


waar het om gaat...

Binnenstedelijke bouwprojecten vormen een 
uitdaging voor gemeenten, opdrachtgevers, 
bouwers en omwonenden. Met name de enorme 
logistiek van materialen, materieel en mensen zorgt 
voor veel overlast in de omgeving, voor gevaarlijke 
situaties en uitstoot van CO2. NOx en PM10.

Inmiddels zijn er vele (deel)oplossingen 
voorhanden om de bouwopgaven veilig en met 
zo min mogelijk omgevingshinder en uitstoot
mogelijk te maken. Om e.e.a goed te begeleiden en 
te coördineren tussen de vele betrokken partijen, 
bestuurders en bewoners van het gebied vereist 
focus én expertise van een neutrale ketenregisseur; 
de veiligheidscoördinator directe omgeving.



beïnvloeding mobiliteit

De veiligheidscoördinator directe omgeving 
(VDO) voert ketenregie waarbij beïnvloeding van 
de mobiliteit de kern vormt. Dat haakt aan bij de 
opdracht van beleidsmakers van bijvoorbeeld 
gemeenten, ontwikkelaars en grotere industrieën. 
Hier rust immers de eindverantwoordelijkheid voor 
de veiligheid van de omgeving m.b.t. geluid en 
trillingsoverlast, doorstroming verkeer, verlaging 
emissie, valgevaren, etc.

De veiligheidscoördinator directe omgeving 
zorgt voor de veiligheid en gezondheid van
iedereen in de directe omgeving van de bouw- en 
sloopwerkzaamheden.



Besluit bouwwerken 
leefomgeving (Bbl)

Bij grotere en complexe werken is extra focus, 
expertise en vooral objectiviteit nodig voor een 
correcte uitvoering van de overeengekomen 
uitgangspunten van het BLVC-plan.

Denk hierbij aan bouwveiligheidszones, 
hindermeldingen, emissienormen, geluid en 
trilling normen, etc. Maar ook aan duurzaamheid/ 
mobiliteit/ veiligheid en omgeving.

De Bbl gaat gelijk in met de Omgevingswet, en 
beschrijft deze verplichte rol van veiligheidscoör-
dinator directe omgeving (VDO). Combineerbaar
met die van omgevingsmanager/ ketenregisseur/ 
supervisor/ appointed person in charge/ V & G 
coördinator/ strategische bouwlogistiek etc.



Logistisch Bouwen

Met de in de praktijk ontwikkelde Logistisch Bouwen methode haakt de 
veiligheidscoördinator directe omgeving één op één aan bij de nieuwe Omgevingswet.

Maar er verandert pas iets als opdrachtgevers en opdrachtnemers samen aan de 
slag gaan in een uniforme aanpak om de veiligheid van de omgeving m.b.t. geluid 
en trillingsoverlast , doorstroming verkeer, verlaging emissie, valgevaren, etc. te 
minimaliseren.

Logistisch Bouwen focust specifiek op de coördinatie van de mobiliteit van mensen, 
materieel en materialen in lastige gebieden. Vervoers-, hijs- en arbeids bewegingen 
worden in beeld gebracht. Om die vervolgens conform de gerelateerde wetgevingen 
en richtlijnen, praktisch en verantwoord aan te sturen.



5 overdraagbare stappen
Ondanks dat het in principe een herhaling van 
zetten is, loopt het bij grotere en complexe 
bouwprojecten toch vaak niet volgens plan. Dat 
heeft meerdere oorzaken;

• de doorlooptijd is lang/ de overdracht en 
communicatie is niet ideaal/er zijn afwijkende 
belangen bij de stakeholders

• verandering in wetgeving/richtlijnen bestuur/ 
wisselende medewerkers, inzichten en partners

• omgeving is continu in beweging/budget 
gestuurd i.p.v. project gestuurd werken enz.

De Logistisch Bouwen methode is in feite een 
systematische aanpak van die vijf stappen (5B) om 
het aantal bewegingen te minimaliseren.

berekenen
hijs en arbeidsbewegingen

beïnvloeden
vermijden, verminderen, verspreiden

begeleiden
gedrag, gewoonten, gebruiken

bewijzen
uitgespaarde bewegingen en
kostprijs indicatoren

bespreken
trainen, coachen, evalueren
en doorontwikkelen



integraal overzicht

Veiligheid, overlast, uitstoot en faalkosten kunnen 
voor een groot deel ondervangen worden door er in 
de voorbereiding de focus op te vestigen.

Dat begint al meteen bij het schets ontwerp (SO), 
wordt verder uitgewerkt in het voorlopig ontwerp 
(VO) en voor alle partijen beschreven in het 
definitieve- en technisch ontwerp (DO en TO).

In het uitvoerings ontwerp (UO) worden in de 
praktijk noodzakelijke aanpassingen verwerkt.

Tenslotte worden in het evaluatie ontwerp (EO) 
het proces en de vele maatregelen geëvalueerd 
en bespreken we trainingen en standaardisatie 
organisatieprocessen.



SO -
logistieke tendering
Om het aantal transport- hijs- en arbeids-
bewegingen te minimaliseren wordt de logistiek, 
aan de hand van een vooraf opgesteld plan van 
aanpak, expliciet uitgevraagd of voorgeschreven.

Vervolgens wordt getoetst of de potentiële 
opdrachtnemer dit heeft geïntegreerd in zijn 
aanbieding.

Denk hierbij aan aandacht voor omgeving, routing 
transport, lokaal verkeer, parkeren, valveiligheid, 
bundeling, communicatie, enzovoort.



SO
organisatie begeleiding
Een organisatie zal moeten meebewegen met 
veranderende maatschappelijke en wettelijke 
eisen. Een poces dat tijd en gewenning vergt. Een 
proces waarvoor overigens ook co-financieringen 
en subsidies bestaan.

De veiligheidscoördinator directe omgeving 
besteedt daarom aandacht aan o.a. spreiding van 
arbeidstijden, coördinatie in gebiedsbelang, JIT-
delivery, elders parkeren en pendelen, gedeelde 
verantwoordelijkheden, milieu-technische 
vernieuwing, bundelen aan de rand van de stad, 
werken met emissie arm en emissie loos materiaal, 
enzovoort.



overheden
wegbeheer • openbare ruimte • 
bouwvergunningen, -toezicht en -handhaving
• duurzaamheid • openbaar vervoer • enz.

opdrachtgevers
ontwikkelaars • beleggers • industie • 
gebiedsbeheerders • evenementen •
enz.

opdrachtnemers
bouwers • nutspartijen • aannemers
• installateurs

onderaannemers
timmer-, tegel-, stucadoors-, ruwbouw-, 
afbouwbedrijven • transporteurs • op-
en overslag • detacheerders • enz.

omgeving
pandeigenaren • omwonenden • passanten
• winkels • scholen • hospitaal • enz.

SO
dagtraining
Verandering van gedrag is lastig. Toch zijn er 
nieuwe vaardigheden nodig om de bewegingen 
en aansprakelijkheden beter te beheersen.
Maar ook om het onderscheid te maken tussen 
verplichtingen en aanbevelingen of mogelijkheden.

Steeds vanuit verschillend perspectief van
overheid, opdrachtgever, opdrachtnemer,
onderaannemer en omgeving (5O).

Resulterend in een deskundigheidsbewijs en met 
de mogelijkheid tot updates via de Logistisch 
Bouwen Helpdesk.



VO
quickscan
Op basis van de bouwvergunning wordt het project 
aan de hand van 4 thema’s (4T), bereikbaarheid, 
leefbaarheid, veiligheid en communicatie, gescand 
op diverse knel- en aandachtspunten.

Hierdoor wordt duidelijk wat nodig is met 
betrekking tot de optimale inzet van medewerkers. 
Maar ook hoe hulpmiddelen het meest efficiënt 
kunnen worden ingezet (deelgebruik) en hoe
de beschikbare ruimte optimaal is in te richten 
gedurende het hele bouwproces.

bereikbaarheid
routing macro • fasering micro • 
verkeersintensiteit • perimeter • parkeren

leefbaarheid
omgevingsscan • geluid & trilling • 
emissie • kabel en leidingen • 
duurzaamheid • Boom Effect Analyse
• fauna en flora • archeologie • NGE

veiligheid
bouwplaatsveiligheid •
projectspecifieke instructies •
omgevingsveiligheid • hijs- en hef
instructies • afbouw

communicatie
B(L)VC kader • B(L)VC bestek • 
B(L)VC plan • B(L)VC deelwerkplan •
B(L)VC vastlegging



VO
bewegingendashboard
Met rekenmodellen en de vijf variabelen; materiaal, 
materieel, medewerkers, maatschappij en
mindset (5M) worden gerichte inschattingen over 
transportbewegingen gemaakt op basis van;

• soort bouwopgaven; sloop, nieuwbouw, 
transformatie

• inhoud bouwopgaven (BVO)
• planning, verdeling per kwartaal
• bewegingen derden, verkeer, nevenaannemers

materialen
wegenverkeerswet • klimaatwet • CO2-
prestatieladder • veiligheidsladder • enz.

materieel
richtlijn bouwen • slopen • funderen machine
• torenkranen • steigers 8 warenwet • 
handelsregisterwet • bekwaamheidserkenning

• enz.

medewerkers
V&G coördinatieplicht • Arbo hijsen en heffen
• Arbo weken op regie • veilgheid • enz.

maatschappij
omgevingswet • MVO • meldingenregister Global
Goals • Bewuste Bouwer • Breeam • enz.

mindset
omgevingswet • besluit 2012 artikel 8.3
• AVG optioneel besparingsmodel • wet 
ketenaansprakelijkheid • circulair slopen en 
bouwen • enz.



een goed plan past toch op een A4



VO
beleidskeuzewijzer
Aan de hand van de logistieke analyse worden 
keuzes gemaakt met betrekking tot aan- en afvoer 
van materieel, materiaal en mensen.

Denk hierbij aan overlegstructuren, routing, op- en 
overslag, parkeren, enzovoort.

Hoewel er in de uitvoering -kleine- aanpassingen 
wenselijk kunnen zijn, zorgt het beleidskeuzeplan 
vooraf al voor duidelijkheid en structuur gedurende 
de verschillende fasen van het bouwproces.



VO
norm- & gedrags- kader
logistiek en omgeving
Een uitvloeisel van de beleidskeuzewijzer is de 
bijsluiter van elk contract met de uitvoerende 
partijen, waarin de concrete gedragsregels met 
betrekking tot logistiek en omgeving zorgvuldig en 
helder worden omschreven.

Deze gedragsregels zijn niet zonder consequenties. 
Bij herhaaldelijk niet naleven van deze regels,
kan een sanctie volgen. Anderzijds kunnen 
ondernemers die juist heel goed en pro actief met 
deze regels omgaan, worden beloond.



VO
kosten 
omgevingscoördinatie
Door de gestructureerde benadering biedt 
Logistisch Bouwen een manier om grip te krijgen 
op de kosten van de coördinatie van logistiek en 
veiligheid voor de omgeving van het bouwproject.

De calculator kan nu naast de Algemene 
Bouwplaats Kosten (ABK) en de bestekregels ook 
de kosten van de omgevingscoördinatie berekenen.

Denk hierbij aan • crashdeck • bouwhubs • 
verkeersregelaars • omgevingsmanagers • logistiek 
coördinatie • dubbele borging • anti colission • 
pendelvoorzieningen • emissie-arm materiaal • 
enzovoort.



TO
BLVC procedure
BLVC staat voor Bereikbaarheid, Leefbaarheid, 
Veiligheid en Communicatie. Eerst worden in 
hoofdlijnen de gekozen uitgangspunten getoetst bij 
betrokkenen.
Daarna wordt In het BLVC plan nauwkeurig en tot in 
detail vermeld hoe de overlast tijdens de uitvoering 
tot een minimum te beperken. Dat gebeurt aan de 
hand van opgelegde maatregelen, toegekende 
verantwoordelijkheden en afspraken.

Vervolgens is het BLVC bestek is een verplichte 
bijlage in het contract voor elke leverancier
en worden afspraken gemaakt in een BLVC-
deelwerkplan.
Tenslotte worden reacties van de betrokken 
omgeving gedocumenteerd en opgevolgd.



TO
veiligheidsplannen sloop, 
verkeer, hijs en bouw
De coördinator omgevingsveiligheid begeleidt en 
toetst werkplannen aan de integrale normering:
• sloopplan o.a. projectgegevens, omgevingsscan, 

bereikbaarheidscan, verkeersmaatregelenplan, 
veiligheidsanalyse, communicatie.

• verkeersplan o.a. draaicurven, verkeerscongestie 
berekingen, dwarscontouren, simulatie

• hijsplan o.a. anticollision, vaanstanden, 
detaillering aan en afslaan van hijslasten, 
projectspecifieke instructies.

• bouwveiligheidsplan logistiek bouwterrein o.a. 
calamiteitendiensten, permanent logistiek 
toezicht en coördinatie bij bouwrijp maken 
bouwterrein, fundering, ruwbouw en afbouw.



DO
functieprofielen
Omgevings-, proces- en bouwlogistiek 
projectmanagement speelt op meerdere niveaus. 
In een duidelijk profiel worden de diverse functies 
omschreven en in een organigram geplaatst.
Van veiligheidscoördinator directe omgeving, 
transportcoördinator, hijs- en hef team,
portier tot overige logistieke medewerkers als 
verkeersregelaar en runner.

Ieder kent zo zijn verantwoordelijkheden en dat 
leidt weer tot pro-actief gedrag en meer veiligheid.

Uit oogpunt van efficiëntie worden bevoegden 
geautoriseerd om, uitsluitend in projectbelang, te 
beslissen.



24/7
UO
weekly support
Consequent en adequaat anticiperen op 
ontwikkelingen met betrekking tot de 
bouwlogistiek en veiligheid vraagt om een 24/7 
bereikbaarheid en ondersteuning.

De veiligheidscoördinator directe omgeving 
verzorgt een wekelijkse ondersteuning van vele 
betrokkenen. Twee- tot vierwekelijks fysiek ter 
plaatse. 24/7 per telefoon, mail of conference call.

De meest recente informatie wordt voor iedereen
inzichtelijk centraal opgeslagen op het 
communicatieplatform. Deze informatie fungeert 
tevens als onderbouwing en bewijslast bij 
eventuele ongevallen en aansprakelijkheden.

24/7
24/7

24/7
24/7

24/7
24/7

24/7

24/7
24/7

24/7
24/7

24/7

24/7
24/7

24/7
24/7

24/7



UO - weekly
support: verificatie
Uitgangspunten worden kritisch gemonitord, o.a. 
omgevingsmeldingen • registratieplicht, bouw-
plaatsinspecties • projectspecifieke instructies 
(arbo 2.28 en 7.18) • gebruiksaanwijzingen en 
certificaten • wegenverkeerswet • persoons- en 
bedrijfscertificaten • MVO maatregelen • bouw-
vergunningen • noodverordeningen • strategisch 
werk-plan • organigram • dagoverzichten
poort- kraan- liftbezetting • gespreksverslagen • 
logistieke menukaarten • inspanningsverplichting 
bewegingenreductie • verdeling bouwplaatsruimte
• werktijden/weektijden overzicht • real time 
uitvoerenden informatie • bouwveiligheidszones • 
omgevingsmaatregelen • sanctioneringslijst • 
intern logistiek optimalisatie-beleid, trainingen en
toolbox overzicht • bouwplaats-middelen • overzicht 
omgevingsmaatregelen • opmerkingen en innovaties.



UO - weekly support:
> 130 hulpmiddelen 
omgeving en logistiek

Zoals aangegeven zorgt de enorme logistiek van 
materialen, materieel en mensen voor veel overlast 
in de omgeving, gevaarlijke situaties en emissie.

Daar zijn inmiddels vele (deel)oplossingen, 
hulpmiddelen, afspraken, regels en wetten op van 
toepassing.

De veiligheidscoördinator directe omgeving heeft 
de kennis, netwerk en het overzicht om te kunnen 
adviseren en bemiddelen bij de vele keuzes die 
gemaakt moeten worden.

Acceptatie • Aanvliegrouten • Afval bouw • Afroepen of ontzorgen • Alarmkamer
• Aanvliegrouten • Anti collision • Arbo 7.1 instructies • Archeologie • ANPR •
Barcode scanning • Beloning apps • BENG energie norm • Bestek • Beveiligen en
veiligheid • Bevoorradingsplan • Bewegingen voorspellingen • Bewuste Bouwers
omgevings norm • BLVC • Bouwfaseringen plan • Bouwplaats inrichting • Boom
effect analyse • Bonus malus regeling • Bouwlogistiek keurmerk • Bouwmethodiek
• Bouwveiligheidszone Buffer en laad plaatsen • Buurtconciërge • BREEAM
duurzaamheid norm • Calamiteitendiensten • Camera’s • Circulariteitsplan •
Common tower • Communicatie uitvoerenden • Communicatie platform • Control
Tower • Coördinator omgevingsveiligheid • Crashdeck • Crow verkeersplannen •
Data koppelen • Digitale container • Driedimensionaal • Elders parkeren • Emissie
arm of loos • EMVI eisen • Flora en fauna scan • Global Goals duurzaamheidbeleid
• GPR duurzaamheid norm • Gebiedsaanpak • Gedragsbeïnvloeding • Gesloten
perimeter • Geluidsprognose berekening • Handhaven gedragsregels • HoloLens •
Hub voor de bouwsector • Hijsloods of -kooi • Hijs-en hefveiligheid • Industrialiseren •
Infrastructuur • Ketenmanager • Klein gereedschap en -materialen • Ladingdragers •
Liftboy • Logistisch Bouwen • Logistiek draaiboek • Logistieke menukaarten • Lopende
banden • Madastercirculariteit ambitie • Materieeldienst 2.0 • Medewerker registratie
• Minder validen • Mobiele betoninstallatie • Monitoren • Nadeelcompensatie •
Noodbrug • Nulmeting (/ vooropnames) • Openbaar vervoer • Omgeving scan •
Omgevingsmanager • Omgevingsmeldingen • Omgevingsveiligheid • Omgeving
vergunning • Ondergrond verbetering • Openbare ruimte • Openbaarheid van
bestuur • Operawand • Parcelkasten • Parkeren en pendelen medewerkers
• Perimeter • Piketwacht • Portier • Planopmaak en -coördinatie • Poorten en
tourniquets • Portofoonnetten • Productiviteit • Prefab • Project generiek informeren
• Project specifiek instrueren • Quickscan • Reserveren en registreren • Rigger
• Riggingequipment • Routen opmaken en onderhouden • Sensoren • Smart •
Socialreturn • Steigerloos bouwen • Stikstof • Subsidies en cofinancieringen • Ticket
software • Tijdgebonden vrachten • Transport/ hijscoördinator • Training • Trilling
monitoren • Verdeelsleutel • Verificatie • Verkeersregelaar • Verkeersveiligheid •
Verkeersintensiteit • V&G coördinatie • Virus • Voorcalculatie • Warehouse inrichting •
Website en/ of -cam • Webinar • Watertransport • Wetgeving en richtlijnen • Workshop



UO - weekly support: 
logistieke menukaarten
Na opdrachtgunning krijgen logistieke onder-
en neven aannemers een intake. Hierin wordt de 
integrale logistieke gedragsregels uitgelegd en 
krijgt men mogelijkheid tot inspraak. Daar horen 
ook vaste overlegmomenten bij van dagstart tot 
logistieke toolbox.

Vervolgens worden afspraken vastgelegd. 
Bijvoorbeeld het exacte aantal (gratis parkeer-
plaatsen, exacte opslagruimten binnen en buiten 
de bouwopgave, exact kraan- en lifttijden, wel
of niet beschikbaar gestelde ladingdragers en 
hijsmiddelen, etc. De duidelijkheid zorgt voor meer 
efficiëntie en minder faalkosten.



UO - weekly support: 
logistiek en omgeving
Twee wekelijks is er interdisciplinair overleg, 
geïlustreerd met tussentijdse statistieken, met 
alle betrokkenen (onderaannemers, transport-
coördinatoren, omgevingsmanagers. etc.). Hier
wordt onderscheid gemaakt tussen een vier weken 
planning, een weekplanning en een dagplanning.
Aansluitend worden in meerdere talen instructies 
opgesteld voor algemeen gebruik.

Denk hierbij aan logistieke KPI’s inregelen, norm
logistieke belasting vaststellen en meten, 
minimaliseren stikstof emissie, certificeringen
(veiligheids- en CO2 prestatieladder, circulair slopen, 
Bewuste Bouwer, Breeam), bevoorradingsplan, 
geluid en trilling, opschalen logistiek bij meerdere 
projecten in hetzelfde gebied, enzovoort.



UO weekly support: 
projectspecifieke instructies

Los van persoonscertificaten en generieke 
instructies is er een wettelijke verplichting aan 
projectspecifieke hijs- en hef instructies.

Die worden doorgenomen met de uitvoerenden 
(machinist/ chauffeur/ bouwvakker) én getoetst of 
deze begrepen zijn.

Uiteraard wordt feedback verwerkt en wordt zo 
de basis continu geoptimaliseerd. Onderwerpen 
zijn instructies voor hijs- en hefmaterieel binnen
elkaars werkbereik, anti-bots, werken boven elkaar,
bouwveiligheidszones, camera’s, portofoonverkeer,
hijsgereedschappen, etc.



UO - weekly support: 
monitoren bewegingen
Alle logistieke bewegingen (ook service, distributie 
en eigen bewegingen) worden consequent 
geregistreerd met als doel Just in Sequence, Just in 
Place en Just in Time te leveren.

Hierbij wordt gebruik gemaakt van koppeling van 
diverse systemen als RFID, Tags, Barcodering, 
camera’s, poorten, radar, sensor, telslang en andere 
IOT oplossingen.

Ook de aanwezigheid van medewerkers wordt 
geregistreerd. Eventueel door het koppelen van 
sytemen en waar mogelijk met label van het soort 
werk en incheckzone. Bijvangst bij verwerking
van deze statistieken is in- en overzicht van
de ingezette uren, waardoor transparantere 
samenwerkingen ontstaan.



UO weekly support: 
onderhouden 
communicatieportaal
Hoewel er al veel gezegd en geschreven is over 
logistiek rondom projecten blijkt steeds weer 
dat stakeholders het moet “voelen en ervaren”. 
Het communicatieportal is een voor overheden, 
omgeving, opdrachtgevers, opdrachtnemers en
onderaannemers (5O) centrale website met actuele 
informatie en realtime beelden van het project.

De portal biedt o.a.
Q&A-functie • nieuwsbrieven • hinderkalender 
omgeving • instructiekaarten medewerkers en 
transport • meest recente logistieke instructies • 
openbare kalender beschikbare tijdsloten transport • 
webcam • hindermeldingenregister • enz.



UO - weekly support: 
aansturen logistiek team
Aantrekken en begeleiden van goed en 
gemotiveerd personeel is voor iedereen een 
uitdaging. Operationele logistieke medewerkers 
komen vaak uit een andere CAO, met andere 
persoonscertificaten, werktijden, gebruiken, etc.

Voor een optimale uitvoering heeft een project
behoefte aan integrale strategische sturing en
begeleiding van de logistiek. Denk hierbij aan
• logistieke dagstart
• logistieke vertaling vierweken planning
• toolbox voor machinisten/chauffeurs/ 

verkeersregelaars/runners etc.
• Tien Taken Transportcoördinatie
• Whats app groepen
• voortgangsgesprekken
• selectieronden



EO
opleidingskolom 
omgevingscoördinatie
De echte winst van de Logistisch Bouwen 
methodiek voor minder, veiliger en schoner 
transport (hijsen, arbeid) zit in de toepassing op 
de langere termijn.

De Logistisch Bouwen methode omvat een 
vijftal praktijkopleidingen op het gebied van
voorbereiding, coördinatie, instructie en verificatie.

Hiermee kan een bedrijf of organisatie 
zich op diverse niveaus bekwamen in de 
Logistisch Bouwen methodiek en dus in 
omgevingsveiligheid.

logistiek werkvoorbereider
informeren en inspireren rond opstellen
en vergunnen omgeving

logistiek coördinator 
uitgangspunten bewaken,
registreren, reserveren, converseren

logistiek uitvoerder
sanctioneren en belonen binnen de 
bouwhekken op basis van contracten
en afspraken

logistiek projectleider
sanctioneren en belonen buiten de
bouwhekken
o.b.v. één bouwproject

veiligheidscoördinator directe
omgeving sanctioneren en belonen buiten 
de bouwhekken. Politiek verantwoorde
dialoog, met meerdere projecten in één
gebied.



EO
kennis delen
Logistisch Bouwen staat voor transparantie en 
samenwerking; leren van en met elkaar. Zoals de 
ontwikkeling van praktische hulpmiddelen. Denk 
aan een digitaal driedimensionaal dashboard met
realtime bewegingen en meldingen, anti-
colission systemen voor kranen, interactieve control 
towers met voorkeursroutes, gecombineerde 
reserveringssystemen voor toegangspoort/ 
losplaats/kraantijd/handling eigenschappen, 
camera’s met verkeersanalyse etc.

Verder delen wij onze kennis, in een online 
GIS bord, met beschikbare wachtplaatsen • 
afmeerplaatsen • bufferplaatsen • innovaties • 
zerovrij materieel • etc.
Zie bv. https://zuidhollandbereikbaar.nl/ 
interactieve-kaart-bouwlogistiek



De 
Logistisch Bouwen

methodiek is cumulatief 
opschaalbaar. Ideaal dus voor

meerdere gelijktijdige projecten in één 
gebied. Dat heeft diverse voordelen: besparing op 

middelen • voorkomen van faalkosten per kavel • meer
draagvlak door objectieve spreiding van vergunningen • meer 

volume voor investeren in collectieve voorzieningen • meer mogelijkheden
voor subsidie, co-financiering en ontwikkeling • etc.

gebiedscoördinatie



realtime referenties
Logistisch Bouwen is door Timmers Bouwlogistiek 
in de praktijk ontwikkeld om de vele logistieke 
bewegingen en aansprakelijkheden te beheersen. 
De methode focust zich op het optimaal aansturen 
van de complete logistiek rondom een of 
meerdere (bouw)projecten in één regio. Met 
aandacht voor de belangen van alle stakeholders
m.b.t. bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid, 
communicatie en duurzaamheid.

Bouwprojecten (of evenementen) worden over-
draagbaar gemonitord en aangestuurd. In project-
belang om belangenverstrengeling te voorkomen.

De tien full time coördinatoren omgevingsveiligheid 
van Timmers Bouwlogistiek ontwikkelen de 
methodiek sinds 2016 dagelijks bij ruim honderdvijftig
(publieke en private) opdrachtgevers, op ruim
vierhonderd projecten.

Huidige referentieprojecten
www.walkwartier.nl 
www.thepulseamsterdam.nl 
www.dreeftorenamsterdam.nl 
www. boogiewoogiedenhaag.nl 
www.lumieretoren.nl



Meer weten over veiligheidscoördinatie 
in de directe omgeving met de 
Logististisch Bouwen methode?

MIX VAN OMGEVINGS-, PROCES-, VERANDER- EN BOUWLOGISTIEK PROJECTMANAGEMENT 

Timmers Logistiek Projectmanagement BV

www.timmersbouwlogistiek.nl

info@timmersbouwlogistiek.nl

0412 – 700 531
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