
Overig Delfzijl 2 overig 0 zwolle achterland 0,1 zwolle achterland 0,1 groningen regio 0,5
Delfzijl/Eemshaven 3 overig 0 zwolle achterland 0,1 zwolle achterland 0,1 groningen regio 0,5
Ov Groningen 4 overig 0 zwolle achterland 0,1 zwolle achterland 0,1 groningen regio 0,5
Groningen (gem) 5 overig 0 zwolle achterland 0,1 zwolle achterland 0,1 groningen lokaal 0,9
N-Friesland 6 overig 0 zwolle achterland 0,1 zwolle achterland 0,1 leeuwarden lokaal 0,5
N-Friesland 6 overig 0 overig 0 overig 0 leeuwarden regio 0,4
Harlingen 7 overig 0 zwolle achterland 0,1 zwolle achterland 0,1 leeuwarden regio 0,9
ZW-Friesland 8 overig 0 zwolle achterland 0,1 zwolle achterland 0,1 leeuwarden regio 0,9
ZO-Friesland 9 overig 0 zwolle regio 0,5 zwolle regio 0,5 leeuwarden regio 0,5
Noord-Drenthe 10 overig 0 zwolle regio 0,5 zwolle regio 0,5 groningen regio 0,5
ZO-Drenthe 11 overig 0 zwolle regio 0,5 zwolle regio 0,5 zwolle regio 0,5
ZW-Drenthe 12 overig 0 zwolle regio 0,5 zwolle regio 0,5 zwolle regio 0,5
N-Overijssel 13 overig 0 zwolle regio 0,5 zwolle regio 0,5 zwolle regio 0,5
N-Overijssel 13 overig 0 zwolle lokaal 0,4 zwolle lokaal 0,4 zwolle lokaal 0,4
ZW-Overijssel 14 overig 0 zwolle regio 0,5 zwolle regio 0,5 zwolle regio 0,5
Twente 15 overig 0 zwolle regio 0,5 zwolle regio 0,5 hengelo regio 0,5
Twente 15 overig 0 overig 0 overig 0 hengelo lokaal 0,4
Veluwe 16 utrecht achterland 0,5 zwolle regio 0,5 zwolle regio 0,3 zwolle regio 0,3
Veluwe 16 overig 0 overig 0 arnhem regio 0,2 arnhem regio 0,2
Achterhoek 17 overig 0 zwolle achterland 0,1 zwolle achterland 0,1 zwolle achterland 0,1
Ag Arnhem/Nijm 18 overig 0 zwolle achterland 0,1 arnhem lokaal 0,9 arnhem lokaal 0,9
ZW-Gelderland 19 overig 0 overig 0 arnhem regio 0,4 arnhem regio 0,4
ZW-Gelderland 19 utrecht achterland 0,1 utrecht achterland 0,1 utrecht achterland 0,1 utrecht achterland 0,1
Utrecht 20 utrecht lokaal 0,5 utrecht lokaal 0,5 utrecht lokaal 0,5 utrecht lokaal 0,5
Utrecht 20 utrecht regio 0,4 utrecht regio 0,4 utrecht regio 0,4 utrecht regio 0,4
Kop Noord-Holland 21 amsterdam achterland 0,1 amsterdam achterland 0,1 amsterdam achterland 0,1 alkmaar regio 0,5
Alkmaar eo 22 overig 0 overig 0 overig 0 alkmaar regio 0,4
Alkmaar eo 22 amsterdam achterland 0,1 amsterdam achterland 0,1 amsterdam achterland 0,1 alkmaar lokaal 0,5
Ov NZKgebied 23 amsterdam regio 0,5 amsterdam regio 0,5 amsterdam regio 0,5 amsterdam regio 0,5
Velsen/IJmuiden 24 amsterdam regio 0,5 amsterdam regio 0,5 amsterdam regio 0,5 amsterdam regio 0,5
Ag Haarlem 25 amsterdam regio 0,5 amsterdam regio 0,5 amsterdam regio 0,5 amsterdam regio 0,5
Zaanstreek 26 amsterdam lokaal 0,9 amsterdam lokaal 0,9 amsterdam lokaal 0,9 amsterdam lokaal 0,9
Groot-Amsterdam 27 amsterdam regio 0,5 amsterdam regio 0,5 amsterdam regio 0,5 amsterdam regio 0,5
Amsterdam 28 amsterdam lokaal 0,9 amsterdam lokaal 0,9 amsterdam lokaal 0,9 amsterdam lokaal 0,9
Gooi Vechtstreek 29 utrecht lokaal 0,5 utrecht lokaal 0,5 utrecht lokaal 0,5 utrecht lokaal 0,5
Ag Leiden Bollen 30 den haag regio 0,5 den haag regio 0,5 den haag regio 0,5 den haag regio 0,5
Ag Den Haag 31 den haag lokaal 0,9 den haag lokaal 0,9 den haag lokaal 0,9 den haag lokaal 0,9



116 Ruimtelijke Concepten Ondergronds Transport

naam nr. m1knooppunt m1functie m1perc m2knooppunt m2functie m2perc m3knoop-
punt

m3functie m3perc m4knoop-
punt

m4functie m4perc

Delft&Westland 32 rotterdam regio 0,5 rotterdam regio 0,5 rotterdam regio 0,5 rotterdam regio 0,5
O-Zuid-Holland 33 rotterdam achterland 0,1 rotterdam achterland 0,1 rotterdam achterland 0,1 rotterdam achterland 0,1
Ov Gr-Rijnmond 34 rotterdam regio 0,5 rotterdam regio 0,5 rotterdam regio 0,5 rotterdam regio 0,5
Ov Rijnmond 35 rotterdam regio 0,5 rotterdam regio 0,5 rotterdam regio 0,5 rotterdam regio 0,5
Rotterdam 36 rotterdam lokaal 0,9 rotterdam lokaal 0,9 rotterdam lokaal 0,9 rotterdam lokaal 0,9
Vlaardingen 38 rotterdam regio 0,5 rotterdam regio 0,5 rotterdam regio 0,5 rotterdam regio 0,5
ZO-Zuid-Holland 39 rotterdam regio 0,5 rotterdam regio 0,5 rotterdam regio 0,5 rotterdam regio 0,5
Dordrecht 40 rotterdam regio 0,5 rotterdam regio 0,5 rotterdam regio 0,5 rotterdam regio 0,5
Zwijndrecht 41 rotterdam regio 0,5 rotterdam regio 0,5 rotterdam regio 0,5 rotterdam regio 0,5
Zeeuwsch-Vlaand 42 overig 0 rotterdam achterland 0,1 breda achterland 0,1 M’burg regio 0,5
Terneuzen&Axel 43 overig 0 rotterdam achterland 0,1 breda achterland 0,1 M’burg regio 0,5
Ov Zeeland 44 overig 0 rotterdam achterland 0,1 breda regio 0,5 M’burg regio 0,5
Vlissingen 45 overig 0 rotterdam achterland 0,1 breda regio 0,5 M’burg lokaal 0,9
W-Noord-Brabant 46 overig 0 overig 0 breda regio 0,4 breda regio 0,4
W-Noord-Brabant 46 rotterdam achterland 0,1 rotterdam achterland 0,1 breda lokaal 0,5 breda lokaal 0,5
Moerdijk 47 rotterdam regio 0,5 rotterdam regio 0,5 rotterdam regio 0,5 breda regio 0,5
Mid-Noord-Brabant 48 overig 0 eindhoven regio 0,3 eindhoven regio 0,3 eindhoven regio 0,3
Mid-Noord-Brabant 48 overig 0 eindhoven lokaal 0,2 eindhoven lokaal 0,2 eindhoven lokaal 0,2
NO-Noord-Brabant 49 overig 0 eindhoven regio 0,5 eindhoven lokaal 0,2 eindhoven lokaal 0,2
NO-Noord-Brabant 49 overig 0 overig 0 arnhem regio 0,3 arnhem regio 0,3
ZO-Noord-Brabant 50 overig 0 eindhoven regio 0,5 eindhoven regio 0,5 eindhoven regio 0,5
N-Limburg 51 overig 0 eindhoven regio 0,5 eindhoven regio 0,5 eindhoven regio 0,5
Mid-Limburg 52 overig 0 eindhoven regio 0,5 eindhoven regio 0,5 limburg-zuid regio 0,5
Z-Limburg 53 overig 0 eindhoven achterland 0,1 eindhoven achterland 0,1 limburg-zuid lokaal 0,4
Z-Limburg 53 overig 0 overig 0 overig limburg-zuid regio 0,5
Flevoland 54 utrecht achterland 0,1 utrecht achterland 0,1 utrecht achterland 0,1 utrecht regio 0,1
Tabel B7.1: regio-indeling van de knooppunten
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