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Mario Jacobs | Wethouder gemeente Tilburg
 
DE BRABANTSE ECONOMIE LOOPT OP 
ROLLETJES. MAAR VOOR HOE LANG NOG  
ALS WE IN DE FILE BLIJVEN STAAN? 

Er is geen ontkennen aan: Brabant is ‘booming’. 

De provincies Noord-Holland en Noord-Brabant 

vertonen al tien jaar de sterkste economische 

groeicijfers van heel Nederland. Een gezamenlijke 

prestatie waar de Brabantse Triple Helix (bedrijfs-

leven, onderwijs en overheid) terecht trots op is! 

Maar, zoals wel vaker het geval is, heeft ook dit 

succes een keerzijde. 

Het Brabantse wegennet staat onder druk. Volgens het CBS gaf Noord-Brabant in 2017 

van alle provincies het meeste geld uit aan het wegennet, waaronder de aanpak van files: 

457 miljoen euro. Natuurlijk wordt dat geld goed besteed en zullen we de effecten ervan 

gaan merken. Maar wat écht een wezenlijke bijdrage levert aan het verminderen van het 

fileprobleem, is een verandering van ons mobiliteitsgedrag. En daar zijn we met elkaar volop 

mee bezig. 

In nauwe samenwerking stimuleren bedrijfsleven en overheid het slimmer organiseren van 

logistieke ketens en bewegingen en werken we samen aan het realiseren van spitsmijdingen 

op het Brabantse wegennet. Oók weer door anders en slimmer te kijken naar de eigen 

logistieke processen. Het programma Logistiek in Brabant is hier een goed voorbeeld van.

Logistiek in Brabant is een samenwerking tussen de gemeenten Tilburg, Breda, Eindhoven 

en Helmond, de provincie Noord-Brabant, TLN en evofenedex. Het maakt onderdeel uit 

van het programma Beter Benutten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. 

Beter Benutten werkt met een samenhangend pakket van maatregelen aan een betere 

bereikbaarheid in de drukste regio’s.

Logistiek in Brabant stimuleert vervoerders, verladers en andere bedrijven om hun logistieke 

bedrijfsvoering efficiënter te maken en daarmee met minder vracht- en bestelwagens te 

rijden in de spits. Zo zorgen we samen voor efficiënter, duurzamer en innovatief vervoer en 

een beter bereikbaar Noord-Brabant.
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Het programma is per 1 juli 2018 afgerond, en de resultaten zijn 

goed! In dit projectoverzicht vindt u de resultaten van 25 projecten 

die in het kader van Logistiek in Brabant zijn uitgevoerd. Enkele 

highlights wil ik u nú alvast meegeven:

 •  In totaal heeft Logistiek in Brabant geresulteerd in maar liefst 290 spitsmijdingen.  

Dat wil zeggen dat het equivalent van 290 vrachtwagens structureel niet meer door 

de Brabantse spits rijdt; 

 •  De meeste spitsmijdingen zijn gerealiseerd door bedrijven die hebben deelgenomen 

aan de logistieke Challenge. Ondersteund door logistiek experts van Logistiek in 

Brabant en met subsidie hebben zij slimme verbeteringen doorgevoerd in hun 

logistieke processen;

 •  Er is ook een flink aantal spitsmijdingen gerealiseerd door bedrijven bij andere 

bedrijven. Zij hebben hun diensten aangeboden op de marktplaats voor logistiek; 

 •  Twee bedrijven hebben met subsidie een haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren; 

hierdoor worden nog dit jaar aanvullende spitsmijdingen verwacht;

 •  In totaal hebben de logistiek experts van Logistiek in Brabant óók nog met circa  

150 bedrijven gesproken die niet deelnamen aan de Challenge, maar wel bereid  

waren om te praten over de vraag: Hoe kunnen we onze logistiek zodanig verbeteren 

dat het én efficiënter wordt én leidt tot minder vrachtverkeer in de spits?

Als je deze resultaten en de cases bekijkt, kun je niet anders dan twee zaken met trots en 

plezier concluderen. Ten eerste: mobiliteit lééft bij bedrijven in Brabant! En in de tweede 

plaats: bedrijven laten zich van hun meest innovatieve en vindingrijke kant zien bij het 

realiseren van spitsmijdingen. Samen hebben we bijgedragen aan het huidige succes van de 

Brabantse economie. En sámen zijn we er ook verantwoordelijk voor dat Brabant ‘op rolletjes’ 

blijft lopen. Ik wens u veel inspiratie bij het lezen van de volgende cases en kijk uit naar nog 

meer slimme en duurzame initiatieven!

Mario Jacobs | Wethouder gemeente Tilburg

Slimme en Duurzame Mobiliteit
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LOGISTIEK 
IN BRABANT

CHALLENGE
Op basis van eerdere ervaringen met spitsmijdingen door 

vrachtverkeer, heeft Logistiek in Brabant bewust ingezet op 

een innovatieve aanpak. Vanuit die ambitie is de Challenge 

ontwikkeld. 

De Challenge had als doel om bedrijven subsidieaanvragen 

in te laten dienen voor logistieke verbeterprocessen die 

leiden tot spitsmijdingen. Bedrijven werden in het kader 

van de Challenge ondersteund door logistiek experts 

van Logistiek in Brabant om hun idee uit te werken en 

er subsidie voor aan te vragen. Als onderdeel van de 

Challenge werden er in twee rondes prijzen uitgedeeld 

voor het beste logistieke idee. 

Voor deelname aan de Challenge werden bedrijven 

benaderd die waren ‘getruckspot’: bedrijven (vrachtwagens 

en bestelbussen) die in één week gedurende de spits 

regelmatig waren gespot op wegen in en om Eindhoven, 

Tilburg, Helmond en Breda. Zij werden via e-mail en 

een callcenter benaderd en in contact gebracht met de 

logistiek experts van Logistiek in Brabant. Daarnaast werd 

een brede campagne ingezet om ook bedrijven die niet 

(hoog) op de truckspotlijst stonden, de gelegenheid te 

geven om met slimme logistieke ideeën te komen. 
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BEDRIJF

Du Pré

PLAATS

Helmond 

“ Medewerkers zijn nu  
veel vroeger thuis.”

        Meteen naar de klant

DU PRÉ

WERKEN ‘BIJ HUIS’ 
Du Pré uit Helmond is gespecialiseerd in de aanleg en het 
onderhoud van groenvoorzieningen (bomen, gevelgroen, 
daktuinen) voor de particuliere en zakelijke markt én voor 
gemeentes. 

Iedere ochtend rijden er bestelbussen van Du Pré door de spits richting groen-

projecten rondom Eindhoven. ‘s Avonds rijden de busjes door de avondpits weer 

terug naar Helmond en van daaruit gaan medewerkers naar huis. Dat kan anders! 

Medewerkers worden nu zoveel mogelijk in de eigen woonomgeving ingezet 

en de materialen worden opgeslagen bij de klant (in dit geval gemeentes). 

Medewerkers pakken vanuit huis een fiets of brommer naar ‘het werk’ en hoeven 

dus niet eerst langs ‘de zaak’. Dat resulteert niet alleen in  spitsmijdingen, maar óók 

in minder reistijd én -kosten!
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BEDRIJF

P&M Express

PLAATS

Tilburg

“ Eigenlijk een heel  
simpel idee.”

        Standtrailer

P&M EXPRESS

SLIMMER NAAR 
SCHIPHOL 
Koeriersdienst en transportbedrijf P&M Express uit Tilburg 
specialiseert zich in nationale en internationale ritten op 
adhoc basis. 

Dagelijks rijdt P&M Express door de avondsprits van Tilburg van en naar Schiphol. 

Voor één specifieke klant heeft P&M Express een nieuwe logistieke aanpak 

bedacht, waardoor de ritten naar Schiphol in de nacht kunnen worden uitgevoerd. 

De volle standtrailer wordt op een beveiligde parkeerplaats nabij Schiphol 

achtergelaten en een andere standtrailer met vracht voor Tilburg/Noord-Brabant 

wordt opgepikt. De nieuwe aanpak levert niet alleen spitsmijdingen op, maar ook 

nieuwe business in de vorm van retourvrachten!



BEDRIJF

Van Gompel Logistics

PLAATS

Bladel 

“ We rijden met nog 
maar één auto terug.”

        Bundelen

VAN GOMPEL LOGISTICS

PIENTER MET 
PAKKETTEN 
Van Gompel Logistics uit Bladel rijdt dagelijks met 
bestelbusjes naar diverse dorpen in de Kempen om 
pakketjes te bezorgen. 

De bestelbussen van Van Gompel starten bij het eigen depot in Bladel en rijden 

naar Son om de pakketten op te halen. Aan het einde van de dag rijden de 

bestelbussen allemaal terug naar Son om de niet geleverde pakketten retour te 

brengen. De auto’s rijden daardoor tussen 16.00 en 18.00, zowel heen als terug, 

over de ring Eindhoven naar het depot van Van Gompel in Bladel. 

De oplossing van Van Gompel is om niet meer alle auto’s naar Son te laten 

terugrijden, maar alle overgebleven pakketten in Bladel te verzamelen en nog 

maar één auto naar Son te rijden (en terug). Hiervoor zijn afspraken gemaakt met 

de partij voor wie Van Gompel de pakketjes vervoert.
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BEDRIJF

Het Ware Ambacht

PLAATS

Waalwijk

“Klanten zijn er blij mee.”

        Crossdocken

HET WARE AMBACHT

ONE STOP LUNCH 
Het Ware Ambacht verzorgt gezonde bedrijfslunches in 
de regio’s Tilburg, Waalwijk en ‘s-Hertogenbosch. 

Het bedrijf gaat spitsmijdingen in Noord-Brabant realiseren door cross-

dockstromen voor klanten toe te voegen aan de bestaande dienstverlening. 

Voortaan kunnen klanten niet alleen bij Het Ware Ambacht terecht voor de verse 

lunch, maar óók voor gerelateerde producten als koffie en thee, roerstaafjes een 

servetjes, schoonmaakartikelen en relatiegeschenken. 

Gevolg is dat Het Ware Ambacht zelf minder vaak door de spits hoef te rijden en 

bovendien dat andere leveranciers, die veelal van veel verder weg komen, óók de 

spits mijden. Bovendien hoeven medewerkers van klanten slechts één keer alle 

‘lunchgoederen’ in ontvangst te nemen.



BEDRIJF

Kivits Drunen

PLAATS

Elshout 

“ We rijden nu voor  
en na de spits.”

         Twee chauffeurs  
per wagen

KIVITS DRUNEN

DUBBELCHAUFFEUR 
Logistiek dienstverlener Kivits Drunen BV vervoert en 
distribueert verse producten onder geconditioneerde 
omstandigheden. 

De ritten van Kivits beginnen vroeg in de ochtend (vóór de spits) en keren terug in 

de avondspits. In plaats van lange ritten voor chauffeurs, is Kivits gestart met twee 

chauffeurs op een auto waarbij de eerste chauffeur van 12.00 tot 24.00 werkt en 

de ander van 24.00 tot 12.00. 

De wissel vindt plaats in het logistiek centrum van Kivits in Waalwijk. Kivits heeft 

afspraken gemaakt met grote klanten die 24 uur per dag open/beschikbaar zijn.
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BEDRIJF

Van Wanrooy Transport

PLAATS

Oosterhout

“ Dat lange wachten  
is voorbij.”

        Standtrailer

VAN WANROOY TRANSPORT

KORTERE WACHTTIJD, 
HOGERE  
BELADINGS GRAAD  
Van Wanrooy Transport heeft in overleg met haar 
belangrijkste klanten een flink aantal spitsmijdingen 
gerealiseerd. 

Voortaan plaatst Van Wanrooy ‘s avonds een lege standtrailer bij de klant (bij grote 

klanten zijn dat er soms zelfs drie). De klant heeft de hele daaropvolgende dag 

de tijd om de standtrailer vol te laden. ‘s Avonds haalt Van Wanrooy de geladen 

standtrailers op en zet er lege standtrailers voor in de plaats. De klant hoeft dus 

niet meer te wachten op de vervoerder maar kan naar eigen inzicht de hele dag 

laden. Van Wanrooy hoeft ook niet meer te wachten, want de volle standtrailer 

staat al klaar. Veel efficiency dus, en veel spitsmijdingen.



BEDRIJF

Raben Nederland

PLAATS

Helmond 

“We wisselen ritten uit.”

         Samenwerking, 
bundelen

RABEN NEDERLAND

SLIM SAMENWERKEN 
MET PARTNERS
Raben Nederland uit Oss is een logistiek dienstverlener 
voor kleine, middelgrote en grote bedrijven. 

Vanuit Oss worden vrachtwagens aangestuurd die pallets distribueren over heel 

Nederland. Alle ritten starten en eindigen dus in Oss. In verband met afspraken 

over laad- en losmogelijkheden, rijden de vrachtwagens van Raben met name 

‘s ochtends al meteen in de spits. Om spitsmijdingen te realiseren, heeft Raben 

Nederland actief de samenwerking gezocht met vijf andere vervoerders uit de 

regio. ‘s Nachts wisselt Raben nu zendingen uit met de partners, waarbij Raben de 

zendingen in de eigen regio voor haar rekening neemt. Dankzij een grotere drop-

dichtheid kan Raben nu met trailers rijden in plaats van met bakwagens. Er zijn 

minder voertuigen nodig en deelname aan de ochtendspits neemt aanzienlijk af. 
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BEDRIJF

Sanders|Fritom

PLAATS

Uden

“ Wat we besparen,  
geven we terug.”

        Standtrailer

SANDERS|FRITOM

TEVREDEN KLANT, 
TEVREDEN CHAUFFEUR 
Vervoeder Sanders|Fritom heeft onder het motto ‘slim 
met standtrailers’ een groot aantal spitsmijdingen 
gerealiseerd op de trajecten Uden - Den Bosch en Uden-
Maarheeze. 

Sanders|Fritom zet voortaan een LZV (bakwagen met een 13.6 tautliner trailer) in.  

‘s Ochtends omstreeks 06.30 uur, vóór de spits, koppelt de chauffeur de lege trailer 

los van de bakwagen en plaatst deze bij de klant in Den Bosch. De klant heeft 

dan de hele dag de tijd om de trailer te laden. Intussen rijdt de bakwagen (zonder 

trailer) zijn distributierit, om na de avondspits de geladen trailer weer op te halen 

in Den Bosch. Op die manier wordt het wagenpark optimaal benut. De chauffeur is 

minimaal tijd kwijt met laden en lossen en kan op tijd naar huis. De kostenverlaging 

is aanzienlijk en de besparing komt deels ten goede aan de klanten van 

Sanders|Fritom. Kortom: Het logistieke mes snijdt aan meerdere kanten. 



BEDRIJF

Vepco

PLAATS

Klundert 

“ Spitsmijdingen sparen  
ook het milieu.”

         Vervoer over spoor, 
vervoer over water, 
andere aflever- en 
ophaaltijden, nieuw 
depot

VEPCO

TWEE LOGISTIEKE 
VLIEGEN IN ÉÉN KLAP
Vepco uit Klundert vervoert dagelijks zo’n 200 zee-
containers van en naar de havens van Rotterdam en 
Antwerpen. Niet alleen over de weg, maar ook via het 
water en het spoor. 

Bij vervoer over de weg ervaart Vepco spitsproblemen op de A58 richting Tilburg, 

de A59 en ook op de A16. Aanpassen van levertijdvensters met klanten gebeurt 

waar mogelijk, zodat buiten de spits gereden kan worden. Daarnaast heeft Vepco 

een eigen overslaglocatie in Klundert ingericht en een overeenkomst gesloten 

met Avantida voor het terugladen van leeg afgeleverde containers. Vepco laadt nu 

40 containers per week terug van Rotterdam naar Brabant. Dit leidt tot een km-

reductie van 520.000 per jaar en een forse CO2-reductie. Bovendien haalt Vepco, 

samen met andere inlandterminals, containers ‘van de weg’ (en dus uit de spits) en 

brengt ze naar spoor en water.
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BEDRIJF

Gebroeders Van Eijk

PLAATS

Asten

“Alle beetjes helpen.”

         Samenwerking, 
nieuw depot,  
planning,  
standtrailer

GEBROEDERS VAN EIJK

PAKKET AAN 
MAATREGELEN
Gebroeders Van Eijk is een logistiek dienstverlener met 
warehousing en distributieactiviteiten in Asten. 

De Gebroeders Van Eijk hebben hun eigen logistieke dienstverlening kritisch onder 

de loep genomen en kwamen tot een pakket van maatregelen om spitsmijdingen 

te realiseren. In de eerste plaats zet Van Eijk een LZV (bakwagen met een  

13.6 tautliner trailer) in vanuit een nieuw depot in Wormerveer, waardoor het 

traject van en naar Nood-Holland buiten de spits kan worden gereden. Vervolgens 

hebben aanpassingen in het planprogramma TMS efficiëntere ritten opgeleverd. 

Daarna heeft Van Eijk nieuwe afspraken met klanten gemaakt over afhaal- en 

aflevertijden en de inzet van standtrailers, waardoor óók weer spitsmijdingen 

worden gerealiseerd. 



BEDRIJF

Van den Heuvel

PLAATS

Uden 

“ Medewerkers zijn nu  
veel vroeger thuis.”

         Samenwerking,  
bundelen,  
standtrailer

VAN DEN HEUVEL

SPITSMIJDING ALS 
NEVENEFFECT 
Zelfs als je de focus niet hebt op spitsmijdingen,  
kun je ze toch realiseren. 

Dat merkte logistiek dienstverlener Van den Heuvel uit Uden die dagelijks goederen 

distribueert door de gehele Benelux en daarnaast een aantal wagens in vaste routes 

heeft rijden. Door slim en anders te kijken naar de eigen logistieke processen, kwam 

Van den Heuvel met een aantal maatregelen die tevens hebben geleid tot minder 

druk vanuit het bedrijf op de Brabantse spits. Zo heeft Van den Heuvel intensief de 

samenwerking gezocht met andere vervoerders en hebben zij ritten uitgewisseld. 

Van den Heuvel heeft nu een hogere drop-dichtheid in de eigen regio (en minder 

spitsritten). Het transport is verder geoptimaliseerd door leveringen en volumes 

per postcodegebied te bundelen. Ritten kunnen nu later (en met vollere lading) 

vertrekken. De overslag wordt beter benut waardoor het laadproces beter wordt 

ingezet én er worden nu standtrailers ingezet bij grotere klanten. Al met al een 

aanmerkelijke bijdrage aan het aantal spitsmijdingen in Brabant!
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BEDRIJF

Jeweret

PLAATS

Gorinchem

“ Het effect is groter  
dan Brabant.”

         Samenwerking, 
bundelen

JEWERET

BUNDELEN MET 
ANDERE LEVERANCIERS
Distributeur JéWé (winnaar Stimuleringsprijs Logistiek 
in Brabant) distribueert producten o.a. aan veel bekende 
bouwmarkten in het hele land. 

JéWé heeft op een voortvarende manier de beladingsgraad van de eigen logistieke 

stromen naar afnemers verhoogd door ze te bundelen met zendingen van andere 

leveranciers die leveren aan dezelfde klanten. Door het bundelen van deze leveringen 

ontstaan dikkere goederenstromen naar de filialen van klanten in stedelijke gebieden. 

Alle goederen worden door de andere leveranciers op de vestiging in Gorinchem 

aangeleverd en gecrossdocked in de voertuigen van de logistiek dienstverlener die 

het transport verzorgt. Het effect van dit project op de lokale bereikbaarheid is direct 

zichtbaar omdat elk filiaal elke dag minder vrachtwagens aan de deur krijgt. Daarbij 

leidt dit project niet alleen tot minder spitsritten in Brabant, maar tot minder spitsritten 

in andere drukke gebieden in Nederland.



BEDRIJF

KWS Infra Eindhoven

PLAATS

Eindhoven 

“ Hoe simpel kan het zijn?”

        Planning

KWS INFRA EINDHOVEN

ZO SIMPEL KAN 
PLANNEN ZIJN
KWS Infra Eindhoven ontwerpt, realiseert, reconstrueert, 
bouwt, beheert en onderhoudt wegen. Van complexe 
landelijke integrale infrawerken tot een project om de 
hoek. 

KWS Eindhoven heeft zijn eigen asfaltmolen. Deze asfaltmolen is gevestigd in 

Eindhoven. KWS gaat op een dusdanige manier plannen dat het asfalt vóór 7 uur 

geleverd zal worden (de heenrit zal daarmee dus uit de spits worden gehaald). 

Hierdoor zal, wanneer het gros van de medewerkers op locatie aankomt, gelijk 

begonnen kunnen worden met de werkzaamheden. Als het asfalt is geleverd, kan 

dezelfde wagen freesasfalt meenemen vanaf de bouwlocatie. Daarmee worden 

aparte ritten voor de retourstroom van freesasfalt bespaard. Simpel nadenken, 

simpel plannen en spitsmijdingen realiseren dus.

12

BEDRIJF

CB Heemex

PLAATS

Wanssum

“We rijden klokje rond.”

         Ploegenauto’s,  
vervoer over water

CB HEEMEX

24/24 UURS 
PLOEGRITTEN
Cementbouw/CB Heemex levert materialen en 
grondstoffen voor de bouw zoals cement, vulstoffen en 
zand grind in de gehele Benelux.

Cementbouw heeft 11 betoncentrales, verspreid over een groot deel van Nederland, 

en dochteronderneming CB Heemex beschikt over bulkwagencombinaties (eigen 

vloot en dagelijks ingehuurd) en siloschepen waarmee over de binnenwateren 

wordt vervoerd. De goederenstromen worden gekenmerkt door laattijdige 

bestelling van de leveringen, die voornamelijk in de voormiddag moeten 

plaatsvinden, bij laadplaatsen die vaak 24/5-24/6 open zijn. CB Heemex realiseert 

nu spitsmijdingen door de inzet van ploegenauto’s, die vaker buiten de spits rijden. 

Deze bulkwagens rijden de klok rond, dus ook ’s nachts. Begonnen is met de 

transporten naar de eigen Cementbouw-betoncentrales en CB Heemex gaat dit, 

waar mogelijk, ook uitrollen naar andere klanten. CB Heemex wil ook het aantal 

leegritten naar Duitsland (waar geladen moet worden) verminderen door lading 

meer per schip naar eigen locaties te laten varen.



BEDRIJF

Gefco

PLAATS

Oosterhout 

“Een wakker idee, toch?”

         Overnachten op  
de wagen

GEFCO

SLAPEN LANGS  
DE SNELWEG
Gefco vervoert vervoert auto’s van depots van 
automerken naar dealers en tussen dealers. 

De vrachtwagens hebben als uitvalsbasis het depot van Gefco in Oosterhout. 

Een deel van de chauffeurs komt dagelijks tussen 16.00 en 20.00 terug naar dit 

depot (vanaf een eerdere levering) en ’s ochtends vertrekken zij ook weer vanaf 

dit depot. Afhankelijk van het werkaanbod, moeten chauffeurs ’s avonds nog 

laden in Oosterhout (voor distributie de volgende dag) of zijn de vrachtwagens 

reeds geladen met een rit vanaf een ander depot. In het laatste geval is het veel 

efficiënter als een chauffeur niet terugkomt naar het depot in Oosterhout, maar 

in de cabine van de vrachtwagen overnacht. Gefco gaat het aantal auto’s met 

chauffeurs die overnachten vergroten. 
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BEDRIJF

Van Dorp  
Totaalinstallateur

PLAATS

Helmond

“ Anders bevoorraden 
scheelt enorm.”

        Meteen naar de klant

VAN DORP TOTAALINSTALLATEUR

NIET MEER DAGELIJKS 
ONDERWEG
Van Dorp is een landelijk werkende totaalinstallateur met 
15 zelfstandige vestigingen in Nederland en ongeveer 
1.200 medewerkers. 

Het bedrijf is gespecialiseerd in het ontwerpen, installeren en beheren van 

gebouwgebonden installaties op het gebied van Electra, HVAC, railinfra, (brand)

beveiliging, liften, grootkeukens en energie. Vanuit de vestiging in Breda zijn 

medewerkers dagelijks onderweg met bestelbussen om regionale klanten te 

bedienen. Alle monteurs komen eerst met hun eigen auto naar de zaak en aan het 

einde van de dag gaan ze ook via de zaak naar huis. Overdag maken ze ook nog 

ritten om voorraden aan te vullen en op te halen. Van Dorp gaat de bevoorrading 

van projecten en bestelbussen nu slimmer inrichten. Hoe? Door te werken met 

veiligheidsvoorraden, producten op andere momenten aan te vullen, te werken 

met dag- en nachtleveringen en door het introduceren van flexibele werktijden 

voor medewerkers. Resultaat: minder installateurs in de spits.
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BEDRIJF

GVT Transport  
& Logistics

PLAATS

Tilburg

“ Geen halflege  
vrachtwagens meer.”

         Nieuw depot,  
nachtlevering,  
bundelen

GVT TRANSPORT & LOGISTICS

EXTRA DEPOT  
IN BELGIË
GVT Transport & Logistics ‘bedient’ de Benelux vanuit 
vestigingen in Tilburg, Alkmaar, Apeldoorn en Veendam. 

Vanuit Tilburg verzorgt GVT de distributie van goederen naar België. Dagelijks 

rijden er vrachtwagens over de A58 en A16 door de ochtend- en avondspits.  

In 2018 opent GVT daarom een locatie in België, waar ‘s nachts wordt geleverd  

om vanuit daar met kleinere voertuigen verder te distribueren. 

Dankzij die herverdeling rijden er voortaan minder vrachtwagens met een hogere 

beladingsgraad tussen Tilburg en België. Door slimmere afspraken met klanten te 

maken (onder meer nachtlevering), rijden er nu tijdens spitsuren veel minder (half)

lege vrachtwagens tussen Nederland en België en wordt het laatste stukje van de 

rit uitgevoerd door voertuigen die lokaal gestationeerd zijn.



LOGISTIEK 
IN BRABANT

HAALBAARHEIDS
ONDERZOEK
Een aantal deelnemers aan de Challenge wilde hun 

ideeën om hun logistieke processen efficiënter te 

maken, eerst verder uitwerken of toetsen alvorens 

ze in praktijk te brengen. Deze partijen hebben geen 

subsidie aangevraagd voor het uitvoeren van logistieke 

verbeterprocessen (zoals bedrijven uit de Challenge 

deden), maar ontvingen subsidie voor het uitvoeren van 

een haalbaarheidsonderzoek.
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BEDRIJF

Swiss Sense

PLAATS

Uden 

“ Het biedt de klant  
meer service.”

        Planning

SWISS SENSE

MINDER KILOMETERS 
Swiss Sense uit Uden verkoopt boxsprings, matrassen  
en andere slaapkamerartikelen via een webshop en via 
90 winkels in Nederland, België, Duitsland en Oostenrijk. 

Met zo’n 2000 orders per week is het Udense bedrijf een grote speler in de 

beddenbranche. Om de uitlevering aan klanten en het proces daaromheen 

efficiënter te laten verlopen, besloot Swiss Sense haar planning te digitaliseren. 

De tool – die ontwikkeld wordt door Oliver IT – houdt rekening met de capaciteit, 

servicetijd en reeds ingeplande orders. Voor Swiss Sense betekent dit een 

praktische innovatie die veel oplevert. Projectmanager logistiek Lieke van Helvoort 

vertelt: “Deze verbetering bespaart onze afdeling veel tijd bij het inplannen van een 

leverafspraak en biedt de klant meer service. We hebben beter overzicht over de 

ritplanning en kunnen dus meer sturen. Daardoor rijden we minder kilometers en 

dat is voor iedereen goed. Wij hebben een simulatie uitgevoerd die aantoont dat er 

zo’n 2 kilometer per order minder gereden kan worden. Dat is de moeite waard!”
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BEDRIJF

Heras Mobile  
Fencing & Security

PLAATS

Best

“ Klanten reageren  
nu al positief.”

         Aanpassen lostijden, 
hubs

HERAS MOBILE FENCING & SECURITY

ANDERE TIJDEN EN 
SLIMME HUBLOCATIES
Andere tijden en slimme hublocaties 

Heras Mobile Fencing & Security uit Best verhuurt en verkoopt tijdelijke 

buitenbeveiliging aan distributeurs en de directe eindmarkt. Heras Mobile 

heeft productielocaties in België, Frankrijk en Tsjechië en daarnaast meerdere 

opslagterreinen in de Benelux. 

Al met al worden er veel vervoersbewegingen uitgevoerd, onder meer in de 

Brabantse ochtendspits. Heras Mobile gaat nu met subsidie onderzoeken of 

leveranciers en klanten openstaan voor alternatieve laad- en loslostijden én of  

er slim gebruik kan worden gemaakt van hublocaties.



LOGISTIEK 
IN BRABANT

MARKTPLAATS
De Marktplaats voor Logistiek is ingezet als 

een virtuele ontmoetingsplaats voor bedrijven 

(aanbieders) die logistieke oplossingen aanbieden 

aan andere bedrijven die daarmee hun spitsritten 

kunnen verminderen. Door het vinden van nieuwe 

klanten voor hun diensten dragen ze bij aan het 

verminderen van het vrachtverkeer in de spits. 

Bijvoorbeeld met oplossingen voor het overstappen 

op railvervoer of binnenvaart of het vullen van lege 

containers met de vracht van een andere partij. 

De Marktplaats voor Logistiek bood aanbieders  

een aantal voordelen:

 1.  Een financiële bijdrage voor gerealiseerde 

spitsmijdingen

2.  Exposure onder verladers, vervoerders en 

ontvangers die hun logistieke processen efficiënter 

willen maken

3.  Logistieke expertise om de plannen van de 

aanbieders nog verder te optimaliseren
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BEDRIJF

BCTN

PLAATS

Nijmegen 

        Vervoer over water

BCTN

ELEKTRISCH 
BINNENVAARTSCHIP 
Inland Terminal Operator BCTN is volop bezig met 
verduurzaming. BCTN bewijst al jaren dat binnenvaart een 
prima alternatief is voor vervoer over de weg, maar zet nu 
een flinke stap richting zero emission transport. 

Vanaf eind 2019 vaart BCTN tussen de terminals in Den Bosch en Rotterdam met de 

DBMax 2.0. Dit is een binnenvaartschip dat geheel elektrisch vaart. In eerste instantie 

vaart het schip nog dieselelektrisch, wat resulteert in een reductie van 25% aan 

dieselemissies. BCTN verwacht dat het schip vanaf 2022 volledig elektrisch zal varen, 

waarbij de elektriciteit wordt geleverd door batterijen of met behulp van fuelcells 

(waterstof) wordt opgewekt. In 2016 is er bij de containerterminal in Alblasserdam 

bovendien een proef gestart met efficiënte logistieke oplossingen om structureel 

vrachtwagens minder in de spits te laten rijden. BCTN heeft deze proef in 2017 en 

2018 verder uitgebreid naar de containerterminals in Den Bosch, Nijmegen, Venray, 

Roermond, Meerhout (B) en Geel (B). BCTN verwacht hiermee een forse bijdrage te 

leveren aan spitsmijdingen en koolstofreductie.
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BEDRIJF

RAILLOGIX

PLAATS

Pernis

        Vervoer over spoor

RAILLOGIX

HET SLIMME 
SPOORALTERNATIEF 
Raillogix is een onafhankelijke en Europese logistieke 
dienstverlener voor het spoor. In nauwe samenwerking 
met opdrachtgevers ontwikkelt Raillogix creatieve 
spoorconcepten met efficiënte oplossingen als resultaat. 

Het afgelopen jaar heeft Raillogix in nauwe samenwerking met andere logistieke 

ketenpartners een nieuwe spoordienst ontwikkeld tussen Chemelot en Moerdijk. 

Per week gaan er drie treinen heen en weer tussen deze locaties. Deze dienst heeft 

ondertussen zijn waarde bewezen en biedt de mogelijkheid voor andere verladers 

en logistieke dienstverleners om mee te liften. In Moerdijk sluit de dienst aan op 

de in- en uitgaande shortsea stromen vanuit onder andere de UK. Omdat elke 

transportstroom weer zijn unieke eigenschappen heeft, ontwikkelde Raillogix een 

‘custom made’ oplossing om het spoor te integreren in iedere logistieke keten. 
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BEDRIJF

LOGISTIEK CENTRUM
GORINCHEM

PLAATS

Gorinchem

        Vervoer over water

LOGISTIEK CENTRUM GORINCHEM 

MULTIFUNCTIONEEL 
OVERSLAGCENTRUM 
Voor bedrijven die soms te kampen hebben met congestie bij 
het afleveren of ophalen van gewone of bijzondere lading in de 
haven van Antwerpen, heeft het Logistiek Centrum Gorinchem 
een slimme oplossing. 

LCG heeft haar binnenvaart-containerterminal doorontwikkeld tot een multifunctioneel 

overslagcentrum waar ladingen gestript en gestuft worden in containers. Bedrijven hoeven 

met een buitengewone lading en lading die extra zorg nodig heeft, niet door te rijden tot 

Antwerpen (of Rotterdam). Goederen kunnen ook tijdelijk worden opgeslagen bij LCG. 

Vanaf de locatie in Gorinchem is er een dagelijkse shuttle naar Antwerpen. Voor import geldt 

dat de goederen over water van Antwerpen naar Gorinchem worden getransporteerd en 

daarmee al dichter bij de afzetmarkt zijn. Ook zijn de op- en overslagkosten in Antwerpen 

over het algemeen hoger. Voor export geldt dat een druk traject van ongeveer 100 kilometer 

wordt vermeden door de goederen in Gorinchem af te leveren. Tevens wordt er veel wachttijd 

vermeden met dure vrachtwagencombinaties in de Antwerpse haven.

BEDRIJF

SDE Logistics

PLAATS

Doel, België

         Vervoer over water

SDE LOGISTICS

BEHEERSEN VAN 
LOGISTIEKE KOSTEN
SDE biedt efficiënte en duurzame vervoersoplossing voor 
containers tussen Antwerpen en Venlo/Duisburg en het 
verdere Europese achterland. 

Het bedrijf biedt spoordiensten met dagelijks vertrek uit Antwerpen naar Venlo 

en Duisburg. De spoorverbinding tussen Antwerpen en Venlo/Duisburg is pas 

recent gestart (in 2017) en biedt verladers en expediteurs de mogelijkheid om de 

congestie op de weg in Antwerpen en op de A67 Eindhoven-Venlo te ontlopen en 

de logistieke kosten te beheersen.

Daarnaast kan er in Duisburg aangesloten op een uitgebreid netwerk van 

Europese spoorverbindingen en de ‘silk road’ naar China. De mogelijkheid om de 

containers in Venlo en Duisburg in te leveren en containers een one-way trip te 

boeken maakt het spoor zeer concurrerend met het wegvervoer.
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BEDRIJF

STR International 
Logistics

PLAATS

Rijsbergen 

         Bundelen, hubs, 
vervoer over spoor, 
vervoer over water

STR INTERNATIONAL LOGISTICS 

ALTERNATIEVE 
TRANSPORTOPLOSSINGEN  
Alternatieve oplossingen voor transport over de weg kunnen 
logistieke processen verbeteren. Vaak wordt er door gebrek aan 
ervaring gekozen voor het vervoer over de weg terwijl andere 
vervoersmodaliteiten voorhanden zijn en zelfs gunstiger kunnen 
uitpakken.

STR International Logistics bepaalt per transport welke modaliteit het meest interessant is. 

STR heeft veel inkomende stromen projectlading vanuit het Ruhrgebied en Luxemburg, 

waarvoor een netwerk van hubs is opgezet in Nederland. Hierdoor kunnen interessante 

combinaties gemaakt worden met andere ladingstromen van en naar deze regio’s. Dit kan 

gaan om alle soorten breakbulk, bulk- en projectlading.

Het vervoer van projectlading over langere afstand is over het algemeen lastig aangezien de 

lading precies op tijd op de projectlocatie geleverd moet worden. Door congestie en overige 

vertragingen verloopt dit over de weg vaak niet efficiënt. Het logistieke concept van STR 

maakt het voor verladers gemakkelijk om lading te bundelen en te vervoeren naar een hub 

van waaruit het project bevoorraad kan worden. Door een hogere betrouwbaarheid en  

meer flexibiliteit kunnen transportstromen naar projectlocaties worden geoptimaliseerd.  

Het concept is in eerste instantie opgezet voor vervoer vanuit Luxemburg naar hublocaties. 

Dit kan echter verder uitgebouwd worden naar andere locaties.
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LOGISTIEK 
IN BRABANT

COLOFON

Logistiek in Brabant is een samenwerking van:

Logistiek in Brabant is onderdeel van:

Projectteam
Hans van Mook gemeente Tilburg (gedelegeerd opdrachtgever) 

Peter van der Bilt  Rebel (projectleider) 

Thierry Verduijn  Flow Innovation

Hannah Kandel  Rebel

Ingeborg van Egmond Egmond Communicatie

Logistiek experts
Edward Heijnen  Supply Chain Insight

Eric Oomen  Boostlogix

Sander Böhm Boostlogix

Challenge
Peter Rademaker Happy Stories

Marianne Meijer  Happy Stories

Opmaak en tekstredactie Happy Stories

https://www.breda.nl/
https://www.eindhoven.nl/
https://www.evofenedex.nl/
https://www.helmond.nl
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat
https://www.brabant.nl/
https://www.tilburg.nl/
https://www.tln.nl/
https://beterbenutten.nl/

