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BINNENSTEDELIJK BOUWEN 
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DUURZAAMHEID IN BOUWSECTOR 
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LOGISTIEK = CONNECTED BUSINESS 

Dynamische netwerken van samenwerkende bedrijven 

 

Uitdagingen die economisch en maatschappelijk relevant zijn 

Efficiënt & slim  de juiste modaliteit op het juiste moment (weg, spoor, water) 

Betrouwbaar  verminderen van verstoringen (files, vertragingen) 

Schoon  lagere CO2-emissies 

Compliance  voldoen aan regelgeving, lagere administratieve lastendruk 

 

Slimme informatie-uitwisseling essentiële randvoorwaarde voor nieuwe concepten  

Synchromodaliteit, trusted lanes, cross chain collaboration, intelligent cargo  



OPEN ICT INFRASTRUCTUUR 
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REAL-TIME SMART DATA PLATFORM 

Smart data betekent: 

Slimme toepassingen gebaseerd op informatie door het combineren en analyseren van data uit 

verschillende bronnen van (eventueel) verschillende partijen. 

 

Smart data heeft veel waarde in de logistieke sector: 

Efficiëntie  betere benutting en verminderen van wachttijden 

Synchronisatie  betere afstemming van planningen 

Agility  sneller inzicht voor adequate actie 

Resiliance  inzicht in risico’s 

 

In het bijzonder kan real-time data waardevolle inzichten opleveren! 
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REAL-TIME SMART DATA PLATFORM 

Open ICT informatie infrastructuur 1 

Living Lab Innovatie versneller 2 

Slimme algoritmes 4 

Logistieke demonstrators 3 



TKI PROJECT “4C IN BOUWLOGISTIEK” 

 

Doel: 

Verbeteren van ketensamenwerking en ketenregie  

op de logistieke stromen in de bouwsector 

 

Werkwijze: 

Toepassen van nieuwe ketenregie- en distributieconcepten in proeftuin bouwprojecten 

Informatievoorziening, monitoring, ketenregie faciliteren d.m.v. 4C 

Ervaringen en lessons learned breed verspreiden in de bouwsector 

 

Doorlooptijd 5 jaar, 4 proeftuin bouwprojecten, klein  groot 

12 december 2014 

Siem van Merrienboer 

4C in bouwlogistiek 
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De Trip, Utrecht Hotel Amstelkwartier, Amsterdam 



EXPERIMENTEREN MET 4C CONCEPTEN 
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SMART CONTAINER TERMINAL 

Voorbeeld van Real Time Smart Data Platform | Siem van Merrienboer 



 

Smart Container Terminal 

Smart Container Terminal 

• ECT Delta Terminal Rotterdam, 3 vervoerders, 300 vrachtwagens 

• Case in EU-Artemis Demanes project 

• Partners in Nederland o.a. TU/Delft, TU/Eindhoven, NXP en Philips 

• Chauffeur/vervoerder: Hoe lang moet ik als chauffeur wachten? 

• Containerterminal: Hoeveel vrachtwagens kan ik verwachten? 

• Beide: Kan ik mijn planning op basis hiervan niet beter aanpassen? 
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