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LOGISTIEKE DATA KOMEN BESCHIKBAAR 
VOOR INTEGRATIE IN ICT-SYSTEMEN

‘WENS GAAT IN 
VERVULLING’

Logistieke data zijn gegevens van 

gemeenten over venstertijden, 

milieuzones, voertuigbeperkingen 

(gewicht, lengte, breedte en hoogte), 

voorkeurroutes, beperkingen en 

routeringen voor gevaarlijke stoffen, laad/

losplaatsen en parkeren. Planners die 

Het afgelopen jaar zijn in opdracht van het ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat de logistieke data van gemeenten 

verzameld, gecontroleerd en gedigitaliseerd. IT-leveranciers van 
logistieke planningssystemen kunnen deze data van een centraal 

platform halen om te integreren in hun software.
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jaarlijks voor een reductie van ongeveer 

20 miljoen voertuigkilometers. Hierdoor 

besparen bedrijven fors op hun 

brandstofkosten en neemt ook de CO2-

uitstoot af met ongeveer 24.000 ton per jaar.

DIGITALE ONTSLUITING
“Zo’n tien jaar geleden bij de start 

van het NDW, de Nationale Databank 

Wegverkeersgegevens, hebben wij 

de wens om logistieke data digitaal 

toegankelijk te maken neergelegd bij de 

overheid”, vertelt Wout van den Heuvel, 

beleidsadviseur digitalisering en innovatie 

bij TLN. “De grote uitdaging voor TLN 

was om de Rijksoverheid en meer dan 

vierhonderd gemeenten en wegbeheerders 

te overtuigen van het belang hiervan. Door 

de steeds verdergaande digitalisering en 

automatisering van logistieke processen 

groeide door de jaren heen het besef dat 

digitale ontsluiting van logistieke data 

belangrijk is. Het beschikbaar komen van 

bruikbare open logistieke ICT-standaarden, 

zoals het Open Trip Model en het 
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een transportmanagementsysteem 

(TMS) gebruiken waarin deze informatie 

is opgenomen, kunnen hun materieel 

beter inzetten en hun routes optimaliseren 

waardoor chauffeurs niet voor onverwachte 

verrassingen komen te staan. Tegelijkertijd 

zorgt een efficiëntere planning in Nederland 
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programma Talking Logistics, zorgden 

ervoor dat twee jaar geleden een start is 

gemaakt met het verzamelen, digitaliseren 

en toegankelijk maken van logistieke data 

van gemeenten en wegbeheerders voor heel 

Nederland.”

BESCHIKBAAR MAKEN
Het ontsluiten van logistieke data is een 

initiatief van het ministerie van Infrastructuur 

en Waterstaat (IenW). In opdracht van IenW 

haalt datasciencebedrijf Matrixian logistieke 

data op bij gemeenten en wegbeheerders, 

controleert de volledigheid en kwaliteit  

en maakt ze via een interactieve kaart  

(bit.ly/2qv0s01) of een zogenoemde API-

koppeling beschikbaar voor de sector. Het 

verzamelen van logistieke data was geen 

sinecure. Paul Swaak, programmamanager 

Talking Logistics van het ministerie van IenW: 

“De meeste gegevens zijn bij gemeenten 

op verschillende afdelingen aanwezig, in 

verschillende formats, soms digitaal maar 

meestal nog op papier. Er moest dus een 

soort ‘vertaalslag’ gemaakt worden om er 

uniformiteit in te brengen. Daarnaast hebben 

ambtenaren het druk met allerlei andere 

werkzaamheden waardoor de prioriteit voor 

het aanleveren van de info aanvankelijk niet 

hoog was. Dit veranderde toen gemeenten 

zich bewust werden van de voordelen die ze 

zelf zouden ondervinden van dit project.” 

AANVULLEN EN UPDATEN
Inmiddels zijn er van meer dan vijftig 

gemeenten logistieke data beschikbaar. 

Leveranciers van planningssystemen, 

boordcomputers en navigatiesystemen 

kunnen deze gegevens integreren om ritten 

efficiënter te plannen en betere routes te 

maken. Swaak: “Via een portal kunnen 

gemeenten logistieke data uploaden 

en updaten, zodat de informatie die 

beschikbaar is altijd correct is. Ik hoop dat 

volgend jaar de logistieke data van alle 

gemeenten ontsloten zijn en dat steeds 

meer bedrijven er gebruik van gaan maken 

via hun ICT-systemen of via de interactieve 

kaart.” 

De eerste twee jaar is er veel overleg 

geweest over de randvoorwaarden van het 

project: hoe pak je het aan, hoe breng je 

uniformiteit in de gegevens aan, hoe ontsluit 

je de data voor de sector en hoe zorg je 

voor een gelijk speelveld? Van den Heuvel: 

“Het uitgangspunt is dat logistieke data 

open data zijn. Het bedrijfsleven moet op 

één plek logistieke data van alle gemeenten 

en wegbeheerders kunnen vinden, via een 

interactieve kaart of centrale databank. 

Dat is nu gerealiseerd en daarmee gaat 

voor ons een langgekoesterde wens in 

vervulling.”

NIEUWE FASE
Binnenkort breekt een nieuwe fase 

van het project aan waarin de kwaliteit 

en bruikbaarheid van de logistieke data 

in praktijk getest worden. Is de kwaliteit 

goed genoeg en kunnen de data technisch 

verwerkt worden in ICT-systemen? “Dat 

laten we valideren door eindgebruikers. 

De feedback koppelen we terug naar de 

bron. Want de gegevens moeten correct 

zijn, zodat mensen en ICT-systemen erop 

kunnen vertrouwen.” 

Geïnteresseerden die actief willen 

meewerken aan de optimalisatie van 

logistieke data kunnen zich melden bij Wout 

van den Heuvel: E wvdheuvel@tln.nl.

1.  Kaart met logistieke data van Amsterdam.
2. Oponthoud bij Nijmegen.
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Ontsluiten van digitale data
FiLogic is een van de IT-bedrijven die 
logistieke data in zijn TMS integreert. 
Directeur Jitske Brink vertelt dat haar 

bedrijf sinds zes jaar een TMS op 
de markt brengt dat volledig in de 

cloud draait. “Ons pakket is hierdoor 
erg eenvoudig te implementeren 

en bijzonder flexibel. Ook kan 
het relatief eenvoudig worden 

uitgebreid met nieuwe gegevens 
en functionaliteiten. Momenteel 
nemen wij de venstertijden en 

milieuzones van de vijftig gemeenten 
die geïnventariseerd zijn op in onze 

software. Later komen daar alle 
andere gegevens bij.” Het TMS van 
FiLogic houdt bij de planning straks 
rekening met deze gemeentelijke 

restricties, zodat chauffeurs niet voor 
onverwachte verrassingen komen te 

staan. 
Een planner ziet alle beperkingen op 
het planbord van het TMS en wordt 
gewaarschuwd als een vrachtwagen 

in een ‘verboden’ gebied wordt 
ingezet, zoals een milieuzone waar 

het voertuig niet mag komen. 
Een planner kan vervolgens een 
alternatieve route kiezen of een 

ander voertuig inplannen dat wel aan 
de geldende milieuregels voldoet. 
“Vroeger zat deze informatie in het 
hoofd van de planner. Nu kunnen 

we deze gegevens opnemen in ons 
planningspakket. Dat is hard nodig 
gezien het grote aantal regels dat 

er tegenwoordig is. Logistieke data 
zijn erg nuttig en het gebruik ervan 

in planningssoftware levert veel 
efficiencyvoordelen op. Wij bouwen 
deze extra informatie stapsgewijs 
in ons TMS in zonder extra kosten 

voor onze klanten. Vanaf 2020 zijn de 
nieuwe mogelijkheden beschikbaar.”

‘IK HOOP DAT VOLGEND JAAR DE LOGISTIEKE 
DATA VAN ALLE GEMEENTEN ONTSLOTEN ZIJN’


