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Tliiisp~.frt donderdag 24 aquatus 18 6 

Distripar ks houden 
zwaar ver keer 
uit woongebieden 

Europese distri bu tie na 1992 ( 3) 
In zijn dt·rd(' ;~rtikd m·cr Europc::;c distribu
ti(· lwhdndt'lt pr()Ldr C.B. Tilanus. hoogle
r~t<~r lwdrijfskunch' aan dc Tcchnische Uni
\'('rsitcit Eindhoven. hd verschijnsel clistri
p;trks. 

Distriparks zijn 'geografische 
nuclei van bedrijven op het ge
bied van transport en logistieke 
dienstverlening'. De cohesie van 
bedrijven in distriparks is veel 
groter dan in high-tech-parks. De 
hoofdfunctie van distriparks kan 
heel verschillend zijn. Dever
wachtingen voor distriparks in .de 
jaren negentig zijn hoog gespan
nen. 

Garon or 
In Frankrijk zijn thans vier distri~ 

parks: Garonor te Parijs, Eurofret te 
Straatsburg, Garromanche te Bou
logne en St. Charle5 te Perpignan. 

Garonor ('Gare Routi~re Nord') 
ligt twaalf kilometer ten noorden 
van Parijs met aans,luiting op de be
langrijkste weg-, spoor- en luchtver
bindingen. Het is gele~en aan de au
toweg Al met aansluiting via B3 en 
F2 op de A3 en A4; op twee km af
stand van Le Bourget en zeven km 
van Roissy Charles de Gaulle. De 
spoorwegaansluiting is voor de show: 
een tot twee procent gaat via bet 
spoor. 

Het is in 1968 opgezet, als docbter 
van de verzekeringsmaatschappij 
Ace a-Midi, metals dbel onder eigen 
beheer de distributie van goederen 
in de agglomeratie Parijs te verzor
gen. Dit concept werkte niet. Distri
buteurs wensten hun goederen niet 
aan Garonor over te dragen. 

Het doel is toen gewijzigd in het 
verlenen van voorzieningen voor op
en overslag in de ruimste zin. Er is nu 
350.000 vierkante meter geheel ver
huurde magazijnruimteen onder 
meer de volgende voorzieningen: 

• douanefaciliteiten (120 man), 
eentrep6t, 
• kantoorruimte, 
• verzek,l!ringen, 
• wagonverhuur, 
• garagebedrijf, 
• &randweer, 
• ambulance, 
· • beveiliging, 
• vracht6ureau, 
• vrachtautoverhuur, 
• telecommunicatieverbindingeD, 
•PTI', 
ebank, 
• horecabedrijven. 

In totaal ongeveer driehonderd 

1 

bedrijven, waarvan vijftig trans~rt
' ondememingen en 35 veembednJ

ven. 
V olgens de he«j.r Bloch, technisch 

directeur, staan er meer dergelijke 
distriparks op stapel in de buurt van 
agglomeraties. ,Gemeentelijke over
heden zijn vaak tegen de komst van 
een distripark, omdat ze bang zijn dat 
bet verkeer, lawaai en overlast aan
trekt. Dan leg ik uit dat een distri
park het zware verkeer juist uit de 
agglomeratie weghoudt en concen
treert vlak bij de snelweg. Dan is zo'n 
distripark welkom." 

Het is de vr~ of Garonor verge
noeg buiten PariJS ligt om niet in cfe 
dagelijkse opstoppingen (de Fra~sen 
spreken van kurken) verzeild te ra
ken. De spooraansluiting ligt in feite 
v~jf km.riebting Parijs. Het zal moei
lijk worden containers op de trein 
naar Engeland te zetten zonder ver
tragingen. Er is nu in tien procent 
van de gevallen een vertraging van 
het levertijdstip groter dan ~n uur 
ten gevolge van opstoppingen. Dat ia 
dan force majeure, maar JIT -leve
ring is op deze wijze niet mogelijk. 



Il Quadrante Europa 
Een consortium onder Ieiding van 

de Kamer van Koophandel van Ve
rona is in 1982 gestart met de aanleg 
van II Quadrante Europa, metals 
hoofddoel op-en overslag en gecom
bineerd vervoer. II Quadrante Euro
pa ligt in een rechthoek van twee
honderd hectare gevormd door een 
kruispunt van snelwegen en een 
kruispunt van spoorwegen. Een 
vliegveld ligt ernaast en aansluiting 
op een waterweg naar Venetie ligt 25 
km verderop. 

Er zijn nog maar een paar grote 
bedrijven gevestigd en er staat een 
riant kantoorgebouw: 

• intermodaal transportcentrum 
(Centro Intermodale), terecht 'Palaz
zo' genoemd, in 1986 gereed geko
men; 

• expeditiebedrijf Mezzario; 

• gecombineerd-vervoerbedrijf 
Cemat, een particuliere ondeme
ming, geen spoorwegdochter, die ge
combineerd vervoer verzorg\naar 
Hamburg, Scandinavi~. Rotterdam, 
etcetera; 

• veembedrijf Magazini Generate. 
Het veembedrijf probeert zijn op

slagfunctie te integreren met andere 
logistieke diensten. Zo is er gekoelde 
opslagruimte, ruimte voor orderver
zamelen, een kompostmachine,.voor 
de verwerking van kompost, een 
poetsmachine die de was van germ
porteerde auto's kan poetsen, tachtig 
auto's per uur. 

II Quadrante Europa wil all'e mo
deme faciliteiten ten behoeve van 
logistieke activiteiten aan ondeme
mingen hi eden, zoals douane-afhan
deling, magazijnen, overslag voor 
multimodaal transport, laboratoria. 

11 Quadrante Europa ziet-zichzelf 
als het middelpunt voor transport in 
Europa. Er wordt verder gebouwd 
aan een infrastructuur om transport
en distributiebedrijven aan te trek
ken. Aan verdere verbetering van de 
spooraansluiting word gewerkt. De 
produktie per werknemer zal wor
den opgevoerd door mechanisering 
en automatisering. · 

Synergie 
Bij distriparks zijn de synergie-ef

fecten tussen de gevestigde bedrijven 
zeer duidelijk. De beer Bloch van 
Garonor: ,&ders staan magazijnen 
leeg, op Garonor is elke vierkante 
meter verhuurd. Bedrijven gaan 
steeds meer letten op de lokatie van 
magazijnen en de aanvullende voor
zieningen. In toekomstige distri
parks zullen distributiefaciliteiten 
worden gecombineerd met handels
activiteiten." 

Lokale overheden werken vaak 
tegen. Dit is het geval in Lyon, waar 
de noodzakelijke wegenbouw en 
transporfaciliteiten tientallen jaren 
tegengehouden zijn door lokale over
heden, volgens zeggen van M. Vaux, 
districtsinspecteur voor het ver
keerswezen van de regio RhOne-AI~ 
pes. Thans is Lyon vast van plan bet 
vijfde transitopunt in Frankrijk te 
worden. 

Nederland 
De ontwikkeling van Nederland

se distriparks gaat ook niet over ro
zen. Het distripark dat aangelegd 
wordt in Rhoon (gemeente Al
brandswaard) is het resultaat van ja
renlang touwtrekken. Het is de 
vraag of het Transportcentrum 
Westland in de gemeente Maasland 
er nog wei komt. Ook Venlo, waar 
toch meer ruimte is, heeft zijn logia
tieke centrum nog niet binnen. 

Conclusie 
Het is begrijpelijk dat de lokale 

bewoners van landelijke gemeenten 
niets willen weten van distripark in 
hun onmiddellijke omgeving met a} 
het zware verkeer, het lawaai en de 
stank van dien. Toch moet worden 
ingezien dat distriparks het zware 
verkeer juist concentreren bij de 
Sf\elwegen en afhouden van de meer 
kwetsbare woongebieden. Kosten en 
baten van distriparkszouden door . 
objectieve, hoven de partijen staande 
instanties moeten worden afgewo
gen. Touwtrekken en traineren is 
niet bevorderlijk voor een optimale 
besluitvorming. . 

IJterata. 
'IIItematiOIIIle diatributieloptiek na 11192', 

Studieveftniliuc Indllltria, FICUlteit Beclrijfa
kunde, Teclln*be Univeniteit E1nc1bcM1a, 
1989. 
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• De architect van Garonor, Bloch, bij een plattegrond van dit distripark. · 

• Toen op Garonor de uitlaatpijp van een huurbusje rolde, was er binnen tien minuten hulp van het lokale garage
bedrijf 



• Raffaele Vinco, directeur Consorzio ZAI, Jaat zien dat 11 Quadrante Eu
ropa ligt op het kruispunt van de routes Italie-Scandinavie en Frankrijk-Joe
goslavie. 



ECMT: European Conference of Ministers of Transport I 
CEMT: Conference Europeenne de Ministres de Transport 
De ECMT is gevestigd in het 

kasteeltje van de OESO te Parijs. 
Bij de ECMT werken twintig men
sen. Ooze landgenoot Jan Terlouw 
is algemeen secretaris, de Belg Ar
thur de Waele is hoofd onderzoek. 

Tweemaal per jaar kom,en bier 
de transportministers van 19 Euro
pese Ianden bijeen, te weten de 
twaalf EG-landen plus Zwitser
land, Oostenrijk, Joegoslavi!!, Tur
kije, Noorwegen, Zweden en Fin
land. Geassocieerde Ianden zijn: de 
VS, Canada, Japan en Australif! en 
binnenkort Marokko. De Trans
portcommissie van de Comecon
landen wil een relatie met de 
ECMT aangaan, maar de OESO is 
daar niet hap pig op. 

• Vanlinksnaarrecht:prot 
Bernhard Tilanus (TUE), dr. Jan 
Terlouw (ECMT), dr. Arthur de 
Waele(ECMT). Terlouw: .,Reke
ning-rijden is gekoppeld aan het 
territorialiteitsprincipe, maar som
mig~,Ianden zien datgenuanceer
der. 

De ECMT heeft geen beslissings
bevoegdheid, en hi edt juist daarom 
een forum om over problemen 
open en diepgaand te onderhande
len. De output zijn 'ontwerpbeslui
ten'. 

V erder organiseert de ECMT 
vier tot vijf ronde-tafelconferenties 
per jaar. Hiervoor worden experts 
uit alle Ianden uitgenodigd. De re
sultaten zijn gepubliceerd in ruim 
tachtig 'blauwe boekjes': de ECMT 
Round Table serie. 

De ECMT houdt zich aileen be
zig met 'grondtransport' (inclusief 
binnenvaart); niet met Iucht- en 
zeevaart. De behandelde problema
tiek betreft: 

1. Infrastruktuur (bij economi
sche groei grotei: dan 1,3 procent 

ontstaan er geweldige bottlenecks; 
je ziet dat nu ook gebeuren); 

2. Milieu (de ECMT heeft zich tot 
1982 verzet tegen milieubescher
mende maatregelen; in november 
1989 wordt voor het eerst een mi
nisterraad gewijd aan transport en 
milieu, samen met de milieu-aide
ling van de OESO); 

3. Verkeersveiligheid (is lang
zaam gestegen, maar vorig jaar 
weer gedaald; in de negentien Eu
ropese Ianden 65.000 doden per jaar 
en 1,5 miljoen gewonden, waarvan 
velen in rolstoelen, waar zijn we 
mee bezig?); 

4. Stedelijk vervoer (bier gaan 
eenderde van de ronde-tafelconfe
renties over); 

5. Transport voor gehandicapten 

(Terlouw: ,De mate van bescha
ving van een volk meet je af aan de 
rnanier waarop het zijn minderhe~ 
den behandelt."); 

6. Spoorwegen (waren tot 1920 
de ongekroonde koningen van het 
transport; moeten langzaam leren 
dat ze voor hun markt moeten 
vechten). 


