
PROJECTVERLOOP

Een tiental transportbedrijven zullen gedurende 
12 maanden gebruikmaken van een bewaakte, 
gemeenschappelijke trailerparking in de Antwerpse 
haven. 

De kritische operationele succesfactoren die daaruit 
blijken brengen we in kaart, net zoals de bijkomende 
voordelen. 

VOORDEEL

Deze gemeenschappelijke trailerparking:

 �  stelt transportbedrijven in staat om flexibel om 
te springen met wachttijden, laad- en lostijden, 
congestie, rij- en rusttijden, enz.

 � verhoogt de betrouwbaarheid van 
dienstverlening, waardoor een strakkere planning 
mogelijk wordt.

 � verbetert de afstemming met laad- of losplaats 
waardoor wachtrijen vermeden worden.

 � staat toe de rittenplanning te optimaliseren bij 
onverwachte aanpassingen.

PROBLEEM

Jaarlijks verliest een Belgisch transportbedrijf 
gemiddeld 335 uren doordat vrachtwagens vast staan 
in de file. Met een economische waarde van 50 euro 
per uur, betekent dit alleen al voor de as Limburg-
Antwerpen, een jaarlijks verlies van 37 dagen, goed 
voor ongeveer 16.750 euro. 

De transportsector is dan ook naarstig op zoek naar 
oplossingen. Binnen dit project wordt er bekeken welke 
maatschappelijke en bedrijfseconomische meerwaarde 
gemeenschappelijke trailerparkings kunnen bieden.

OPLOSSING

Door gebruik te maken van een gemeenschappelijke 
trailerparking, kan een transportbedrijf een deel van 
deze verliesuren vermijden door:

 � transporten uit te voeren buiten de structurele 
files om.

 � sperperiodes te vermijden.
 � flexibel om te springen met wijzigende 

verkeerssituaties.
 � in te spelen op onverwachte aanpassingen aan de 

rittenplanning.
 � lege ritten te vermijden.
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 RESULTAAT

Het project ‘Gemeenschappelijke trailerparking’ biedt 
de transportsector inzicht in: 

 � de locaties die het meest geschikt zijn voor de 
inplanting van een trailerparking.

 � de kosten die verbonden zijn aan het uitbaten 
van een trailerparking.

 � de maatregelen die nodig zijn inzake veiligheid en 
aansprakelijkheid.

 � de voordelen die verbonden zijn aan het gebruik 
van een gemeenschappelijke trailerparking.

 � het bieden van zekerheid omtrent de beschik-
baarheid van plaats (reservatiesysteem) en hoe 
dit in praktijk werkt.
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