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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 
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Deelname bedrijven 

Vervoerders / Logistiek Dienstverleners 

 

 

 

 

Aannemers 

 

 

 

 

Overige betrokken instanties 
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2 proeftuin bouwprojecten 
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De Trip, Utrecht Hotel Amstelkwartier, Amsterdam 



Proeftuin bouwprojecten 

1. Cluster van bedrijven rondom een proeftuin in kaart brengen 

2. Kenmerken en omgevingsstudie bouwproject 

3. Visie op toepassingsmogelijkheden en urgentie van bouwlogistieke 

oplossingen 

• Visie en mogelijkheden vanuit hoofdaannemer / LDV 

• Visie vanuit kennisinstellingen o.b.v. referentiebibliotheek 

Bouwlogistieke maatregelen 

Monitoringsplan & KPI’s 

Ketenregie op logistieke stromen 
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• Studentopdrachten verdiepingsvraagstukken 

• Keuzes voor bouwlogistieke maatregelen 

• Implementatie in de praktijk 

• Hulpmiddelen (ICT) nodig? 



Proeftuin bouwprojecten 

Werkwijze: 

Rol kennisinstellingen:  

kennisoverdracht & referentiemateriaal & stappenplannen,  

analyse & advies,  

studentenbegeleiding & evaluatie van resultaten 

Rol bedrijven:  

keuzes maken en aangeven verdiepingsvraagstukken,  

implementeren,  

meten 

Stappen:  

1. Kennissessie(s) bouwlogistieke maatregelen & ketenregie 

2. Terugkoppeling keuzes + kennissessie(s) monitoring & KPI’s 

3. Terugkoppeling monitoringsplan & implementatieplan 

4. Meten & analyse 
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4C in bouwlogistiek 
1ste stap: statisch / inzicht creëren 
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Tools: 
• Bouwlogistieke 

rekenmodellen 

(TNO,SIARAAK

, ...) 

Output: 
• Integraal logistiek 

plan 

• Monitoringsplan en 

KPI’s 

Control tower 

ketenregisseur 



4C in bouwlogistiek 
2de stap: dynamisch / operationeel / ketenregie 
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Control tower 

ketenregisseur 



2 proeftuin bouwprojecten 
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De Trip, Utrecht Hotel Amstelkwartier, Amsterdam 

Marco Peppel (JP v Eesteren l TBI) Rick van Zanten (Boele & van Eesteren) 


