
64% > bewegingenreductie



is slechts een gevolg van de maatschappij

• versnippering bouwsector
• gewijzigde klimaateisen
• toename auto gebruik
• toename binnenstedelijke bewoning
• afname tolerantie medemens

Bouwlogistiek

een in te huren of aan te leren 

transparante  werkmethodiek



Overheden
Gemeentelijke afdelingen

Waterschap, Provincie, Openbaar vervoer, Vliegvelden

Opdrachtnemers
Bouwers en aannemers, 

corporaties, en combinaties

Omgeving            
Omwonenden en verkeersdeelnemers, 

bedrijven, kantoren, winkeliers, scholen,

Opdrachtgevers
Ontwikkelaars, banken en beleggers, Private ondernemers

Rijkswaterstaat en -vastgoedbedrijf

Onderaannemers
Fabrikanten, transporteurs, leveranciers, 

specialisten -ondergrond -ruwbouw,  -installatie, - gevel, -afbouw, -service

de maatschappij 



1. Omgevingsveiligheid
De echte noodzaak tot anders werken

“het zou jouw familielid maar zijn ……”

Constateer een wereld van verschil;

https://www.clocs.org.uk/



2. analoge cultuur omslag

• bloktijden
• meertaligheid
• levertijden
• beschikbaarheden
• nachtbevoorrading
• geluid (fluisterstille vrachtwagens)



3. mobiliteit gedragsverandering

• van carpoolen,    naar ZZP
• van de milkrun,   naar tijdsloten
• van nabij-, naar elders- parkeren
• van ter plaatse-, naar buiten- bundelen
• van emissie,       naar emissievrij
• van 8 uren-,         naar 24 uren- verantwoording
• van individueel-, naar collectieve- bewijslast



4.  innovaties en ontwikkelingen

• mogelijkheden koppelen aan behoefte
• volume genereren markt initiatieven
• pilot projecten voor start ups
• kennis bijbrengen
• wetten praktisch interpreteerbaar maken



5. emissie-arm of –loos

Wacht niet tot de 2025 verplichting, i.v.m ;

• lange     levertijden
• langere ontwikkeltijden
• langere terugverdientijden
• langere voorinvestering
• langere gebruiksvriendelijkheid



6. nieuw vereiste vaardigheden

• sociale acceptatie
• 21 th skills
• soft skills bijbrengen
• neutrale ketenregie
• coördinator omgevingsveiligheid
• BLVC – uitganspunten borgen



Wie dan ?
“dat is toch niet mijn probleem…..”



Vele partijen en belangen

Dat is logisch, maar ook onoverzichtelijk  
vanwege de vele partijen en vaak  
tegengestelde belangen.

nationaliteiten

omgeving

opdrachtnemers

onderaannemers

opdrachtgevers

regelgeving

uitstoot

verkeer

bezoekers

betrokkenen

communicatie

bereikbaarheid

beschikbaarheden

vergunningen
geluid

omgevingsveiligheid

valveiligheid



Logistisch Bouwen
Neutrale werkmethodiek

Uitsluitend in gebiedsbelang

Concurreert  nimmer met (5O) stakeholders
• belangenverenigingen
• consultancy partijen
• software leveranciers
• materieel leveranciers
• materialen leveranciers
• ruimte leveranciers
• onderwijsinstellingen
• organisatie beleid en visie
• etc.



Ieders verantwoordelijkheid

overheid beleid

gemeentelijke afdelingen

ontwikkelaars

bouwers

onderaannemers

uitvoerenden



dertig redenen
Om niets te doen, op de korte termijn.

Tijds gebrek desinteresse 

Betwistbaar optioneel besparing model

Ontbrekende beschikbaarheden

Traditionele aannamen

Beetje knippen plakken

Andere prioriteiten

Ontbrekend draagvlakOntbrekend budget

Wantrouwen verwachtingen

Conservatief

Onverschilligheid minder flexibiliteit

Budget gestuurd

NIET



één reden
Om stap voor stap, een maatschappelijke 

inspanning aan te  gaan om; 

- het aantal omgeving meldingen te beheersen, 

- het aantal bewegingen stuctureel te minimaliseren 

Wat inzicht vereist, van;
• openbare ruimte
• verkeersintensiteit
• sociale acceptatie

• wet- en regelgeving.
• stakeholdergroepen
• onderhouden en monitoren

1
reden



Hoe dan ? 
Een aan te leren, 

of in te huren 

neutrale werkmethodiek. 

Die comfortabel werkt,

overdraagbaar en 

opschaalbaar wordt



Kern

5O stakeholders

4T bouwvergunning

5M bewegingen

4B proces

64% >  bewegingenreductie 

collectief belang om samen te kunnen werken 



4T vier thema’s (BLVC)

een herkenbare norm van werken



5O vijf stakeholder groepen

een herkenbare categorisering betrokkenen



5M vijf bewegingen soorten
Just in Sequence, -Time, -Place (JIS, JIT, JIP)



4B vier processtappen
een herkenbare deming cirkel



Hoe ziet die 64% bewegingenreductie er uit ?

ruim 80%

minder handelingen

ruim 73%

minder emissie

ruim 83% besparing

kosten verkeersregelaars

blĳe  
buurtbezoekers

tevreden  
omwonenden

tevreden  
ondernemers

minder  
ongelukken

bĳna 80% minder afleiding

door spreiden en mijden

cijfers van een bouwproject in Brabant



nuancering 64% >
30% wordt behaald in materialen,

is gebleken uit onderzoek.

De overige 35% komt uit 

medewerkers en materieel.

• carpooling.
• deelgebruik tussen hulpmiddelen.
• correctief onderhoud
• vergeten materialen
• kapotte en nageleverde materialen.
• facilitaire levering
• slotvrachten.



PM10

NOx

CO2

dBHz
GMS

meetbaar

Is meer dan alleen emissie-arm

of –loos, werken of bouwen. 

Het betreft de meetbare 

overlast naar de mede-burger.

• trillingen
• decibels
• uitruktijd brand/ AED 
• stikstof
• fijnstof
• koolstofdioxide



wensen & eisen

Alle stakeholders hebben hun eigen  

wensen en eisen op het gebied van

• bereikbaarheid
• leefbaarheid
• veiligheid
• communicatie
• duurzaamheid



vele aandachtspunten

Voor logistiek omgevingsbeheer zijn  
belangrijke aandachtspunten

• omgevingsveiligheid.
• processturing.
• integrale (gebieds)benadering.
• communicatie uitvoerenden.
• communicatie belanghebbenden.
• emissie transport/milieu.



65%
minder

opschaalbaar
En overdraagbaar worden van deze aanpak.

Dus om het gemeenschappelijk resultaat

te borgen, moeten er specialisten komen. 

Niet alleen tijdens de opstart, maar vooral 

ook tijdens de praktische uitvoering. 

Om het noodzakelijke anders werken te 

begeleiden, denk hierbij aan;

• andere werk- (/aan- & afvoer) tijden

• elders bundelen van bewegingen

• deelgebruik van materieel

• vastleggen van afspraken/ gedragsregels

• anticiperen op bewegingen



praktische interpretatie

Control tower

Wie initieert en verrekend in gebiedsbelang.

Gebruikelijk in de infra-/ industrie-/ evenementen-

Ketenregisseur

Hoe kun je neutraal bemiddelen in gebiedsbelang.
Beslissingsbevoegdheden afdwingen.

Ruimten

Waar kun je afkoppelen/ bundelen/ parkeren.

Welke middelen kent de markt.



omarm een werkmethodiek 

Als elke gemeente, kennisinstelling,
leverancier de inhoud van bouwlogistiek 
anders interpreteert, blijkt samenwerken 
onmogelijk te zijn.

Buiten het generieke systeem,                                       -
- blijft ieders zijn eigen meerwaarde behouden            
- blijven we marktmechanisme ontdekken --
- worden rollen helderder                                                
- worden kosten voorspelbaarder



maak bouwlogistiek leuk

Niemand blijft

- tickets boeken en begeleiden

- teveel meldingen van omgeving inboeken

- subjectieve BLVC invullingen betwisten

- werken zonder bevoegdheden en mandaat

- oneindig over budget discussiëren
- zich zelf continu verbeteren



Hoe dan ?



Drie mogelijkheden

1. Project

- omgeving scan

- collectieve beleidskeuzewijzer

- generiek werkkader

- specifiek partij afspraken

2. Persoon

- arbo 7.1 logistieke instructies

- onderhoud werkkader

- borging werkkader

- evaluatie en optimalisatie

3. Partij

- specifieke afspraken

- logistieke menukaarten



1. Project
Berekenen

- inschatting o.b.v. BVO bouw- sloopopgaven

- koppelen aan verkeer statistieken

Beïnvloeden

- gelijktijdig vergunnen opgaven
- middelen inzetten (hub/ boot/ perimeter)

- methoden aanpassen

Begeleiden

- overdraagbaarheid tussen afdelingen

- fasering bouwopgaven SO, VO, DO, TO, UO

Bewijzen

- organisatie breed standaardiseren

- bonus malus systematiek



Voor de korte termijn, wil je tijdelijk extra 
specialisme inzetten (consultancy). Een 
pool van gelijkwaardig opgeleide 
specialisten die analyseren, bemiddelen, 
coördineren en evalueren. Voor bv.

• aanbestedingen

• cumulatieve bouwopgaven                          
in één gebied

• integrale gedragsregels,                         
opmaak blvc kader of – bestek

• toetsing LO uitgangspunten uitvoering

• emissie arm of –loos bouwen

• bemiddeling tussen publiek – privaat

1. Project



2. Persoon
Voor de lange termijn, wil je dat de 

medewerkers los komen van aannamen.

En de nieuw vereiste vaardigheden om

te kunnen samenwerken, aangeleerd krijgen.

• wat zijn de (inter-) nationale ervaringen

• wat is de basis qua wet- en regelgeving.
• hoe begrijpen de stakeholders elkaar
• hoe maak je een omgevingsscan
• hoe prognotiseer je bewegingen
• hoe begroot je 

omgevingscoördinatie kosten
• hoe win je een tender op LO
• de individuele belangen van de  

stakeholders.



2. Persoon
Pak uw verantwoordelijkheid, 

De kern van elk ambtenaar-salaris,

is ter bescherming van omgeving

• voorzie kennis

• voorzie nieuwe vaardigheden

• voorzie respect voor functionaliteiten

• voorzie vrijwaring

• voorzie vraagbaak

• voorzie ambassadeurschap

• voorzie preventief werkbudget

• voorzie begrip

• voorzie innerlijke rust



3. Partij
Waar kunnen we welke ruimte vinden

- bufferen vrachtwagens

- kade aanmeerlocaties

- op- en overslagruimten (hubs)

- laadpalen

Waar kunnen we welke middelen vinden

- beschikbare alternatieven

electrisch-/ waterstof-/ materieel

- nieuwste innovaties

deelgebruik/ mobiele betoninstallaties

- partijen met deeloplossingen
software/ personeel/ equipment



3. Partij
Voor de lange termijn, wil je dat 

deze kennis verder door ontwikkelt wordt.

Middels een membership, krijgen 
getrainde medewerker updates.

Met mogelijkheid tot inspraak om de  
methode verder door te ontwikkelen.

• jaarevent
• nieuwsbrieven.
• vraagbaak
• database beschikbare middelen
• database beschikbare locaties
• database beschikbare leveranciers
• tips & trics.



Bel/ email/ bezoek

Om dit initiatief bestaansrecht te geven 

1.  Project    consultancy en cofinanciering

2.  Persoon  training

3.  Partij membership

Nb trainingen en memberships

onder voorbehoudt voldoende

aanmeldingen en participatie.



In praktijk



media



media



media



media



projecten



referenties



Timmers Logistiek Projectmanagement BV

P Bas Timmers                                                    
Founder erkende 4C-werkmethodiek

T 06 39 58 69 20
E bas@timmersbouwlogistiek,nl
W www.logistischbouwen.nl
A Protonenlaan 2, 5405 NE  Uden


