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ERRATA 

Op bladzijde 31 bovenaan staat: 
" ... welke in hoofdstuk 6 verder uitgewerkt warden en waarom." 
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"Dit wordt beschreven bij bet scheiden van activiteiten in paragraaf 6.1" 
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Voorwoord 

Voorwoord 

De studie technische bedrijfskunde aan de Technische Universiteit Eindhoven wordt 
afgerond met een afstudeerstage. Dit rapport is het resultaat van mijn afstudeerstage, 
die plaats vond van september 1997 tot april 1998 bij Bloemenveiling Holland in 
Naaldwijk. 

Op deze plaats wil ik een aantal mensen bedanken voor hun ondersteuning. Ten eerste 
mijn bedrijfsbegeleider, R. de Vries, waarbij ik altijd terecht kon met vragen. Ten 
tweede mijn begeleiders vanuit de Technische Universiteit, namelijk de eerste 
begeleider, dhr van Winkel en de tweede begeleider, dhr Fortuin, die mij met een 
aantal kritische opmerkingen vaak weer op het rechte pad hebben gezet. Verder wil ik 
alle mensen in mijn omgeving bedanken die kritisch naar dit rapport hebben gekeken, 
zodat dit het uiteindelijke resultaat is geworden. 



Abstract 

Abstract 

Dit rapport bevat een aantal oplossingsrichtingen om de wachttijden voor aanvoerders 
van bloemen en planten op de veiling te verminderen. Hierbij is gezocht naar 
oplossingen waarbij de wachttijden binnen een aantal gestelde normen blijven. 
Daamaast is gekeken naar de kosten die met deze oplossingen gepaard gaan. 
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Samenvatting 

Samenvatting 

De aanvoer van bloemen en planten komt centraal binnen in een ruimte die het 
verladingscentrum genoemd is. Hiervandaan worden de producten weggehaald en na 
een aantal sorteerslagen op een van tevoren vastgestelde plaats neergezet, die 
afhankelijk is van de veilvolgorde. Het verladingscentrum beschikt over een beperkt 
aantal docks, waar de vrachtwagens van de aanvoerders aan kunnen staan. 
Voornamelijk tussen 11.00 en 14.00 uur ontstaan files, doordat geen docks meer vrij 
zijn. In deze uren zijn niet alle docks beschikbaar voor aanvoerders, omdat een 
gedeelte gebruikt wordt voor het laden van producten door kopers. 
Het probleem is ontstaan doordat het aantal vrachtwagens dat per tijdseenheid 
aankomt steeds groter wordt. Daarbij komt dat de aanvoerders steeds meer activiteiten 
aan het dock uitvoeren en dus steeds meer tijd nodig hebben. 

Er kunnen drie hoofdactiviteiten onderscheiden worden die aanvoerders aan de docks 
uitvoeren: 
• het lossen van bloemen en/of planten; 
• het halen ofbrengen van fust en/of lege rolcontainers; 
• het uitvoeren van intern transport: 

* boxleveringen (het afleveren van producten bij een koper door de chauffeur, 
terwijl de vrachtwagen aan een dock staat); 

* koperstransporten (het ophalen van producten bij een koper door de chauffeur, 
terwijl de vrachtwagen aan een dock staat); 

* cross-docking ( het afleveren van producten bij een ander dock door de 
chauffeur, terwijl de vrachtwagen aan een dock staat). 

De meeste aanvoerders voeren een combinatie van deze activiteiten uit. 

De dockcapaciteit blijkt het knelpunt te zijn bij de aanvoer. De bezettingsgraad van de 
docks is zodanig hoog, dat een kleine stijging in het aantal aankomsten per 
tijdseenheid grote gevolgen kan hebben voor de gemiddelde wachttijd. De 
oplossingen zijn gericht op het zo efficient mogelijk gebruiken van de docks. De tijd 
dat een vrachtwagen aan een dock staat, terwijl er niet gelost of geladen wordt, moet 
dus zo kort mogelijk gehouden worden. Er zijn drie activiteiten waar tijdwinst aan de 
docks te behalen is: 

verdichtingsactiviteiten door kopers: kopers laden niet alleen hun producten bij de 
docks, maar voeren ook allerlei activiteiten uit om de producten winkelklaar te 
maken of om meer producten in de vrachtwagen kwijt te kunnen. Voor deze 
activiteiten voldoet ook een ruimte zonder dock; 
het halen van fust en lege rolcontainers door aanvoerders: de tijdwinst die dit 
oplevert is niet groot, maar de groep waarop dit toegepast kan worden is groot; 
het uitvoeren van intern transport door aanvoerders: de tijdwinst die dit kan 
opleveren is groot, de groep waarop dit toegepast kan worden is echter klein. 
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Samenvatting 

De mogelijkheden die onderzocht zijn, zijn het apart uitvoeren van een of beide 
bovenstaande activiteiten. Dit heeft tot gevolg dat aanvoerders die een combinatie van 
activiteiten uitvoeren twee keer aan moeten docken. De tweede mogelijkheid is dat de 
veiling een afleverservice voor fust en lege rolcontainers en/of een transportservice 
voor het inteme transport aanbiedt. Het verplaatsen van verdichtingsactiviteiten door 
kopers wordt ook onderzocht. De mogelijkheden hiervoor zijn beperkt, doordat er op 
het hele veilingterrein een gebrek aan ruimte is. 

Geconcludeerd kan worden dat kopers tussen 11.00 en 14.00 uur met een aantal docks 
minder toekunnen door een herinrichting van ruimte elders in de veiling. Dit is echter 
een eenrnalige mogelijkheid om meer docks ter beschikking van de aanvoerders te 
krijgen. Het reduceren van de tijd die besteed wordt aan het halen van fust en lege 
rolcontainers levert op het moment de meeste tijdwinst op. Te verwachten is echter dat 
er een grote groei plaats gaat vinden in het inteme transport, zodat hier over een aantal 
jaren ook tijdwinst te behalen is. lk beveel dan ook aan om op de korte termijn de 
dockcapaciteit voor de aanvoer uit te breiden door in het kopersgebied een 
herinrichting uit te voeren. Dit geeft tijdelijk wat 'ademruimte'. Ondertussen kan 
gestart worden met een afleverservice voor fust en lege rolcontainers en, als blijkt dat 
de toekomstverwachtingen uitkomen, kan dit uitgebreid worden met een 
transportservice voor het inteme transport. 
Integraal bekeken, dus naar de veiling en naar de aanvoerders, is de beste manier om 
aanvoerders de keuze te laten of ze geld willen besteden, door gebruik te maken van 
een aflever- en transportservice van de veiling, of tijd te besteden door een tweede 
keer aan te docken om daar fust en lege rolcontainers te halen of intern transport uit te 
voeren. 
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Verklarende woordenlijst en ajkortingen 

Verklarende woordenlijst en afkortingen 

# 
A&P 
Aanlanding 
BB 
BDO 
Boxlevering 

BVH 
Cross-docking 

DAS 
DC 
Deense Container 

Dockverb lij ftij d 
Fase G/H 

FIFO 
Fust 

Gvv 
Inpandig 
Interveilingverkeer 
KnB 
KOA 
Koperstransport 

pp 

SB 
Sleutelaar 

Slotplaat 
SPT 
Stapelwagen 

Uitpandig 
V&T 
VcB 
VcN 

Aantal 
Aanvoerverwerking en Plantendistributie 
Het aan een dock gaan staan van een vrachtwagen 
Bemiddelingsbureau 
Buiten Distributie Om 
Intern transport van een rolcontainer van een dock in het 
verladingscentrum naar een box in de veiling 
Bloemenveiling Holland 
Intern transport van een rolcontainer van het ene dock naar het 
andere dock in het verladingscentrum 
Distributie en Afleveren Snijbloemen 
Deense Container 
Rolcontainer waarop producten vervoerd worden die verhandeld 
worden via het bemiddelingsbureau 
De tijd dat een vrachtwagen aan een dock staat 
Het verladingscentrum, de plaats waar de uitpandige aanvoer 
centraal binnen komt 
First In First Out 
Door de veiling voorgeschreven verpakkingsmateriaal voor 
snijbloemen en potplanten dat voor een- of meermalig gebruik 
geschikt is 
Groepsvervoer 
Met behulp van een laadklep 
Transport tussen veilingen 
Koper-niet-Boxhouder 
Kopen Op Afstand 
Intern transport van een rolcontainer van een box in de veiling 
naar een dock in het verladingscentrum 
Potplanten 
Snijbloemen 
Veilingmedewerker die verantwoordelijk is voor het 
verwijderen van slotplaten van stapelwagens die op het terrein 
aankomen en voor de controle op de aanwezigheid van 
slotplaten op stapelwagens buiten het veilingterrein 
Zichtbaar bewijs dat een stapelwagen gehuurd is 
Shortest Processing Time first 
Standaard rolcontainer waarop producten aangevoerd moeten 
worden die voor de klok geveild worden 
Met behulp van een dock 
V erpakking en Transport 
Veilcentrum Bleiswijk 
Veilcentrum Naaldwijk 
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1 Inleiding 

1 lnleiding 

De uitpandinge aanvoer (via docks) van bloemen en planten op de veiling vindt 
centraal in een ruimte, het verladingscentrum, plaats. De laatste jaren is het volume 
van de aanvoer toegenomen en voeren aanvoerders meer activiteiten terwijl hun 
vrachtwagen aan het dock staat. Als gevolg van deze veranderingen zijn de 
wachttijden voor aanvoerders langer geworden. 

In dit afstudeerrapport is bekeken waar de wachttijden voor aanvoerders door 
veroorzaakt worden en zijn een aantal mogelijke oplossingsscenario's aangedragen 
om deze wachttijden te verkorten. Ook is een inschatting gemaakt van investeringen 
die gedaan moeten warden en extra exploitatiekosten die de scenario's met zich 
meebrengen. 

Alvorens op het probleeem in te gaan, wordt de veiling in hoofdstuk 2 algemeen 
beschreven. In hoofdstuk 3 wordt de probleemformulering omschreven, met daaruit 
voortvloeiend de formulering van mijn opdracht en de doelstelling van mijn 
onderzoek. De uitwerking van de opdracht begint in hoofdstuk 4 met een 
inventarisatie van de activiteiten die in het verladingscentrum uitgevoerd warden. 
Tevens warden in dit hoofdstuk de verwachtingen voor het volume van deze 
activiteiten in de komende jaren aangegeven. In hoofdstuk 5 wordt, aan de hand van 
de factoren die de wachttijden be'invloeden, gekeken wat de oorzaken zijn van de 
wachtrij. Dit hoofstuk wordt afgesloten met een opsomming van de knelpunten. Voor 
deze knelpunten worden in hoofdstuk 6 een aantal algemene oplossingsrichtingen 
aangegeven. In hoofdstuk 7 worden de naar mijn mening meest kansrijke 
oplossingsrichtingen uitgewerkt. Tenslotte worden in hoofdstuk 8 conclusies 
getrokken en geef ik mijn aanbeveling over de te nemen vervolgstappen. 
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2 Algemeen 

2 Algemeen 

2. 1 De sierteeltketen 

De veiling maakt onderdeel uit van de sierteeltketen die begint bij de kweker en 
eindigt bij de consument. De sierteeltproducten (snijbloemen en potplanten) worden 
naar de veiling gebracht. De kwekers voeren het transport zelf uit of ze besteden het 
uit aan een groepsvervoerder. Dit is een professionele vervoerder waarmee afspraken 
zijn gemaakt voor het transport tussen kweker en veiling. Op de veiling worden de 
producten gesorteerd, tijdelijk opgeslagen en verkocht aan groothandelaren. Driekwart 
is bestemd voor de export. 42% van deze export gaat naar Duitsland, 14% naar 
Frankrijk en 10% naar Engeland. 

kweker 

groeps
vervoerder 

veiling 

Figuur 2.1 : Sierteeltketen 

r groothandel 

2.2 Bloemenveiling Holland (BVH) 

2.2.1 De organisatie 

detailhandel consument 

Bloemenveiling Holland is in 1992 ontstaan uit een fusie van de Bloemenveiling 
Westland (Naaldwijk) en de Bloemenveiling Berke! (Bleiswijk). Het is een cooperatie 
met ongeveer 4.300 leden, waarbij geveild wordt in Veilcentrum Naaldwijk (V cN) en 
Veilcentrum Bleiswijk (V cB). De gemiddelde omzet per veildag in 1997 bedroeg 
ruim 6 miljoen gulden met piekdagen boven de 12 miljoen gulden. 
De doelstelling van de BVH is het realiseren van een optimale marktplaats, waarbij 
vraag en aanbod zo goed mogelijk op elkaar zijn afgestemd, zodanig dat voor de leden 
een zo hoog mogelijke prijs wordt verkregen. 
De producten die BVH veilt kunnen onderverdeeld worden in snijbloemen en 
potplanten met eenjaaromzet van respectievelijk 1,48 miljard en 715 miljoen gulden. 
Voor het organogram van de bloemenveiling verwijs ik naar bijlage A. Hier is te zien 
dat de cooperatie bestaat uit zeven units en vijf ondersteunende afdelingen. 
De organisatiestructuur van de unit logistiek is in figuur 2.2 weergegeven. 



2 Algemeen 

Unitmanager Logisliek 

Secretariaat Projectbureau Logisliek 

Aanvoerverwerking & 
Plantendistributie (A&P) 

Distributie en Afleveren 
Snijbloemen (DAS) 

Verpakking & Transport 
(V&T) 

Aanvoerverwerking Afdelingskantoor SB Fust en DC Services 

Veilvoorbereiding Distributie SB & Transport Transportmiddelen 

Correctiekantoor PP Correctiekanloor SB Verpakkingscentrum 

~"-"-

Distributie planten Flexgroep 

BB Distributie Kopersgebied Afleveren SB 

Figuur 2.2: Organogram unit logistiek 

De drie hoofdafdelingen geven de logistieke hoofdtaken van de veiling weer, namelijk 
aanvoerverwerking, distributie en het ter beschikking stellen van verpakkings- en 
transportmateriaal. Het verpakkingsmateriaal bestaat uit diverse soorten fust. 
Snijbloemenfust bestaat uit emmers of dozen waarin bloemen vervoerd worden. 
Potplantenfust bestaat uit trays of dozen waarin potten gezet kunnen worden. 
Transportmaterialen zijn rolcontainers waarop het fust vervoerd moet worden. Er zijn 
twee soorten rolcontainers: stapelwagens en Deense Containers (DC). Producten die 
voor de klok geveild worden moeten verplicht op stapelwagens aangeleverd worden. 
Producten die op een andere manier verhandeld worden mogen ook op DC's 
aangevoerd worden. 

Florpartners 
Dit is een aparte ondememing binnen Bloemenveiling Holland die commerciele 
diensten aanbiedt aan kwekers en afnemers van sierteeltproducten. Florpartners BV 
werd in 1996 opgericht om beter te kunnen inspelen op de wensen van de klanten. Ze 
levert diensten zoals advisering en conceptontwikkeling en stelt faciliteiten 
beschikbaar voor de ontwikkeling van nieuwe marketingconcepten. Zo ondersteunt 
het kwekers die willen samenwerken in een zogenaamde telersvereniging om op die 
manier ook grote klanten te kunnen beleveren. Het gaat daarbij om specifieke 
producten of productpakketten. Maatwerk dus. Die telersverenigingen doen dat in 
nauwe samenwerking met Bloemenveiling Holland. 
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2 Algemeen 

2.2.2 Het primaire proces 

Er zijn twee manieren waarop de producten op de veiling tussen kweker en koper van 
eigenaar kunnen wisselen: via de veilingklok of door verkoop via het 
Bemiddelingsbureau (BB). De activiteiten die hiermee gepaard gaan, zijn in de vorm 
van een stroomschema aangegeven in figuur 2.3. 

klokaanvoer 
sni'bloemen 

sorteren j 
-·~ 

keuren 

distributie 

kwekers 

klokaanvoer ] 
otplanten 

keuren j 

sorteren 

distributie 

kopers 

aanvoer 
BB 

sorteren 

distributie 

Figuur 2.3: Fysieke stromen (Th. de Nooij, 1996) 

Klokstrome11 
Sinds de oprichting van de veiling in 1923 wordt de klok al gebruikt als instrument 
voor de verkoop van bloemen en planten. Het fysieke traject dat deze producten 
doorlopen, bestaat uit de volgende deelprocessen: 
- het aanvoerproces; 
- het veilproces; 
- het distributieproces. 
De aanvoer van snijbloemen en potplanten wordt uitpandig (via docks) of inpandig 
( door met de auto het veilinggebouw in te rijden) gelost. Hiema worden de producten 
via een aantal sorteerslagen in de koelcel respectievelijk neerzethal potplanten 
geplaatst. 
Voor het veilproces zijn vier afmijnzalen en tien veilingklokken beschikbaar. Het 
veilen gebeurt bij afslag. Vanuit de koelcel worden de stapelwagens op een 
transportbaan geduwd die langs de klok leidt. Een van de veilingklokken is 
beschikbaar voor het beeldveilen. Hierbij komt het product niet fysiek voor de klok, 
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2 Algemeen 

maar wordt geveild aan de hand van een afbeelding en gegevens over afineting en 
kwaliteit. 
De transportbaan komt uit in de distributiehal waar het distributieproces begint. Dit 
proces bestaat uit het verzamelen van de gekochte producten per kopersnummer en het 
afleveren bij de koperslocaties. Er kan onderscheid gemaakt worden tussen kopers die 
een vaste ruimte op het veilingterrein gehuurd hebben (boxhouders) en kopers die bij 
aankomst een locatie toegewezen krijgen (Kopers-niet-Boxhouders ofKnB's). Voor 
de tweede categorie wordt ruimte gebruikt die op een ander moment van de dag voor 
het logistieke proces in gebruik is. Wanneer de kopers hun producten ontvangen 
hebben, worden hier allerlei bewerkingen op uitgevoerd, zoals het verdichten om een 
betere beladingsgraad voor de vrachtwagen te realiseren, het overladen van de 
producten op eigen rolcontainers of het maken van boeketten. 

Bemiddelingsbureau 
Ongeveer vijfentwintig jaar geleden is een tweede verkoopinstrument ontstaan: het 
bemiddelingsbureau. Het bemiddelt, zoals de naam al zegt, tussen kweker en koper. 
De fysieke distributie naar de koper kan op twee manieren plaatsvinden. De eerste 
manier is dat het product bij aankomst op de veiling door de distributie-afdeling van 
het bemiddelingsbureau verzameld en afgeleverd wordt. Hiervoor is een bestel- en 
afleverschema afgesproken, waarbij de doorlooptijd van het product vanaf de 
aankomst op de veiling tot de aflevering bij de koper tijdens de werktijden van BB
distributie maximaal twee uur bedraagt. De tweede manier wordt BDO (Buiten de 
Distributie Om) genoemd. Hierbij wordt de distributie door de aanvoerder (kweker of 
groepsvervoerder) zelf gedaan en gaat alleen de commerciele afhandeling via het 
bemiddelingsbureau. 

2.3 Het aanvoerproces 

De aanvoer vindt plaats van 10.00 uur 's ochtends tot 4.00 uur 's nachts. Er zijn een 
aantal tijdvensters aangegeven waarbinnen de aanvoer kan plaatsvinden (zie bijlage B), 
afhankelijk van: 
- het soort product (snijbloemen of potplanten); 
- het soort aanvoerder (kweker of groepsvervoerder); 
- de manier van aanvoeren (inpandig of uitpandig). 

13 



2.3.1 Uitpandig 

aircofleur Ill 

distributiehal snijbloemen 

eel 5 

distributiehal potplanten 

neerzethal 
potplanten 

Caanvoerhal 
snijbloemen 

I 

aanvoerhal 
potplanten 

Figuur 2.4: Plattegrond van het verladingscentrum, de aanvoerhallen, de 
neerzetgebieden en de distributiehallen (Th. de Nooij, 1996) 

2 Algemeen 

Producten kunnen uitpandig gelost worden door groepsvervoerders ofkwekers met 
een eigen vrachtwagen. Hiervoor zijn de docks van het verladingscentrum West 6 en 
Zuid 1 (respectievelijk fase G en fase H) beschikbaar. Een aanvoerder die uitpandig 
komt lossen doorloopt globaal het volgende proces: 

Docktoewijzing 
Een aanvoerder komt bij aankomst op het terrein voor een slagboom met een praatpaal 
te staan, waar hij zich meldt. Afhankelijk van het soort product dat hij vervoert, wordt 
er een dock toegewezen. Potplanten worden zo dicht mogelijk bij de aanvoerhal 
potplanten gelost en snijbloemen zo dicht mogelijk bij de koelcellen. 

Aandocken en /assen 
De chauffeur dockt aan en lost de producten door stapelwagens ofDeense Containers 
(DC) uit de vrachtwagen te trekken en aan elkaar te koppelen tot een sleep. DC's 
mogen alleen gebruikt worden voor BB-handel. 
Achter elk dock zijn drie parallelle banen beschikbaar. Twee banen zijn voorzien van 
een goot en dienen voor de geloste producten. De producten worden door de 
aanvoerder gesorteerd op bloeiend en groen bij potplanten en op 2 ° - en 8 ° -producten 
in het geval van snijbloemen. Bij een gecombineerde vracht wordt de ene goot 
gebruikt voor potplanten en de andere voor snijbloemen. 

Slotplaten verwijderen 
Als de stapelwagens gelost zijn, komt een sleutelaar de slotplaten verwijderen. Een 
slotplaat is een plaat die op de stapelwagen geklikt wordt. Het is een zichtbaar bewijs 
dat de stapelwagen gehuurd is en dus buiten de veiling vervoerd mag worden. 

Terugladen van leeg verpakkings- en transportmateriaa/ 
De derde baan is bestemd voor retourvracht, zoals lege rolcontainers en fust, die uit de 
daarvoor bestemde depots gehaald worden. De chauffeurs zetten slotplaten op lege 
stapelwagens, laden de retourvracht in en vertrekken. 
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2 Algemeen 

Na het lossen doorlopen de producten het volgende proces: 

Transport naar de neerzetbuffer 
De afdeling Aanvoerverwerking zorgt voor de ontvangstregistratie door middel van 
het scannen van de aanvoerbrieven op de rolcontainers. Hiema worden de slepen van 
circa twaalf rolcontainers gemaakt en naar de neerzetbuffers in de aanvoerhallen 
getrokken. Deze buffers dienen om het dock zo snel mogelijk leeg te maken voor de 
volgende aanvoerder. 

Sorteren naar productgroep 
Snijbloemen worden vanuit de neerzetbuffer gesorteerd naar hoofdgroepen door 
middel van de techniek 'uitslingeren' (zie figuur 2.5). Hierbij wordt een 
gecombineerde sleep uit de neerzetbuffer aangekoppeld en de achterste iedere keer in 
de juiste rij losgekoppeld. De zo ontstane slepen worden naar de koelcel gesleept, 
waar de laatste sorteerslag naar veilgroep plaatsvindt. De keuring van snijbloemen 
vindt plaats in de koelcel vlak voor de klokken beginnen te draaien. 
Potplanten worden in de neerzetbuffer eerst gekeurd en daama naar de potplantenhal 
gesleept, waar ze op veilgroep gesorteerd worden. 

r ... 

□ • ·~ ■ 

8 □ 
◄ oV 88□ o . □ 

□□□ □□□ □□□ 
□□□ □□□ □□□ 
Figuur 2.5: Uitslingeren (Th. de Nooij, 1996) 

2.3.2 Inpandig 

Kwekers die niet beschikken over een grote vrachtwagen en die geen gebruik maken 
van een groepsvervoerder, brengen de producten zelf naar de veiling met een 
aanhanger of kleine vrachtwagen. De kweker rijdt de veiling binnen en laadt zijn 
producten uit. Hij zet de stapelwagens neer in de rij van het betreffende productsoort. 
Vervolgens haalt hij leeg fust en stapelwagens op en vertrekt weer. De kweker moet 
hier ook wachten op een sleutelaar om de slotplaten te laten verwijderen. 
Aanvoerverwerking scant de producten en brengt ze naar de koelcel of neerzethal 
potplanten. 
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3 Opdrachtformulering 

3 Opdrachtformulering 

3. 1 Vraagstelling 

De laatste jaren hebben zich twee ontwikkelingen voorgedaan bij de uitpandige 
aanvoer in het verladingscentrum: 
• het volume van de bestaande stromen (klok en bemiddelingsbureau), die zowel 

commercieel als logistiek via de veiling lopen, is groter geworden; 
• er zijn stromen en activiteiten bijgekomen die via een andere manier tot stand 

komen, maar die fysiek wel via het verladingscentrum gaan. 

De inteme processen zijn niet met deze ontwikkelingen meegegroeid, waardoor 
globaal twee problemen ontstaan zijn: 
• enerzijds is de huidige capaciteit in combinatie met de huidige manier van werken 

niet meer toereikend om de producten snel in de ruimte met ideale omstandigheden 
te krijgen; 

• anderzijds ontstaan lange wachttijden voor de aan- en afvoerders doordat er geen 
docks beschikbaar zijn. 

Het gevolg hiervan is dat de functie van het verladingscentrum, namelijk de 
verwerking van de aanvoer voor de leden, in het geding komt. 

De algemene vraagstelling die ontstaat is: 

Wat moeten we doen om de functie van het verladingscentrum nu en in de toekomst te 
kunnen blijven vervullen? 

Hieruit komt de volgende opdrachtformulering: 

Jnventariseer alle vervoersstromen en activiteiten in het verladingscentrum, maak een 
kwantitatieve analyse voor de verwachtingen voor de toekomst en formuleer 
scenario's voor de beheersing van deze stromen en activiteiten op de middellange en · 
lange termijn. 
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3 Opdrachtformulering 

3.2 Doelstelling 

Om de situatie in het verladingscentrum te onderzoeken is door de unit logistiek vand 
e veiling een projectgroep opgericht. De doelstelling van het onderzoek is het 
aanvoer- en verwerkingsproces van het verladingscentrum te beheersen, zodanig dat: 
• de beschikbare ruimte optimaal benut wordt; 
• de inteme processen aansluiten op een veranderende markt; 
• voldaan wordt aan de normen en criteria voor: 

• wachttijden voor het aandocken voor aanvoerders; 
• wachttijden tijdens de aandocktijd; 
• wachttijden voor kopersafvoer; 

• de integrale logistieke kosten voor de te leveren dienstverlening voor de veiling en 
de aanvoerders acceptabel zijn. 

De doelstelling van mijn onderzoek is een onderdeel hiervan en kan geformuleerd 
worden als: 

Het aandragen van oplossingsrichtingen om de fysieke stromen en activiteiten, die in 
het verladingscentrum plaatsvinden, te kunnen beheersen, zodanig dat de 
dienstverlening en de hiermee samenhangende kosten voor de veiling, de aanvoerders 
en de kopers acceptabel zijn. 

3.3 Afbakening 

Bij het inventariseren van de vervoersstromen en activiteiten beperk ik me tot het 
verladingscentrum (zie figuur 3.1). Hieronder vallen de docks, de fustdependance, het 
depot voor Deense Containers, de stapelwagenbuffer en de infrastructuur voor de 
docks, namelijk de docktoren en de wachtrij voor de slagboom. Dit heeft tot gevolg 
dat de doorlooptijden van de producten vanafhet lossen tot het plaatsen in de ruimte 
met de ideale omstandigheden buiten dit onderzoek vallen. Bij het zoeken naar 
oplossingsrichtingen wordt wel over de grenzen van het verladingscentrum gekeken. 

f ¥ 
fust 

dependance 
Deense 

Containers 

Figuur 3.1: Plattegrond van het verladingscentrum 
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3 Opdrachtformulering 

Het onderzoek is voomamelijk gericht op de uren tussen 10.00 en 14.00 uur. In deze 
uren voeren aanvcierders namelijk veel verschillende activiteiten uit, terwijl ook een 
deel van de dockcapaciteit in gebruik is door kopers. 
's Avonds bestaat de aanvoer voomamelijk uit reguliere aanvoer voor de klok. Als er 
wachtrijen optreden komt dit door het grote aanvoervolume. Dit is een probleem van 
een ander soort, waamaar in dit onderzoek niet gekeken wordt. Wel moet in het 
achterhoofd gehouden worden welk effect een bepaalde maatregel heeft op de situatie 
in de avonduren. 

Bij de oplossingsrichtingen is voomamelijk gekeken naar de effecten op basis van de 
wachtrijtheorie en de kosten die ermee gepaard gaan. 

Normwachttijd 
Voor de gemiddelde wachttijd van de aanvoerders geldt dat deze hoogstens 10 
minuten mag bedragen. Daarbij komt dat minstens 95% van de aanvoerders binnen 30 
minuten na aankomst in de wachtrij moet kunnen aandocken. Deze norm wordt 
berekend over de uren tussen 10.00 en 14.00 uur. Een benadering van de verdeling 
van de wachttijden kan gegeven worden met behulp van de negatief exponentiele 
verdeling. Dit betekent dat als de gemiddelde wachttijd 10 minuten is, 5% van de 
aanvoerders langer dan 30 minuten wacht. 

Koste11 
Met de kosten wordt bedoeld het saldo van de kosten. Dit houdt in dat kosten die 
doorberekend worden aan aanvoerders, in mindering gebracht worden op de totaal 
door de veiling gemaakte kosten. De kosten bestaan uit investeringen, 
exploitatiekosten en gemiste opbrengsten. Deze worden uitgedrukt in guldens. 
Aangenomen kan worden dat ruimte die niet voor logistieke doeleinden gebruikt 
wordt, verhuurd kan worden. Hierdoor worden ruimtekosten uitgedrukt in gemiste 
huuropbrengsten. 

Verdere aa11dachtspu11te11 
• De doorlooptijden van bloemen vanaf het lossen tot het plaatsen in de koelcel 

moeten volgens de normen van de veiling zijn. Hierdoor kan de afstand van het 
aanvoerpunt naar de koelcel niet te lang zijn; 

• de gekozen oplossing moet acceptabel zijn voor de klanten (kopers, kwekers en 
groepsvervoerders ); 

• de dienstverlening moet zodanig zijn dat voor de activiteiten die nu in het 
verladingscentrum uitgevoerd worden ook in de toekomst gelegenheid is; 

• het principe van 'kostenmaker is kostendrager' is door heel de veiling een 
aandachtspunt. Ook bij de aanvoer moet dit het geval zijn; 

• de termijn waarbinnen de oplossing te realiseren is; 
• de termijn waarop de oplossingsrichting binnen de normen blijft, gezien de 

toekomstverwachtingen; 
• het effect van de maatregel op de avondpiek. 
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4 lnventarisatie en toekomstverwachtingen 

In dit hoofdstuk wordt het huidige proces aan de hand van de stromen en activiteiten 
binnen het verladingscentrum beschreven. Het verladingscentrum is een ruimte binnen 
veilcentrum Naaldwijk (door veilingmedewerkers fase Gen fase H genoemd), die 
oorspronkelijk bedoeld was voor de verwerking van de uitpandige aanvoer van de 
leden van de veiling. Circa 80% van de aanvoer komt hier via docks binnen. De 
overige 20% wordt inpandig gelost en wordt verder buiten beschouwing gelaten. 
Het resultaat van de inventarisatie in de eerste fase is een opsomming van de 
vervoersstromen en activiteiten die zich in het verladingscentrum afspelen, het 
kwantificeren hiervan en de structuur van de stromen als functie van de tijd. De 
verwachtingen voor de toekomst bestaan uit de nieuwe ontwikkelingen die verwacht 
worden en de verwachtingen voor het volume en de samenstelling van de stromen in 
de toekomst. In bijlage C is aangegeven welke gegevens voor de inventarisatie 
gebruikt zijn. 

4. 1 lnventarisatie 

4.1.1 Stromen in bet verladingscentrum 

De stromen die door het verladingscentrum gaan, kunnen globaal onderscheiden 
worden in stromen die door de docks gaan en stromen die niet door de docks gaan. 
Een verdere onderverdeling resulteert in zes clusters, waarvan er vier via de docks 
gaan en twee niet. 

L Strome11 die door de docks gaa11 

A. Reguliere stroom 

Dit is de meest voorkomende stroom en bestaat uit het aanvoeren van producten voor 
de klok of BB en het eventueel terugladen van lege stapelwagens, fust en/ofDC's. 
De activiteiten die met deze stroom gepaard gaan zijn: 
lossen; sorteren; slotplaten verwijderen; stapelwagens, fust en/of DC's halen; 
slotplaten aanbrengen; laden. Ondertussen zorgen dockrijders van de veiling voor de 
ontvangstregistratie middels scannen en afvoeren van de geloste producten naar hun 
bestemming. 

B. Intern transport 

Onder intern transport wordt hier verstaan het transporteren van rolcontainers binnen 
de veiling door chauffeurs waarvan de wagens op dat moment aangedockt staan bij het 
verladingscentrum. Hieronder vallen activiteiten als cross-docking, boxleveringen en 
koperstransporten. 
Cross-docking is het rechtstreeks verplaatsen van producten van het ene naar het 
andere dock. Hiervoor moeten beide aanvoerders aangedockt zijn. Een van de 
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oorzaken van het ontstaan van cross-docking is de versoepeling van het beleid van de 
veilingen om ook aanvoer van leden van andere veilingen te accepteren. Hierdoor 
ontstaan interveilingtransporten. Om volle vrachtwagens te krijgen, vindt in het 
verladingscentrum overslag en cross-docking plaats. 
Onder boxleveri11ge11 wordt verstaan het transporteren van producten van het 
verladingscentrum naar een plaats buiten het verladingscentrum (vaak een kopersbox). 
Gedurende de tijd dat de chauffeur hiermee bezig is, blijft zijn vrachtwagen aan het 
dock staan. Het ontstaan van boxleveringen heeft verschillende oorzaken. De kosten 
voor de logistieke verwerking door BB vervallen als aanvoerders de producten fysiek 
niet meer via BB-distributie laten lopen, maar zelf in de kopersbox afleveren. Alleen 
de commerciele afwikkeling gaat via het bemiddelingsbureau. Een andere oorzaak is 
dat kopers die op V cN gevestigd zijn ook bij andere veilingen inkopen. De 
transporteurs verzorgen dan het transport tot in de box van de koper in Naaldwijk. 
Koperstra11sporte11 zijn het omgekeerde van boxleveringen. Hierbij vindt intern 
transport plaats van een locatie buiten het verladingscentrum naar een dock in het 
verladingscentrum. Ook hier staat de vrachtwagen tijdens deze activiteit aan het dock. 
Koperstransporten zijn ontstaan doordat kopers die niet op V cN gevestigd zijn hun 
product elders afgeleverd willen hebben. Meestal laten ze dit transport over aan 
professionele vervoerders, die de producten in de veiling ophalen en in het 
verladingscentrum laden. Koperstransporten kunnen ook ontstaan door 
handelskwekerijen die naast het aanvoeren van hun eigen producten, inkoop mee terug 
nemen om een groter assortiment te krijgen. 

C. Aan- en afvoer leeg verpakkings- en transportmateriaal 

Hieronder vallen de aan- en afvoer van lege stapelwagens, fust en/of DC's. 
De activiteiten die hierbij horen zijn lossen/laden en het naar/van de daarvoor 
bestemde ruimte brengen/halen. 

D. Kopers-niet-Boxhouders (KnB's) en overige handelaren 

KnB's zijn kopers die geen vaste box hebben, maar bij aankomst een locatie 
toegewezen krijgen om hun producten te verwerken. De overige handelaren zijn 
boxhouders die onvoldoende ruimte bij de box hebben, waardoor ze met enkele auto's 
naar fase G uitwijken. Onder overige handelaren worden ook kopers verstaan die op 
V cN inkopen maar de vestiging extern hebben en op fase G de producten komen 
ophalen. 
Tot in de loop van de middag zijn er op fase Gen H 23 docks beschikbaar voor KnB's 
en overige handelaren om te laden. 
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II. Strome11 die 11iet door de docks gaa11 

E. Klokstromen die niet door de docks gaan 

Er zijn klokstromen die niet via de docks van het verladingscentrum binnenkomen. 
Deze stapelwagens worden in het verladingscentrum neergezet, zodat ze gescand 
kunnen worden en het kloktraject kunnen doorlopen. Hierdoor is de ruimte achter een 
of meer docks echter bezet, zodat andere aanvoerders niet op <lat dock kunnen lossen. 
De volgende drie stromen worden hierin onderscheiden: 
- Aanvoer van plantenbakken/boeketten voor de klok ( overveilen); 

producten worden voor de klok of via BB gekocht, waarna er in de kopersbox 
plantenbakken ofboeketten van worden gemaakt. Deze worden vervolgens weer 
voor de klok geveild. 

- Aanvoer van import voor de klok; 
importeurs laten producten via hun eigen box binnenkomen en zetten deze 
vervolgens in het verladingscentrum neer om voor de klok te veilen. 

- Aanvoer via de box van een groepsvervoerder; 
producten voor de klok die via de box van een groepsvervoerder binnen komen, 
worden voor de docks in het verladingscentrum neergezet, zodat ze door 
aanvoerverwerking verwerkt kunnen worden. 

F. Stapelwagenbuffer aanvullen 

Aanvoerders halen lege stapelwagens uit de buffer in het verladingscentrum. 
Aangezien deze beperkt is, moet deze regelmatig aangevuld worden. In de piekperiode 
in de lente worden de meest gevraagde stapelwagens op bestelling bij de docks 
gebracht. Dit heeft echter niet tot doel de dockverblijftijd te reduceren. Dit soort 
stapelwagens is namelijk bedoeld voor planten, maar wordt ook door bloemenkwekers 
meegenomen. Om dit te reguleren worden de stapelwagens door veilingmedewerkers 
bij de docks gebracht. 

In figuur 4.1 worden de stromen die tussen 10.00 en 14.00 uur via de docks gaan 
samengevat weergegeven, samen met het aantal docks dat hiervoor beschikbaar is. 
Voor de docks die beschikbaar zijn voor aanvoerders, is de verhouding aangegeven 
tussen de tijd dat de aanvoerders, die de stromen A, B en C uit paragraaf 4.1.1 
veroorzaken, de docks bezetten. 
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Figuur 4.1: Dockgebruik tussen 10.00 en 14.00 uur in het verladingscentrum 

Omstreeks 15.00 uur zijn de KnB's klaar met laden en kunnen deze docks gebruikt 
worden voor de aanvoer. 

4.1.2 De aanvoerstromen door de docks 

Een van de problemen die in de opdrachtfonnulering is aangegeven, zijn de lange 
wachttijden voor aanvoerders die uitpandig komen lossen. In deze paragraafworden 
de aanvoerstromen die door de docks gaan verder uitgewerkt. 

Piektijden in de aauvoer 
Over het totale jaar gezien verloopt de aanvoer van sierteeltproducten zeer 
onregelmatig. Er zijn drie soorten pieken te onderscheiden, namelijk de seizoenspiek, 
de wekelijkse pieken en de dagelijkse pieken. 
De seizoenspiek is in de lenteperiode en loopt ongeveer vanaf week 18 t/m week 24, 
met daarbinnen een aantal piekdagen als uitschieter. 
Wekelijks gezien is de aanvoer op maandag en donderdag beduidend hoger dan in de 
rest van de week. Op woensdag is de aanvoer zeer laag. 
In figuur 4.2 is aangegeven hoe het aantal aanlandingen van de aanvoerders over de 
dag verdeeld is. Er kan onderscheid gemaakt worden tussen de middag en de avond. 
In de middag zijn 23 docks voor aanvoer beschikbaar. Tussen 11.00 en 14.00 uur is de 
aanvoer hoger dan de rest van de middag. In de avond zijn 46 docks beschikbaar voor 
de aanvoer. Tussen 20.00 en 21.00 uur is de aanvoer het hoogst. Opgemerkt moet 
worden dat in de grafiek het aantal aanlandingen bij de docks zijn aangegeven en niet 
het aantal aankomsten op het terrein. Bij lange wachttijden kan hier een behoorlijk 
verschil in optreden. 
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Figuur 4.2: Aanvoer per uur 

In bij lage D is in procenten de verhouding tussen de aanvoer van stapelwagens 
aangegeven op de verschillende dagen van de week en de verschillende uren van de 
dag. 

De middagpiek 
Het vervolg van het onderzoek is gericht op de middagpiek tussen 10.00 en 14.00 uur. 
In deze uren worden de producten intern snel verwerkt, maar ontstaan er toch lange 
wachttijden voor aanvoerders aan de docks. Uit de voorgaande paragraaf is al 
gebleken dat de aanvoerders in de voormiddag een grote verscheidenheid aan 
activiteiten uitvoeren. 
De gegevens in het vervolg van deze paragraaf zijn allemaal gebaseerd op de aanvoer 
tussen 10.00 en 14.00 uur. In deze uren vindt 20% van het totaal aantal aanlandingen 
plaats en wordt ongeveer 20% van de totaal aan te voeren stapelwagens gebracht. 

In figuur 4.1 is al globaal aangegeven wat de verhouding tussen het dockgebruik van 
de aanvoerders is. In de tabel in bijlage E zijn de activiteiten die aanvoerders 
uitvoeren verder uitgewerkt. De verhouding tussen de stromen is aangegeven als 
percentage van het aantal aandockingen in die tijd. 
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4.2 Toekomstverwachtingen 

Het toekomstbeeld is verkregen door een enquete die gehouden is onder de 
aanvoerders en interviews met diverse partijen binnen en buiten de veiling(zie bijlage 
F). De aanvoer tussen 10.00 en 14.00 uur wordt bepaald aan de hand van de 
verhoudingen in 1995. Hieruit blijkt dat 1 % van de snijbloemen, 24% van de 
potplanten en 56% van BB-distributie aangevoerd wordt tussen 10.00 en 14.00 uur. 
Van het intern transport wordt het grootste gedeelte in deze uren uitgevoerd. 
De berekeningen van de uiteindelijke toename in het aantal aankomsten per uur staan 
in bijlage G. 

4.2.1 Reguliere stroom 

Uit het inventarisatieverslag van de projectgroep, het jaarplan voor 1998 en het 
middellange terrnijn plan van logistiek komen de groeiverwachtingen van het aantal 
stapelwagens voor de klok- en BB-stroom. 

1998 vanaf1999 
Stapelwagens snijbloemen + 1, 1 % + 1,0% 
Stapelwagens potplanten + 5,9% + 3,0% 
BB-distributie + 3,0% + 3,0% 
Aangenomen wordt dat de relatieve toename van het aantal aankomsten op het terrein 
hetzelfde patroon volgt. 

4.2.2 Intern transport 

Onder intern transport wordt verstaan cross-docking, boxleveringen en 
koperstransporten. Uit bovengenoemde enquete blijkt dat het interne transport in de 
toekomst toe blijft nemen. Ze kunnen echter niet aangeven in welke mate. Aan de 
hand van verwachtingen voor de omzet van het zogenoemde Kopen Op Afstand (zie 
hieronder) en van de BDO-leveringen, kan een inschatting gemaakt worden van de 
toename in het aantal aankomsten per uur voor koperstransporten en voor 
boxleveringen. Over de toename in overslag en cross-docking is geen voorspelling te 
doen. 

Koperstra11sporte11 als gevolg va11 Kope11 Op Afsta11d(KOA) 

KOA houdt in dat kopers via een computer met modem op de klok kunnen kopen. Het 
gevolg is dat kopers die gevestigd zijn op V cN ook bij andere veilingen inkopen en 
kopers die gevestigd zijn op andere veilingen ook in Naaldwijk inkopen. Hierdoor 
komt een stroom van interveilingverkeer op gang, die vaak door professionele 
vervoerders uitgevoerd wordt. Verwacht wordt dat de omzet van Kopen Op Afstand in 
Naaldwijk door kopers buiten het veilingterrein de komende twee jaar met 60% per 
jaar groeit en dat de groei daarna stagneert. Deze producten worden als 
koperstransporten via het verladingscentrum vervoerd. 
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Boxleveri11ge11 als gevolg va11 BDO-leveriugen 

Ongeveer 50% van de BB-handel wordt nu BDO verspreid; de verwachting is dat dit 
tot 60% in 1999 toeneemt. Aangenomen kan warden dat van de BDO-handel 1/3 via 
het verladingscentrum gaat. Aangezien eenjaarlijkse groei van 3% verwacht wordt 
voor BB-distributie, groeit de BDO-stroom iets meer dan 3%. 

4.2.3 Aan- en afvoer fust en lege rolcontainers 

Begin 1998 is de sierteeltverpakkingspool voor plastic snijbloemenfust van start 
gegaan. Dit houdt in dat het fust van iedere veiling in Nederland gelijk is en dus ook 
overal opgehaald en ingeleverd kan warden. Het gevolg voor V cN is dat de uitgifte 
toe en de inname af zal nemen. Hierdoor zal er transport plaatsvinden van de diverse 
veilcentra naar V cN. Bij de opzet van de verpakkingspool is berekend dat per dag 
tussen 8.00 en 18.00 uur circa 30 vrachtwagens meer aandocken. Dit betekent dat 
tussen 10.00 en 14.00 uur 3 vrachtwagens per uur meer aankomen. 

4.2.4 Samengevat 

De kwantitatieve toekomstverwachtingen die hier beschreven zijn, zijn niet compleet. 
Zo is niet bekend hoeveel het cross-docking gaat toenemen. Ook de toename in 
boxleveringen als gevolg van Kopen Op Afstand van kopers, die gevestigd zijn in 
V cN en kopen op andere veilingen, is niet bekend. De getallen in de volgende tabel 
zijn dan ook minimale stijgingen in het aantal aankomsten per uur in de middagpiek. 
Deze getallen warden echter gebruikt om verschillende oplossingsrichtingen met 
elkaar te vergelijken en zijn als zodanig toch bruikbaar. 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Regulier 32 +1 +1 +1 +1 +2 
Intern transport 5 +1 +3 +0 +1 +0 
Fust en lege wagens 8 +3 +0 +0 +0 +0 
Toename +5 +4 +1 +2 +2 

# aankomsten/uur 45 50 54 55 57 59 
Tabel 4.1: Toename van de aankomsten (auto's per uur) 
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5 Analyse en knelpunten 

De files voor de slagboom hebben op verschillende tijden van de dag verschillende 
oorzaken. Uit gesprekken met medewerkers is gebleken dat het probleem in de 
middagpiek niet bij de inteme verwerking van de producten ligt. Regelmatig komt het 
voor dat het gebied achter de docks leeg is, terwijl alle docks bezet zijn en een file 
voor de slagboom staat. 's Avonds is er sprake van een groot volume van de aanvoer. 
De analyse in dit hoofdstuk is gericht op de piek tussen 10.00 en 14.00 uur en wordt 
bekeken vanuit de wachtrijtheorie. De klokstromen die niet door de docks gaan 
worden hierdoor buiten beschouwing gelaten. Door het grote verschil in aanvoer 
tussen de lentepiek en de overige tijd van het jaar wordt verder alleen gekeken naar de 
periode van week 18 t/m week 22. 

5. 1 Factoren die de wachttijd beinvloeden 

De wachttijd voor de slagboom is afhankelijk van de volgende grootheden: 
• de dockverblijftijden van de aanvoerders (gemiddelde en spreiding); 
• het aantal aankomsten per tijdseenheid; 
• het aantal docks; 
• de prioriteitsregels bij de docks. 

5.1.1 Dockverblijftijden van de aanvoerders 

In onderstaande tabel is per hoofdstroom de gemiddelde dockverblijftijd weergegeven. 
De gemiddelde dockverblijftijd tussen 10.00 en 14.00 uur is 28 minuten met een 
standaardspreiding van 18 minuten. Voor de meer uitgebreide tabel verwijs ik naar 
bijlage H. 

Stroom Deelstroom volume gem. dock- gebruik 
verhouding verblijftijd dock-

(in min) capaciteit 
A Reguliere stroom 72% 27 70% 
B Intern transport: 9% 41 14% 

afleveren voor cross-docking 1,8% 28 1,9% 
boxleveringen 3,7% 43 5,7% 
koperstransporten 3,8% 45 6,1% 

C Fust en lege wagens 18% 26 16% 
overige 1% 12 0% 

Totaal 100% 28 100% 
Tabel 5.1: Gemiddelde dockverblijftijd per hoofdstroom 
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Opvallend is dat voomamelijk de boxleveringen en de koperstransporten lange 
dockverblijftijden opleveren. In hoeveelheid maken deze stromen 7,5% van het totaal 
uit; het gebruik van dockcapaciteit beslaat meer dan 1,5 keer deze hoeveelheid, 
namelijk 11,8%. Daarbij komt dat hier een grote groei in verwacht wordt. 
De cross-docking activiteiten die aangegeven staan duiden op vervoerders die 
producten afleveren voor cross-docking. Degenen die deze producten meenemen, zijn 
niet te onderscheiden in deze indeling. Vaak komen de lange dockverblijftijden echter 
bij aanvoerders van deze laatste groep voor, als deze eerder op de veiling arriveren 
dan degenen die het product afleveren. 
Opvallend is ook dater weinig verschil is tussen de dockverblijftijden van 
aanvoerders die producten komen aanvoeren in combinatie met lege logistieke 
middelen brengen of halen en aanvoerders die alleen logistieke middelen komen 
brengen of halen. Hieruit zou afgeleid kunnen worden dat een groot gedeelte van de 
dockverblijftijd aan logistieke middelen besteed wordt. 

5.1.2 Aantal aankomsten per tijdseenheid 

In december 1997 is een meting gedaan, waaruit af te lei den is dat de aankomsten 
negatief exponentieel verdeeld zijn (zie bijlage I). Aangenomen kan worden dat dit 
ook in de piekperiode in mei het geval is. 
Injuni (week 24) is het aantal aankomsten per halfuur gemeten. Hier kwam een 
gemiddelde van 45 auto's per uur uit. Het maximum was 31 auto's in een halfuur 
(tussen 11.30 en 12.00 uur). De verhouding van de aankomsten over de uren tussen 
10.30 en 14.00 uur is als volgt. 

10.30-11.00 19 12% 
11.00-12.00 52 33% 
12.00-13.00 32 20% 
_13.00-14.00 ii. 15.% 

158 100% 

Opgemerkt moet worden dat de meting van het aantal aankomsten heeft 
plaatsgevonden in week 24. In deze week is de aanvoer het laagst als alleen naar de 
lentepiek tussen week 18 en week 24 gekeken wordt. 

5.1.3 Aantal docks 

Het verladingscentrum beschikt over 57 docks: 46 op fase Gen 11 op fase H. Van 
deze docks zijn er 11 verhuurd aan groepsvervoerders. De unit logistiek heeft de 
beschikking over 46 docks. Overdag worden 23 docks gebruikt voor de afvoer van 
producten van kopers (zie figuur 3.1, blz. 17). Hierdoor zijn tijdens de middagpiek 
slechts 23 docks beschikbaar voor de aanvoerders. Hiervan zijn er 3 gereserveerd voor 
het inleveren van DC's. Deze 3 docks zijn wel flexibel en worden, als dat nodig is, 
gebruikt voor aanvoer. 
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5.1.4 Prioriteitsregels bij de docks 

De prioriteitsregel bij de docks is First In First Out (FIFO). Dit betekent dat degene 
die het eerst aankomt, het eerst aan de beurt is. Als de prioriteitsregel Shortest 
Processing Time first (SPT) gebruikt wordt, gaat de gemiddelde wachttijd omlaag. 
Deze regel houdt in dat degene die de kortste dockverblijftijd heeft als eerste aan de 
beurt is, ongeacht het tijdstip dat hij aangekomen is. Dit is echter moeilijk te 
realiseren, omdat van te voren niet precies bekend is hoe lang iemand aan het dock 
staat. Daarbij komt dat het veel protest oplevert als degene die net aankomt voorrang 
krijgt op degene die al langer in de rij staat. 

5.1.5 Wachttijden voor de slagboom 

Vanuit de veiling gezien zijn er geen kosten verbonden aan wachttijden. Er is echter 
wel een verantwoordelijkheid naar de kweker om de kosten van transport niet te hoog 
op te laten lopen. 
Uitgaande van de gegevens van 1997 is de gemiddelde wachttijd voor een aanvoerder 
9,0 minuten geweest; 3,6% van de aanvoerders heeft }anger dan 30 minuten moeten 
wachten (voor de berekening zie bijlage J). Hierbij moet opgemerkt worden dat deze 
berekening gemaakt is met een aankomstintensiteit van 45 auto's per uur. Dit getal 
komt uit een meting in week 24 van 1997, wat geen absolute piekdag was. Uit 
onderstaande grafiek is te concluderen dat de gemiddelde wachttijd al meer dan 40 
minuten wordt als er 4 aanvoerders per uur meer aankomen. De bezettingsgraad van 
de docks is namelijk op het punt dat een kleine stijging een grote toename van de 
gemiddelde wachttijd tot gevolg heeft (zie figuur 5.1). Op dat moment moet 50% van 
de aanvoerders }anger dan 30 minuten wachten. Als de toekomstverwachtingen 
hiemaast gelegd worden, blijkt dit al in 1998 het geval te zijn. 
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5.2 Knelpunten 

Uit de analyse zijn een aantal problemen duidelijk geworden, aan de hand waarvan de 
knelpunten beschreven kunnen worden. De bottle-neck bij de uitpandige aanvoer is 
het aantal beschikbare docks. Deze moeten zo efficient mogelijk benut worden, dat 
wil zeggen voor het laden en het lossen. De eerste drie knelpunten uit deze paragraaf 
zijn oorzaken van het niet efficient benutten van de dockcapaciteit door aanvoerders. 

5.2.1 Geen coordinatie en storing aan de docks 

Er is geen sturing voor het dockgebruik van de aanvoerders. Iedereen kan aandocken 
en zo lang blijven staan als hij wil. De prioriteitsregel is FIFO, waardoor de 
aanvoerders met lange dockverblijftijden een 'verstopping' kunnen veroorzaken. 
De dockverblijftijden die te maken hebben met cross-docking en koperstransporten 
ontstaan voor een groot deel door gebrek aan coordinatie. Een aanvoerder dockt al aan 
terwij 1 het koperstransport nog niet gereed is of de wagen die producten voor cross
docking bij zich heeft nog niet gearriveerd is. 

5.2.2 Intern transport 

Boxleveringen en de koperstransporten veroorzaken lange dockverblijftijden. Hierbij 
komt dat de verwachting is dat deze activiteiten in de toekomst in aantal blijven 
toenemen. De druk op de dockcapaciteit wordt hierdoor nog groter. 
Het ontstaan van de lange dockverblijftijden door intern transport heeft verschillende 
oorzaken. Ten eerste moet er bij boxleveringen en koperstransporten een grote afstand 
afgelegd worden om het product te brengen respectievelijk op te halen. Bovendien 
komt het voor dat een product nog niet gereed is, zoals hierboven beschreven. Bijna 
alle activiteiten die onder intern transport vallen, staan los van de aanvoer. Toch 
worden deze toegestaan in het verladingscentrum en verstoren zij het aanvoerproces. 
Voor het gebruik van ruimte voor deze activiteiten worden echter geen kosten in 
rekening gebracht. Alhoewel de veiling voor dit soort activiteiten wel de gelegenheid 
zou moeten geven, zou deze stroom op een andere manier behandeld moeten worden 
dan de reguliere aanvoer om dit laatste niet te verstoren. De enige activiteit die wel 
met de aanvoer te maken heeft, is de BOO-levering. Om dit op te lossen, moet 
gekeken worden naar BB-distributie. Deze moet concurrerend kunnen zijn met de 
groepsvervoerders op basis van prijs en snelheid. 

5.2.3 Fust en lege rolcontainers 

De helft van de aandocktijd wordt bij de reguliere stroom in beslag genomen door het 
halen ofhrengen van fust en/of lege wagens. De aanvoerders lopen na het aandocken 
naar de uitgiftepunten en geven hun bestelling voor fust en DC's door. Ze nemen hun 
bestelling meteen mee of het wordt bij de docks gebracht door veilingmedewerkers. In 
het geval van stapelwagens lopen de aanvoerders naar de buffer en halen de benodigde 
stapelwagens en slepen die met de hand naar de auto. Dit is niet alleen zwaar werk, 
maar duurt ook lang als de auto ver van de buffer aangedockt staat. 
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.2.4 Aankomstpatroon 

Aangetoond is dat het aankomstpatroon een negatief exponentiele verdeling volgt. Dit 
houdt in dat het zeer onregelmatig is. Een manier om de wachttijden te reduceren is 
het regelmatiger maken van de aanvoer. Dit is een knelpunt waar waarschijnlijk 
weinig invloed op uit te oefenen is . 

. 2.5 Aantal docks voor aanvoer 

De dockcapaciteit voor de aanvoer is beperkt. Dit heeft enerzijds te maken met het 
verhuren van dockcapaciteit aan vervoerders of kopers en anderzijds met het gebruik 
van dockcapaciteit door KnB's overdag. Een mogelijkheid is om de huurders van 
docks een andere locatie toe te wijzen. Het gebrek aan ruimte speelt echter niet alleen 
in het verladingscentrum, maar ook in de rest van de veiling. Deze mogelijkheid is dus 
niet op korte termijn te realiseren. Daarbij komt dat de behoefte aan dockcapaciteit bij 
verder gelijkblijvende gegevens geleidelijk toeneemt, terwijl het verplaatsen van een 
koper of vervoerder eenmalig een aantal docks vrijmaakt. Hierdoor heh je een aantal 
jaren te maken met dure overcapaciteit. 
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6 Oplossingsrichtingen 

In <lit hoofdstuk wordt eerst een aantal algemene oplossingsrichtingen genoemd. Per 
richting is aangegeven wat het verwachte effect is op de gemiddelde wachttijd voor 
aanvoerders en wat de voor- en nadelen zijn. In paragraaf 6.2 wordt aangegeven welke 
oplossingen in hoofstuk 6 verder uitgewerkt warden en waarom. 
Aangezien de dockcapaciteit de bottle-neck is, moeten de oplossingen gericht zijn op 
het zo efficient mogelijk gebruiken van de docks. Om <lit te bereiken wordt bij het 
formuleren van oplossingsrichtingen gestreefd naar de volgende punten: 

• aantal activiteiten reduceren; 
• aantal partijen in het verladingscentrum reduceren; 
• dockverblijftijd van de aanvoerders en afvoerders reduceren; 
• aankomstpatroon van de aanvoerders wijzigen; 
• dockcapaciteit voor de aanvoer uitbreiden. 

6. 1 Algemene oplossingsrichtingen 

In eerste instantie wordt uitgegaan van oplossingen die met de huidige beschikbare 
ruimte gerealiseerd kunnen warden. Als blijkt <lat de huidige activiteiten met geen 
mogelijkheid kunnen warden uitgevoerd, kan gekeken warden naar een uitbreiding 
van de ruimte en hoe <lit verdeeld moet warden. Door alleen naar de beschikbare 
ruimte te kijken, blijft de afstand van het punt waar de producten gelost warden tot de 
koelcellen en neerzethallen kort. 

6.1.1 Scheiden van activiteiten 

Uit de inventarisatie en de analyse blijkt dat in het verladingscentrum veel activiteiten 
uitgevoerd warden, waar niet direct een dock voor nodig is. Een manier om de 
efficiency van de docks te vergroten is om deze activiteiten elders uit te laten voeren 
of deze minder tijd in te laten nemen. 

Verdic/1ti11gsactiviteite11 van kopers 
Op dit moment warden veel docks gebruikt voor relatiefweinig kopers. Dit komt 
omdat deze kopers de locatie bij het dock toegewezen krijgen als verwerkingsplek in 
plaats van alleen als laadplek. Voor de verwerkingsactiviteiten zijn echter geen docks 
nodig. Op deze manier wordt de bottle-neck, de dockcapaciteit, niet efficient gebruikt. 
Een mogelijkheid om dit te veranderen is de verdichtingsactiviteiten te verplaatsen 
naar een KnB-locatie, waar kopers met de vrachtwagens binnen staan. Als deze kopers 
hun auto buiten zetten, is er ruimte voor de kopers die nu bij een dock verdichten. 
Daar staat tegenover dat meer vrachtwagens via een dock moeten laden. Per saldo 
komen er meer docks beschikbaar voor de aanvoer. 
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Hale11 e11 bre11ge11 va11 Just e11 rolco11taillers door aanvoerders 
Het doel van deze oplossingsrichting is de aanvoerders in de buffers te laten 
aandocken, zodat ze snel fust en lege wagens kunnen halen. Op deze manier staan ze 
namelijk altijd dicht bij de uitgiftepunten. Wel moet op deze manier de helft van de 
aanvoerders twee keer aandocken. Het gevolg voor het totale verladingscentrum is <lat 
het aantal aankomsten per uur stijgt en het gemiddelde en de spreiding van de 
dockverblijftijden dalen. 

I11tem transport va11 aanvoerders 
Behalve BDO-leveringen staat het interne transport los van veilingactiviteiten. Het 
zijn voornamelijk afspraken tussen kopers, kwekers en vervoerders onderling. Deze 
gebruiken hiervoor het verladingscentrum, terwij l daar geen kosten voor in rekening 
gebracht worden. Het idee achter deze oplossingsrichting is <lat deze activiteiten wel 
uitgevoerd moeten kunnen worden, maar dat ze de reguliere aanvoer niet moeten 
verstoren. Door een beperkt aantal docks voor deze activiteiten beschikbaar te stellen 
is <lit mogelijk. De normen voor de wachttijd zijn dan alleen van toepassing op de 
reguliere stroom. Het gevolg voor deze reguliere stroom ten opzichte van de huidige 
situatie is <lat er minder docks beschikbaar zijn, maar <lat het aantal aankomsten, het 
gemiddelde en de spreiding in de dockverblijftijden afnemen. De groep met intern 
transport maakt echter maar 10% van het totaal uit, waarvan 80% het interne transport 
in combinatie met het reguliere werk uitvoert. Het is de vraag of de dockverblijftijd 
genoeg afneemt om effect te hebben op de wachttijd. De verwachting is wel <lat het 
interne transport in de toekomst toe gaat nemen. 

6.1.2 Extra dienstverlening 

Een mogelijkheid om de dockverblijftijd te reduceren is het aanbieden van een extra 
service voor de aanvoerders. De dienstverlening die aangeboden kan worden is het 
afleveren van fust en rolcontainers bij de docks, de afleverservice, of het verzorgen 
van het interne transport, de transportservice. Het aantal partijen in het 
verladingscentrum wordt zo gereduceerd, waardoor een betere coordinatie mogelijk is. 

A fleverservice 
De aanvoerders geven hun bestelling door, waarna veilingpersoneel het fust en de lege 
wagens bij de docks komt brengen. Het moment van doorgeven van de bestelling kan 
liggen net na het aandocken, zodat het fust en de lege wagens tijdens het lossen 
gebracht kunnen worden. Echt effect kan echter pas bereikt worden als <lit 
doorgegeven wordt op het moment <lat de aanvoerder op het terrein aankomt. Hierbij 
moet een communicatiemiddel aanwezig zijn bij het aankomstpunt op het terrein, 
voordat in de wachtrij aangesloten wordt. Bij het aandocken wordt doorgegeven aan 
welk dock de aanvoerder gaat staan, zodat de verzamelde order naar het dock gebracht 
kan worden. 
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Deze oplossing richt zich op een groot deel van de aanvoerders. 70% heeft namelijk 
fust en/of lege wagens nodig. Achter de docks is nu meer ruimte beschikbaar, doordat 
de voorraad fust en lege wagens weg is. Achter de docks staat alleen nog een 
grijpvoorraad van aanvoerders die al op het terrein zijn. Het gevolg is dat de 
gemiddelde dockverblijftijd daalt omdat de aanvoerders zelf geen fust en rolcontainers 
meer halen. Het voordeel van deze richting is dat het meeste effect wordt bereikt als 
het druk is, omdat er dan langer tijd is om te 'orderpicken'. Het nadeel is dat het 
herstellen van fouten bij de fustuitgave !anger duurt, omdat het overdrachtsmoment bij 
de docks plaats vindt. Door deze oplossingsrichting worden de personeelskosten hoger 
en is een investering in communicatiemiddelen tussen aanvoerders bij aankomst en 
het voorraadpunt van fust en lege wagens nodig. 

Tra11sportservice 
Uitgangspunt van deze oplossingsrichting is dat de dockverblijftijd gereduceerd kan 
worden door enerzijds het wegnemen van de tijd die in de huidige situatie nodig is om 
het product van dock naar dock of van box naar dock of andersom te transporteren. 
Anderzijds het reduceren van de dockverblijftijden die veroorzaakt worden doordat 
aanvoerders aan het dock wachten op bijvoorbeeld een koper die het koperstransport 
nog niet klaar heeft of op een vrachtwagen die producten bij zich heeft voor cross
docking. Hierbij moet de communicatie zodanig zijn dat dit bekend is voor de wagen 
aangedockt is. De veiling kan nu voor deze groep aanvoerders een sturende rol spelen. 
Voorwaarde is wel dat er communicatiemiddelen moeten komen, zoals bij de 
afleverservice omschreven is. Daarbij komt dat er communicatie moet zijn tussen het 
verladingscentrum en de kopers die koperstransporten aanbieden. Het gevolg is dat de 
dockverblijftijden korter worden en de beheersing eenvoudiger wordt doordat er 
minder partijen in het verladingscentrum actief zijn. Bij deze oplossingsrichting 
worden wel meer personeelskosten gemaakt. Deze kunnen echter doorberekend 
worden aan de aanvoerders die van de dienst gebruik maken. De BDO-stroom moet 
nader bekeken worden. Als een transportservice aangeboden wordt, is namelijk het 
onderscheid tussen BDO en BB-distributie verdwenen. Een aandachtspunt is dat de 
kans aanwezig is dat de stroom van boxleveringen groter wordt omdat het gedeelte dat 
nu buitenom geleverd wordt gebruik gaat maken van de transportservice. 

6.1.3 Reductie dockverblijftijd 

In deze paragraaf worden overige oplossingen beschreven om de dockverblijftijd te 
reduceren. 

Wegneme11 van verstorbigen 
Het meest elementaire is het wegnemen of terugdringen van verstoringen die de 
dockverblijftijd verlengen. Deze verstoringen kunnen veroorzaakt worden doordat 
aanvoerders moeten wachten op personeel van de veiling of door de aanvoerders zelf 
(o.a. koffie drinken). Deze wachttijden zijn echter klein in verhouding tot de 
dockverb lij ftij den. 
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Tariefstructuur invoeren voor tijd aan dock 
Om aanvoerders te stimuleren niet te lang aan het dock te staan, kunnen kosten in 
rekening gebracht worden voor de aandocktijd. Op deze manier worden de kosten van 
de ruimte doorberekend aan degenen die er gebruik van maken. Hiervoor moet 
gei"nvesteerd worden in een systeem dat de dockverblijftijden nauwkeurig bijhoudt. 
Het in rekening brengen van de tijd aan het dock is slechts een stimulans om niet lang 
te blijven staan. Het daadwerkelijke effect is niet te voorspellen. Daarbij komt dat bij 
dit systeem geen verstoringen mogen optreden die door de veiling veroorzaakt worden 
en die de dockverblijftijd verlengen. 

Sneldocks 
Het systeem van sneldocks houdt in dat onderscheid gemaakt wordt tussen 
aanvoerders, op basis van de tijd die zij aan het dock nodig hebben. Er zijn twee 
mogelijkheden. Het fysiek scheiden van de docks, zodanig dat op het ene deel alleen 
'sneldockers' en op het andere dock alleen de rest aan kan docken levert altijd een 
verhoging van de wachttijd op, omdat de benutting van de docks omlaag gaat. Het 
systeem heeft alleen effect als er meteen een wagen van de andere groep aan kan 
docken zodra de 'doelgroeprij' leeg is. Een aantal docks wordt flexibel gebruikt. 
De tweede mogelijkheid is dat de aanvoerders die kort tijd aan een dock nodig hebben 
voorrang krijgen op degenen die !anger nodig hebben. Dit komt neer op het hanteren 
van de prioriteitsregel van kortste bewerkingstijd eerst met twee klassen (2-klassen
SPT). Dit zal veel protesten opleveren van aanvoerders die niet van de sneldocks 
gebruik kunnen maken. 
Voor beide mogelijkheden moet de infrastructuur voor de slagboom aangepast worden 
om twee wachtrijen te kunnen creeren. Bovendien moet de dockverblijftijd op de 
sneldocks goed gecontroleerd warden. Eventueel moeten er sancties tegen 
overschrijding staan. Het is ook niet van te voren bekend hoe lang een aanvoerder 
precies nodig heeft. Onderscheid kan wel gemaakt worden op basis van activiteiten 
die aanvoerders uit gaan voeren. Alleen aanvoer kan bijvoorbeeld op sneldocks plaats 
vinden, terwijl degenen die ook fust en lege wagens nodig hebben of intern transport 
gaan verrichten aan de 'gewone' docks aandocken. Ook hier is echter weer intensieve 
controle nodig. 

6.1.4 Wijziging aankomstpatroon 

Het veranderen van het aankomstpatroon kan op twee manieren: stimuleren of 
reguleren. Door actuele informatie te geven over de drukte bij de veiling, kunnen 
aanvoerders gestimuleerd worden om op een ander tijdstip aan te voeren. 
Waarschijnlijk wordt hier echter met veel moeite weinig bereikt, omdat kwekers hun 
proces niet zomaar aan kunnen passen. Eveneens hebben groepsvervoerders die in het 
Westland rijden, wat dicht bij de veiling ligt, een ritplanning die moeilijk aan te 
passen is. De tweede manier om het aankomstpatroon te veranderen is het invoeren 
van venstertijden waarbinnen een beperkt aantal aanvoerders aan mag voeren, om zo 
de piek af te vlakken. Nog verder gaat het als aanvoerders een dock moeten reserveren 
om aan te kunnen voeren. Dit laatste geeft echter geen optimale benutting van de 
dockcapaciteit. Bovendien zal dit veel protesten opleveren. 
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6.1.5 Uitbreiding dockcapaciteit voor de aanvoer 

Om binnen de huidige dockcapaciteit in het verladingscentrum de capaciteit voor 
aanvoerders te vergroten, zijn er twee mogelijkheden. Dit kan door de verhuurde 
docks terug te nemen, of door docks terug te nemen van KnB 's. Deze laatste 
mogelijkheid is besproken bij het verplaatsen van verdichtingsactiviteiten van KnB's. 
Het nadeel van het terugnemen van verhuurde docks is dat deze huurders een andere 
locatie toegewezen moeten krijgen en dat ook in de rest van de veiling een 
ruimteprobleem bestaat. 

6.2 Argumentatie voor uit te werken oplossingsrichtingen 

De algemene vraagstelling uit de opdrachtformulering is: 
Wat moeten we doen om de functie van het verladingscentrum nu en in de toekomst te 
kunnen blijven vervullen? 
De functie van het verladingscentrum is primair gedefinieerd als het verwerken van de 
aanvoer van leden van BVH. Voor de oplossingsrichtingen ga ik er daarom in eerste 
instantie van uit dat de aanvoer zo dicht mogelijk bij de koelcellen en neerzethallen 
blijft plaatsvinden. 

Er is bij de oplossingsrichtingen gezocht naar een combinatie van het reduceren van 
de wachttijd voor de slagboom en het beheersen van het inteme proces. Als namelijk 
de wachttijden korter worden, wordt de aanvoer van het aantal rolcontainers per 
tijdseenheid groter, waardoor de druk op de verwerking binnen ook groter wordt. Als 
alleen aandacht besteed wordt aan de wachttijden en het inteme proces loopt vast, zou 
dit wel eens het tegengestelde effect op de wachttijden kunnen hebben. 

In het volgende hoofdstuk worden een aantal van de genoemde oplossingsrichtingen 
uitgewerkt. In het vervolg van deze paragraafwordt eerst aangegeven waarom de 
overige oplossingsrichtingen verder buiten beschouwing worden gelaten 
Het aantal docks dat beschikbaar is voor de aanvoer wordt in eerste instantie als een 
vast gegeven beschouwd. Voordat naar uitbreiding van de capaciteit gekeken wordt, 
wordt namelijk eerst onderzocht ofbinnen de huidige capaciteit oplossingen gevonden 
kunnen worden. Opgemerkt moet worden dat de projectgroep van de veiling 
ondertussen de mogelijkheden aan het onderzoeken is voor het verplaatsen van 
verdichtingsactiviteiten van KnB's, waardoor deze minder docks in beslag nemen. Dit 
heeft effect als in 1998 vier docks extra beschikbaar zijn voor de aanvoer. In 2002 
zouden zelfs 7 docks meer dan in de huidige situatie voor de aanvoer beschikbaar 
moeten zijn om aan de normen te kunnen voldoen (zie bijlage K). Op dat moment is 
de situatie weer hetzelfde als nu en moeten er opnieuw maatregelen genomen worden. 
Het uitbreiden van dockcapaciteit voor aanvoer heeft wel effect, maar is meer 
symptoombestrijding dan dat het probleem structureel aangepakt wordt. 
Het aankomstpatroon van de aanvoerders wordt bij de verdere uitwerking van 
oplossingsscenario's als een gegeven beschouwd. De aankomsttijden zijn afhankelijk 

35 



6 Oplossingsrichtingen 

van bedrijfsprocessen van kwekers en groepsvervoerders en van eisen van kopers. Het 
is zeer moeilijk om hier invloed op uit te oefenen en het effect is niet te voorspellen. 
Van de oplossingen die gericht zijn op het terugdringen van de dockverblijftijd is het 
wegnemen van verstoringen die veroorzaakt worden door veilingprocessen iets wat 
zeker de aandacht verdient. Deze verstoringen zijn echter zodanig klein dat het voor 
het huidige probleem geen oplossing is. 
Het invoeren van tarieven voor dockverblijftijd is een oplossingsrichting waarvan het 
effect niet te voorspellen valt. Indirect kan het de aanvoerders stimuleren om korter 
aan het dock te staan. Aanvoerders hebben echter een bepaalde tijd nodig om hun 
activiteiten uit te voeren, ongeacht of ze daar voor moeten betalen. 
Het invoeren van sneldocks door scheiding aan te brengen geeft veel problemen. Het 
is wel mogelijk om, vergelijkbaar met een postkantoor, bepaalde activiteiten waarvan 
bekend is dat ze niet lang duren aan sneldocks toe te wijzen. Dit wordt beschreven bij 
het scheiden van activiteiten in paragraaf 6.1. 

De overige oplossingsscenario's worden verder uitgewerkt in het volgende hoofdstuk. 
Dit zijn: 
* het reserveren van een aantal docks voor fust en lege wagens; 
* het reserveren van een aantal docks voor intern transport; 
* het aanbieden van een afleverservice voor fust en lege wagens; 
* het aanbieden van een transportservice voor intern transport. 

Verder wordt gekeken ofbovenstaande scenario's gecombineerd kunnen worden. 
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7 Oplossingsscenario's 

De aan het eind van het vorige hoofdstuk genoemde oplossingsrichtingen warden in 
dit hoofdstuk verder uitgewerkt. Er wordt gekeken naar de gemiddelde wachttijd en 
naar de financiele consequenties per oplossing. 
Voor de berekening van de gemiddelde wachttijd wordt eerst gekeken wat de nieuwe 
gemiddelde dockverblijftijd wordt. De gemiddelde wachttijd wordt dan bepaald met 
behulp van de formule van Pollaczek (zie bijlage J). De overschrijdingskans voor 30 
minuten wordt berekend met de formules van de negatief exponentiele verdeling. 
Hieruit blijkt dat deze kans bij een gemiddelde wachttijd van 10 minuten onder de 5% 
blijft. Als de wachttijden minder onregelmatig zijn dan aangenomen is, wordt dit 
percentage nog lager. Als de norm van de gemiddelde wachttijd gehaald wordt, kan 
aangenomen warden dat de norm voor de overschrijdingskans van 30 minuten ook 
gehaald wordt. Deze laatste wordt verder niet meer berekend. 
De kosten die gemaakt moeten warden om de oplossing te realiseren warden 
opgesplitst in investeringskosten, die eenmalig gemaakt warden, en exploitatiekosten, 
die blijvend zijn. 

7. 1 Scheiden van activiteiten 

Globaal voeren aanvoerders drie activiteiten uit: aanvoer, intern transport en halen of 
brengen van fust en lege wagens. Het oplossingsscenario 'scheiden van activiteiten' 
berekent de effecten op de wachttijd als een aantal docks gereserveerd wordt voor een 
van deze activiteiten. Het gevolg hiervan is dat aanvoerders die meerdere activiteiten 
uitvoeren twee keer moeten aandocken. De infrastructuur van de wachtruimte buiten 
moet aangepast warden, omdat bij deze oplossing twee wachtrijen ontstaan. 
Er kunnen zich drie situaties voordoen. Elk van de drie genoemde activiteiten kan 
apart van de andere twee uitgevoerd warden. In theorie is de situatie van het scheiden 
van activiteiten te vergelijken met bet opsplitsen van orders met een lange 
bewerkingstijd. Hierdoor gaan de gemiddelde dockverblijftijd en de spreiding in de 
dockverblijftijden omlaag. Het totaal aantal aankomsten per tijdseenheid wordt echter 
grater, omdat een deel van de aanvoerders twee keer moet aandocken. 

7.1.1 Fust en Iege rolcontainers 

Een aanvoerder komt op het terrein aan en krijgt een dock toegewezen zoals bij de 
huidige situatie. Hier lost hij zijn producten en voert eventueel intern transport uit. 
Degenen die geen fust of lege wagens nodig hebben, verlaten hierna het terrein. De 
anderen docken voor een tweede keer aan bij de depots voor fust en lege wagens. Dit 
wordt ingeladen waarna de aanvoerder het terrein verlaat. Op deze manier moet de 
helft van alle aanvoerders twee keer aandocken. 
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Wac/1ttijde11 
Uit een meting in november 1997 blijkt dat het halen en inladen van fust en lege 
wagens ongeveer 10 minuten duurt. Op de aanvoerdocks wordt de gemiddelde 
dockverblijftijd dan teruggebracht tot 22 minuten. Daarbij komt dat de spreiding in de 
dockverblijftijd teruggebracht kan worden. De variatiecoefficient blijft ongeveer 
gelijk omdat de gemiddelde dockverblijftijd ook omlaag gaat. Over het algemeen 
geeft het reserveren van een aantal docks voor een bepaalde activiteit een langere 
wachttijd, omdat de docks dan minder efficient worden gebruikt. In dit geval is de 
groep die fust en lege wagens nodig heeft echter zo groot dat bijna geen 'leegstand' 
voor zal komen. 
In bijlage Lis het effect op de wachttijden berekend. De beste situatie wordt bereikt 
als 16 docks beschikbaar zijn voor aanvoer en intern transport en 7 docks voor fust en 
lege wagens. Uit de berekeningen blijkt dat dit scenario wel een verbetering oplevert 
ten opzichte van de huidige situatie, maar dat in 1999 de normen voor de wachttijden 
al niet meer gehaald worden. De gemiddelde wachttijd wordt dan 35 minuten. 

Kosten 
Voor dit scenario worden eenmalig kosten gemaakt om de ruimte in het 
verladingscentrum anders in te delen. Deze indeling moet zodanig zijn dat de docks 
voor fust en lege wagens bij de buffers liggen, zodat deze activiteit binnen 10 minuten 
uitgevoerd kan worden. De kosten van deze herindeling zijn op dit moment nog niet in 
te schatten, omdat tijdens mijn afstudeerproject niet gekeken is naar hoe de ruimte het 
beste ingedeeld kan worden. De kosten die hiervoor gemaakt moeten worden, zijn 
hiervan wel afhankelijk. 

7.1.2 Intern transport 

Bij dit scenario worden een aantal docks gereserveerd voor het uitvoeren van intern 
transport. De aanvoerders die intern transport in combinatie met een van de andere 
activiteiten moeten verrichten, docken nu twee keer aan. Dit is ongeveer 8% van de 
aanvoerders. Aangezien de lange dockverblijftijden voornamelijk bij deze aanvoerders 
voorkomen, kan de reguliere aanvoer doorgaan, terwijl de wachtrij zich voornamelijk 
bij degenen bevindt die overige activiteiten uitvoeren. Hiervoor is, net als bij het 
vorige scenario, een aanpassing in de infrastructuur nodig. 

Wachttijde,i 
Bij de docks voor intern transport wordt de gemiddelde dockverblijftijd 25 minuten. 
Hierdoor wordt voor de aanvoerders die intern transport uitvoeren de dockverblijftijd 
bij de docks voor aanvoer en fust en lege wagens 25 minuten korter. De gemiddelde 
dockverblijftijd op die docks wordt dan 26 minuten. De daling is klein, omdat maar 
10% van de aanvoerders intern transport uitvoert. Uit bijlage L blijkt dat dit scenario 
ten opzichte van de huidige situatie zelfs een langere wachttijd oplevert. Hier geeft het 
reserveren van docks voor een bepaalde activiteit een verslechtering van de efficiency. 
Dit komt omdat de groep die hier aandockt klein is en een onregelmatig 
aankomstpatroon heeft. De aanvoerders die wachten op een andere auto die producten 
voor cross-docking komt leveren, zijn hier echter niet in meegenomen. Om tot 2002 
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de wachttijden binnen de normen te houden, moet de gemiddelde dockverblijftijd op 
de aanvoerdocks tot 18 minuten teruggebracht worden. 
Het twee keer aandocken voor het uitvoeren van intern transport is het best te 
verkopen, omdat deze activiteiten niet direct aan de aanvoer gerelateerd zijn, en de 
veiling hier geen kosten voor in rekening brengt, terwijl er toch gebruik gemaakt 
wordt van veilingfaciliteiten. Als voor deze oplossing gekozen wordt moeten extra 
maatregelen genomen worden om de dockverblijftijd terug te brengen tot 18 minuten. 
Gedacht kan worden aan sturing vanuit de veiling om lange dockverblijftijden die wel 
door intern transport veroorzaakt worden, maar niet uit de inventarisatie naar voren 
komen te reduceren. Er zijn echter geen gegevens beschikbaar over de mate waarin dit 
voorkomt. 

Kosten 
Voor dit scenario hoeven geen investeringen gedaan te worden. Ook extra 
exploitatiekosten komen niet voor. 

7.1.3 Aanvoer 

Een aantal docks wordt alleen gebruikt voor aanvoer, zodat de bijkomende activiteiten 
hiervoor geen verstoring opleveren. Dit komt op hetzelfde neer als een combinatie van 
paragraaf 7. I. I en 7 .1.2. In paragraaf 7. I. I. wordt fust en lege wagens afgescheiden 
van de aanvoer, in paragraaf 7 .1.2 is dit intern transport. In deze paragraaf worden 
beiden apart uitgevoerd van de aanvoer. Het gevolg van dit scenario is dat bijna 60% 
van de aanvoerders twee keer moet aandocken. 

Waclzttijd 
De totale gemiddelde wachttijd verschilt niet veel van het resultaat bij paragraaf 7 .1.1. 
Het naast fust en lege wagens ook afscheiden van het interne transport van de aanvoer, 
levert weinig extra reductie van de wachttijd op. 

Kosten 
De kosten bestaan uit herindeling van ruimte om de buffers voor fust en lege wagens 
dicht bij de bestemmingsdocks te houden. Deze kosten zijn, zoals bij 7.1.1 uitgelegd 
is, op dit moment niet te bepalen. 

7.2 Extra dienstverlening 

Om de docks zo efficient mogelijk te gebruiken, moet gestreefd worden naar het 
reduceren of zelfs elimineren van de tijd die gebruikt wordt voor activiteiten waar niet 
direct een dock voor nodig is. Deze activiteiten zijn het halen van fust en lege wagens 
en het uitvoeren van intern transport. De dockverblijftijd kan dalen als aanvoerders de 
uit te voeren activiteiten voor het aandocken doorgeven, zodat veilingmedewerkers 
een deel van deze activiteiten overnemen. De berekeningen van de wachttijden en 
kosten staan in bijlage M. 
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7.2.1 Afleverservice voor fust en lege rolcontainers 

Dit houdt in dat een aanvoerder bij aankomst op het terrein meteen doorgeeft welke en 
hoeveel fust en lege wagens hij mee ·terug wil nemen. Terwijl de aanvoerder in de 
wachtrij wacht kunnen veilingmedewerkers de bestelling verzamelen en klaarzetten in 
het verladingscentrum. De grote voorraad ligt buiten het verladingscentrum, terwijl in 
het verladingscentrum alleen een grijpvoorraad, gesorteerd op aanvoerder, aanwezig 
is. Als de aanvoerder aandockt, wordt dit, samen met het docknummer, doorgegeven 
aan de beheerder van de grijpvoorraad, waarna deze de bestelling bij het dock aflevert. 

Waclittijden 
In bijlage Mis het effect van de afleverservice op de gemiddelde wachttijd 
aangegeven. Hierbij is aangenomen dat een besparing in de dockverblijftijd van 10 
minuten gerealiseerd kan warden voor de aanvoerders die het fust en de lege wagens 
niet meer hoeven te halen. De wachttijden blijken tot hetjaar 2001 binnen de normen 
te blijven. 

Kosten 
Het invoeren van een afleverservice houdt in dat er gei'nvesteerd moet warden in een 
communicatiemiddel om de bestelling door te geven voordat de aanvoerder in de rij 
aansluit. Ook is een investering in herindeling van ruimte nodig om de grote voorraad 
van fust en lege wagens te plaatsen. De investering in een communicatiemiddel kan 
geraamd warden op/50.000,-. 
De exploitatiekosten die door dit scenario extra gemaakt warden, zijn voornamelijk 
personeelskosten. De ruimtekosten zullen namelijk niet veel verschillen; alleen de 
indeling wordt anders. De exploitatiekosten lopen op van/518.000,- per jaar in 1998 
tot/558.000,- per jaar in 2002 (zie bijlage M.2.1). 

7.2.2 Transportservice voor intern transport 

Een tweede mogelijkheid om de dockverblijftijd te reduceren door een servicedienst 
uit te voeren is het aanbieden van een transportservice. Hierbij wordt bij aankomst op 
het terrein de bestelling doorgegeven voor het uit te voeren intern transport. Hiermee 
wordt de dockbezetting tijdens de fysieke uitvoering van intern transport opgeheven. 
De tijd dat aanvoerders op elkaar wachten voor cross-docking of op kopers die de 
producten voor koperstransporten nog niet klaar hebben, blijft echter aanwezig. Hier 
zou de veiling een sturende rol in moeten gaan spelen, door pas een dock toe te wijzen 
als het interne transport uitgevoerd kan worden. Zoals eerder vermeld is, zijn hier 
echter geen gegevens over beschikbaar. 

Wachttijden 
Het uitvoeren van een transportservice geeft een lichte verbetering ten opzichte van de 
huidige situatie. Het voldoet echter in 1998 al niet meer aan de normen. De oorzaak 
hiervan is dat slechts 10% van de aanvoerders gebruik kan maken van de 
transportservice. 
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Kosten 
Ook bij dit scenario moet geYnvesteerd worden in een communicatiemiddel. Deze 
moet in verbinding staat met een centraal punt voor de sturing van het intern transport. 
De exploitatiekosten bestaan voornamelijk uit personeelskosten. Deze lopen van f 
160.000,- in 1998 tot f 518.000,- in 2002 (zie bijlage M.2.2). De kosten kunnen iets 
lager uitvallen als rekening gehouden wordt met gecombineerde transporten voor 
boxleveringen en koperstransporten. 

7 .2.3 Aflever- en transportservice 

Omdat voor beide services geYnvesteerd moet worden in een communicatiemiddel, is 
het de moeite waard om te bekijken wat voor voordelen het oplevert om beide services 
aan te bieden. 

Wachttijde11 
De gemiddelde wachttijd bij het aanbieden van extra dienstverlening is het laagst als 
beide services aangeboden worden. Uit bijlage M, tabel M4, blijkt dat in 2002 een 
gemiddelde wachttijd van 4,5 minuut wordt gerealiseerd. 

Kosten 
De jaarlijkse personeelskosten zijn de som van de kosten zoals die in de twee 
voorgaande subparagrafen aangegeven zijn:/678.000,- in 1998 tot/ 1.076.000,- in 
2002. Hierin is niet meegenomen dat door de combinatie een efficiencyvoordeel 
bereikt kan worden. 
De investering in communicatiemiddelen,f 50.000,-, hoeft maar een keer gedaan te 
worden. 

7.2.4 Samengevat 

De wachttijden van de drie servicediensten zijn in figuur 7.1 samengevat 
weergegeven. 
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Figuur 7.1: Wachttijden bij y =0,4 

7.3 Combinatiemoge/ijkheden 

De kosten van een aflever- oftransportservice zijn hoog. Om deze kosten te drukken, 
kan een gedeelte in rekening gebracht worden bij de aanvoerders die er gebruik van 
maken. Aanvoerders die liever tijd dan geld besteden kan de mogelijkheid geboden 
worden om een tweede keer aan te docken. Bij de berekeningen wordt aangenomen 
dat de helft van de aanvoerders gebruik maakt van een servicedienst en de andere helft 
een tweede keer aandockt (zie bijlage N). 

7.3.1 Fust en lege rolcontainers apart en afleverservice 

Aanvoerders die producten lossen en fust en lege wagens mee terug nemen, kunnen 
bij dit scenario kiezen tussen twee keer aandocken ofhet tegen betaling gebruik 
maken van een afleverservice. Aangezien ongeveer 20% van de aanvoerders alleen 
fust en lege wagens komt brengen of halen, hoeven deze helemaal niet in de eerste 
wachtrij, maar kunnen meteen naar het voorraadpunt doorrijden. De indeling van de 
ruimte is ongeveer hetzelfde als bij het scheiden van activiteiten. Er zijn echter minder 
docks nodig voor fust en lege wagens. Als aangenomen wordt dat de helft van de 
aanvoerders kiest voor de afleverservice en de helft voor een tweede keer aandocken 
kunnen opnieuw de wachttijden en de kosten berekend worden. 

Wachttijden 
Tot 2001 blijven de wachttijden bij dit scenario binnen de normen. In 2002 stijgt de 
totale gemiddelde wachttijd echter iets boven de 10 minuten. 
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Kosten 
De personeelskosten voor het afleveren van bestellingen worden gehalveerd in 
vergelijking met het alleen aanbieden van een afleverservice. Daarbij komt dat een 
gedeelte van de kosten terugverdiend kan worden doordat dit doorberekend wordt aan 
de aanvoerders die van de service gebruik maken. 

7.3.2 Intern transport apart en transportservice 

Als een aantal docks gereserveerd worden voor intern transport en hier ook een 
transportservice voor uitgevoerd wordt, levert dit een kortere gemiddelde 
dockverblijftijd op. Het voordeel is dat de verstorende factor van het interne transport 
losgekoppeld wordt van de aanvoer. Omdat er ook een transportservice voor 
uitgevoerd wordt, blijft ook hier de dockverblijftijd laag. 

Wachttijde11 
Doordat de helft van degenen die intern transport uitvoeren kiezen voor een tweede 
keer aandocken, is het aanbod op deze docks zeer klein. Hierdoor ontstaat vaak 
'leegstand' wat het efficiente gebruik van de docks niet bevordert. De wachttijden zijn 
wel iets lager dan het scheiden van de activiteiten zonder dat dit gecombineerd wordt 
met een transportservice. De normen worden echter in 1999 al overschreden. Om wel 
tot 2002 binnen de normen te blijven, moet de gemiddelde dockverblijftijd op de 
docks voor de reguliere aanvoer en fust en lege wagens teruggebracht worden tot 20 
minuten. 

Koste11 
De personeelskosten worden hier ook gehalveerd ten opzichte van het alleen 
aanbieden van de transportservice. Bovendien worden deze kosten geheel of 
gedeeltelijk doorberekend aan de aanvoerders die van de transportservice gebruik 
maken. 

7.3.3 Aanvoer apart en beide services 

Dit scenario houdt in dat de mogelijkheid voor een transportservice en een 
afleverservice aanwezig is. De aanvoerders kunnen voor intern transport en voor het 
halen van fust en lege wagens de keuze maken tussen twee keer aandocken en het 
tegen betaling gebruik maken van een service. 

Wachttijden 
Bij dit scenario blijven de wachttijden tot 2002 ruim binnen de normen. Het nadeel is 
dat dit niet geldt voor de aanvoerdocks. In 2002 is de gemiddelde wachttijd daar 
!anger dan 10 minuten. 

Kosten 
De personeelskosten zijn verwaarloosbaar, omdat deze doorberekend worden. Er moet 
geYnvesteerd worden in een communicatiemiddel om de uit te voeren activiteiten door 
te kunnen geven. 
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8 Conclusies en aanbevelingen 

8. 1 Oplossingen samengevat 

In tabel 8.1 worden de uitgewerkte oplossingen op een rijtje gezet. Als uitgangspunt is 
de verwachte situatie voor 1999 genomen. 

Oplossing Wachttijd Investering Exploitatie Opbrengsten 
kosten 

Fust apart 127,7 - - -
Intern transport apart >> - - -
Aanvoer apart 23,0 - - -
Afleverservice 5,0 f 50.000,- f 558.600,- -
Transportservice >> f 50.000,- f 399.000,- -
Beide services 2,4 f 50.000,- f 957.600,- -
Fust apart en afleverservice 3,9 f 50.000,- [279.300,- [279.300,-
Intern transport apart en >> f 50.000,- f 199.500,- f 199.500,-
transportservice 
Aanvoer apart en beide services 3,5 f 50.000,- f 478.800,- f 478.800,-

Tabel 8.1: Samenvatting oplossingen 

8.2 Conclusies 
• Als geen maatregelen genomen worden, komen de wachttijden bij de aanvoerders 

in de lentepiek van 1998 al boven de normen uit en loopt de situatie in 1999 uit de 
hand door extreem lange wachttijden. 

• Het herindelen van kopersgebied is een mogelijkheid om op korte termijn de 
dockcapaciteit voor de aanvoer uit te breiden. Hierdoor blijven de wachttijden de 
eerste twee jaar binnen de normen. 

• Het scheiden van activiteiten is de oplossing die de minste kosten geeft. Eenmalig 
moet een investering gedaan worden in het herindelen van de ruimte; extra 
exploitatiekosten zijn er verder niet. Het twee keer aandocken, dat met dit scenario 
gepaard gaat, zal echter tot veel protesten zal leiden. 

• De afleverservice geeft de beste resultaten in het reduceren van de wachttijd. Dit is 
tevens een dure oplossing. Ook hier zal ge1nvesteerd moeten worden in herindeling 
van de ruimte. De grootste kostenpost is echter dat voor deze oplossing 
personeelskosten gemaakt moeten worden om de extra dienst( en) te kunnen 
verlenen. Opgemerkt moet worden dat hier gerekend is met personeelskosten per 
jaar. In termen van de wachttijden is het niet nodig om de dienstverleningen het 
hele jaar uit te voeren. Dit kan als piekservice aangeboden worden, waardoor de 
kosten beduidend lager uitvallen. Als deze kosten geheel of gedeeltelijk 

44 



8 Conclusies en aanbevelingen 

doorberekend worden aan de aanvoerders, zal dit tevens tot protesten leiden. 
• Een combinatie van het scheiden van activiteiten en extra dienstverleningen is de 

mogelijkheid die hiema bekeken is. Hierbij kan de aanvoerder kiezen ofhij twee 
keer aandockt, wat meer tijd kost, of dat hij tegen betaling gebruik maakt van 
servicediensten van de veiling. Hierdoor kunnen de personeelskosten van 
servicediensten doorberekend worden aan degenen die er gebruik van maken. De 
investering in een communicatiemiddel en het herindelen van ruimte blijft. 

• Op dit moment is het meeste effect te bereiken door een van de oplossingen voor 
fust en lege wagens toe te passen, omdat het grootste gedeelte van de aanvoerders 
dit nodig heeft. Hier komt bij dat door de in 1998 ingevoerde verpakkingspool het 
aantal aankomsten voor fust en lege wagens sterk stijgt. Hiema blijft dit aantal 
echter constant. 

• Het effect van het wegnemen van het inteme transport op de wachttijd is op het 
moment klein, maar wordt in de toekomst groter. 

8.3 Aanbevelingen 
Het efficienter gebruiken van de docks van KnB 's, zodat voor aanvoer meer docks 
beschikbaar komen is iets wat voor de korte termijn 'ademruimte ' geeft. Als de groei 
zich zoals verwacht doorzet, bevindt het verladingscentrum zich over 2 a 3 jaar echter 
weer in dezelfde situatie als nu het geval is. Aangezien in 1998 de wachttijden al fors 
oplopen en deze oplossing het snelst en met de minste consequenties in te voeren is, is 
dit zeker aan te bevelen. Op langere termijn moeten echter andere maatregelen 
genomen worden om een goede dienstverlening bij de aanvoerders te kunnen 
waarborgen. 
Het meest rendabele is om een afleverservice aan te bieden. Om de kosten laag te 
houden en de situatie voor aanvoerders acceptabel te houden, kan de keuze tussen het 
gebruik maken van een afleverservice tegen betaling en een tweede keer aandocken 
voor fust en lege wagens aangeboden worden. 
Als de afleverservice goed draait en de toekomstverwachtingen voor het inteme 
transport uitkomen, kan de servicedienst uitgebreid worden met een transportservice. 
Behalve het fysiek uitvoeren van het inteme transport, moet ook het coordineren van 
deze stroom een taak van de veiling worden. Het wachten op producten gebeurt dan 
niet meer tijdens het aandocken bij het verladingscentrum, maar op bijvoorbeeld een 
parkeerplaats. 
De activiteiten die in het verladingscentrum plaats vinden, verlopen op deze manier 
beheerst. Het grootste deel van het transport tussen de docks en de rest van het 
veilinggebouw wordt door een partij, namelijk de veiling, uitgevoerd. Het deel dat nog 
door chauffeurs zelf uitgevoerd wordt, is geconcentreerd op een aantal docks en 
verstoort de overige stromen dus niet meer. Het aanbieden van een keuzemogelijkheid 
aan de aanvoerders tussen het besteden van tijd en het besteden van geld, maakt de 
acceptatie gemakkelijker. 
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Bijlage A: Organogram 

Bijlage A: Organogram Bloemenveiling Holland 

Markt- & Produktinnovatie 
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Logistiek 

Algemeen Bestuur 

Directie 

Veilcentrum Bleiswijk 

lnformatiemanagement & 
Automatisering 

Facility Management 
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Bijlage B: Aanvoertijden 

Bijlage 8: Aanvoertijden 
( overgenomen uit codeboekje '97 van BVH) 

Snijbloemen Potplanten Bemiddelings 
bureau 

Maandag t/m K wekers inpandig 16.00-21.30 10.00-21.30 06.00-21.30 
donderdag 04.00-04.30 03.30-04.00 

Kwekers uitpandig 16.00-22.30 10.00-22.30 06.00-22.30 
04.00-04.30 03.30-04.00 

Groepsvervoer ui tpandig 16.00-04.30 10.00-04.00 06.00-22.30 
Vrijdag Kwekers inpandig 16.00-16.45 10.00-16.45 06.00-16.45 

04.00-04.30 03.30-04.00 
Kwekers uitpandig 16.00-16.45 16.00-16.45 16.00-16.45 

04.00-04.30 03.30-04.00 
Groepsvervoer uitpandig 16.00-16.45 16.00-16.45 16.00-16.45 

Zaterdag K wekers inpandig 09.30-13.00 09.30-13.00 09.30-13.00 
Kwekers uitpandig 08.00-13.00 08.00-13.00 08.00-13.00 
Groepsvervoer uitpandig 08.00-13.00 08.00-13.00 08.00-13.00 

Zondag Kwekers inpandig 19 .00-21.30 19.00-21.30 19.00-21.30 
Kwekers uitpandig 19.00-22.30 19 .00-22.30 19.00-22.30 
Groepsvervoer uitpandig 19.00-04.30 19 .00-04.00 19.00-22.30 

Klokaanvoer van potplanten voor 10.00 uur is alleen toegestaan als minimaal 70% van de 
auto lading bestemd is voor het bemiddelingsbureau 
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Bijlage C: Gegevens voor de kwantitatieve analyse 

Bijlage C: Gegevens voor de kwantitatieve analyse 

1) aanvoertelling 
In januari en april 1995 zijn een week lang tellingen gedaan van het aantal 
aanlandingen en het aantal aangevoerde stapelwagens tussen 6.00 uur 's ochtends en 
4.30 uur 's nachts. Het aantal aanlandingen is alleen gemeten op maandag en 
donderdag. De gegevens zijn per half uur beschikbaar. 

2) metingen dockverblijftijden 
In mei 1997 heeft D. de Rooij, een MEAO-student, een week lang metingen gedaan 
naar de dockverblijftijden van vrachtwagens en de activiteiten die de chauffeurs in die 
tijd uitvoerden. Op maandag en dinsdag is gemeten tussen 10.00 en 14.00 uur; op 
woensdag en vrijdag tussen 10.00 en 13.00 uur. Op donderdag is gemeten tussen 8.00 
en 14.00 uur. De gegevens zijn op de minuut nauwkeurig. 

3) avondtelling 
Op een donderdag in juni 1997 is een avondtelling gedaan van ca. 16.30 tot 21.30 uur. 
Hierbij zijn het aantal aankomsten per half uur en de bijbehorende dockverblijftijden 
gemeten. 

4) slagboomtelling 
Op een maandag injuni 1997 is tussen 10.30 en 14.00 uur een telling gedaan van het 
aantal aankomsten per halfuur bij de slagboom. Ook de gemiddelde wachtrijlengte en 
de maximale wachtrij in die tijd is bepaald. 
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Bijlage D: Piektijden in de aanvoer 

de weke/ijkse piek 

maandag 
dinsdag 
woensdag 
donderdag 
vrij /zat/zon 

de dage/ijkse piek 

22% 
19,6% 
11 ,7% 
21,8% 
24.9% 
100% 

Bijlage D: Piektijden in de aanvoer 

In de onderstaande tabel is aangegeven hoe de aanvoer van stapelwagens verdeeld is 
over de dag. De aanvoerstroom bestaat uit 46% aanvoer van snijbloemen voor de 
klok(SB), 39% potplanten voor de klok(PP) en 15% producten bestemd voor het 
bemiddelingsbureau (BB). 

SB (46%) PP(39%) BB(15%) totaal 
rolcont. auto ' s 

06.00-10.00 0.2% 3.9% 5.7% 2.5% 3,8% 
10.00-16.00 6.0% 36.0% 64.0% 26.4% 28,6% 
16.00-22.00 48.8% 37.1% 16.9% 39.5% 43,1% 
22.00-05.00 45.0% 23.0% 13.4% 31.6% 24,5% 

100% 100% 100% 100% 100% 

(10.00-14.00) 1,2% 24.0% 56.4% 19.7% 20,2% 
(20.00-22.00) 22.3% 10.1% 6.3% 15.4% 14,7% 
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Bijlage E: Verhouding tussen de aanvoerstromen 

Bijlage E: Verhouding tussen de aanvoerstromen 

Stroom Deelstroom % totaal 10.00 - 11.00 - 12.00 -
11.00 12.00 13.00 

A 72% 74% 71% 71% 
aanvoer + terugladen 49,9% 50,0% 49,1% 49,5% 
leeg 
alleen aanvoer 19,4% 21,3% 19,8% 19,2% 
aanvoer + afleveren 2,2% 2,7% 1,8% 2,5% 
leeg 

B 9% 4% 11% 13% 
aanvoer + cross- 1,6% 0,0% 1,8% 3,0% 
docking 
aanvoer + boxlevering 2,8% 0,5% 1,4% 6,1% 
aanvoer + 1,9% 1,6% 1,8% 1,5% 
koperstransport 
halen leeg + cross- 0,1% 0,0% 0,5% 0,0% 
docking 
halen leeg + 0,5% 1,1% 0,9% 0,0% 
boxlevering 
halen leeg + 0,7% 0,0% 1,4% 1,0% 
koperstransport 
cross-docking 0,1% 0,0% 0,5% 0,0% 
boxlevering 0,4% 0,0% 1,4% 0,0% 
koperstransport 1,2% 0,5% 1,8% 1,5% 

C 18% 21% 18% 14% 
halen leeg 5,6% 4,8% 6,3% 4,0% 
afleveren leeg 11,9% 16,0% 10,8% 9,6% 
halen + afleveren leeg 0,1% 0,0% 0,5% 0,0% 

overige 1% 2% 0% 2% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 
Tabet El: Verhouding tussen de aanvoerstromen (in percentages van het aantal 

aanlandingen) 

13.00 -
14.00 
70% 

51,9% 

16,3% 
1,6% 

9% 
1,6% 

3,9% 
3,1% 

0,0% 

0,0% 

0,0% 

0,0% 
0,0% 
0,8% 

19% 
7,8% 

11,6% 
0,0% 

2% 

100% 

De percentages zijn afgeleid van gegevens van een meting in mei 1997 (zie bijlage C, punt 2). 
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Bijlage F: Enqueteresultaten 

Bijlage F: Enqueteresultaten 

In 1997 is een enquete gehouden onder groepsvervoerders en kwekers, waarin gevraagd werd 
naar hun verwachtingen over de ontwikkelingen in de sierteeltketen, over de op de veiling uit 
te voeren activiteiten en over mogelijkheden, problemen en knelpunten. 

F.1 Ontwikkelingen in de sierteeltketen 

F.1.1 Groepsvervoerders 

? 
lnvloed van ontwikkelingen in de sierteeltketen op de bedrijfsvoeri El· 

van groepsvervoerders llllllveel pos 
100% ~ 

■ 
- ~ ~ ~ - - - - - - - - - ■ weinig pos 

90% 

80% 

70% 

~ 60% 
Cl 
iij 50% I 

~ 40% 
CII 

,, 

30% 

20% 

10% 

0% : II 

-= - - ~ > 

I. Aanvoertijden verruimen 
II. Aanvoertijden inkorten 

(venstertijden instellen) 

I 
,- -

II II 

> > ~ >< >< 
on?w ikk-;;ling 

111. Uitbreiding SierteeltVerpakkingsPool 
(Sivepo) 

IV. Komst nationale stapelwagenpool 
V. Collectief Aan- en AfvoerCentrum 
VI. elektronisch aanvoerbrief (EAB) 
VII. Elektronische informatie uitwisseling 
VIII. Internet 

I 
} 

" I 

O geen 

■ weinig neg 

O veel neg 

I 

x x 

IX. 
X. 
XI. 
XII 
XIII . 
XIV. 

: 1111111 - i!!t < 
\ 

x > > ~ x X 

Kopen op Afstand 
Distributed Databank 
Beeldveilen 
Telersverenigingen 
Aanvoertijden bij de Greenery 
Collectief vervoer voor de 
Greenery 

XV. Rijtijdenwet 
XVI. Hinderwet vergunning 
(Milieu en geluid) 
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Bijlage F: Enqueteresultaten 

F.1.2 Kwekers 
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nl 
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ontwikkeling 
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I. Aanvoertijden verruimen VIII. 
IX. 
X. 
XI 
XII. 

Kopen op Afstand 
Distributed Databank 
Beeldveilen 

II. Aanvoertijden inkorten 
(venstertijden instellen) 

Ill. Uitbreiding SierteeltVerpakkingsPool 
(Sivepo) 

IV. Komst nationale stapelwagenpool 
V. elektronisch aanvoerbrief (EAB) 
VI. Elektronische informatie uitwisseling 
VII. Internet 

F.1.3 Andere ontwikkelingen 

XIII. 

T elersverenigingen 
Aanvoeren op verschillende 
veilcentra 
Aanvoeren op VCN van lading 
die door een gvv verder wordt 
getransporteerd 

* Het beleid van de veiling t.a.v. slotplaten: centrale registratie, tarieven, 
verlies/diefstal en het altijd aanwezig zijn van de sleutelaars op fase G. 

* Een nationale stapelwagenpool, of anders koppelbare stapelwagens of het 
aanhouden van voorraden lege wagens van andere veilingen, en een fustpool. Ook 
een koppeling van DC- administraties van BVH en VBA heeft invloed. Wel wordt 
opgemerkt dat fuststandaardisatie te weinig toegespitst wordt op de eisen van 
product en teler. 

* Verruiming van de aanvoertijden op zaterdag en zondag, het ook 's nachts kunnen 
aanvoeren door kwekers en het sturen door de veiling op het gebruik van docks. Een 
positieve invloed zou ook meer los- en laadruimte (zie kleinaanvoer VBA), een vaste 
plek voor in ontvangst nemen inter-veiling handel en mogelijkheden voor 
overslag/cross-docking hebben. 
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F.2 Logistieke activiteiten en aspecten 

F.2.1 Verwachtingen groepsvervoerders 

Verwachdngen van groepsvervoerders 
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ca 
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I. II. Ill. rv. V. VI. VII. VIII. 

activiteit 

I. totaal naar de veiling te transporteren volume 
II. totale groepage; overslag; cross-docking 
Ill. directe levering aan kopersboxen op de veiling 
IV. directe levering aan handelaren buiten de veiling 
V. verrichten van koperstransporten vanaf VCN 
VI. transportkosten 
VII. wagenpark (inzet aantal voertuigen) 
VIII. ruimtebehoefte (groepage, overslag e.d.) 
IX. investeringen (in eigen ruimte op de veiling) 
X. investeringen in automatisering 

IX. 

Bijlage F: Enqueteresultaten 
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X. 
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F.2.2 Verwachtingen kwekers 

Verwachdngen van kwekers 

Ill ... 
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I. totaal naar de veiling te transporteren volume 
II. directe levering aan kopersboxen op de veiling 
Ill. directe levering aan handelaren buiten de veiling 
IV. transportkosten 
V. investeringen in automatisering 

F.2.3 Behoeften groepsvervoerders 
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60% 

40% 

20% 

Behoeften groepsvervoerders 

IV. 
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I. II. Ill. 

I. Behoefte aan geconditioneerde overslagruimte 
II. Behoefte aan interne transportmiddelen 

V. 

Bijlage F: Enqueteresultaten 

■ afnarre 

0 gelijk 

0 toenarre 

Ill. Bereidheid voor dergelijke servicediensten een vergoeding te betalen 
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Bijlage F: Enqueteresultaten 

F.2.4 Behoeften kwekers 

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

Behoeften kwekers 

0% +-___._ _ _.__-+--'----'--+----'---'----I 

II. Ill. 

I. Behoefte aan geconditioneerde overslagruimte 
II. Behoefte aan interne transportmiddelen 
Ill. Bereidheid voor dergelijke servicediensten een vergoeding te betalen 

F.2.5 Overige activiteiten die naar verwachting veel zullen toenemen 

Activiteiten waarvan verwacht wordt dat ze zullen toenemen zijn de aan transport 
gerelateerde diensten, zoals verdichten, controle op aantallen, overzetten. Ook intern 
transport en de behoefte aan eigen docks met dockbegeleiding zal toenemen. Verder 
neemt de centrale afvoer naar groepsvervoerders toe. 

F.3 Mogelijkheden, problemen en knelpunten 

Hier worden vijf feiten genoemd waarop de kweker of gvv kan antwoorden of dat 
mogelijk is of een probleem gaat opleveren. De mogelijkheden zijn: 
JA, is mogelijk zonder enige aanpassingen 
JA, mits enige aanpassingen worden gedaan 
NEE. is niet mogelijk, geeft een probleem 

B-10 
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F.3.1 Groepsvervoerders 

Mogelijkheden, problemen en knelpunten groepsvervoer 
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V op Fase G vrachtauto alleen voor een dock 
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F.3.2 Kwekers 
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IV V 
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Bijlage F: Enqueteresultaten 

F.3.3 Overige knelpunten 

* Een belangrijk knelpunt is de wachttijd voor de slagboom, veroorzaakt door het aantal 
docks dat beschikbaar is voor de aanvoer en de lange dockverblijftijden van 
groepsvervoerders (door bijv koffiedrinken), het toegewezen krijgen van een dock dat 
nog niet leeggereden is, het moeten wachten op kwekerstrekkers die door de veiling in 
gebruik zijn en het gemis van een elektrotrekker die ook VBA-karren kan verslepen. 

* Daamaast zijn knelpunten het gebrek aan ruimte voor bijkomende activiteiten als 
overslag, cross-docking, het in ontvangst nemen van interveiling handel en de eigen 
opslag van lege wagens, retourhandel, DC's e.d. 

* Verder komen als knelpunten naar voren dat stapelwagens en fust door de afstand 
moeilijk bij het dock te krijgen zijn, het niet kunnen voorbereiden door alvast lege 
wagens en fust te halen, stapelwagens in de verkeerde richting staan en de 
beschikbaarheid van oranje karren. Ook het wachten op sleutelaars tijdens koffiepauzes 
is een knelpunt. 

* Een aantal knelpunten die niet direct met de activiteiten op fase G/H te maken hebben, 
zijn het sneller verdelen van BB-handel, te weinig ruimte voor inpandig lossen, het 
opvragen van het denensaldo en het openschieten van de bovenklep van de docks. 

F.4 Wensen en oplossingen 

F.4.1 Wensen om in de oplossing terug te zien 

* Een aanspreekpunt voor chauffeurs waar zij met problemen terecht kunnen en een 
afsluitbaar kastje om slotplaten en fustbonnen in op te bergen, zodat chauffeurs 
onderling kunnen afwisselen (zie veiling Flora) 

* Goede aan- en afvoer van de overslag, een duidelijke plaats waar kwekers handel 
neer kunnen zetten voor GVV (bijv ook in aanvoerhal) en een verzamelplaats voor 
BVB. 

* Een oplossing voor het stapelwagentekort en het en een keer afschrijven van de 
grijze beugelwagens. Verder komt naar voren het beter organiseren van de 
stapelwagenservice door bestellingen concreet uit te voeren; de snelheid van het 
meenemen van fust bevorderen door aflevering van fust en wagens op afroep en in 
de piekperiode meer potplantenfust (trays) op stapelwagens klaar te zetten, zodat ze 
niet van de eerste etage afgehaald moeten worden. Ook het ten alle tijden krijgen van 
printbonnen bij fustafgifte wordt gewenst. 

* Wensen m.b.t. de uitvoering zijn kortere slepen met karren i.v.m schade aan 
bloemen van kwekers, het beter opletten door aanvoermedewerkers op het 
onderscheid tussen BB-handel, klokhandel en handel voor groepsvervoerders. 
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Bij !age F: Enqueteresultaten 

F.4.2 Mogelijke oplossingen voor de problemen en knelpunten 

* Als mogelijke oplossingen worden aangedragen een betere algehele sturing door de 
veiling in fase G en H en een betere samenwerking tussen het veilingpersoneel van 
verschillende afdelingen en tussen veiling en vervoerder, zodat flexibeler op 
piektijden in de aanvoer ingesprongen kan worden en de ruimte nog beter benut kan 
worden. 

* Verder zijn een aantal oplossingen m.b.t. de inrichting aangedragen, zoals het maken 
van sneldocks voor het lossen van BB-handel waarbij na 5 min de roldeur dichtgaat, 
het inleveren DC's aan de andere kant, eigen dockshelters, kopers niet meer laten 
laden op fase G of pas laten aandocken wanneer all es gereed is voor verlading en 
overslag van groepsvervoerders naar een andere lokatie verplaatsen. 

* Een andere mogelijkheid is het reduceren van dockverblijftijden door het geven van 
voorinformatie over hoeveelheid aan te voeren en mee te nemen karren, het zelf 
verwijderen van slotplaten, het sneller wegtrekken van de karren, centrale afvoer 
naar groepsvervoerders van interveilinghandel, lege karren bij de docks 
brengen(vooral voor verre docks) en het dock alleen bezet houden tijdens het 
daadwerkelijk laden en lossen. 

F.5 Opmerkingen of suggesties 

De volgende aanvullende opmerkingen zijn nog gemaakt: 
- soms zijn 's nachts bepaalde fustsoorten niet in voorraad 
- betere communicatie tussen dockbeheer, aanvoerverwerking, fust- en DC-depot op 

zaterdagen; er kunnen bij extreme drukte vaak geen denen of fust geladen worden 
- bepaalde gvv die langs de slagboom mogen rijden, terwijl anderen in de rij staan 
- lege stapelwagens bij auto brengen (vooral voor verre docks) 
- actievere opstelling BB-medewerkers: kopers bezoeken om producten aan de 

man te brengen 
- beter nadenken over de vragen van deze enquete en wat je ermee wilt bereiken 
- klantvriendelijk werken van fust- en deendepot 
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Bijtage G: Toekomstverwachtingen 

Bijlage G: Toekomstverwachtingen 

Uit een meting injuni 1997 bleek dat tussen 10.00 en 14.00 uur 45 auto's per uur het 
terrein opkwamen. Als de activiteiten die de aanvoerders uitvoeren hetzelfde zijn als 
in de meting van mei, betekent dit dat 33 auto's voor de reguliere stroom, 4 auto's 
voor het interne transport en 8 auto's voor fust en lege wagens aankomen. 

G. 1 Reguliere stroom 

In onderstaande tabel is de jaarlijkse groei in het aantal stapelwagens weergegeven. 
Aangezien de groeicijfers voor snijbloemen voor de klok, potplanten voor de klok en 
BB-distributie verschillen, is uitgegaan van de verhouding tussen deze groepen in 
1995. 

Jaarlijkse groei verhouding in 1995 groei in 1998 groei vanaf 1999 
Snijbloemen 3% 1,1% 1,0% 
Potplanten 51% 5,9% 3,0% 
BB-distributie 46% 3,0% 3,0% 
Tabet G 1: Groeipercentages van stapetwagens 

Aangenomen wordt dat de groei in het aantal aankomsten van aanvoerders evenredig 
is met het aantal stapelwagens. Het uitgangspunt voor de verhouding in 1997 is een 
meting uit 1995. Uit deze gegevens en de meting van het aantal aankomsten per uur in 
1997, komen de volgende toekomstverwachtingen tot 2002: 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Totale stroom 33 +1 +1 +1 +1 +2 
Sb 1 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 +0,0 
Pp 17 +0,9 +0,9 +1,0 +1,0 +1, 1 
BB-distributie 15 +0,4 +0,4 +0,4 +0,4 +0,5 
Tabet G2: Toekomstverwachtingen(in auto's per uur) 

G.2 Intern transport 

G.2.1 Koperstransporten als gevolg van Kopen Op Afstand 

In 1997 voerde 3,8% van de aanvoerders koperstransporten uit tussen 10.00 en 14.00 
uur. Met 45 aankomsten komt dit neer op 2 auto's per uur. De verwachting is dat de 
omzet van KOA in 1998 met 60% stijgt ten opzichte van 1997 (van 40 tot 65 miljoen 
gulden). 50% wordt gerealiseerd door kopers buiten het veilingterrein. Deze producten 
worden als koperstransporten via het verladingscentrum vervoerd. In 1999 loopt de 
omzet van KOA met 35 miljoen op naar 100 miljoen. Verwacht wordt dat de groei 
hierna stagneert. 
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Bijlage G: Toekomstverwachtingen 

1997 1998 1999 vanaf 2000 
aantal aankomsten 2 +1 +2 +0 

Tabel G3: Groeiverwachting van koperstransporten(in auto's per uur) 

G.2.2 Boxleveringen als gevolg van BDO-Ieveringen 

In 1997 werd ongeveer 50% van de BB-handel BDO verspreid, waarvan een derde via 
het verladingscentrum ging. Uit de meting van mei 1997 bleken tussen 10.00 en 14.00 
uur 2 auto's per uur boxleveringen uit te voeren. Dit is 40% van de dagelijkse BDO
aanvoer. Aan de hand van de groeicijfers van BB-distributie en de verwachting dat 
BDO in 1999 60% van de BB-handel uit gaat maken, kan de volgende 
groeiverwachting voor het aantal aankomsten gemaakt worden: 

jaarlijks 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
BB totaal 30 34,5 40 41,5 42,5 44 
BB-distributie 15 15,5 16 16,5 17 17,5 
BDO totaal 15 19 24 25 25,5 26,5 
BDO via verl.centrum 5 6 8 8 9 9 
BDO tussen 10.00 en 2 2 3 3 4 4 
14.00 uur +O +1 +O +1 +0 

Tabel G4: Groeiverwachting van BDO(in auto's per uur) 
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Bijlage H: Dockverblijftijden per deelstroom 

Bijlage H: Dockverblijftijden per deelstroom 

Stroom Deelstroom volume gem. dockverblijftijd gebruik 
verhouding dockcap 

per deelstroom per hoofd-
stroom 

A 72% 27 69% 
aanvoer + terugladen leeg 49,9% 28 49,9% 
alleen aanvoer 19,4% 24 16,6% 
aanvoer + afleveren leeg 2,2% 35 2,8% 

B 9% 41 14% 
aanvoer + cross-docking 1,6% 29 1,7% 
aanvoer + boxlevering 2,8% 49 4,9% 
aanvoer+koperntransport 1,9% 52 3,5% 
halen leeg + cross-docking 0,1% 20 0,1% 
halen leeg + boxlevering 0,5% 15 0,3% 
halen leeg + koperstransport 0,7% 44 1,1% 
cross-docking 0,1% 16 0,1% 
boxlevering 0,4% 37 0,5% 
koperstransport 1,2% 34 1,5% 

C 18% 26 16% 
halen leeg 5,6% 28 5,6% 
afleveren leeg 11,9% 25 10,6% 
halen + afleveren leeg 0,1% 23 0,1% 

overige 1% 12 1% 

Totaal 100% 28 100% 
Tabel H 1: Gemiddelde dockverblijftijd per deelstroom (in min) 

De gemiddelde verblijftijd per stroom is bepaald door de gemiddelde dockverblijftijd per 
deelstroom te vermenigvuldigen met de percentages van het volume per deelstroom en dit te 
delen door het volume van de stroom. 
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Bijlage /: Toets negatief exponentieel aankomstpatroon 

Bijlage I: Toets negatief exponentieel aankomstpatroon 

In december 1997 zijn 70 aankomsten in 3 uur gemeten. Om te toetsen of deze aankomsten 
een negatief exponentieel patroon volgen, wordt gebruik gemaakt van de -x,2-aanpassingstoets. 
Bij deze toets worden de waamemingen eerst in klassen opgedeeld, waama de verwachte 
waamemingen volgens de NE-verdeling in deze zelfde klassen bepaald worden ().=0,4 en is 
geschat aan de hand van de werkelijke waamemingen). Dit is te vinden in kolom twee en vier 

2 van onderstaande tabel. Vervolgens wordt een waarde x bepaald aan de hand van de 
volgende formule: 

x2 = ± (w;-v;)2 
V; i=l 

k = aantal klassen 
wi = werkelijk aantal waamemingen in klasse i 
vi= verwacht aantal waamemingen in klasse i 

De berekening van x2 volgt in de volgende tabel 

klasse frequentie kans verw. freq. 
(k) (wJ (vJ 
0 < 0,5 22 0,181 12,5 

0,5 < 1,5 11 0,270 18,6 
1,5 < 2,5 9 0,181 12,5 
2,5 < 3,5 8 0,121 8,4 
3,5 < 4,5 5 0,081 5,6 
4,5 < 5,5 6 0,054 3,8 

> 5,5 8 0,011 7,6 
69 

Tabet I1: berekenzng x 
,t 

(w,-v/ (w,-v/lv; 
90,1 7,2 
58,1 3,1 
12, 1 1,0 
0,1 0,0 
0,4 0,1 
5,0 1,3 
0,1 0,0 

x"=12 7 
' 

Nu wordt x2 bepaald met een betrouwbaarheid van 95% en k-1-m vrijheidsgraden, waarbij k 
het aantal klassen en m het aantal geschatte parameters van F is. 

2 X 5 (0,05) = 11,1 

We toetsen de volgende hypothese: 
HO: de waamemingen volgen een NE-verdeling met A= 0,4 aankomsten per minuut 
Hl: de waamemingen volgen deze verdeling niet 

De hypothese wordt verworpen als x2 < x2. Aangezien x2 in dit geval groter is dan x2 wordt 
de hypothese dat het aankomstpatroon een NE-verdeling met A = 0,4 aankomsten per minuut 
volgt, geaccepteerd. 
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Bijlage J: Berekening wachttijd 

Bijlage J: Berekening wachttijd 

De wachttijd wordt met de formule van Pollaczek berekend: 

w I = p Iµ * (1 + y 2 ) , 

2*(1-p) 

waarbij 

en 
J./ µ 

p=
c 

= gemiddelde wachttijd 
1/µ = gemiddelde dockverblijftijd = 28 minuten 
cr = spreiding in de dockverblijftijden = 18 minuten 
11, = aantal aankomsten per tijdseenheid = 45 auto's per uur 
c = aantal docks = 23 docks 
y = variatiecoefficient 
p = bezettingsgraad 

Met een bezettingsgraad van 91 % en een variatiecoefficient y2 van 0,41 wordt de 
gemiddelde wachttijd voor 1997 9,0 minuten. Als aangenomen wordt dat de 
wachttijden negatief exponentieel verdeeld zijn, kan het percentage aanvoerders dat 
langer dan 30 minuten gewacht heeft met de formule voor de verdelingsfunctie van de 
negatief exponentiele verdeling berekend warden: 

P(T::; t) = F(t) = l-e-"1 

⇒ P(T > 30) = 1- F(t) = e-30
" 

Voor de exponentiele verdeling geldt dat 11, = 1/ET = 1/9 
Dit betekent dat 3,6% van de aanvoerders langer dan 30 minuten heeft gewacht. 

Beperkingen aan de berekening: 
* de formule van Pollaczek is voor situaties met meerdere loketten slechts een 

benadering; 
* bij de berekening van de overschrijdingskans voor 30 minuten is aangenomen dat de 

wachttijden negatief exponentieel verdeeld zijn. In werkelijkheid zal het percentage 
dus iets lager liggen; 
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Bijlage K: Verdichtingsactiviteiten KnB 's verplaatsen 

Bijlage K: Verdichtingsactiviteiten KnB's verplaatsen 

Een mogelijkheid om de dockcapaciteit voor de aanvoer te vergroten is om het gebruik van 
docks door KnB 's zodanig te organiseren dat deze er minder nodig hebben. 
Tussen 10.00 en 14.00 uur worden 23 docks in gebruik genomen door kopers-niet
boxhouders en overige handelaren. Het probleem is dat veel van deze kopers lang op het dock 
staan door verdichtingsactiviteiten. De mogelijkheid om kopers ergens anders te laten 
verdichten en alleen op fase G te laten laden wordt momenteel onderzocht door de veiling. Er 
wordt onderzocht of in een antler gedeelte van de veiling, waar de auto's van de KnB's bij de 
locatie staat, ruimte gemaakt kan worden door de auto's te verwijderen. Hierdoor kunnen 
meer KnB 's in die ruimte verdichten. De consequentie is dat er op deze manier weliswaar 
kortere verblijftijden aan de docks zijn, maar dater ook meer KnB's moeten laden. 
Met de gegevens van de huidige situatie en de groeiverwachtingen voor een piekuur in de 
toekomst, heeft dit het volgende effect op de gemiddelde wachttijd voor aanvoerders. 
Om een gemiddelde wachttijd van minder dan 10 minuten te realiseren zijn de komende 5 
jaar de volgende aantallen docks nodig. 

18,0 ~-- ~------- ---------~ 

16,0 

-14,0 
C ·e 
:§. 12,0 

"C 

;' 10,0 ++---+----,1-----+---+----+----r---------i 
:E u 
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QI 

"C 
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"C ·e 
QI 4,0 
Cl) 

2,0 ~====~==--o~ 
0,0 +-, ---+----i-- ---i--- +-- --+----+---1---~ 

45 
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47 49 51 
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Figuur Kl : Benodigde docks tot 2002 

-o--23 
--o-24 

-cr--25 
~26 
-x-27 
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-29 
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Uit de figuur blijkt dat in 1998 27 docks nodig zijn om aan de normen voor de wachttijden te 
kunnen voldoen. Dit loopt op tot 30 docks in 2002. Dit betekent dat van KnB's 7 docks 
gewonnen moeten worden om effect te hebben. 
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Bijlage L: Scheiden van activiteiten 

Bijlage L: Scheiden van activiteiten 

Bij de berekening van de wachttijden bij het scheiden van activiteiten is de 
verhouding tussen de stromen van hoofdstuk 3 als uitgangspunt genomen. De 
toekomstverwachtingen uit paragraaf 3.2 zijn per activiteit uitgewerkt en worden in 
deze berekeningen dus ook aan de juiste groep toegevoegd. Hierdoor wijzigt de 
verhouding tussen de stromen per jaar. 

L. 1 Fust en lege wagens 

Aaukomsten 
In 1997 kwamen gemiddeld 45 auto's per uur het terrein op. lets meer dan de helft 
hiervan moet bij <lit scenario twee keer aandocken. Er komen dan 37 auto's bij de 
docks voor aanvoer en intern transport en 31 auto's bij de docks voor fust en lege 
wagens aan. 

Dockverblijftijd 
Bij de berekening van de gemiddelde wachttijd wordt aangenomen <lat het halen en 
inladen van fust en lege wagens gemiddeld 10 minuten duurt. De aanvoerders die fust 
en lege wagens nodig hebben staan hierdoor 10 minuten korter bij de aanvoerdocks. 
De gemiddelde dockverblijftijd wordt hier dan 22,1 minuten in 1997. 

Verde/big van de docks 
Het uitgangspunt is <lat 23 docks beschikbaar zijn voor de activiteiten van 
aanvoerders. Per uur is de dockcapaciteit dan 23*60 = 1380 aandockminuten. De 
bezettingsgraad van de docks is (37*22 + 31 *10)/1380 = 81,4%. Aan de hand van de, 
benodigde tijd aan de docks, kan berekend worden <lat de beste situatie wordt bereikt 
als 1 7 docks beschikbaar zijn voor aanvoer en intern transport en 6 docks voor fust en 
lege wagens. 

Wachttijde11 
De totale gemiddelde wachttijd is berekend door de percentages die bij de 
aanvoerdocks en bij de docks voor fust en lege wagens aandocken te 
vermenigvuldigen met de respectievelijke gemiddelde dockverblijftijden. De 
resultaten zij n weergegeven in tab el L 1. 
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Bijlage L: Scheiden van activiteiten 

a 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
l=0 4,2 6,5 164,0 > > > 
yL=0,4 5,8 9,1 229,7 > > > 
yL:1 8,3 13,0 328,1 > > > 
b 
l=0 2,0 3,7 4,4 5,5 7,1 15,6 
yL=0,4 2,8 5, 1 6,2 7,7 9,9 21,8 
yL:1 4,0 7,3 8,8 11,0 14,2 31,2 
C 

yL=0 3,2 5,1 91,2 > > > 
/=0,4 4,5 7,2 127,7 > > > 
t=1 6,4 10,3 182,4 > > > 
Tabet LI: Gemiddelde wachttijden bij docks voor 

a. aanvoer en intern transport 
b. Just en lege wagens 
c. totaal 

L.2 Intern transport 

Aa11komste11 
Voor het apart uitvoeren van intern transport moet 8% van de aanvoerders twee keer 
aandocken. Er komen dan 44 auto's bij de docks voor aanvoer en fust en lege wagens 
en 4 auto's bij de docks voor intern transport aan. 

Dockverblijftijd 
Bij de berekening van het afscheiden van het interne transport wordt aangenomen dat 
dit een besparing van 25 minuten voor de aanvoerders op de andere docks oplevert. 
De dockverblijftijd voor de aanvoerdocks wordt dan 25,9 minuten. De wachttijd is 
langer dan in de huidige situatie. Om effect te hebben, moet de gemiddelde 
dockverblijftijd van de reguliere aanvoer teruggebracht worden tot 18 minuten. De 
wachttijden volgen dan het patroon van tabel L2. 

a 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
yL=0 1, 1 1,6 2,3 2,6 3,3 4,5 
/=0,4 1,5 2,3 3,2 3,6 4,6 6,3 
yL:1 2,2 3,2 4,6 5,1 6,5 9,0 
b 
l=0 1,4 2,0 5,6 5,6 8,5 8,5 
yL=0,4 1,9 2,7 7,8 7,8 11,9 11,9 
yL:1 2,8 3,9 11, 1 11, 1 17,0 17,0 
C 

yL=0 1, 1 1,7 2,7 3,0 4,0 5,0 
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Bij !age L: Scheiden van activiteiten 

t=0,4 1,6 2,3 3,8 4,2 5,6 7,1 
t=1 2,2 3,3 5,5 5,9 8,0 10, 1 
Tabel L2: Gemiddelde wachttijden bij docks voor 

a. aanvoer en Just en lege wagens 
b. intern transport 
c. totaal 

L.3 Aanvoer 

Aa11komste11 
Bij dit scenario moet 57% van de aanvoerders twee keer aandocken. Dit heeft tot 
gevolg dat in 1997 36 auto's bij de aanvoerdocks en 35 auto's bij de docks voor fust 
en lege wagens en intern transport zouden zijn aangekomen. 
De gemiddelde dockverblijftijd bij de aanvoerdocks wordt 19,9 minuten, als dezelfde 
besparingen behaald worden als bij LI en L2. Bij de docks voor het halen van fust en 
lege wagens en het uitvoeren van intern transport wordt de gemiddelde 
dockverblijftijd 12,0 minuten hebben. De wachttijden die bij de verschillende docks 
ontstaan, zijn aangegeven in tabel L3. Hierbij is gerekend met 14 docks voor fust en 
lege wagens en intern transport en 9 docks voor de aanvoer. 

a 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
yL=0 3,6 5,0 12,5 22,9 > > 
yL=0,4 5,1 7,0 17,5 32,0 > > 
yL=1 7,2 9,9 25,0 45,7 > > 
b 
yL=0 2,4 5,1 20,1 41, 1 > > 
yL=0,4 3,3 7,2 28,1 57,5 > > 
yL:1 4,7 10,3 40,1 82,2 > > 
C 

yL=0 3,0 5,1 16,5 32,4 > > 
yL:Q,4 4,2 7,1 23,0 45,3 > > 
t=1 6,0 10, 1 32,9 64,7 > > 
Tabel L3: Wachttijden bij docks voor 

a. aanvoer 
b. Just en lege wagens en intern transport 
c. totaal 
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Bijtage M: Extra dienstvertening 

Bijlage M: Extra dienstverlening 

M. 1 Wachttijden 
De gemiddelde wachttijd wordt berekend met de formule van Pollaczek. Als 
aangenomen wordt dat de wachttijden negatief exponentieel verdeeld zijn, blijft de 
overschrijdingskans voor 30 minuten ender de 5%. Zeals in bijlage Lal aangegeven 
is, wordt dit niet meer berekend. 

M.1.1 Afleverservice 

Bij de afleverservice wordt als eerste een berekening gemaakt, waarbij de 
afleverservice bij de groepen die fust of lege wagens komen halen een besparing in de 
dockverblijftijd van 10 minuten oplevert. De totale gemiddelde dockverblijftijd wordt 
dan 22,3 minuten. De gemiddelde wachttijden zijn aangegeven in tabel Ml. Te zien is 
dat deze oplossingsrichting tot hetjaar 2001 voldoet als de toekomstverwachtingen 
uitkomen. Hierna moet echter iets anders gebeuren om alsnog aan de normen te 
voldoen. 

AFLEVERSERVICE 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
yL: 0 1,3 1,9 3,6 4,2 6,8 13,5 
YL = 0,4 1,8 2,7 5,0 5,9 9,5 18,9 
l= 1 2,6 3,9 7,1 8,4 13,5 27,0 
Tabet Ml: Wachttijden bij een afleverservice 

Met deze methode van berekenen wordt de gemiddelde dockverblijftijd van het alleen 
ophalen van fust of lege wagens 18 minuten. Veilingmedewerkers zijn van mening dat 
<lit in gemiddeld 4 minuten kan. Dit getal komt uit ervaring met het afleveren van 
oranje stapelwagens in de piekperiode. Het gevolg is dat de gemiddelde 
dockverblijftijd dan 21,5 minuten is i.p.v. 22,3 minuten. In <lat geval wordt ook in 
2002 aan de normen voldaan. 

M.1.2 Transportservice 

Als aangenomen wordt dat het aanbieden van een transportservice de dockverblijftijd 
van de groep die intern transport uitvoert omlaag brengt met 20 minuten, wordt de 
gemiddelde dockverblij ftijd 26, 1 minuten. 

TRANSPORTSERVICE 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
l=0 3,2 9,4 > > > > 
YL = 0,2 3,9 11,3 > > > > 

l= 1 6,5 18,8 > > > > 
Tabet M2: Wachttijden bij transportservice 
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Bijlage M: Extra dienstverlening 

Het effect op de wachttijden is minimaal en er zullen dus andere of aanvullende 
maatregelen genomen moeten worden. Bij de berekening uit tabel M2 is niet 
meegenomen dat ook lange dockverblijftijden ontstaan door aanvoerders die wachten 
op cross-docking producten. Als aangenomen wordt dat met een transportservice de 
tijd om producten te lossen gemiddeld 15 minuten wordt en de tijd om fust en lege 
wagens te laden gemiddeld 10 minuten, worden de volgende wachttijden gerealiseerd. 
Hierbij wordt ook aangenomen dat de 'overige' stroom uit de inventarisatie 
veroorzaakt wordt door het inteme transport (bijvoorbeeld koperstransport dat nog 
niet klaar is of product voor cross-docking dat nog niet gearriveerd is). Als een 
sturingsfunctie vanuit de veiling aanwezig is, valt deze stroom dus helemaal weg. 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 
yL: 0 0,8 1,2 1,7 2,1 2,6 3,4 
yL: 0,2 1,0 1,5 2, 1 2,5 3, 1 4, 1 
YL = 1 1,6 2,5 3,4 4,2 5,2 6,8 
Tabel M3: Aangepaste wachttijden bij transportservice 

In deze berekening komen echter zodanig veel aannames voor dat hier niet zomaar 
vanuit gegaan mag worden. 

M.1.3 Beide services 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de wachttijden ruim binnen de normen blijven als 
beide servicediensten aangeboden worden. Deze berekening is gemaakt met de 
aanname dat de transportservice 20 minuten besparing oplevert en de afleverservice 
10 minuten. De gemiddelde dockverblijftijd wordt dan 20,4 minuten. 

BEIDE SERVICES 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
yL: 0 0,9 1,2 1,7 1,9 2,4 3,2 
l= 0,4 1,2 1,7 2,4 2,6 3,3 4,5 
YL = 1 1,8 2,5 3,4 3,8 4,7 6,4 
Tabel M4: Wachttijden bij beide services 
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M.2 Kosten dienstverlening 

Voor de kosten die met de extra dienstverlening te maken hebben, gaan we uit van de 
getallen in tab el MS. 

lnvesteringen 
communicatiemiddel F 50.000,-
herindeling ruimte ? 

Exploitatiekosten 
Ruimtekosten F 140,- per m..: per jaar 
Personeelskosten F 79.800,- per man per jaar 

Benodigde tijd 
afleverservice 0,25 uur per aflevering 
transportservice 0,5 uur per transport 

# opdrachten/uur 1997 1998 1999 2000 
afleverservice 26 28 28 28 
transportservice 4 7 10 11 

Benodigde uren 
afleverservice 6,5 7 7 7 
transportservice 2 3,5 5 5,5 
totaal 8,5 10,5 12 12,5 
Tabet M5: Gegevens voor kostenberekening 

M.2.1 Afleverservice 

• Investeringskosten 
- communicatiemiddel: f 50.000,-
- verplaatsen buffer 

• Exploitatiekosten 

1997 1998 1999 
Ruimtekosten 
Personeelskosten /518,7 /558,6 /558,6 
Totaal /518,7 /558,6 /558,6 

2001 2002 
28 28 
12 13 

7 7 
6 6,5 

13 13,5 

2000 

/558,6 
/558,6 

Tabet M6: Kosten voor afleverservice (inf 1.000,-per jaar) 

2001 2002 

/558,6 /558,6 
/558,6 /558,6 
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M.2.2 Transportservice 

• Investeringskosten 
- communicatiemiddel: f 50.000,-
- verplaatsen buffer 

De investeringskosten zijn hetzelfde als bij de afleverservice. Aangezien in het intern 
transport een grote toename verwacht wordt, nemen ook de arbeidskosten snel toe 
voor het uitvoeren van een transportservice. 
• Exploitatiekosten 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Ruimtekosten 
Personeelskosten /159,6 /279,3 f399,0 f 438,9 f478,8 f518,7 
Totaal /159,6 f279,3 /399,0 f 438,9 f478,8 /518,7 

Tabel L7: Kosten voor transportservice (inf 1.000,- per jaar) 

Om effect te hebben is een intensieve sturing vanuit de veiling nodig. Deze kosten 
komen er ook nog bij. Hiertegenover staat dat voor het uitvoeren van de 
transportservice een bedrag in rekening gebracht kan worden bij de aanvoerders die 
hier gebruik van maken. 

M.2.3 Beide services 

• Investeringskosten 
- communicatiemiddel: f 50.000,-
- verplaatsen buffer 

• Exploitatiekosten 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Ruimtekosten 
Personeelskosten /678,3 f837,9 f957,6 /997,5 /1.037,4 fl.077,3 
Totaal /678,3 /837,9 /957,6 f997,5 /1.037,4 fl.077,3 

Tabel L8: Exploitatiekosten voor beide services (inf 1.000,- per jaar) 
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Bijlage N: Combinaties 

In de volgende tabellen is het effect op de wachttijden gegeven als de helft van de 
aanvoerders kiest voor een tweede keer aandocken en de andere helft gebruik maakt 
van de door de veiling aangeboden dienstverlening. 

N. 1 Fust en /ege wagens apart en afleverservice 

Aanvoerders die geen fust of lege wagens nodig hebben docken aan bij de docks voor 
aanvoer en intern transport, voeren hun activiteiten uit en verlaten het terrein. 
Bij aanvoerders die wel fust oflege wagens nodig hebben (ofkomen brengen), 
kunnen zich drie situaties voordoen: 
• een aanvoerder heeft alleen fust oflege wagens nodig (ofkomt dit brengen) en 

dockt een keer aan bij de docks voor fust en lege wagens; 
• een aanvoerder dockt eerst aan bij de aanvoerdocks en daarna voor een tweede keer 

bij de docks voor fust en lege wagens; 
• een aanvoerder dockt een keer aan bij de aanvoerdocks en laat zijn bestelling van 

fust en lege wagens tegen betaling bij het dock afleveren. 

Aangenomen kan worden dat bij de aanvoerdocks een besparing van 10 minuten 
bereikt wordt bij de aanvoerders die fust en lege wagens nodig hebben. De 
gemiddelde dockverblijftijd op de aanvoerdocks wordt dan 22,2 minuten. De 
gemiddelde dockverblijftijd bij de docks voor fust en lege wagens wordt 10 minuten. 
Met deze gegevens en de aanname dat de helft gebruik maakt van de afleverservice en 
de helft een tweede keer aandockt, kunnen de gemiddelde wachttijden berekend 
worden. Het resultaat is weergegeven in tabel Nl. 

a 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
✓=0 1,7 2,1 3,3 4,0 5,9 11,8 
✓=0,4 2,3 2,9 4,6 5,5 8,2 16,5 
y'=1 3,3 4,1 6,6 7,9 11,7 23,6 
b 
yL=0 1,9 3,3 3,7 4,0 4,5 5,7 
yL=0,4 2,6 4,6 5,1 5,7 6,3 8,0 
y.:=1 3,7 6,6 7,3 8,1 9,0 11,5 
C 

/=0 1,4 2,1 2,8 3,2 4,3 7,4 
/=0,4 1,9 3,0 3,9 4,5 6,0 10,3 
yL:1 2,8 4,3 5,6 6,5 8,5 14,7 
Tabel NJ: a: Wachttijden voor aanvoer, intern transport en afleverservice 

b: Wachttijden voor Just en lege wagens 
c: Totale wachttijden 
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N.2 Intern transport apart en transportservice 

Als de dockverblijftijd van aanvoerders die intern transport uitvoeren bij de 
aanvoerdocks teruggebracht wordt met 20 minuten, is het effect op de wachttijden niet 
voldoende om de normen te halen. De normen worden wel gehaald als de gemiddelde 
dockverblijftijd teruggebracht kan worden tot 20 minuten op de aanvoerdocks. De 
wachttijden uit tabel N2 worden dan gerealiseerd. Bij deze berekening zijn 3 docks 
beschikbaar voor intern transport en 20 docks voor de aanvoer en fust en lege wagens. 

a 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
y-'=O 1,2 1,8 2,3 2,5 3,0 4,1 
l=o,4 1,7 2,5 3,2 3,5 4,2 5,8 
yL:1 2,4 3,6 4,5 5,1 6,1 8,2 
b 
yL=O 1,3 1,4 2,8 2,8 3,5 3,5 
yL=0,4 1,8 1,9 4,0 4,0 5,0 5,0 
{=1 2,6 2,8 5,7 5,7 7,1 7,1 
C 

yL=O 1,2 1,7 2,2 2,4 2,9 3,8 
yL=0,4 1,6 2,4 3,0 3,4 4,0 5,4 
{=1 2,3 3,4 4,3 4,8 5,8 7,6 
Tabel N2: a: Wachttijden voor aanvoer,fust en lege wagens en transportservice 

b: Wachttijden voor intern transport 
c: Totale wachttijden 

N.3 Aanvoer apart en beide services 

a 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
yL=O 1,9 2,3 3,5 4,2 6,0 11,3 
yL=0,4 2,7 3,2 5,0 5,9 8,4 15,8 
yL:1 3,8 4,6 7,1 8,4 12,0 22,5 
b 
yL=O 1,6 2,7 4,1 4,4 5,6 6,8 
t=0,4 2,2 3,8 5,7 6,2 7,8 9,5 
yL:1 3,1 5,4 8,2 8,8 11,2 13,6 
C 

yL=O 1,0 1,6 2,5 2,8 3,6 5,3 
yL=0,4 1,4 2,3 3,5 3,9 5,1 7,4 
yL:1 2,1 3,3 5,0 5,5 7,3 10,6 
Tabel M3: a: Wachttijden voor aanvoer, aft.ever- en transportservice 

b: Wachttijden voor Just en lege wagens en intern transport 
c: Totale wachttijden 
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