
BOUWLOGISTIEK
&

OMGEVINGSCOÖRDINATIE



Onlosmakelijk verbonden
Leer de omgeving begrijpen,                 
dan wordt bouwlogistiek simpel !

De ontwikkelde werkmethodiek,  
faciliteert een praktische volgende

stap in bouwlogistiek en haar 

complexe omgeving.



waar het om gaat...
- primair over grote bouwprojecten in een

stedelijke omgeving zorgen voor veel

overlast en  veiligheidsrisico’s. 

- secundair over kleine bouw- en service-

projecten, middels standaardisatie.

bewegingen
van materieel, materialen en mensen.
Voor meer omgevingsveiligheid en  
minder overlast moeten we al die  
transportbewegingen beter beheersen
en vooral minimaliseren.



partijen en belangen

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

• opdrachtgevers
• opdrachtnemers
• onderaannemers
• omwonenden
• overheden



wensen & eisen

Alle stakeholders hebben hun eigen  
wensen en eisen op het gebied van

• bereikbaarheid
• leefbaarheid
• veiligheid
• communicatie
• duurzaamheid



actualiteiten 

Leefbaarheid, is meer dan alleen 

emissie-arm of –loos, werken of bouwen. 

Het betreft de meetbare 

overlast naar de mede-burger.

PM10

NOx

CO2

dBHz

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

GMS



huidige situatie

De diverse partijen verhouden zich
vanuit eigenbelang tot de logistiek.
In de huidige situatie is er daarom

• geen centrale aansturing.
• weinig afstemming (denk ook aan  

meerdere bouwprojecten/activiteiten  
in de regio).

• geen centrale positie voor de  
omgeving.



onafhankelijk

Voor een optimale minimalisering van  
het aantal transportbewegingen is  
het onvermijdelijk dat de coördinatie  
daarvan onafhankelijk is met

• objectief omgevingsbeheer
(staat  centraal).

• navolging van wet- en regelgeving.
• dagelijkse communicatie (site).
• bindend advies.
• proactief i.p.v. reactief.



toelichting onafhankelijk
Zij concurreren nimmer met de 5O

• belangenverenigingen
• consultancy partijen
• software leveranciers
• materieel leveranciers
• materialen leveranciers
• ruimte leveranciers
• onderwijsinstellingen
• organisatie beleid en visie
• etc.

Overheden
Gemeenten, Waterschap, Provincie, Openbaar vervoer

Opdrachtnemers
Bouwers, coörporaties, aannemers, combinaties

Omgeving            
Omwonenden, bedrijven, winkeliers, verkeer, scholen, kantoren

Opdrachtgevers
Ontwikkelaars, banken en beleggers, Private ondernemers
Rijkswaterstaat en -vastgoedbedrijf

Onderaannemers
Fabrikanten, transporteurs, leveranciers, specialisten -ondergrond 
-ruwbouw,  -installatie, - gevel, -afbouw, -service



omgeving en logistiek

Vanuit het idee dat minder beweging  
leidt tot meer veiligheid, is de

LB-methode ontwikkeld.

Deze methode heeft zich inmiddels in  
heel Nederand op middelgrote en grote  
projecten in stedelijk gebied als zeer  
effectief bewezen.



de werkwijze

De LB-methode omvat het complete  
logistieke proces rondom (bouw)  
projecten en combineert vanuit
een helikopterview informatie van  
stakeholders en specialisten.

Door de verschillende logistieke  
processen aan de hand van die  
informatie op elkaar af te stemmen,  
werken alle partijen aan een efficiënte  
logistiek en daardoor aan optimale  
omgevingsveiligheid.



de werkwijze

De LB-methode omvat het  
complete logistieke proces rondom  
bouwprojecten en combineert vanuit  
een helikopterview informatie van  
stakeholders en specialisten.

Door de verschillende logistieke  
processen aan de hand van die  
informatie op elkaar af te stemmen,  
werken alle partijen samen aan een  
efficiënte logistiek met beduidend  
minder transportbewegingen.



stap1
een uitgebreide  

omgevings-
analyse

stap2
collectieve  

beleidskeuze

stap3
veiligheidkader  

met de  
normen

stap4
werkkader
slopers en
bouwers

stap5
coördinatie  
omgeving

stap6
voortdurend

evalueren en
optimaliseren

de stappen



aandacht voor

Voor logistiek omgevingsbeheer zijn  
belangrijke aandachtspunten

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



sociale acceptatie
Waarom zouden andere mensen, 

zich aanpassen in gebiedsbelang ? 

Wat krijgen zij er voor terug ?

nationaliteiten

omgeving

opdrachtnemers

onderaannemers

opdrachtgevers

regelgeving

uitstoot

verkeer

bezoekers

betrokkenen

communicatie

bereikbaarheid

beschikbaarheden

vergunningen
geluid

omgevingsveiligheid

valveiligheid



-65%
bewegingen

logistieke puzzel

De vele variabelen vormen samen een  
logistieke puzzel, maar

• met ervaring uit de praktijk
• en begrip voor de belangen van  

de stakeholders

is deze puzzel goed te leggen.
Met als gevolg dat het aantal  
bewegingen met 65% kan afnemen.



Toelichting 65%
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.



wat betekent dat in de praktijk?

ruim 80%

minder handelingen

ruim 73%

minder emissie

ruim 83% besparing

kosten verkeersregelaars

blĳe  
buurtbezoekers

tevreden  
omwonenden

tevreden  
ondernemers

minder  
ongelukken

bĳna 80% minder

vrachten per uur

cijfers van een bouwproject in Brabant



lb-methode

De methode is in de praktijk ontwikkeld  
en biedt drie start mogelijkheden

1. vanuit de persoon (opleidingen)
2. vanuit de partij       (membership) 
3. vanuit het project  (consultancy)



Vanuit de 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.



Vanuit de 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.



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

• zeroarm of –loos bouwen

• bemiddeling tussen publiek – privaat

Vanuit een project



weekly support

Aan de hand van deliverables en  
verificatielijsten worden wekelijks  
de afspraken bevestigd en getoetst  
aan wet- en regelgeving.

Partijen weten zo waar ze aan toe
zijn en worden daar ook actief op
aangesproken.



65%

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

minder

opschaalbaarheid
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;
en vooral minimaliseren.
• andere werk- (/aan- & afvoer) tijden

• elders bundelen van bewegingen

• deelgebruik van materieel

• vastleggen van afspraken/ gedragsregels

• anticiperen op bewegingen



Knippen en plakken
Natuurlijk kun je op de korte termijn,

je anders voordoen als gebruikelijk.

Echter om het inhoud te geven, 

dient er geïnvesteerd te worden,

in extra tijd/ focus en expertise.

Met een onderbouwde begeleiding van

de beschikbare middelen in de markt.

Dit om op lange termijn, de onderscheidende 

meerwaarde als persoon en organisatie, zeker 

te blijven stellen. Alleen met permanente updates,

en begeleiding van nieuwe mensen en projecten, 

krijgt dit, te standaardiseren thema, kans van slagen.



Praktische borging
Iets bedenken is gemakkelijk,

iets borgen is de echte kunst.

Het keurmerk voorziet een noodzakelijke 
monitoring, om de geambieerde minder

vervoers-, arbeids- en hijsbewegingen

te realiseren.



Dertig redenen om niets te doen
De aanpak voorziet een kans om er morgen 
mee aan de slag te kunnen. Zodat u en/ of

uw organisatie, een maatschappelijk 
verantwoorde onderscheidende
meerwaarde behouden, 1

reden
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



erkenning

De LB-methode heeft zich inmiddels  
in heel Nederand op middelgrote en  
grote projecten in stedelijk gebied als  
zeer effectief bewezen.

Bron: TKI Dinalog; consortium kennis en innovatie waarin
bedrijven, kennisinstellingen en overheid werken aan het
innovatieprogramma van de TopsectorLogistiek.
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Heeft u een lastiger project, 
informeer dan eens naar 

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


