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1) Excellent en connected materieel en personeel verhogen de veiligheid op 
de weg en dragen bij aan schoon en effectief transport.

2) Vrachtwagens die soepel doorstromen op provinciale en snelwegen 
veroorzaken minder overlast en kosten.

Deze maatschappelijke waarde moet beloond worden

UITGANGSPUNTEN:



Logistieke dienstverleners:
• Materieel en personeel boven de norm
• Data delen over vertrektijd, -plaats en route
• Gebruik maken van relevante verkeersinformatie (wegwerkzaamheden, drukte op logistieke 

hotspots, adviessnelheid
• Aanvragen van prioriteit bij iVRI’s door trucks en/of konvooien
• Rijden in konvooien van 2-3 vrachtwagens met ACC
• Rijden vanaf opstelplaatsen volgens spoorboekje

met beperkte (5-10 min) wachttijd

Wegbeheerder:
• iVRI’s en ITS applicaties op orde: prioriteit bij verkeerslichten verlenen aan konvooien
• Extra logistieke verkeersinformatie geven
• Regelruimte beschikbaar stellen: wanneer, waar, onder welke voorwaarden?
• Opstelplaats

“DEAL” LOGISTIEKE SPELERS EN WEGBEHEERDERS

Waar relevant en zinvol

Data voor Groen
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• 12.000 km in konvooien gereden
• Doorstroming konvooi verbetert 10-17%
• Kruisend verkeer vertraagt 1-3%
• 6-14% brandstofbeparing (2-truck konvooi, 2100 km)
• 70% prioaanvragen gehonoreerd

• 4 soorten logistieke hubs
• Veiling
• Container
• Retail
• Stedelijke omgeving

• Echte vracht, echte chauffeurs, echte operatie

• 250 ritten in konvooien in 5 dagen

• 2-3 trucks per konvooi, meerdere vervoerders

• Regio en landsgrenzen overschrijdend



Kick-off 12-12-2019 (9.00-11.00 Greenery, Klappolder Bleiswijk)

In 2020: 
- 500 trucks in 200 konvooien in Groot-Rotterdam per dag
- 10 routes
- 40 iVRI’s
- 6 wegbeheerders
- 25 vervoerders 
- uitrollen van aanvullende Talking Traffic/Talking Logistics diensten
- verbinding met omringende provincies

besparing van 260.00 liter diesel/jaar (=300.000€/jaar) en 850 ton CO2 /jaar
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VERVOLGSTAPPEN:



• Minder vertragingen/congestie
• Minder uitstoot
• Minder brandstof
• Verkeersveiligheid
• Minder slijtage voertuig en wegdek
• Plaatsje opeisen bij verkeerlichten prioriteit
• Nieuwe ontwikkelingen en in overleg met Overheid
• Input levering hoe project loopt en wensen kenbaar maken
• Aantrekkelijker voor chauffeurs (ook als werkgever)
• Klaar zijn voor toekomst/nieuwe ontwikkelingen
• ???

VOORDELEN VOOR TRANSPORTEURS:

WAAROM ZOU JIJ WEL/NIET MEEDOEN?
BELANGRIJKSTE VOORDELEN?



We luisteren naar de logistieke sector en gaan in dialoog!

• 1 scherm beleid, contact met Boordcomputer leveranciers en OEM’s
• Multi vendor voor software en oplossingen
• Corridor van Naaldwijk naar Aalsmeer (meerdere regio’s)
• Er wordt zelfs naar opstelplaatsen en andere afslagen gekeken
• Corridor Waalhaven - Barendrecht (zoeken we uit)
• Wens verkeersinformatie (up-to-date krijgen)

WAT DOET CTC VOOR DE SECTOR? 

HOE KUNNEN WE HET NÓG INTERESSANTER MAKEN?

WELKE KANSEN ZIE JE? (ROUTES, VRACHTSTROMEN, INFORMATIE,..)

WAT LEVERT HET OP EN WAT MAG HET KOSTEN?


