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Dit project was deel van een groter geheel, COMET-PS, een NWO project. In dat project wordt het 
concept van voorspellende synchromodaliteit (Predictive Synchromodality) voorgesteld, waarin 
modellen, methoden en hulpmiddelen worden opgenomen die zijn gebaseerd op voorspellende 
gegevensanalyse en stochastische besluitvorming in gedistribueerde controleomgevingen, voor het 
benutten van het grote potentieel van synchromodaliteit, waarbij de vraag wordt beantwoord wat moet 
worden getransporteerd, hoe en wanneer.   
In dit deel van het project is gekeken naar verschillende aspecten hiervan, bijvoorbeeld het effect van 
centrale en de-centrale besluitvorming en het meenemen van meerdere lagen van het transportmodel. 
 

SAMENVATTING 

 Containerschip vanuit de Rotterdamse haven. 
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The project has been made possible by TKI Dinalog and the Topsector Logistics and has been funded by the 
Ministry of Economic Affairs and Climate Policy (EZK). 
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AANLEIDING  
In de goederenvervoerslogistiek zijn er verschillende 
concepten. Ten eerste zijn er multimodale en 
intermodale logistiek. Een vrachtnetwerk wordt 
multimodaal genoemd als het transport van goederen 
via verschillende modi kan plaatsvinden, waarbij een 
modus een transportmiddel is, zoals een binnenschip of 
vrachtwagen. In een intermodaal netwerk worden de 
goederen vervoerd via een gestandaardiseerde 
transporteenheid, meestal een container. In de 
afgelopen jaren is ook het concept van synchromodaal 
transport geïntroduceerd. Hier worden de flexibele inzet 
van modaliteiten, de mogelijkheid tot continue wijziging 
van de planning en een centrale Logistieke 
Dienstverlener (LDV), die geïntegreerd vervoer 
aanbiedt aan haar klanten, geïntroduceerd. 
 
De aanwezigheid van zo'n centraal LDV suggereert dat 
er sprake is van een sterke beheersing van het 
systeem. Maar zelfs een grote LDV bestuurt slechts 
een klein deel van het totale transportsysteem en kan 
delen van het transportsysteem gebruiken die buiten 
zijn directe controle liggen. Daarnaast wordt de 
flexibele inzet van modi in combinatie met de continue 
veranderingen vaak in de richting van zelforganisatie 
geplaatst. Vaak wordt aangenomen dat het voor de 
LDV te complex of te ingewikkeld zal zijn om dit 
systeem te besturen. In dit project onderzoeken we 
methodes voor optimalisatie van een synchromodaal 
transportsysteem en de rol van het LDV daarin. Is het 
wiskundig en computationeel haalbaar zo een groot 
netwerk door te rekenen en te optimaliseren? Wat 
gebeurt er als zelforganisatie wordt geintroduceerd en 
is dit wiskundig nog te beschrijven? Hoe werkt onzekerheid  
door in een dergelijk wiskundig model. Allemaal vragen  
waar in dit project aan is gewerkt. 

 

 

Vier gebieden van onderzoek 
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UITDAGING 
Om de complexe vraag van geoptimaliseerde synchromodale vervoerssystemen te kunnen beantwoorden 
gaan we in dit project kijken naar wiskundige oplossingen door deelproblemen aan te pakken die samen 
het gehele beeld vormen. Hiertoe zal van de bovenstaande figuur in meerdere kwadranten worden 
gekeken hoe wiskundige methodieken kunnen worden ingezet. Hierbij kijken we naar de mate van 
optimalisatie en de mate van informatie. Indien we zowel streven naar globale optimalisatie van het 
systeem en volledige informatie hebben, dan spreken we van een social netwerk en hebben we een 
centrale decision maker. Indien we niet streven naar globale optimalisatie, dan hebben we een selfish 
systeem, waarbij iedere agent (logistieke provider, container en zo voort) streeft naar zijn eigen optimum. 
Wat betekent dit voor de wiskundige methodes die we kunnen toepassen? In dit project kijken we naar 
deze twee kwadranten en gaan verder inzoomen op (1) de schaal: hebben we het over alleen het 
toewijzen van containers aan transportmiddelen, of kunnen we ook deze transportmiddelen en eventueel 
de infrastructuur nog meeplannen en (2) onzekerheid: hebben we te maken met een zekere wereld of is er 
sprake van onzekerheid? 
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PROJECTOPZET 
In dit project heeft het onderzoek voornamelijk plaatsgevonden door studenten die in hun master-fase een 
een stage moesten uitvoeren danwel een gecombineerde stage/scriptie moesten doen. Tien studenten 
van de universiteiten van Delft en Eindhoven hebben in de vier jaar bij TNO een (afstudeer) stage gelopen 
en onderzoek gedaan naar de verschillende aspecten van synchromodale logistiek zoals beschreven in 
de paragraaf ‘Uitdaging’. Dit onderzoek is waar mogelijk uitgevoerd in overleg met CTT en gebaseerd op 
(vereenvoudigde) gegevens van hun transportnetwerk. Dit onderzoek is op te delen in vijf delen: 

1. Optimalisatie in een ‘social’ netwerk, met toenemende complexiteit in scope van het netwerk en 
onzekerheid. 

2. Optimalisatie in een ‘social’ netwerk, met alternatieve prestatiematen zoals robuustheid en 
flexibiliteit om de onderzekerheid in een synchromodal netwerk beter te kunnen faciliteren in de 
planning. 

3. Optimalisatie in een ‘selfish’ netwerk: hoe kan een selfish netwerk worden gemodelleerd? 
4. Optimalisatie en ‘fairness’ in een ‘selfish netwerk’: hoe kan een ‘selfish’ systeem naar een ‘social’ 

optimum worden gestuurd en hoe kunnen de maatschappelijke winsten worden verdeeld over de 
deelnemers? 

5. Use cases. 
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RESULTATEN 
Het werk heeft geresulteerd in een zevental afstudeertheses: 

1. ‘Optimising routing in an agent-centric synchromodal network with shared information’, M. De  
Juncker, Applied Mathematics, Eindhoven University of Technology, 2017.  

2. ‘General methods for synchromodal planning of freight containers and transports’, D. Huizing, 
Applied Mathematics, Delft University of Technology, 2017. 

3. ‘Container-to-mode assignment on a synchromodal transportations network: a multi-objective 
approach’, M. Ortega Del Vecchyo, Applied Mathematics, Delft University of Technology, 2017. 

4. ‘Intermodal Transport: Routing Vehicles and Scheduling Containers’, K. Kalicharan, Applied 
Mathematics, Delft University of Technology, 2018. 

5. ‘A robust optimization approach to synchromodal container transportation’, I. Chiscop, Applied 
Mathematics, Delft University of Technology, 2018  

6. ‘Optimisation of synchromodal transportation using user equilibria’, L.A.M. Bruijns, Applied 
Mathematics, Delft University of Technology, 2018. 

7. ‘A simulation based approach to synchromodal container transport’, W.J. de Koning, Applied 
Mathematics, Delft University of Technology, 2019. 

 
Deze theses zijn verder uitgewerkt in een tiental conferencie-papers: 

1. ‘Optimising and Recognising 2-Stage Delivery Chains with Time Windows’, F. Phillipson, M.R. 
Ortega del Vecchyo, B. van Ginkel, D. Huizing and A. Sangers, 8th International Conference on 
Computational Logistics (Springer), Southampton (United Kingdom), 2017  

2. ‘Framework of synchromodal transportation problems’, M.A.M. De Juncker, D. Huizing, M.R. 
Ortega del Vecchyo, F. Phillipson and A. Sangers, 8th International Conference on Computational 
Logistics (Springer), Southampton (United Kingdom), 2017. 

3. ‘Optimising routing in an agent-centric synchromodal network with shared information’, M.A.M. De 
Juncker, F. Phillipson, L.A.M. Bruijns, A. Sangers, 9th International Conference on Computational 
Logistics (Springer) , Salerno (Italy), 2018. 

4. ‘Alternative Performance Indicators for Optimizing Container Assignment in a Synchromodal 
Transportation Network’, M.R. Ortega del Vecchyo, F. Phillipson, A. Sangers, 9th International 
Conference on Computational Logistics (Springer), Salerno (Italy), 2018.  

5. ‘User Equilibrium in a Transportation Space-Time Network’, L.A.M. Bruijns, F. Phillipson and A. 
Sangers, 6th International Physical Internet Conference (IPIC), London (UK), 2019.  

6. ‘Reduction of Variables in a Logistic Flow Problem’, K. Kalicharan, F. Phillipson, A. Sangers and 
M. De Juncker, 6th International Physical Internet Conference (IPIC), London (UK), 2019.  

7. ‘Decision making in a Dynamic Transportation Network: a Multi-Objective Approach’, M.R. Ortega 
del Vecchyo, F. Phillipson and A. Sangers, 6th International Physical Internet Conference (IPIC), 
London (UK), 2019.  

8. ‘Cutting Planes for Solving Logistic Flow Problems’, K. Kalicharan, F. Phillipson and A. Sangers, 
11th International Conference on Computational Logistics (Springer), Enschede (The 
Netherlands), 2020. 

9. ‘Simulation Approach for Container Assignment under Uncertainty’, W. de Koning, F. Phillipson 
and I. Chiscop, 11th International Conference on Computational Logistics (Springer), Enschede 
(The Netherlands), 2020.  

10. ‘Fair User Equilibrium in a Transportation Space-Time Network’, L.A.M. Bruijns, F. Phillipson and 
A. Sangers, 11th International Conference on Computational Logistics (Springer), Enschede (The 
Netherlands), 2020. 

 
De opgedane kennis is verwerkt in implementaties en use cases, deels beschreven in de thesis en in het 
boek dat de verzamelde resultaten bevat: 
 
‘Optimisation in Synchromodal Logistics – From Theory to Practice’, edited by F. Phillipson, Springer 2022. 
 
Naast de tooling die is ontwikkeld voor de individuele theses en use-cases, is een tweetal tools ontwikkeld 
voor specifiek gebruik: 

- Synchromodal schedule generator: gegeven de vraagmatrix tussen verschillende locaties in een 
synchromodaal netwerk en de onzekerheid in transportatietijden, maakt deze tool een repeterend 
schedule die voldoet aan een α-betrouwbare bezorging. 

- Online assignment engine: implementatie van een online optimalisatie methode, waarbij 
binnenkomende orders (greedy) worden toegewezen aan vervoersmiddelen uit een schedule (van 
de vorige tool) en het systeem geupdated en geoptimaliseerd worden elke keer als er nieuwe 
informatie beschikbaar komt. 
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De resultaten in de use cases laten zien dat behoorlijke 
besparingen in truck-kilometers en CO2 mogelijk zijn 
indien deze methodieken in de praktijk worden 
toegepast, in plaats van de vaak ad-hoc (handmatige) 
planning. De cijfers hebben niet geleid tot resultaten die 
we eenduidig (en statistisch verantwoord) kunnen 
vertalen naar besparingen binnen Nederland, aangezien 
dit sterk afhankelijk is van de huidige gebruikte tooling 
en de karakteristieken van het onderliggende verkeer. 

  
MAATSCHAPPELIJKE RESULTATEN 
CO2 reductie - 

- 
- 
- 
- 

Kostenbesparing 
Vermeden vervoerskilometers 
Modal shift tonkilometers 
Andere resultaten 
 
 
SECTOR RESULTATEN 
Gecreëerde toegevoegde waarde - 
Gecreëerde duurzame 
arbeidsplaatsen 

- 

Bereikte bedrijven 8 
Bereikte MKB bedrijven 1 
Onderzoekers/ studenten nu 
werkzaam bij bedrijven 

2 

 
 
WETENSCHAPPELIJKE OUTPUT 
Master thesis 7 
PhD promoties - 
Wetenschappelijke publicaties - 
Citations wetenschappelijke 
publicaties 

- 

Wetenschappelijke seminars, 
workshops, presentaties etc. 

10 
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           RESULTATEN WAAR HET PROJECT TROTS OP IS 

 

 INZICHT IN VERDELEN VAN DE WINST IN EEN SELFISH 
SYSTEM ONDER DE DEELNEMENDE AGENTS. 

 

   
   
 BIEDEN VAN DE MOGELIJKHEID TOT AFSTUDEREN IN EEN 

WISKUNDIG UITDAGENDE LOGISTIEKE OMGEVING. 
 

   
   
 GENEREREN VAN TOOLS EN MODELLEN VOOR OPTIMALISATIE VAN 

EEN SYNCHROMODAAL SYSTEEM ONDER ONZEKERHEID 
 

   
   
 EERSTE IMPLEMENTATIE VAN EEN ROBUUST OPTIMALISATIE 

MODEL VOOR SYNCHROMODALE LOGISTIEK 
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SYNCHOMODAL SCHEDULE GENERATOR 

 

Gegeven de vraagmatrix tussen verschillende locaties in ee  
synchromodaal netwerk en de onzekerheid in 
transportatietijden, maakt deze tool een repeterend schedu  
die voldoet aan een α-betrouwbare bezorging. 
 

 Time table als een schedule. 

 
 
 
ONLINE ASSIGNMENT ENGINE 

 

Implementatie van een online optimalisatie methode, waarb  
binnenkomende orders (greedy) worden toegewezen aan 
vervoersmiddelen uit een schedule (van de vorige tool) en  
systeem geupdated en geoptimaliseerd worden elke keer a  
er nieuwe informatie beschikbaar komt. 
 

 Containers die toegewezen moeten worden. 
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ERVARINGEN  

In de logistieke keten is veel verbetering mogelijk, wat niet altijd wil zeggen dat er innovatie nodig  
Innovatie bij kennispartijen loopt momenteel ver voor op hetgene wat standaard bij logistieke 
dienstverleners is geimplementeerd. Dit kan leiden tot een mismatch in verwachtingen, waarbij in  
niet (altijd) leidt tot verbeteringen in het operationele proces, aangezien daarvoor eerst basic 
voorzieningen in automatisering gerealiseerd moeten worden die niet noodzakelijk onderdeel zijn   
project (of zelfs niet toegestaan gegeven mededinging). 

 

  

  

OPEN INNOVATIE  
De open houding van de partijen is goed verlopen. Lastig is het altijd als de belangrijkste 
automatiseerder van de sector geen incentive heeft om mee te werken, waardoor (IT) innovaties   
de praktijk kunnen worden gebracht. 

 

  

  

DINALOG EN TOPSECTOR LOGISTIEK  
Dit project heeft (beperkt) samengewerkt met andere projecten van TNO binnen dezelfde call. De  
activiteit is mede gefinancierd uit de Toeslag voor Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI's) v   
ministerie van Economische Zaken.  
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TOEKOMSTVISIE 
Het zou goed zijn als de belangrijkste aanbieder van IT 
diensten in de sector methodes en technieken uit dit 
onderzoek zou implementeren. Tot nu toe hebben zij 
geen incentive gezien dit te doen, hoewel dit 
maatschappelijk tot grote voordelen (efficienter 
transport, minder truck-kilometers, minder CO2 
uitstoot) zou leiden. De branche zou hier gezamenlijk in 
moeten optreden. 

 

 

Toekomst 

 
VERVOLGACTIVITEITEN 

Het is van belang dat de sector in zijn geheel, samen met de IT-leveranciers het basisniveau van planning 
en forecasting naar een hoger niveau tillen. Van daaruit kan de echte innovatie plaatsvinden. 

 

VOOR INNOVATIE IN DE LOGISTIEK IS SAMENWERKING IN DE 
KETEN CRUCIAAL, ZOWEL HORIZONTAAL ALS VERTIKAAL. 

FRANK PHILLIPSON 
HOOFDONDERZOEKER 
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PROJECT PARTNERS 
Eventueel: introductie van het consortium met omschrijving ketenpartners. Hieronder per partner de 
naam, omschrijving, en logo van de partners toevoegen, met onderscheid naar privaat en publiek. 
 

 

PUBLIEKE PARTNERS 
TNO  
TNO verbindt mensen en kennis om innovaties te 
creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en het 
welzijn van de samenleving duurzaam versterken. 
  

 
 
  

PRIVATE PARTNERS  
CTT  
CTT Hengelo is een uiterst moderne inlandterminal in 
Hengelo, met nog twee eigen op- en overslagterminals in 
Rotterdam en Almelo. Als professioneel logistiek partner 
bieden wij alle voordelen van synchromodaal transport. 
Met mogelijkheden over water, spoor en weg kunnen wij 
flexibel combineren. 
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