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Samenvatting
In de derde fase van het onderzoekprogramma van de Interdepartementale Projectgroep
Ondergronds Transport (IPOT) wordt momenteel onderzoek verricht naar de haalbaarheid
van een landelijk intermodaal netwerk voor ondergronds en intelligent goederentransport.
Lokale (stedelijke) ondergrondse logistieke systemen (OLS) vormen, samen met
verbindende landelijke netwerken, een van de oplossingen die mogelijk zijn om het
aankomende verkeersinfarct te vermijden en om de binnensteden (duurzaam) bereikbaar te
houden. Om de ‘ondergrondse’ studies in een juist perspectief te plaatsen, worden in deze
studie alternatieve oplossingen geanalyseerd.
De meest kansrijke deelsystemen die in (conceptuele) ontwikkeling zijn, zijn toch systemen
die gebaseerd zijn op huidige systemen. Goed manoeuvreerbare wegvoertuigen voorzien
van nauwelijks (lokale) emissies producerende motoren die waar mogelijk (mede) gebruik
maken van vrije stroken en banen, zijn geschikt om de lokale distributie te verzorgen. In
sommige steden en voor bepaalde gebieden eventueel aangevuld met light-rail
goederentransport.
Voor het regionale en nationale vervoer komen geavanceerde, grootschaliger en op termijn
volledig geautomatiseerde wegvervoersystemen in aanmerking. Daarnaast zal
railgoederenvervoer een belangrijker rol kunnen spelen door de introductie van korte snelle
goederentreinen (cargo sprinter) en combi-treinen voor personen- en goederenvervoer. Op
de langste binnenlandse en vooral internationale verbindingen is ook een rol weggelegd
voor hogesnelheidsgoederentreinen. Binnenvaart speelt alleen op specifieke trajecten en
voor specifieke marktniches een rol van betekenis, vooral door de inzet van kleine
container- en palletschepen.
De genoemde systemen zijn relatief milieuvriendelijk en de systemen voor het korte-afstand
vervoer produceren nauwelijks lokale emissies. Schonere technieken, maar ook hogere
beladingsgraden liggen hieraan ten grondslag. De bereikbaarheidskwaliteit wordt beter door
het reserveren van infrastructuurcapaciteit, door benuttingsmaatregelen en, op het spoor,
door inzetten van nieuwe treintypen.
Intermodaliteit is daarbij essentieel, want geen enkele nieuwe technologie biedt een
oplossing voor alle problemen. Door intermodaliteit wordt het mogelijk vervoersystemen
dáár in te zetten, waar ze het beste kunnen functioneren. De ontwikkeling van betrouwbare,
snelle en goedkope overslagsystemen is daarbij van groot belang.
De genoemde systemen zijn feitelijk evoluties vanuit bestaande systemen en zijn daardoor
relatief eenvoudig te implementeren. Het meest lastig is de bouw van nieuwe infrastructuur.
Overigens verschillen de systemen die uiteindelijk worden toegepast wel wezenlijk van de
huidige vervoersystemen, niet alleen in technisch, maar ook in logistiek/organisatorisch
opzicht.
Het OLS-systeem zou niet alle mogelijke bestemmingen kunnen ontsluiten en in die zin zijn
de genoemde alternatieve systemen meer dan een volledig alternatief voor OLS (immers:
de alternatieve systemen kunnen wèl alle bestemmingen ontsluiten). Naar verwachting zal
de milieubelasting van de alternatieve systemen iets hoger zijn dan van OLS. De
bereikbaarheidskwaliteit zal bij de alternatieve systemen naar verwachting achterblijven bij
hetgeen bij OLS theoretisch mogelijk is. In die zin vormen de alternatieve systemen geen
volledig volwaardig alternatief. Daar staat tegenover dat de systemen veel makkelijker te
implementeren zijn en dat de introductiekosten lager zullen liggen dan bij OLS.

Alternatieven voor het OLS zijn samenvattend:
• In stedelijke gebieden en voor de kortere afstanden: relatief kleine, goed

manoeuvreerbare en zeer weinig emissie-veroorzakende wegvoertuigen die waar
mogelijk (mede) gebruik maken van aparte infrastructuur;

• Op de middellange afstanden verbeterd wegvervoer, waarbij waar
mogelijk schaalvergroting en automatisering wordt toegepast (road-trains,
automated guided vehicles, combi-road achtige toepassingen);

• Eveneens op deze middellange afstand de inzet van snelle, korte
goederentreinen (cargo-sprinters) en eventueel combinatietreinen voor goederen
en personen;

• Incidenteel (markt- en geografische niches) de inzet van light-rail
goederentreinen en binnenscheepvaart.
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Samengevat zijn de belangrijkste algemene conclusies van het onderzoek:
• intermodaliteit voor korte-afstand vervoer is essentieel;
• het is noodzakelijk intermodale vervoerknooppunten te ontwikkelen;
• visie: goederendistributievervoer is één integraal systeem;
• belangrijke rol voor logistiek en aansturing;
• techniek is ondersteunend, nooit volledig probleemoplossend.

De belangrijkste aanbevelingen voor de implementatie zijn:
• doelstellingen scherp formuleren en beleid richten op bereiken van hoofddoelstellingen;

daarnaast opties aanbieden om de doelstellingen ook daadwerkelijk te kunnen bereiken;
• vervoersector doordringen van het belang van verregaande ‘maatschappelijke

efficiëntieverbetering, hetgeen bedrijfsoverschrijdende coördinatie en een integrale
logistieke benadering vergt;

• flankerend beleid formuleren èn uitvoeren om knooppuntvorming te stimuleren en
ongewenste ruimtelijke ontwikkelingen te kunnen tegengaan;

• stimuleren van ontwikkeling van logistieke deelconcepten voor specifieke goederenstromen
(niches) passend binnen het ruimere logistieke kader;

• stimuleren van ontwikkeling van informatiesystemen ter ondersteuning van de logistieke
aansturing (vergt o.m. vele vormen van standaardisatie, inbedding in wet- en regelgeving);

• stimuleren van component-ontwikkelingen die het wegvervoer vooral schoner maken
(wegvervoer blijft immers van groot belang);

• stimuleren van de ontwikkeling van geavanceerde weg- èn railvervoersystemen.

De hiervoor opgesomde alternatieven voor het vervoer buiten de stedelijke gebieden kunnen
vanwege het kenmerk dat geleidelijke groei mogelijk is ook eenvoudig opgenomen worden in
een bovengronds doch intelligent landelijk netwerk dat lokale systemen, zoals op termijn OLS,
met elkaar verbindt.
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1 Inleiding

1.1 Achtergrond

In de derde fase van het onderzoekprogramma van de Interdepartementale Projectgroep
Ondergronds Transport (IPOT) wordt momenteel onderzoek verricht naar de haalbaarheid
van een landelijk intermodaal netwerk voor ondergronds en intelligent goederentransport.
In de IPOT-studies wordt aandacht gegeven aan de haalbaarheid van ondergrondse
vervoer-systemen in de stedelijke gebieden. Deze systemen moeten, omwille van het
vermijden van inefficiënties in de overslag, via intelligente terminals en middels aangepaste
traditionele vervoersmodaliteiten onderling en met productie- en distributielocaties
verbonden worden. Voor dit verbindend ILS/OLS-net1 wordt op termijn mede gedacht aan
een geautomatiseerd, ondergronds systeem. Maar, zeker voor de eerste fase, wordt ook
gedacht aan een net dat grotendeels gebruik maakt van de huidige vervoerinfrastructuur
(rail, binnenvaart en weg). De voer- en vaartuigen in dit verbindend net zullen zodanig
aangepast moeten worden dat de basis-laadeenheden, gedacht wordt aan eenheden op
palletniveau, snel en goedkoop kunnen worden vervoerd en overgeslagen. Voor het
verbindend net wordt o.a. gedacht aan aangepaste vormen van het nog te introduceren Rail
Distributie Nederland, aan binnenvaartschepen geschikt voor palletvervoer of eventueel aan
geavanceerde vormen van wegvervoer.
Lokale (stedelijke) ondergrondse logistieke systemen vormen, samen met de verbindende
netwerken, één van de oplossingen die mogelijk zijn om het aankomende verkeersinfarct te
vermijden en om de binnensteden (duurzaam) bereikbaar te houden. Om de ‘ondergrondse’
studies in een juist perspectief te plaatsen, is het zinvol ook alternatieve oplossingen te
analyseren. Daarbij wordt ook bekeken in hoeverre de voor de ondergrondse logistieke
systemen ontwikkelde ideeën en concepten ook voor meer traditionele modaliteiten kunnen
worden toegepast. Daarbij is dan te denken aan logistieke en organisatorische concepten,
intermodale overslagcentra annex logistieke centra, het gebruik van gestandaardiseerde
laadeenheden, toepassen van nieuwe overslagtechnieken en de introductie van
geavanceerde varianten op bestaande voer- en vaartuigen.

1.2 Doel en R&D-onderzoekvragen

Ten behoeve van de strategische besluitvorming omtrent OLS en het verbindend net (ook
wel aangeduid met landelijk netwerk) is meer inzicht nodig in de kansrijkheid en de effecten
van mogelijke alternatieven. Hierbij gaat het niet om de huidige vormen van stadsdistributie
en intermodaal vervoer (deze mogelijkheden worden bij een andere studie meegenomen),
maar om nieuwe (intermodale) systemen. Hierbij gaat het steeds om het totale systeem
(dus “door to door”). Omdat de oplossingen en effecten verschillend kunnen zijn voor het
stedelijk gebied en de ruimte daarbuiten, wordt dit onderscheid in dit project expliciet
meegenomen. Omdat intermodaliteit ook bij de alternatieven voor OLS belangrijk zal zijn,
zal ook de overslag bij dit onderzoek worden beschouwd.
Om een indruk te krijgen van de relevante kenmerken van de alternatieve systemen,
moeten de volgende onderzoeksvragen beantwoord worden:
1. Welke kansrijke deelsystemen zijn er in (conceptuele) ontwikkeling;
2. Wat zijn de kenmerken en wat zijn de verwachte effecten van die deelsystemen;
3. Zijn de verschillende subsystemen, indien nodig, succesvol samen te stellen tot een

geïntegreerd, multimodaal systeem;
4. Is het een volledig autonoom (ofwel 'dedicated') systeem en/of kan het worden

gecombineerd met personenvervoer;
5. Wat zijn de groeimogelijkheden vanuit de bestaande situatie, wat zijn de

realiseringstermijnen voor een eerste pilot en voor een volledig netwerk;
6. Vormt het een volledig alternatief voor OLS/-vervoer of moet het vooral worden gezien

als aanvullend systeem.

1 ILS betekent Intelligente Logistieke Systemen. OLS betekent Ondergrondse Logistieke Systemen.



Kansrijke alternatieven voor intelligente en ondergrondse logistieke systemen (ILS/OLS) 6

In het kader van de studies naar OLS Schiphol is een aantal mogelijke alternatieven
bekeken. Verder zijn er de laatste jaren ook alternatieven opgedoken o.a. in bijdragen aan
de Vervoerslogistieke Werkdagen. Daarbij wordt voor het landelijk net gedacht aan
concepten als Rail Distributie Nederland, Randstad Rail Ring en light rail voor
gecombineerd personen en goederenvervoer. Voor binnenstedelijk vervoer komen naast
light-rail/metro alternatieven vooral ook wegvervoer-alternatieven in aanmerking. Die
wegvervoeralternatieven zijn gebaseerd op geavanceerde logistieke systemen en maken
gebruik van nieuwe voertuigtechnologie.
Uit de mogelijke alternatieven worden de meest haalbare of kansrijke systemen gefilterd en
worden deze systemen nader beschouwd aan de hand van de genoemde
onderzoeksvragen.

1.3 Opzet van de concept-eindrapportage

Na dit inleidende hoofdstuk, gaat hoofdstuk 2 in op het overzicht (met korte beschrijvingen)
van de alternatieve systemen en beschrijft hoofdstuk 3 de afweging en de keuze.
In hoofdstuk 4 worden de geselecteerde systemen nader beschreven aan de hand van de
onderzoeksvragen. In hoofdstuk 5 worden conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan.
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2 Overzicht alternatieven

2.1 Wijze van categorisering

De systemen zijn ingedeeld naar de fase in het ontwikkelingsproces, het type innovatie en
naar 'vervoerdrager'.

Als niveaus in de ontwikkeling van een systeem worden onderscheiden (van hoog naar
laag):
a) beperkte toepassing;
b) introductiefase;
c) proef/pilotfase;
d) testfase;
e) ontwerpfase;
f) conceptfase.

ad a): de vervoertechnologie wordt commercieel toegepast, zij het in beperkte mate - het
begin van de zogenaamde 'productlevenscyclus';
ad b): de eerste stappen richting een commerciële toepassing zijn gezet, eventueel
ondersteund door introductiesubsidies;
ad c): in één of meer real-life toepassingen wordt de techniek gedemonstreerd en in de
praktijk gebruikt om tot verbeteringen van het concept te komen;
ad d): in laboratoriumsituaties worden systemen of systeemonderdelen getest, het kan
daarbij zowel om schaal- als om ware grootte modellen gaan;
ad e): in de ontwerpfase wordt (uiteindelijk) een gedetailleerd ontwerp van het systeem
gemaakt; ook een haalbaarheidsstudie maakt deel uit van deze fase;
ad f): in de conceptfase zijn er schetsmatige ideeën en eventueel zeer voorlopige
ontwerp/haalbaarheidsonderzoeken.

Als typen innovaties wordt onderscheid gemaakt naar verschillende niveaus:
1) logistiek en aansturing;
2) componenten en materialen;
3) volledige systemen.

ad 1): aanpassingen in logistieke en aansturingsprocessen die leiden tot nieuwe
toepassingen van bestaande of nieuwe (combinaties van) vervoertechnieken;
ad 2): hieronder wordt verstaan dat in componenten (aandrijving, ondersteuning etc.)
graduele resp. wezenlijke vernieuwingen worden doorgevoerd die weliswaar de aard van het
systeem niet aantasten, maar de kwaliteiten, kosten of effecten wèl wezenlijk veranderen;
ad 3): graduele en ingrijpende aanpassingen aan het vervoersysteem die de aard van het
vervoersysteem langzamerhand of fundamenteel veranderen of zelfs leiden tot geheel
nieuwe vervoersystemen.

In de volgende paragrafen worden achtereenvolgens beschreven:
• ontwikkelingen in logistiek en aansturing;
• (r)evolutionaire ontwikkelingen op component-niveau;
• (r)evolutionaire ontwikkelingen op systeemniveau – weg;
• idem – rail;
• idem – water;
• idem – buis;
• idem – lucht;
• idem – gemengd.
Overigens zijn ontwikkelingen bij de verschillende modaliteiten vaak een combinatie van
ontwikkelingen op component-niveau.
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2.2 Ontwikkelingen in logistiek en aansturing

2.2.1 doelstellingen logistieke organisatie

De belangrijkste doelstelling van een logistieke organisatie is de meest efficiënte inzet van
productiemiddelen voor het in de juiste hoeveelheid en kwaliteit, op het juiste moment en op
de juiste plaats afleveren van goederen. De logistieke keten in brede zin omvat alle
handelingen van grondstof tot eindproduct, waarbinnen één van de activiteiten ‘transport’ is.
In moderne logistieke opvattingen, moet een optimum gevonden worden in de hele
logistieke keten, hetgeen inhoudt dat op sommige plaatsen een zekere inefficiëntie wordt
geaccepteerd om elders (grotere) efficiëntiewinsten te boeken.
In de ontwikkeling van de logistieke inzichten zijn kernbegrippen:
• afwegingen;
• bundeling/schaalvergroting;
• specialisatie/flexibiliteit;
• intermodaliteit.
In de volgende paragrafen wordt kort op deze punten ingegaan, omdat ze zeer relevant zijn
voor de beoordeling van de toepasselijkheid van nieuwe technologische concepten. In een
parallelstudie worden de nieuwe logistieke concepten echter verder uitgewerkt.

2.2.2 afwegingen

Bij de logistieke ketens die met betrekking tot transport relevant zijn, gaat het om een
zekere hoeveelheid goederen van de ene naar (uiteindelijk) een specifieke andere locatie te
brengen binnen een zeker tijdsinterval. Bij de optimalisatie wordt meestal getracht onder
bepaalde randvoorwaarden voor kwaliteit (betrouwbaarheid, doorlooptijd etc.) de totale
keten-kosten te minimaliseren.
Bij die optimalisatie zijn doorgaans variabel:
• transportwijze, met daaraan gekoppeld transportkosten en eigenlijke transporttijd;
• locaties van (tussentijdse) opslag met daaraan verbonden kosten;
• zendingomvang en daaraan verbonden de intervaltijd tussen de bevoorradingen (of, de

reciproke: de leverfrequentie).
Om enkele van de afwegingen te noemen:
Bij een langzamere (en doorgaans goedkopere) transportmodaliteit zijn goederen langer
onderweg, en zijn er relatief meer opslagvoorzieningen nodig.
Bij een korte intervaltijd tussen afleveringen zullen zendingen kleiner zijn en zal transport
duurder zijn (kleinere zendingen kunnen doorgaans minder efficiënt worden
getransporteerd), maar zullen de opslagkosten laag zijn.
Welke oplossing gekozen wordt, hangt onder meer af van de goederenkenmerken.
Bepaalde typen goederen (expressegoederen bijvoorbeeld) moeten ‘zo snel mogelijk’
worden getransporteerd, en dat mag dan ook wat kosten2. Voor andere goederen moet de
transporttijd weliswaar binnen de perken blijven, maar spelen de kosten een zodanig grote
rol dat om efficiëntie-redenen tussentijdse opslag geaccepteerd kan worden.
De keuze voor de oplossing hangt daarom ook af van de relatieve kosten van opslag en
transport. In een situatie waar opslag kan leiden tot hoge kosten (als gevolg van fysieke,
technische of economische bederf/veroudering) en transportkosten (relatief, dat wil zeggen
ten opzichte van de waarde van het goed) laag zijn – zoals op het moment geldt voor veel
distributievervoer - zullen eerder concepten gekozen worden die uitgaan van ‘veel transport
en weinig’ opslag. Dit impliceert dat kleinschaliger en flexibeler modaliteiten de voorkeur
genieten boven grootschaliger vervoerwijzen. In de toekomst kunnen opslag- en
overslagkosten door technologische vernieuwingen goedkoper worden en, mede door
externe ontwikkelingen, transport relatief duurder. Daardoor zal er meer oog komen voor
transportoptimalisatie en verschuiving.

2 Bedenk dat achter deze op het oog simpele redenering toch een complexe afweging schuilgaat:
geïmpliceerd wordt namelijk veel meer dan ‘zo snel mogelijk’. In werkelijkheid wordt daarmee meestal
bedoeld: ‘de zo snel mogelijk beschikbare en realistische vervoermogelijkheid’. Waarbij onder
‘realistisch’ toch zaken als kosten e.d. worden meegenomen.
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2.2.3 bundeling/schaalvergroting

Om transport op zich goedkoper te maken, heeft het in het algemeen zin te streven naar
schaalvoordelen. Dat houdt in:
• vervoermiddelen met een hogere transportcapaciteit;
• infrastructuren met een hogere capaciteit;
• overslagmiddelen met een grotere capaciteit.

Een transportmiddel (voertuig) of overslagmiddel kan onderverdeeld worden in een aantal
onderdelen of componenten: besturing, aandrijving, laadruimte, overige technische
installaties etc. Sommige van deze componenten zijn vrijwel geheel schaal-onafhankelijk
(soort ‘vaste kosten’) en hoe meer er dus met het vervoermiddel kan worden vervoerd, hoe
goedkoper dat wordt (geldt bijvoorbeeld voor besturing, waarbij hoort het besturende
personeel). Andere componenten worden wel duurder bij een grotere schaal, maar minder
dan rechtevenredig – aandrijfsystemen bijvoorbeeld worden doorgaans relatief goedkoper
(per eenheid vermogen) naarmate ze groter worden3.
Tenslotte zijn er ook componenten die ongeveer rechtevenredig (of in sommige gevallen
méér dan evenredig) toenemen met de transportcapaciteit, maar omdat andere
componenten leiden tot relatief lagere kosten, is schaalvergroting tot op een zekere grens
toch vaak aantrekkelijk. Daarbij gaat het om schaalvergroting binnen een modaliteit, en tot
de grenzen van wat wettelijk of praktisch mogelijk is.
Het inzetten van nog grotere transportvoertuigen of gebruik maken van alternatieve
modaliteiten die schaalvoordelen bieden, vergt wel extra (overslag-) handelingen. Deze
grote voertuigen kunnen veelal niet bij de uiteindelijke bestemmingen komen. Omdat de
overslaghandelingen kosten met zich meebrengen, moeten deze kosten eerst worden
‘terugverdiend’ door de schaalvoordelen. Pas daarna wordt (netto) winst gemaakt. Vandaar
dat er een ondergrens aan het efficiënt kunnen toepassen van grootschalige technieken –
het break-even punt (de break-even afstand).
Voor infrastructuren geldt iets soortgelijks: infrastructuren waar grote hoeveelheden
verkeersmiddelen gebruik van kunnen maken, kunnen veelal efficiënt worden gebouwd
(relatief lage kosten om toch een heel goede kwaliteit te kunnen bieden). Het bundelen van
die stromen leidt echter tot omwegen, dus ook hier geldt dat bundeling van infrastructuren
(of: gebruik maken van gebundelde infrastructuren) pas boven een bepaalde minimale
afstand efficiënt is.

2.2.4 specialisatie/flexibiliteit

Een tendens die tegen schaalvergroting in lijkt te gaan is de drang naar specialisatie en
flexibiliteit. Dit wordt veroorzaakt doordat ‘kosten’ als concurrentiemiddel in de
vervoersector een bijna ondergeschikte rol gaan spelen (veel vervoerders werken al tegen
minimale kosten). Het bieden van een bepaalde specialisatie (koelvervoer, hangende
kledingvervoer, vervoer met extra service) of een grotere flexibiliteit (last-minute orders
accepteren) is een mogelijkheid, die steeds meer wordt toegepast, om zich van
concurrenten te onderscheiden. Bedrijven die zich ‘specialiseren in speciaal-transporten’
kunnen overigens tòch (kosten-) voordelen door schaalvergroting behalen.
Grootschalige transportsystemen kunnen van oudsher lastiger ‘specialistisch’ of ‘flexibel’
werken, waardoor deze modaliteiten voor het distributievervoer onaantrekkelijk zijn.
Geavanceerde logistieke systemen, zoals ‘split-load’ concepten (onder andere Albert Heijn)
maken het echter mogelijk om bij toepassing van grootschalige voertuigen toch flexibele en
gespecialiseerde diensten aan te bieden.

2.2.5 intermodaliteit

Voor intercontinentaal vervoer is intermodaliteit een vast gegeven. Het gebruik maken van
grootschalige intercontinentale transportmiddelen, de overslag en het vervolgens inzetten
van kleinschaliger land-transportwijzen bij op afstand van de zee- of luchthaven gelegen
bestemmingen is daar een noodzaak, simpelweg omdat unimodaal vervoer onmogelijk is. In
het continentale vervoer zijn er unimodale alternatieven en speelt intermodaal vervoer een

3 Geldt overigens in sterkere mate voor verbrandingsmotoren en aanverwante systemen dan voor elektrische systemen.
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ondergeschikte rol. In het korte-afstand vervoer wordt het intermodaal vervoer met de
huidige transportmiddelen zelfs als onhaalbaar gezien (vanwege de eerst terug te verdienen
overslag, en voor- en natransportkosten, zie ook onder ’schaalvergroting’ hiervoor).
Daarnaast stuitte intermodaal vervoer vanouds op organisatorische bezwaren: waar bij
unimodaal vervoer maar één vervoerende partij een rol hoeft te spelen, zijn dat er bij
intermodaal vervoer op zijn minst drie.
Lagere overslagkosten (door automatisering), nog grotere kostenvoordelen van grootschalig
vervoer, een reductie van kosten voor het voor- en natransport (door een betere
organisatie) en de invoering van nieuwe typen logistieke samenwerkingsverbanden maken
korte-afstand intermodaal vervoer toch steeds aantrekkelijker. Zelfs voor het binnenlands
distributievervoer lijkt intermodaal vervoer in de nabije toekomst betere kansen te krijgen.
Dat wordt nog versterkt door de toenemende problematiek bij het unimodale wegvervoer
(congestie) en het feit dat het wegvervoer ook steeds meer ‘intermodale’ karaktertrekjes
begint te vertonen (voertuigen die efficiënt zijn voor de langere-afstand verplaatsingen
mogen de steden niet meer in en stedelijke distributievoertuigen zijn inefficiënt op de
grotere afstanden).
Intermodaliteit maakt het mogelijk vervoerwijzen dáár in te zetten waar ze het meest
efficiënt kunnen werken. Vandaar dat intermodaliteit, gebaseerd op de genoemde
vernieuwingen, één van de basisconcepten zal zijn achter de optimalisatie van het
Nederlandse distributievervoer4.

2.3 Ontwikkelingen op component-niveau

2.3.1 voortbewegingstechniek

Het totale vervoersysteem leunt zwaar op het directe gebruik van fossiele brandstoffen. De
enige grootschalig toegepaste afwijkende techniek is elektrische tractie in het railvervoer,
maar zelfs dat aandeel in de totale (goederenvervoer-) prestatie is gering.
Fossiele brandstoffen zijn in eindige hoeveelheden aanwezig en veroorzaken bij
verbranding emissies, zoals NOx (stikstofoxiden, verantwoordelijk voor zure regen en
smog), CO2 (kooldioxide, verantwoordelijk geacht voor het broeikaseffect) en stoffen als
PAK (aromatische koolwaterstoffen die ziekteverwekkend kunnen zijn).
In eerste instantie kunnen zuiniger motoren, katalysatoren en roet-afvanginstallaties uitstoot
beperken of modificeren in een onschuldiger vorm. Aan een katalysator voor dieselmotoren
wordt door verschillende industrieën gewerkt (Siemens voor MAN, Mercedes-Benz, Iveco
en Degussa en Bosch). Operationeel zijn de systemen nog niet, maar men verwacht
binnenkort met een product te komen.
Verder wordt getracht door toepassing van alternatieve brandstoffen, zoals biobrandstoffen
of ‘restproducten’ uit het olie-win (LNG) of olie-raffinage (LPG) proces, de milieubelasting te
beperken. In de praktijk blijkt de economische haalbaarheid gering. Waterstof lijkt een op
zich aantrekkelijk alternatief (want is bij toepassing zeer schoon), maar de productie is
kostbaar en energie-intensief en de infrastructuur voor grootschalige distributie ontbreekt.
Elektrische aandrijving is een aantrekkelijk alternatief, omdat voor de opwekking van
elektrische energie ook andere bronnen dan fossiele brandstoffen kunnen worden gebruikt.
Naast de bekende ‘derde rail’ of ‘bovenleiding’ systemen, zijn andere manieren om
voertuigen van elektriciteit te voorzien accu’s, brandstofcellen en inductieaandrijving.
Accu’s zijn op dit moment nog onvoldoende goed ontwikkeld om een vergelijkbaar
alternatief te bieden voor fossiele brandstof: actieradius en/of prestaties blijven onder de
maat terwijl het voertuiggewicht hoog blijft. In de toekomst kunnen geavanceerde accu’s op
de markt komen die hiervoor een oplossing kunnen bieden.
In geavanceerde brandstofcellen wordt waterstofgas (eventueel onttrokken aan ethanol,
methanol of zelfs benzine) direct omgezet in elektrische energie. Het ‘verbrandingsproces’
is zeer schoon en relatief efficiënt. Brandstofcellen voor mobiele toepassingen zijn
vooralsnog zeer kostbaar en worden nog slechts in proeven toegepast (o.a. Balard,
Canada).
Een tussenvorm tussen elektrisch aangedreven en traditionele brandstof-voertuigen zijn de

4 Alle IPOT-onderzoekingen die uitgaan van ondergronds transport in stedelijke gebieden en andersoortig transport
daarbuiten hebben betrekking op intermodaal transport.
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hybride-voertuigen, waarvan inmiddels commerciële versies op de markt komen. Deze
combineren de voordelen van de systemen (emissie- en geluidarm rijden indien nodig, maar
toch een grote actieradius), maar in zekere zin ook de nadelen (omvangrijke, zware en
kostbare aandrijfsystemen).
Inductie-aandrijving (inductively powered transporter system (IPTS), waarbij door
elektromagnetische krachten voertuigen contactloos worden voortge’duwd’, wordt
sporadisch toegepast (nu alleen nog in combinatie met magnetische levitatietechnieken).
Voor toepassingen waarbij de afstand tussen voertuig en wegdek relatief sterk kan variëren
(grof gezegd: alle rubber-band voertuigen) is de techniek al snel inefficiënt.
Het voertuig dat werkelijk rijdt op lucht moet nog uitgevonden worden, maar op perslucht
aangedreven voertuigen bestaan reeds. De toepassing lijkt per saldo sterk op electrische
aandrijving: er is sprake van emissieloos rijden, maar er is (veel) energie nodig voor het
comprimeren van de lucht en het voertuig is relatief zwaar.

2.3.2 ondersteuningstechniek

Landvoertuigen rijden over infrastructuren en dat levert wrijving op. Bij stalen banden op
stalen rails al aanmerkelijk minder dan bij rubber banden op welke ondergrond dan ook,
maar de rolweerstand blijft. En dat speelt met name een grote rol bij het (zware)
goederenvervoer.
Met een luchtkussen, door magnetische levitatie of bijvoorbeeld door een waterfilm (onder
druk) is de rolweerstand sterk te beperken, hetgeen grote energetische voordelen met zich
mee kan brengen. Het instandhouden van het luchtkussen, het magnetische veld of de
waterdruk kost echter ook energie, en ook meer naarmate het voertuig zwaarder is. Per
saldo worden alleen in bijzondere omstandigheden energetische voordelen gehaald
(magnetische levitatie en hoge snelheden) en dan vooral bij het vervoeren van relatief licht
lasten (personen of lichte goederen).

2.3.3 besturings- en beveiligingssystemen

Door toepassing van geavanceerde routebegeleidingssytemen en eventueel zelfs route-
toewijzingssystemen (waarvan toeritdosering op snelwegen een ‘rudimentaire’ voorloper is),
is naar verwachting de beschikbare capaciteit van infrastructuren beter te benutten.
Samen met systemen voor automatisch afstandhouden tussen opeenvolgende voertuigen
vormen deze systemen het opstapje naar volledig automatische besturing. Bij automatische
besturing worden versnellingen, vertragingen, aan te houden snelheid, laterale positie en
eventueel de route door het netwerk door automaten verricht of bepaald, hetzij in het
voertuig, hetzij in decentrale of centrale verkeerscontrole centra.
Met user-charging is het mogelijk het gebruik van infrastructuur aan gebruikers door te
berekenen en daarmee het gebruik te optimaliseren. Voorbeelden zijn rekeningrijden,
betalen voor spoorcapaciteit, luchthaventarieven en havengelden.

2.3.4 overig

Door nieuwe constructietechnieken (sandwich panelen, buizenframes) en het toepassen van
lichte materialen (aluminium, kunstvezels) zijn lichtere voertuigen te construeren die bij
eenzelfde totaalmassa meer lading kunnen vervoeren en daarmee in de gebruiksfase
efficiënter omgaan met energie.
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2.3.5 toepassingsmogelijkheden van componenten in systemen

In de onderstaande tabel is het belang van de verschillende component-ontwikkelingen
aangegeven (indicatief).

Systeem weg rail water buis lucht
dieselmotor met katalysator ** * * * -
alternatieve brandstoffen ** * * * *
brandstofcellen ** * * * -
geavanceerde batterijen ** o - ** -
inductie-aandrijving * ** - ** -
luchtdruk-aandrijving * - - * -
magnetische levitatie - ** - ** -
luchtkussen * * * o **
routebegeleidingssystemen ** - * - **
route-toewijzingssystemen * ** * ** **
automatische afstandhouden ** ** * ** **
automatische besturing * ** * ** **
user charging ** ** * ** **
lichte materialen ** ** * ** **

legenda:
** zeer belangrijk toepassingsgebied
* mogelijk en zinvol toepassingsgebied
o mogelijk, maar vooralsnog weinig zinvol toepassingsgebied
- toepassing niet mogelijk of niet van toepassing (bijvoorbeeld vanwege technische

redenen)

toelichting
Een katalysator voor een dieselmotor heeft uiteraard alleen zin indien er een dieselmotor
wordt toegepast, bijvoorbeeld in een wegvoertuig, een trein (D, DE) of eventueel in een
ondergronds systeem. In luchtvoertuigen zullen geen dieselmotoren worden gebruikt, maar
kunnen theoretisch wel andersoortige katalysatoren worden toegepast.
Alternatieve brandstoffen zijn vooral relevant voor het wegvervoer, maar toepassingen in
(D/DE) treinen, schepen, ondergrondse systemen met verbrandingsmotoren en eventueel
zelfs vliegtuigen (waterstof) zijn denkbaar.
Brandstofcellen zijn nog relatief groot en zwaar en zouden dus bij voorkeur niet in
vliegtuien, maar wel in rail- en vaartuigen toegepast kunnen worden. Voor rail- en
vaartuigen zijn echter efficiënte alternatieven beschikbaar.
Geavanceerde accu’s zijn nog groter en zwaarder dan brandstofcellen en zijn slechts
(efficiënt) bruikbaar in (kleine) wegvoertuigen en in OLS-voertuigen. Zelfrijdende railwagons
zouden eventueel ook uitgerust kunnen worden met batterijen, voor zeer korte
verplaatsingen (zie ook paragraaf 3.4).
Inductie-aandrijving is alleen mogelijk bij een vaste ondergrond en het best toepasbaar in
rail en/of autonome systemen.
Luchtdruk-aandrijving vergt relatief zware systemen en is alleen geschikt voor weg (klein)
en buisleidingtransport, en dan ook nog over relatief korte afstanden.
Magnetische levitatie vergt een vaste ondergrond en een geleidingssysteem, en is dus
alleen toepasbaar bij railsystemen (evt. in tunnels).
Luchtkussens kunnen in theorie op allerhande wijzen worden toegepast, maar niet erg zinvol
voor de hier beoogde toepassing.
Routebegeleidingssystemen zijn in principe voor alle modaliteiten bruikbaar, maar zijn
alleen nuttig bij vrij te kiezen routes e.d. Dat is al niet het geval bij rail- en OLS-vervoer
(daar zijn verdergaande systemen gebruikelijk).
Routetoewijzingssystemen zijn nu in gebruik in de luchtvaart en het railvervoer, maar zouden ook bij
de andere modaliteiten mogelijk zijn. Datzelfde geldt voor automatisch afstandhouden en
automatische besturing. User charging kan bij alle systemen worden toegepast.
Het toepassen van lichte materialen is voor alle modaliteiten zinvol, hoewel in het algemeen wat
minder in het watertransport, en dan alleen wanneer diepgang problematisch is.
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2.4 Ontwikkelingen op systeemniveau - weg

De eisen aan binnenstedelijke distributie zijn inmiddels zo zwaar, dat in de markt
ontwikkelingen zijn naar kleinere, beter wendbare en minder emissies producerende
voertuigen (de 'distributietruck'). Verdergaande ontwikkelingen zijn nog mogelijk, door
meerassige besturing, zeer geavanceerde motoren (eventueel hybride), betere
verkeersbeveiligingssystemen (camera’s) en telematicatoepassingen voor tracking en
tracing (zie bijvoorbeeld ‘Urbania’-initiatief voor stedelijke distributievoertuigen).
Voor het transport buiten de steden is de ontwikkeling juist naar langer en zwaarder. In
Australië, Noord Amerika en, in beperkte mate, Scandinavië worden langere wegvoertuigen
toegestaan dan in Nederland (en een groot deel van de EU). Voor deze ‘road trains’ worden
ook in Nederland pilots opgestart. Het gaat nu om wegvoertuigen tot 25 meter lengte5, maar
in de toekomst zijn nog grotere voertuiglengten denkbaar.
Waar bij road trains voertuigdelen fysiek aan elkaar worden gekoppeld, kan ook tot
treinvorming worden overgegaan door voertuigen elektronisch te koppelen. Hierdoor
ontstaan ook als het ware ‘treinen’, waarbij alleen het eerste wegvoertuig actief door een
chauffeur wordt bestuurd (in de overige voertuigen echter zijn wel chauffeurs aanwezig). In
het demonstratieproject CHAUFFEUR is dit concept getoond.
Op voor het overige verkeer afgesloten fabriekshallen en op containerterminals worden niet-
gelede geheel automatisch bestuurde voertuigen (AGV’s) ingezet. Deze AGV’s zouden in
principe ook op lijninfrastructuren kunnen worden ingezet. In de dual mode truck variant zijn
deze voertuigen voorzien van een normale cabine, zodat het voertuig buiten de
‘automatische baan’ ook gewoon door een bestuurder kan worden bestuurd. In de
CombiRoad variant wordt een trekker automatisch bestuurd en is de oplegger standaard. In
het multitrailer systeem worden AGV’s tot (virtuele of fysieke) treinen gekoppeld.
Met uitzondering van de AGV-toepassingen op de ECT-terminal en als intern
transportmiddel in de industrie, zijn alle andere automatische systemen voor het
vrachtvervoer nog in concept of pilot/demonstratie fase.
Voordelen van grotere wegvoertuiglengten en zeker van automatische systemen is dat bij
het vervoeren (relatief) minder chauffeurs nodig zijn, waardoor de operationele kosten
drastisch lager zouden moeten zijn. Overigens leiden ervaringen in openbaar
vervoersystemen ertoe dat hier niet ál te hoge verwachtingen aan gesteld mogen worden.
Het is wel eenvoudiger om 24-uurs services op te zetten en voertuigautomatisering maakt in
theorie ook een betere infrastructuurbenutting mogelijk6.
Toepassing van meerassige sturing worden wegvoertuigen beter manoeuvreerbaar,
waardoor bij gelijkblijvende omstandigheden (infrastructureel) doorgaans grotere voertuigen
in te zetten zijn.
Infrastructuurcapaciteit kan worden vrijgemaakt door medegebruik van gereserveerde
stroken mogelijk te maken (bus/taxistroken) of, uiteraard, door specifieke stroken voor het
vrachtverkeer aan te leggen.

2.5 Ontwikkelingen op systeemniveau - rail

In het goederenvervoer neemt railvervoer in vele opzichten een middenpositie in tussen
weg- en binnenvaartvervoer. Het is redelijk snel, redelijk goedkoop, redelijk betrouwbaar,
redelijk flexibel, redelijk grootschalig. Om te kunnen concurreren met het wegvervoer zijn er
voor sommige marktniches meer flexibele, snellere, frequentere systemen nodig.
CargoSprinters proberen hier aan tegemoet te komen omdat het korte treinen zijn (tot vijf
wagens in vaste samenstelling) en door toepassing van sneltreinkarakterisieken (hogere
optrekversnelling, grotere maximumsnelheid). Daardoor is ‘menging’ in het personen-
railverkeer makkelijker en kunnen hogere frequenties worden geboden. Door de kleinere
schaalgrootte is de machinist wel relatief duurder, vandaar dat een verdere ontwikkeling
richting Automatische Cargo Sprinters wordt voorzien.

5 In Australië zijn road-trains tot 50 meter lang; de 25 meter-combinaties worden veelal
aangeduid (of zijn van het type) ‘B-double’.
6 Hoewel dit voordeel teniet wordt gedaan indien strenge veiligheidsmarges in acht worden
genomen – de ‘menselijke’ chauffeurs bereiken een hogere capaciteit door het onwillekeurig
accepteren van een grotere verkeersonveiligheid.
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Tegelijk wordt gewerkt aan automatische locomotieven (SST: Selbsttätiges signalgeführtes
triebfahrzeug) èn zelfrijdende automatische wagons. In de toekomst ontstaat zodoende een
breed pakket aan automatische treinsystemen: van individueel rijdende wagons via korte
automatische cargosprinters tot door automatische locomotieven getrokken ‘traditionele’
treinen. De (door een machinist bestuurde) CargoSprinter is in een demonstratiefase,
automatische locomotieven worden toegepast op rangeerterreinen, wel bij lage snelheid.
In Combitreinen worden goederen en passagiers sàmen vervoerd. Hierdoor worden nog
hogere frequenties gehaald. Voor het regionale en stadsgewestelijke vervoer kan in het
verlengde van combitreinen gedacht worden aan combi-metro en combi-lightrail systemen.
In dit kader mag ook de goederenmetro of goederen lightrail worden genoemd. Dit betreft
het vervoer van goederen per aparte railvoertuigen over de metro- of lightrailverbindingen
Al deze systemen zijn er alleen nog maar in concept-fase.
Bij het railvervoersysteem zijn de laatste decennia grote inspanningen gedaan om het
lange-afstand personenvervoer te versnellen door de TGV/ICE/HSL ontwikkelingen. In
Frankrijk en Duitsland wordt ook gewerkt aan HSL-vracht varianten, waarbij op de Duitse
sporen ook relatief zware treinen kunnen rijden en op de Franse (en naar verwachting
Nederlandse) alleen relatief lichte treinen.
Verder zijn er een aantal ‘potentiële’ ontwikkelingen die al relatief lang op een doorbraak
wachten. Monorail is daar een voorbeeld van alsmede magnetische levitatie
(maglev/TransRapid) treinen. Monorailsystemen zouden vooral voordelen moeten hebben
in ruimtebeslag, maglev-treinen moeten het vooral hebben van een nog hogere (mogelijk te
halen) snelheid. De huidige maglev-ontwikkelingen richten zich vooral op de langere
afstanden, maar in het verleden zijn ook systemen voor korte afstanden (people movers,
zoals in Berlijn en Birmingham) ontwikkeld. Vooralsnog overigens alleen voor
personenvervoertoepassingen. Ook monorailsystemen worden voor zover ze al worden
toegepast, uitsluitend voor personenvervoer gebruikt.

2.6 Ontwikkelingen op systeemniveau – water (binnenvaart)

In het binnenvaartvervoer zien we zowel tendensen naar schaalvergroting als naar
schaalverkleining. Schaalvergroting dient ervoor nog goedkoper per vervoerde eenheid te
kunnen werken en ook om beter aan te sluiten bij de schaalvergroting in het
intercontinantale transport. Grote container-binnenvaartschepen (zoals de Jowi en de
Amistade) en de plannen voor gelede binnenvaartschepen (‘RiverSnake’) zijn hiervan een
exponent.
Een tegengestelde ontwikkeling zien we bij de introductie van kleine container-
binnenvaartschepen (zoals de ‘watertruck’, ‘Neo Kemp’ en de ‘ContainerSpits’). Hier wordt
door schaalverkleining aansluiting gezocht bij de flexibiliteit van het wegvervoer (en worden
wat hogere eenheidskosten op de koop toe genomen). Naast schepen voor het vervoeren
van maritieme of continentale containers, kan in de toekomst ook het palletschip tot
ontwikkeling komen. In die schepen worden pallets of palletboxen vervoerd, waardoor beter
aangesloten wordt bij laadeenheden die door de andere distributie-modaliteiten worden
vervoerd.
Scheepvaart blijft vooralsnog een langzame modaliteit (maximale snelheid ligt tussen de 12
en 20 km/uur, de operationele snelheid ligt uiteraard nog wat lager). Daaraan wordt gewerkt
door de introductie van snelle schepen, zoals de FastShips (in eerste instantie bedoeld voor
open water) en Fast Ferries (vooralsnog voor personenvervoer).
De kosten van het binnenvaartvervoer kunnen misschien nog verder worden gereduceerd
door automatisch geleide binnenvaartschepen.
Kleine schepen, zoals de bierboot in Utrecht worden ookwel gebruikt om goederen in steden
af te leveren. Er bestaan ideeën om kleine en wendbare schepen te ontwikkelen voor
stedelijke toepassing. Deze zullen we 'grachten-shuttles' noemen.

2.7 Ontwikkelingen op systeemniveau – overig

buis
Buisleidingtransport staat in de IPOT studie uiteraard zeer in de belangstelling. Onderscheid
kan daar nog gemaakt worden naar min of meer traditionele vervoersystemen die in een
ondergrondse situatie worden toegepast (meestal geleide of railvoertuigen).
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Bijzonder in technische zin is capsuletransport (hydraulisch/atmosferisch), omdat een
dergelijk systeem uitdrukkelijk gebruik maakt van een gesloten infrastructuur. Buizen
kunnen ook gebruikt worden om onverpakte goederen mee te vervoeren, zoals uiteraard het
geval is bij water-, gas- en oliepijpleidingen. In een variant kan korrelachtig materiaal en
bijvoorbeeld ook afval door buizen worden vervoerd in lucht- of vloeistofstromen. Deze zeer
bijzondere toepassingsvorm wordt verder buiten beschouwing gelaten.

lucht
‘Zwaarder dan lucht’ toestellen zijn in het luchttransport gemeengoed. Ontwikkelingen hierin
zijn nog wel mogelijk, want vooral het opstijgen en landen vergen veel ruimte en energie.
Ruimtebesparing kan worden bereikt door verticaal opstijgende en landende toestellen
(helicopters, maar ook VTOL-vliegtuigen, zoals tot op heden vooral in de militaire sector
gebruikt). Energiebesparing is nog een heikel punt.
Lichter-dan-lucht toestellen staan steeds meer in de belangstelling, en dan vooral de ‘rigid
structure’ toestellen (zeppelins). Deze enorme zweefvoertuigen zouden relatief grote (maar
niet al te zware) lasten efficiënt moeten kunnen vervoeren.

gemengd
Er zijn dan nog enkele ‘gemengde’ systemen die gebruik maken van verschillende
vervoerdragers of infrastructuren. Voorbeelden zijn hoovercrafts, amfibie-voertuigen en het
oorspronkelijke combi-road concept. Dit concept ging oorspronkelijk uit van trekkers die
zowel weg- als railvoertuigen zouden moeten kunnen trekken.

laad-/lossystemen
Laad- en lossystemen vormen geen vervoersysteem op zich, maar zijn wel essentieel indien
lading moet worden uitgewisseld tussen voertuigen.

2.8 Tabel-overzicht

De onderstaande tabellen geven een overzicht van de ontwikkelingen van componenten en de overige
beschreven vervoertechnieken. Daarbij worden beschreven de type ontwikkeling (evolutionair of
revolutionair – dat wil zeggen ingrijpend anders dan bestaande systemen), de fase in ontwikkeling en
de meest van toepassing zijnde afstandklasse. Daarbij wordt verstaan onder ‘korte afstand’ afstanden
tot ca. 25 kilometer, ‘midden’ 25-75 kilometer en ‘groot’ afstanden meer dan 75 kilometer.

component
Systeem type

ontwikkeling
fase in ontwikkeling afstandklasse

dieselmotor met katalysator evo proef/pilot alle
alternatieve brandstoffen evo introductie alle
brandstofcellen revo test - proef/pilot alle
geavanceerde batterijen revo proef/pilot kort > alle
inductie-aandrijving revo introductie alle
luchtdruk-aandrijving revo ontwerpfase kort
magnetische levitatie revo introductie alle
luchtkussen revo beperkte

toepassing
alle

routebegeleidingssystemen evo beperkte
toepassing

alle

route-toewijzingssystemen revo ontwerpfase alle
automatische afstandhouden revo introductiefase alle
automatische besturing revo beperkte

toepassing
alle

user charging evo beperkte
toepassing

alle

lichte materialen evo/revo introductiefase alle
weg

Systeem type
ontwikkeling

fase in ontwikkeling afstandklasse
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distributietruck evo beperkte toepass. midden + lang
road-train evo commercieel* midden tot lang
agv revo beperkte toepass. kort tot lang
combiroad revo Testfase midden + lang
multitrailer evo beperkte toepass.** midden + lang

* road trains (tot 50 meter) commerciëel toegepast in Australië, korte combinaties ook in
USA en Scandinavië.
** De toepassing van multi-trailers op de ECT-terminal betreft een speficieke, intern
transport toepassing.

rail
Systeem type

ontwikkeling
fase in ontwikkeling afstandklasse

HSL vracht evo beperkte toepass.* lang
combitreinen ** revo conceptfase kort tot midden
cargo-sprinter revo introductiefase midden***
autom. railwagens revo conceptfase midden
goederen maglev revo concept/pilotfase midden + lang
goederenmetro evo conceptfase kort

* incidenteel in Frankrijk voor postdiensten.
** inclusief light rail
*** Er is een initiatief tot toepassing van de Cargo-sprinter op de lange afstand. Deze is
hiervoor echter niet bedoeld.

water (binnenvaart)
Systeem type

ontwikkeling
fase in ontwikkeling afstandklasse

kleine containerschepen evo introductiefase midden tot lang
palletschepen revo conceptfase midden
grote containerschepen evo introductiefase lang
gelede schepen revo conceptfase lang
fastships/ferries evo introductiefase midden* tot lang
automated guided schepen revo conceptfase midden tot lang
grachtenshuttle evo conceptfase kort tot midden

*fastships/ferries worden momenteel in het personentransport ook op de korte afstand
toegepast. Hier betreft het enkel de toepassing voor goederentransport.

buis
Systeem type

ontwikkeling
fase in ontwikkeling afstandklasse

capsule revo beperkte toepass. kort tot midden
OLS revo ontwerp / testfase kort tot midden

lucht
Systeem type

ontwikkeling
fase in introductie afstandklasse

zeppelin revo ontwerpfase kort - lang
VTOL (excl. helicopter) revo comm. militair middel
watervliegtuigen revo beperkt toegepast lang

gemengd
Systeem type

ontwikkeling
fase in introductie afstandklasse

hoovercraft revo beperkt toegepast
combiroad revo testfase midden tot lang
amfibi revo beperkt toegepast kort tot midden
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3 Selectie uit te werken systemen

3.1 Criteria

De criteria voor de selectie worden nader uitgewerkt. Hierbij kan worden gedacht aan de
volgende criteria:
• toepasbaarheid;
• kansrijkheid;
• realisatietermijn.
Welke criteria als volgt, in kwalitatieve zin, geoperationaliseerd worden.

Alternatieve systemen zijn toepasbaar indien de relevante systeemkarakteristieken
(snelheid, laadvermogen, flexibiliteit, laad/los mogelijkheden, netwerkdichtheid, capaciteit)
op zichzelf of als onderdeel van een multimodaal netwerk overeenstemmen met de
karakteristieken van de te vervoeren goederen.
Alternatieve systemen zijn kansrijk indien ze met relatief beperkte inspanning (benodigde
innovaties – is er bijvoorbeeld een technologiesprong nodig - en benodigde investeringen)
geschikt te maken zijn voor het distributievervoer en dat het alternatief op voldoende
draagvlak in maatschappij en politiek kan rekenen.
Waarbij in het verlengde ligt de realisatietermijn, de termijn die nodig is om de (deel-)
systemen te laten functioneren op de markten waarvoor ze bedoeld zijn.

3.2 Toepasbaarheid

Bij toepasbaarheid is gebruik gemaakt van de beoordelingscriteria snelheid, laadvermogen/
capaciteit, flexibiliteit en netwerkdichtheid.
Bij snelheid wordt dan gelet op de ‘operationele’ snelheid, dat wil zeggen de snelheid die
kan worden bereikt inclusief laden, lossen en andere noodzakelijke handelingen. Daarbij
wordt impliciet rekening gehouden met het toepassingsgebied van de betreffende techniek:
een vliegtuig wordt in de tabel dus als ‘snel’ aangemerkt, maar dat geldt in de praktijk
slechts voor een bepaalde (grote) afstandklasse.
Onder laadvermogen wordt verstaan de hoeveelheid lading die één voertuig kan
meenemen en is een grove maat voor efficiëntie.
Flexibiliteit is in wezen een contramal voor laadvermogen (doorgaans zijn voertuigen met
een kleiner laadvermogen in operationele zin flexibeler).
Netwerkdichtheid geeft een globale inschatting van de mogelijkheid om directe deur-tot-
deur verplaatsingen te bieden. Naarmate een techniek hier hoger scoort, is een deur-tot-
deur verplaatsing makkelijker te realiseren.
Bij de beoordeling (scoring) is al rekening gehouden met de van toepassing zijnde
afstandklasse zoals vermeld in de tabellen van paragraaf 2.8.

Scores:
++ goed (snel, hoog laadvermogen, flexibel, hoge netwerkdichtheid)
-- slecht (langzaam, laag laadvermogen, inflexibel, lage netwerkdichtheid/er is geen

netwerk)
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weg
Systeem snelheid laad-

vermogen/
capaciteit

flexibiliteit netwerk-
dichtheid

totaal

distributietruck + o ++ ++ ++++
road-train ++ ++ - + * ++++
agv ++ o + -- +
combiroad ++ + o -- +
multitrailer ++ ++ - -- +

* gebruik bestaande weginfrastructuur

rail
Systeem snelheid laad-

vermogen/
capaciteit

flexibiliteit netwerk-
dichtheid

totaal

HSL vracht +++ ++ -- - ++
combi-treinen ++ ++ o - +++
cargo-sprinter ++ ++ - - ++
autom.
railwagens

++ + o - ++

goederen-
maglev

+++ o -- -- -

goederenmetro* + + 0 - +
* inclusief light-rail en combi-toepassing

water (binnenvaart)
Systeem snelheid laad-

vermogen/
capaciteit

flexibiliteit netwerk-
dichtheid

totaal

kleine
containerschep
en*

- ++ + - +

grote
containerschep
en

- +++ - -- -

gelede schepen - +++ - -- -
fast ferries o + + -- o
automated g.
schepen

- ++ - - o

grachtenshuttle - - + -- -
* inclusief palletschepen

buis
Systeem snelheid laad-

vermogen/
capaciteit

flexibiliteit netwerk-
dichtheid

totaal

capsule o o - + o
OLS o o - + o

lucht
Systeem snelheid laad-

vermogen/
capaciteit

flexibiliteit netwerk-
dichtheid

totaal

zeppelin - o o + o
VTOL ++ -- o o* o
watervliegtuige
n

+++ - - - o
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* beperkingen door lawaaioverlast

gemengd
Systeem snelheid laad-

vermogen/
capaciteit

flexibiliteit netwerk-
dichtheid

totaal

hoovercraft + o o o +
combiroad* ++ + o -- +
amfibi o - o o -

* met rail

3.3 Kansrijkheid

Bij kansrijkheid wordt bekeken of de technieken in technologische, financiële, logistieke en
maatschappelijke zin op draagvlak kunnen rekenen.
Technologische kansrijkheid slaat op de noodzaak voor ingrijpende technologische
vernieuwingen (hoe meer er nodig zijn, hoe minder kansrijk).
Financiële haalbaarheid slaat op de benodigde financiële middelen om het systeem te
kunnen laten functioneren. Hierbij wordt voor het gemak ervan uitgegaan dat de systemen
niet leiden tot fundamentele verschillende opbrengsten.
Logistieke kansrijkheid geeft aan in hoeverre een systeem aansluit bij de huidige logistieke
systemen en de maatschappelijke kansrijkheid geeft o.a. iets aan over de te verwachten
weerstanden tegen introductie van het systeem.
Er moet op worden gewezen dat de verschillende vormen van haalbaarheid deels
afhankelijk kunnen zijn: een grote technologische vernieuwing zal bijvoorbeeld vaak
kostbaar zijn. Met deze afhankelijkheden moet in de afweging rekening gehouden worden.
Bij de beoordeling (scoring) is al rekening gehouden met de van toepassing zijnde
afstandklasse zoals vermeld in de tabellen van paragraaf 2.8.

Scores:
++ goed (techniek bestaat al, introductie is relatief goedkoop, goed logistiek inpasbaar
en maatschappelijk aanvaardbaar)
-- slecht (veel technologische ontwikkeling nog nodig, introductie is duur, slecht in huidige
logistiek inpasbaar en moeilijk maatschappelijk aanvaardbaar).

weg
Systeem technisch financieel logistiek maatschap-

pelijk
totaal

distributietruck ++ o + ++ ++++
road-train ++ +* ++ + ++++ ***
agv + - ** ++ - +
combiroad + - ** ++ - +
multitrailer o - ** ++ - o

* bij gebruik bestaande infrastructuur
** bij separate infrastructuur
*** maximale score

rail
Systeem technisch financieel logistiek maatschap-

pelijk
totaal

HSL vracht ++ - + +* +++
combitreinen + + o ++* ++++
cargo-sprinter ++ ++ ++ ++* ++++ **
autom. railwagens o + + ++* ++++
goederen maglev o -- + o -
goederenmetro*** ++ - o + +

* indien bestaande infrastructuur
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** maximale score
*** inclusief light-rail en combi-toepassing

water (binnenvaart)
Systeem technisch financieel logistiek maatschap-

pelijk
totaal

kl. container-
schepen

++ ++ ++ ++ ++++ *

pallet-schepen ++ ++ +++ ++ ++++ *
grote container-
schepen

++ ++ + ++ ++++ *

gelede schepen o o + ++ +++
fast ferries ++ + ++ + ++++ *
automated g.
schepen

- - ++ ++ ++

grachtenshuttle + o o ++ +++
* maximale score

buis
Systeem technisch financieel logistiek maatschap-

pelijk
totaal

capsule o - + ++* ++
OLS o - ++ ++* +++

* m.u.v. het kosten/financieringsaspect

lucht
Systeem technisch financieel logistiek maatschap-

pelijk
totaal

zeppelin + + o ++ ++++
VTOL o o o - -
watervliegtuigen o o o - -

gemengd
Systeem technisch financieel logistiek maatschap

pelijk
totaal

hoovercraft + + o - +
combiroad* o - + + +
amfibi o + o + ++

* met rail

3.4 Realisatietermijn

De realisatietermijn geeft aan hoeveel inspanning in tijd er nodig is om het systeem te laten
functioneren. Daarbij is bij de beoordeling impliciet gedacht aan een gelijke jaarlijkse
investeringsomvang. Onderscheid wordt gemaakt naar (voertuig) technologie,
lijninfrastructuur en knooppuntinfrastructuur. Uitbreidbaarheid staat voor een geleidelijke
uitbreidingsmogelijkheid van het systeem (groeipad).
Scores:
++ korte duur (technologie is er al, medegebruik lijn/knoop infra mogelijk)
-- lange duur (nieuwe technologie, nieuwe infrastructuren nodig)
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weg
Systeem technologie lijninfra knoopinfra

inl la/lo
uitbreidbaar

-heid
totaal

distributietruck ++ ++ ++ ++ ++++***
road-train ++ +* o + ++++
AGV ++ - ** - o o
Combiroad ++ - ** - o o
Multitrailer + - ** - o -

* bij gebruik bestaande infrastructuur
** score bij bestaande infrastructuur, bij aparte infrastructuur is score --
*** maximale score

rail
Systeem technologie lijninfra knoopinfra uitbreidbaar

heid
totaal

HSL vracht ++ - + - +
combitreinen + + o o ++
cargo-sprinter ++ ++ ++ o ++++ *
autom.
Railwagens

o + + o ++

goederen maglev o -- - - ----
goederenmetro** ++ + -- - o

* indien bestaande infrastructuur
** inclusief light-rail en combi-toepassing

water (binnenvaart)
Systeem technologie lijninfra* knoopinfra uitbreidbaar

heid
totaal

kleine
containerschepen

++ ++ ++ - ++++ **

grote
containerschepen

++ ++ o - +++

gelede schepen -- ++ - - --
fast ferries + + ++ - +++
automated g.
schepen

-- + ** ++ - o

grachtenshuttle + - -- - -
* gebruik restcapaciteit bestaande infrastructuur
** uitgaande van GPS positionering (dus geen noodzaak voor bebakening langs wegen)
*** maximale score

buis
Systeem technologie lijninfra knoopinfra uitbreidbaar

heid
totaal

capsule + -- -- o ---
OLS + -- -- o ---

lucht
Systeem technologie lijninfra knoopinfra uitbreidbaar

heid
totaal

zeppelin o nvt o + +++
VTOL o nvt - + ++
watervliegtuigen + nvt - + +++
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gemengd
Systeem technologie lijninfra knoopinfra uitbreidbaar

heid
totaal

hoovercraft o - o + o
combiroad* o -- - - ----
amfibi o - o + o

* met rail

3.5 Toepassingsgebied

Ten aanzien van het toepassingsgebied wordt onderscheid gemaakt tussen unimodaal en
intermodaal. Bij unimodaal gaat het om een gecombineerde stedelijke en buitenstedelijke
deur-tot-deurverplaatsingen. Bij intermodaal transport wordt onderscheid gemaakt tussen
stedelijke toepassing en buiten-stedelijke toepassing. Beide toepassingsgebieden zijn
tevens bedoeld voor stedelijke, respectievelijk buitenstedelijke unimodale deur-tot-
deurverplaatsingen.

weg
Systeem unimodaal intermodaal

stedelijk buiten-stedelijk
distributietruck + ++ 0
road-train +* -- ++
AGV + +* +
Combiroad -- -- +**
Multitrailer -- -- +

* bij ontkoppeling nabij steden
** bij een aparte, afgescheiden infrastructuur

rail
Systeem unimodaal intermodaal

stedelijk buiten-stedelijk
HSL vracht -- -- ++
combitreinen -- -- +++
cargo-sprinter -- -- ++
autom.
Railwagens

-- -- ++

goederen maglev -- -- -
goederenmetro -- + --

water
Systeem unimodaal intermodaal

stedelijk buiten-stedelijk
kleine
containerschepe
n

- - +

grote
containerschepe
n

-- -- -

gelede schepen o - o
fast ferries - o o
automated g.
schepen

o o o

grachtenshuttle + + -

buis
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Systeem unimodaal intermodaal
stedelijk buiten-stedelijk

capsule o + --
OLS + + -

lucht
Systeem unimodaal intermodaal

stedelijk buiten-stedelijk
zeppelin -- -- --
VTOL -- -- --
watervliegtuigen -- -- --

gemengd
Systeem unimodaal intermodaal

stedelijk buiten-stedelijk
hoovercraft -- -- --
combiroad* - -- +
amfibi -- -- --

* bij een aparte, afgescheiden, infrastructuur

3.6 Vergelijking en keuze

Om de verschillende alternatieven te kunnen vergelijken zijn de aspecten toepasbaarheid,
kansrijkheid en realisatietermijn naast elkaar gezet en eenvoudigweg opgeteld. Dit leidt tot
een totaalscore die vervolgens is verschaald tot:
++ hoge, positieve score
-- lage, negatieve score
Voor alle onderstaande tabellen: * = maximale score op dit punt.

weg
Systeem toepasbaar

heid
kansrijkheid realisatieter

mijn
totaal toepassings

gebied
distributietruck ++++ ++++ ++++* +++ uni-/sted.
road-train ++++ ++++ * ++++ ++ buiten-sted.
AGV + + o o uni-/sted.
Combiroad + + o o buiten-sted.
Multitrailer + o - - buiten-sted.

rail
Systeem toepasbaar

heid
kansrijkheid realisatieter

mijn
totaal toepassings

gebied
HSL vracht ++ +++ + + buiten-sted.
combitreinen +++ ++++ ++ + buiten-sted.
cargo-sprinter ++ ++++ * ++++ * ++ buiten-sted.
autom.
Railwagens

++ ++++ ++ + buiten-sted.

goederen maglev - - ---- --- buiten-sted.
goederenmetro** + + o o sted.

** inclusief light rail en combitoepassing
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water (binnenvaart)
Systeem toepasbaar

heid
kansrijkheid realisatieter

mijn
totaal toepassings

gebied
kleine
containerschepen
**

+ ++++ * ++++ * ++ buiten-sted.

grote
containerschepen

- ++++ * +++ + buiten-sted.

gelede schepen - +++ -- - buiten-sted.
fast ferries o ++++ * +++ + buiten-sted.
automated g.
schepen

o ++ o o buiten-sted.

grachtenshuttle - +++ - + uni-/sted.
** inclusief palletschepen

buis
Systeem toepasbaar

heid
kansrijkheid realisatieter

mijn
totaal toepassings

gebied
capsule o ++ --- - sted.
OLS o +++ --- - uni/sted.

lucht
Systeem toepasbaar

heid
kansrijkheid realisatieter

mijn
totaal toepassings

gebied
zeppelin o ++++ +++ + buiten-sted
VTOL o - ++ o buiten-sted
watervliegtuigen o - +++ o buiten-sted

gemengd
Systeem toepasbaar

heid
kansrijkheid realisatieter

mijn
totaal toepassings

gebied
hoovercraft + + o o buiten-sted
combiroad + + ---- - buiten-sted
amfibi - ++ o o buiten-sted

** met rail

De invulling van de tabellen is slechts een grove indicatie, de totaaltabel is daar een
eenvoudige sommatie van: de resultaten geven een indicatie, maar meer ook niet.

Geconcludeerd kan wel worden dat:
• technologieën die het meeste aansluiten bij de huidige systemen in het algemeen hoog

scoren;
• technologieën die (mede) gebruik maken van bestaande infrastructuur hoog scoren.

Gezien de toegepaste criteria mag dit nauwelijks opmerkelijk genoemd worden: in de
criteria zit een ingebouwd conservatisme wat betreft aanleg van nieuwe infrastructuren.

Voor het stedelijke toepassingsgebied scoort de distributietruck goed. De grachtenshuttle
scoort goed vanwege de snelle realisatietermijn maar kent een zeer beperkt
toepassingsgebied. Hetzelfde geldt voor de goederenmetro. OLS en capsuletransport scoort
minder goed vanwege de realisatietermijn.
Uit de bovenstaande tabellen volgt dat voor het buitenstedelijk vervoer
railvervoeralternatieven in het algemeen goed scoren (met duidelijke uitzondering de
maglev variant), dat binnen het wegvervoer met name de verlengde vrachtauto goed scoort
en dat bij het binnenvaartvervoer container/palletschepen en fast ferries goed scoren.
Van de overige technieken scoort alleen de zeppelin nog redelijk.
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4 Uitwerking a.h.v. onderzoeksvragen
Om een indruk te krijgen van de relevante kenmerken van de alternatieve systemen,
moeten de volgende onderzoeksvragen beantwoord worden:
1. Welke kansrijke deelsystemen zijn er in (conceptuele) ontwikkeling;
2. Wat zijn de kenmerken en wat zijn de verwachte effecten van die

deelsystemen;
3. Zijn de verschillende subsystemen, indien nodig, succesvol samen te stellen

tot een geïntegreerd, multimodaal systeem;
4. Is het een volledig autonoom (ofwel 'dedicated') systeem en/of kan het

worden gecombineerd met personenvervoer;
5. Wat zijn de groeimogelijkheden vanuit de bestaande situatie, wat zijn de

realiseringstermijnen voor een eerste pilot en voor een volledig netwerk;
Vormt het een volledig alternatief voor OLS/-vervoer of moet het vooral worden gezien als
aanvullend systeem.

4.1 Kansrijke deelsystemen in conceptuele ontwikkeling

Het meest kansrijke alternatief voor OLS ten behoeve van lokale distributie is geavanceerd
wegvervoer dat gebruik maakt van wendbare, milieuvriendelijke voertuigen (distributietruck) die
waar mogelijk gebruik maken van vrije of gedeelde (openbaar vervoer-) banen en die
aangestuurd worden door een route-toewijzingssysteem.
In een zeer beperkt aantal steden is het bestaande metro- en sneltramnet eventueel aan te
passen voor medegebruik voor goederenvervoer, een belangrijk alternatief (in termen van
vervoerprestatie) zal dit echter niet zijn.

Voor het landelijk netwerk blijven er twee landsdekkende alternatieven bestaan, die behalve
als ‘concurrerend’ ook als ‘complementair’ gezien kunnen worden.
Het eerste is een geavanceerd wegvervoersysteem dat gebruik maakt van grotere
wegvoertuigen die waar mogelijk gebruik maken van eigen stroken en banen en op termijn
in verregaande mate geautomatiseerd kunnen worden.
Het tweede is een geavanceerd railvervoersysteem waarbij op de kortere afstanden
‘goederenstoptreinen’ (Cargo-Sprinters) worden ingezet en op de lange afstand HSL
(TGV/ICE) gebaseerde goederentreinen. Gecombineerde personen/goederentreinen
vormen voor bepaalde landsdelelen een alternatief binnen dit spoorsysteem.

Als aanvullend systeem (niches) kan binnenvaart nog een belangrijke rol gaan spelen.
Voor de overige genoemde systemen lijkt vooralsnog geen belangrijke rol weggelegd.

4.2 Kenmerken en te verwachten effecten van deelsystemen

Kenmerk van het lokale wegvervoersysteem is dat aan flexibiliteit nauwelijks wordt ingeboet
en dat de kosten door het systeem als zodanig niet zullen toenemen (kosten kunnen wel
toenemen door externe omstandigheden). De lokale milieubelasting zal aanzienlijk kunnen
afnemen, de afleverbetrouwbaarheid zal toenemen, maar ook zal de doorlooptijd iets
kunnen toenemen (door bundeling).
De bereikbaarheidsproblematiek wordt slechts ten dele opgelost.

Met het beschikbaar komen van gereserveerde / doelgroepeninfrastructuren voor het
langere-afstand weg- èn rail vervoer zal de kwaliteit van het vervoer (tijd, betrouwbaarheid)
toenemen en kunnen kosten dalen. Ook de milieubelasting zal afnemen. Daarvoor is niet
per definitie nieuwe infrastructuur noodzakelijk, eventueel kan gebruik gemaakt worden van
bestaande infrastructuur.
Indien geen gereserveerde infrastructuur ter beschikking kan worden gesteld, vormen noch
het wegvervoer, noch het spoorvervoersysteem een kwalitatief hoogwaardig systeem.
Alleen door gebruik te maken van combi-treinen (passagiers en goederen) is er enige
capaciteitswinst te behalen. Dit systeem heeft echter een beperkte vervoercapaciteit en zal
ook niet in de topdrukte ingezet kunnen worden.
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4.3 Kansen/noodzaak voor intermodaliteit

Het feit dat voor korte-afstand toepassingen al andere systemen als meest kansrijk naar
voren komen dan voor langere-afstand toepassingen, duidt al op de noodzaak van het
toepassen van intermodaliteit.
Zelfs indien alleen gebruik gemaakt zou gaan worden van wegvoertuigen, is er de facto
sprake van ‘intermodaliteit’ omdat de lange-afstand wegvoertuigen wezenlijk (zullen gaan)
afwijken van korte-afstand voertuigen.
Feitelijk moet onderscheid gemaakt worden naar drie typen systemen:
• lokaal (stedelijke distributie, vervoer op bedrijventerreinen);
• regionaal (buitenstedelijk vervoer over afstanden tot ca. 50 kilometer);
• nationaal en internationaal (vervoer over afstanden van meer dan 50 kilometer).

Met name het lokale en (inter) nationale vervoer wijken zó sterk van elkaar af, dat
intermodaliteit hier geboden is.

Voor regionaal vervoer geldt dat grosso modo gebruik gemaakt zal (blijven) worden van het
wegvervoer, hoewel milieuvriendelijker voertuigen kunnen worden ingezet die ook beter
beladen zullen moeten zijn. Binnen dat regionale vervoer kan gekozen worden tussen
toepassing van voertuigen die ook toegelaten zijn als ‘stadsdistributievoertuig’, waardoor
overslag niet nodig is, en voor wat grotere voertuigen. Die grotere voertuigen zijn efficiënter
tijdens de rit, maar kunnen niet overal in binnensteden komen. Deze laatste voertuigen
kunnen aansluiten bij het landelijk systeem. Voor zeer specifieke relaties kan eventueel rail-
of binnenvaartvervoer worden ingezet, maar dan gaat het duidelijk over specifieke
toepassingsgebieden in de markt.

Geavanceerde informatietechnologie en nieuwe inzichten in logistieke organisatie maken
korte-afstand intermodale concepten zeer goed denkbaar.

4.4 Autonome of gemengde systemen

Indien alleen gelet wordt op de vervoerefficiëntie en kosten en capaciteiten geen grote rol
spelen, verdienen ‘dedicated’ systemen altijd de voorkeur boven gemengde systemen waar
goederen en personen gezamenlijk worden vervoerd. In de praktijk is menging echter
zinvol, omdat we gedurende grote delen van de dag wèl te maken hebben met
capaciteitstekorten en volledig vrije infrastructuren nauwelijks te financieren (en in te
passen) zijn.
Bij gemengd gebruik is te denken aan de volgende varianten:
• gelijktijdig gemengd gebruik van infrastructuren;
• in tijd gescheiden gebruik van dezelfde infrastructuren;
• gelijktijdig gemengd gebruik van vervoermiddelen;
• in tijd gescheiden gebruik van vervoermiddelen.

Het eerste aandachtspunt geeft de huidige situatie op de weg weer, hoewel daar in de
praktijk welhaast een ‘scheiding in tijd’ tussen personen- en goederenvervoer optreedt.
Het tweede aandachtspunt geeft bijna de praktijk van het spoorwegennet weer, waar
gedurende de spitsperiode het personenvervoer voorrang heeft en gedurende de overige
perioden goederenvervoer ruimte (maar geen prioriteit) krijgt.
In een toekomstige situatie is denkbaar dat gedurende bepaalde perioden weg- of rail-
infrastructuur exclusief voor het personenvervoer en op andere perioden exclusief voor het
goederenvervoer ter beschikking wordt gesteld. In redelijkheid moet wel betwijfeld worden
of een dergelijk initiatief werkelijk tot economisch aanvaardbare verbeteringen leidt: de
grootste problematiek dient zich nu juist aan in perioden dat beide gebruikersgroepen
tegelijk van de infrastructuur gebruik willen maken (ochtend- en avondspits).

Het in één voertuig meenemen van personen en goederen is bij het ‘boodschapen doen’
normaal, maar komt in de rest van de keten sporadisch voor. Toch zijn er zekere voordelen
van gemengd vervoer: weg- en railvoertuigen worden in volume en naar gewicht zelden
volledig gevuld door personen, er is bijna altijd sprake van restruimte. Deze restruimte in
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treinen en eventueel light-rail voertuigen en zelfs bussen zou gebruikt kunnen worden voor
goederenvervoer.
Daardoor worden tot ‘dieper’ in de spitsperioden goederenvervoerdiensten geboden. Verder
worden er, doordat goederenvervoer in dalperioden doorgaat, door inzet van gemengde
voertuigen ook in de dalperioden betere diensten aan het personenvervoer geboden. Alleen
in de drukste spitsperioden vormt samenlading geen goede oplossing, omdat beschikbare
ruimte dan zo veel mogelijk voor personenvervoer moet worden ingezet (zo is althans de
huidige opinie). Het vervoersysteem moet dan beschikken over verschillende soorten
materieel, en dat is kostbaar.

Het inrichten van voertuigen op een manier dat er op het ene moment goederen en op het
andere moment personen in kunnen worden vervoerd, wordt feitelijk reeds toegepast in het
railvervoer (tractiematerieel kan personen èn goederentreinen trekken) en is in het verleden
ook wel toegepast voor het wegvervoer7. Aan een trekker kon dan een ‘personen’ oplegger
of een ‘goederen’ oplegger gekoppeld worden. In het wegvervoer wogen de voordelen
blijkbaar niet op tegen de nadelen, want dergelijke combi-voertuigen zien we tegenwoordig
niet meer.

4.5 Groeimogelijkheden vanuit bestaande situatie

Het voor het lokale vervoer voorgestelde systeem van distributietrucks en gecombineerde
of vrije banen betreft een evolutionaire ontwikkeling van reeds bestaande systemen en
toepassing van over het algemeen bestaande technieken. Niettemin is het ‘eindresultaat’,
voor zover daarvan gesproken kan worden, toch wezenlijk anders dan het bestaande
systeem. De meest ingrijpende verandering zal uiteindelijk de logistieke aansturing blijken
te zijn en daarnaast de introductie van systemen voor route(be)geleiding. Dat laatste vergt
de opzet van een uitgebreid verkeersinformatiesysteem van een type dat we tot op heden
alleen kennen van het hoofdwegennet8. Voor het lokale systeem geldt dat er zeer goede
groeimogelijkheden zijn vanuit de huidige situatie.

Voor de nationale wegsystemen geldt ook dat een stapsgewijze introductie van grotere en
later in steeds verdere mate geautomatiseerde voertuigen mogelijk is. Vooralsnog moet
voor volledige automatische afwikkeling van het wegverkeer wel worden uitgegaan van
autonome infrastructuur9. Deze infrastructuur moet over een grotere lengte beschikbaar zijn
wil volledige automatisering zinvol zijn (indien alleen korte stukken weg autonoom zijn, loont
het in het algemeen niet de moeite een chauffeur van het voertuig te halen, m.u.v. wellicht
in relatie tot de rusttijdenregelingen). Een stapsgewijze invoering van het nieuwe systeem is
dus ook hier te voorzien, hoewel de stap naar volledige automatisering op bijvoorbeeld een
bepaald traject toch ingrijpende aanpassingen aan de infrastructuur vergt.

Voor het nationale spoorsysteem geldt dat de nieuwe goederentreintypen in wezen
operationeel of bijna operationeel zijn. Toepassing hangt slechts af van het beschikbaar
komen van voldoende ‘dienstregelingpaden’ en dus uiteindelijk van de beschikbare
capaciteit. Automatisering van treindiensten is eerder een zaak van regelgeving dan van
fysieke beperkingen: railinfrastructuur is al autonoom en er zijn daarmee dus geen
wezenlijke problemen te verwachten.

Toepassing van combinatietreinen voor personen- en goederenvervoer vergt een wat
grotere voorbereidingstijd omdat zowel nieuw materieel als nieuwe typen stations/terminals
ontwikkeld en gebouwd moeten worden. Pilots, waarbij vooralsnog met goederenwagons
achter passagierstreinen wordt gewerkt, lijken op de korte termijn haalbaar, maar deze pilots
geven waarschijnlijk toch een afwijkend beeld van de eindsituatie.

7 Dit systeem wordt ook toegepast in het vliegverkeer, waar vliegtuigen snel kunnen worden omgebouwd van passagiers
tot vrachtvliegtuig en omgekeerd. Dit ombouwen is wel arbeids- en tijdsintensief.
8 Overigens kan bij het inwinnen van verkeersinformatie waarschijnlijk gebruik gemaakt worden van ‘probevoertuigen’ (en
selecte steekproef van voertuigen uitgerust met meetapparatuur) in plaats van lussen en detectoren.
9 Hoewel niet helemaal moet worden uitgesloten dat op termijn gemengde toepassingen (wel en niet volledig
geautomatiseerde voertuigen door elkaar) mogelijk zijn.
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Voor de verschillende niches, met name in het binnenvaartvervoer, zijn de ontwikkelingen
ook gradueel van aard. Alleen de introductie van schepen die kleine laadeenheden als
pallets en palletboxen vervoeren, zou wezenlijke vernieuwingen vergen. Niet alleen aan
schepen, maar ook aan laad- en losapparatuur.

4.6 Volledig alternatief voor OLS of (voorafgaand) aanvullend

Het OLS voor stedelijke gebieden biedt voor een bepaald gebied een
goederenvervoeralternatief, maar in geen enkel onderzoek tot op heden is uitgegaan van
OLS als een volledige vervanger voor bovengronds goederenvervoer. OLS is nooit een
solitaire oplossing voor de goederenvervoerproblematiek en alle vervoer die OLS kan
verzorgen, kan in principe ook door een andere vervoerwijze worden verzorgd. In die zin
vormen de voorgestelde systemen dus alternatieven voor het OLS. Meer nog, want met de
voorgestelde systemen kan eenvoudiger een groter bedieningsgebied worden gecreëerd.
Deze alternatieven kunnen tevens als fasen in de ontwikkeling tot OLS worden gezien,
waarbij twee ontwikkelingspaden worden afgegaan, namelijk in de besturing, van
routegeleiding tot volledige automatische besturing en in de eigen infrastructuur, van
gedeelde banen tot een eigen, ondergronds, netwerk.
Het OLS heeft echter twee belangrijke positieve effecten: door de autonomie van het
systeem zijn de bereikbaarheidskwaliteit hoog en de (lokale) milieubelasting in de
gebruiksfase laag.
Indien alternatieve vervoerwijzen niet gebruik maken van autonome infrastructuren, is het
moeilijk een even goede bereikbaarheidskwaliteit en een even lage milieubelasting te
behalen. En juist het realiseren van autonome infrastructuren anders dan in de ondergrond,
is een lastige taak.
Wat betreft de kwaliteit (en dan met name de bereikbaarheidskwaliteit) zijn er geen
gelijkwaardige alternatieven voor OLS.
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5 Conclusies en aanbevelingen

5.1 Beantwoording onderzoeksvragen

Het meest kansrijke alternatief voor een lokaal goederenvervoersysteem in stedelijke gebieden is
een door-ontwikkeling van het huidige wegvervoersysteem tot een systeem dat (mede-) gebruik
maakt van gereserveerde rijbanen of stroken, dat aangestuurd wordt door een
route(be)geleidingssysteem en dat voertuigen met een hoge beladingsgraad inzet. In Nederland
zijn metro en light-railnetwerken onvoldoende ontwikkeld om als infrastructuur te dienen voor het
goederenvervoer in steden. Het gebruik van de binnenvaart, zoals is aangeduid met de term
'grachten-shuttle' is enkel geschikt voor specifieke toepassingsgebieden.
Voor het nationale netwerk staan een geavanceerd, grootschaliger en op termijn
geautomatiseerd wegvervoersysteem en als alternatief een geavanceerd en op termijn eveneens
geautomatiseerd railvervoersysteem ter beschikking. Binnen beide systemen zijn in verschillende
ontwikkelingsstadia verkerende deelsystemen te onderkennen die op zich ook al een bijdrage
leveren aan de oplossing van de goederenvervoerproblematiek. Voor specifieke
toepassingsgebieden komt binnenvaartvervoer wel in aanmerking.
De effecten op het milieu zijn naar verwachting positief, en datzelfde geldt voor de
bereikbaarheidskwaliteit al zal voor wat betreft dat aspect niet eenzelfde niveau gehaald kunnen
worden als bij OLS systemen.

Het merendeel van de concepten gaan uit van intermodaliteit, zelfs indien er strikt genomen
slechts sprake is van wegvervoer. Intermodaliteit is dus essentieel en wordt mogelijk door
geavanceerde informatiesystemen, logistieke concepten, overslagsystemen en de inzet van
laadeenheden.

Alle genoemde systemen bouwen voort op het huidige weg- en railvervoersysteem en kunnen
dus relatief makkelijk ingroeien. Alleen de stap naar volledige automatisering in het wegvervoer
is ingrijpend, omdat daar naar verwachting volledig autonome infrastructuren voor nodig zijn.

In principe verdienen dedicated goederenvervoersystemen de voorkeur boven systemen
waarmee zowel personen als goederen vervoerd worden. Niettemin bieden gemengde systemen,
waarbij goederen en personen in eenzelfde voertuigen worden vervoerd, in bepaalde
omstandigheden voordelen: goederenvervoer kan er iets dieper in de spitsperiode doordringen,
terwijl de dienstverlening aan reizigers in de dalperioden verbeterd kan worden omdat er toch ook
goederen vervoerd moeten worden.
Gemeenschappelijk gebruik van infrastructuur is gebruikelijk, hier zou een vernieuwing juist te
vinden zijn in het beschikbaar stellen van separate (autonome, dedicated) infrastructuur voor het
goederenvervoer, eventueel ook samen te gebruiken door andere specifieke gebruikersgroepen.
Specialisatie in tijd levert naar verwachting relatief weinig voordelen.

De naar voren komende systemen vormen in functionele zin een meer dan volledig alternatief
voor OLS, omdat juist OLS slechts een beperkt bedieningsgebied zal hebben. In kwalitatieve zin
zullen de alternatieven moeilijk de bereikbaarheidskwaliteit van OLS kunnen halen en hetzelfde
geldt, maar in mindere mate, voor de milieukwaliteit in de gebruiksfase.

5.2 Algemene conclusies

Samengevat zijn de belangrijkste algemene conclusies van het onderzoek:
• intermodaliteit voor korte-afstand vervoer is essentieel;
• intermodale vervoerknooppunten creëeren;
• visie: goederendistributievervoer is één integraal systeem;
• belangrijke rol voor logistiek en aansturing;
• techniek is ondersteunend, nooit volledig probleemoplossend.
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intermodaliteit voor korte-afstand vervoer is essentieel
Uit de verkenning, maar ook uit eerdere onderzoeken, blijkt dat geen enkel vervoersysteem in
alle omstandigheden optimaal is voor de gebruiker en/of voor de omgeving. (Weg-) voertuigen
die acceptabel zijn voor een stedelijke omgeving zijn inefficiënt voor de grotere afstandklassen,
voertuigen die efficiënt zijn voor de grotere afstandklassen zijn weer onbruikbaar in een stedelijke
omgeving. Vandaar dat uitdrukkelijk gezocht moet worden naar intermodale oplossingen, waarbij
het inherente nadeel van overslag goedgemaakt moet worden door een uitstekende
verbindingskwaliteit en een perfecte organisatie.
Voor vervoer over de korte afstand (tot circa 50 kilometer), dat overigens een groot aandeel heeft
in de totale vervoeromvang, blijft unimodaal wegvervoer essentieel.

intermodale vervoerknooppunten creëren
Om het landelijke net efficiënt te kunnen benutten, moeten vervoerstromen gebundeld worden.
Daartoe is de introductie van intermodale vervoerknooppunten (bijvoorbeeld aan de rand van
stedelijke gebieden), met de in de nabijheid van of direct verbonden met concentraties van
logistieke activiteiten en vervoersintensieve bedrijvigheid essentieel. Door het bij elkaar brengen
van stromen wordt het mogelijk grootschaliger vervoersystemen in te zetten voor het langere-
afstand vervoer.

visie: goederendistributievervoer is één integraal systeem
Belangrijk is dat het goederenvervoer gezien wordt als één integraal, samenhangend systeem.
Beleid, aansturing en investeringen moeten op dit grondbeginsel worden gebaseerd.
Deelsytemen (technisch en organisatorisch) moeten op elkaar aansluiten en er moet gestreefd
worden naar een totaal-optimalisatie.
Van belang is dat de uitvoering van de diensten in handen moet zijn van concurrerende partijen
(zo blijven ze scherp en steeds op zoek naar verdergaande optimalisatiemogelijkheden).
Daarnaast moeten er gedifferentieerde diensten worden aangeboden. Een integrale visie
impliceert niet dat er een monopolie komt en impliceert ook geen eenheidsworst in diensten.

belangrijke rol voor logistiek en aansturing
Intermodaliteit leidt tot een complexere distributielogistiek. Nieuwe logistieke concepten kunnen
niet alleen overweg met intermodaliteit, maar maken er ook expliciet gebruik van door
toepassing van nieuwe bundelingsmogelijkheden. Het aansturen van alle processen luistert
echter nauw. Vandaar dat gebruik gemaakt moet worden van geavanceerde informatiesystemen
die orders ontvangen, de processen aansturen en monitoren (tracking en tracing van voertuigen,
laadeenheden en individuele zendingen). Dergelijke systemen zijn essentieel, zowel bij centrale
aansturing, zoals het geval is bij integrators, als bij decentrale aansturing, zoals plaatsvindt bij in
een netwerk opererende vervoerders.
De concepten en technieken zijn in principe voorhanden, maar werden niet eerder op een zo
grote en geïntegreerde schaal toegepast in deze afstandklassen (<150 km).

techniek is ondersteunend, nooit volledig probleemoplossend
Deze rapportage richt zich vooral op technologische ontwikkelingen op het vlak van
infrastructuur, voertuigtechniek en aansturingstechniek en besteedt in de marge aandacht aan de
logistiek. Toch is juist de logistiek, het systeemdenken, essentieel.
Daarnaast dienen ondersteunende maatregelen de concepten te versterken. Ruimtelijk
locatiebeleid ten aanzien van distributiecentra, intermodale knooppunten en de verstigingsplaats
van (grote) retailondernemingen is daarbij van groot belang.
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5.3 Aanbevelingen

De onderzoekingen naar OLS-systemen hebben er ten minste toe geleid dat serieus nagedacht
wordt over lokale en regionale goederendistributie, een zeer belangrijk deel van het totale
vrachtverkeer.
Door de OLS-onderzoekingen wordt het distributiesysteem meer en meer gezien als één
geïntegreerd systeem. OLS-onderzoekingen hebben ook duidelijk gemaakt dat een logistiek
kader, een goede informatietechnische ondersteuning, wet- en regelgeving en coördinatie alleen
als ‘pakket’ tot een aanvaardbaar systeem kan leiden.
Deze ervaring moet nu ook gebruikt worden om meer traditionele, bóvengrondse systemen
verder te ontwikkelen. Daarom kunnen de volgende aanbevelingen worden gedaan:
• doelstellingen scherp formuleren en beleid richten op bereiken van hoofddoelstellingen en

daarnaast opties aanbieden om de doelstellingen ook daadwerkelijk te kunnen bereiken;
• vervoersector doordringen van het belang van verregaande ‘maatschappelijke

efficiëntieverbetering’, hetgeen bedrijfsoverschrijdende coördinatie en een integrale
logistieke benadering vergt;

• flankerend beleid formuleren èn uitvoeren om knooppuntvorming te stimuleren en
ongewenste ruimtelijke ontwikkelingen te kunnen tegengaan;

• stimuleren van ontwikkeling van logistieke deelconcepten voor specifieke goederenstromen
passend binnen het ruimere logistieke kader;

• stimuleren van ontwikkeling van informatiesystemen ter ondersteuning van de logistieke
aansturing (vergt o.m. vele vormen van standaardisatie, inbedding in wet- en regelgeving);

• stimuleren van component-ontwikkelingen die het wegvervoer vooral schoner maken
(wegvervoer blijft van groot belang);

• stimuleren van de ontwikkeling van geavanceerde weg- èn railvervoersystemen.
Met de verdere ontwikkeling van de meer traditionele, bovengrondse systemen wordt tegelijk een
stap gezet in de richting van het landelijk verbindend ILS/OLS-concept, zoals in het kader van
IPOT wordt uitgewerkt. De beschreven systemen zijn volledig te integreren in dit concept. Wel is
het mogelijk dat de toepassing ervan probleemverlichtend werkt dat de overstap naar een OLS in
steden voor kortere of langere tijd kan uitstellen.
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