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Verwachte resultaten
ENCLOSE stelt zich ten doel een breed en zichtbaar eff ect te 
realiseren met betrekking tot effi  ciëntere en meer duurzame 
stedelijke logistieke toepassingen in Europese kleine en middelgrote 
steden. ENCLOSE bereikt dit doel door concrete acties en 
manifestaties en door de bewustwording van de betrokken lokale 
autoriteiten en belanghebbenden te vergroten. Dit gebeurt door 
een aantal lokale en bovenlokale activiteiten:
-  direct in de dertien Europese lidstaten van de deelnemende 

partners;
-  indirect in alle EU27 landen via de vereniging van Europese 

historische steden.
Tijdens de looptijd van het project verwacht ENCLOSE meer 
dan 2100 GJ  per jaar primaire energiebesparingen te bereiken 
en een vermindering van de broeikasgasuitstoot van ongeveer 
900 ton CO2 equivalenten per jaar. Op de lange termijn ( 2020) 
wordt het eff ect van ENCLOSE geschat op  een totale primaire 
energiebesparing van 88.000 GJ primaire energie per jaar en meer 
dan 55.000 ton CO2  equivalenten per jaar vermindering van de 
uitstoot van broeikasgassen.
ENCLOSE wil de volgende resultaten bereiken:
1.  Vaststellen van het nut, de voordelen en de toepasbaarheid van 

energie-effi  ciënte  en duurzame stedelijke logistieke maatregelen 
speciaal voor kleine en middelgrote Europese steden door:

   a.  proeven te doen in drie stedelijke centra in Italië, Noorwegen 
en Nederland;

   b.  enerzijds de analyse van de haalbaarheid en de 
overdraagbaarheid en anderzijds de uitvoering van eenvoudige 
maatregelen in zes historische steden in Bulgarije, Griekenland, 
Portugal, Roemenië, Spanje en Groot-Brittannië. 

2.   Ontwikkelen van duurzame bevoorradingsplannen in de negen 
ENCLOSE voorbeeld- en volgersteden. Op die manier wordt een 
geschikt kader en methode opgebouwd voor het ontwikkelen 
van duurzame stedelijke bevoorradingsplannen voor kleine en 
middelgrote Europese steden.

3.  Stimuleren van het netwerk tussen Europese kleine en 
middelgrote steden met betrekking tot duurzame en energie-
effi  ciënte logistiek. Door middel van deze netwerken kunnen 
ervaringen uitgewisseld worden; wordt het opzetten en 
implementeren van duurzame bevooradingsplannen bevorderd 
en kan worden onderzocht welke beleidskwesties relevant 
zijn voor het vormen van een lange termijn strategie voor 
bevoorradingsplannen voor deze kleine en middelgrote steden.
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Duurzame stedelijke logistieken 
Van vrachtvervoer en stedelijke distributie van goederen is 
bekend dat zij veel energie kosten en een van de oorzaken 
zijn dat de verslechtering van het milieu in Europese 
stedelijke centra. In toenemende mate worden er in diverse 
Europese landen pogingen ondernomen om deze impact te 
verminderen.

Er is een groeiende consensus over het feit dat met een 
meer efficiënte en duurzamere stedelijke logistiek forse 
energie-efficiëntie kan worden bereikt door middel van een 
passende mix van diverse maatregelen. Voorbeelden zijn 
stadsdistributie, geoptimaliseerd stedelijk vrachttransport, 
leveringsplannen, schone voertuigen, een bevoorradingsregime, 
stimuleringsbeleid en integratie van stedelijke logistieke 
processen. Dit alles binnen het kader van de totale stedelijke 
mobiliteit.

Terwijl in de meeste grote Europese steden, logistieke 
innovatieve projecten zijn ontwikkled (o.a. in Barcelona, 
Berlijn, Londen, Parijs en Stockholm) hebben middelgrote 
en kleinere steden, in het bijzonder die met een historisch 
centrum, een achterstand en een specifieke problematiek. Zij 
moeten verschillende barrières overwinnen zoals gebrek aan 
middelen, kennis, organisatiestructuur en de organisatiegraad 
van belanghebbenden. Daardoor zijn zij nog niet in staat om 
op een effectieve manier gebruik te maken van de bestaande 
innovaties en evenmin kunnen zij plannen en maatregelen 
implementeren met betrekking tot een meer duurzame 
stedelijke logistiek.

Efficiënte en schone bevoorrading van de binnenstad draagt 
bij aan schonere, stillere en meer aantrekkelijke binnensteden. 
Juist de middelgrote en kleine steden voelen in toenemende 
mate de noodzaak voor een plan voor effectieve maatregelen 
voor slimmere, efficiëntere en meer duurzame logistiek

Het ENCLOSE project
ENCLOSE streeft naar bewustwording over
-  de uitdagingen van energie-efficiëntie en duurzame stedelijke 

logistiek in in kleine en middelgrote Europese steden.
-  passende maatregelen, schema’s en planmatige benaderingen in deze 

steden waarmee significante verbeteringen m.b.t. energie-efficiëntie 
en stedelijke logistiek kan worden gerealiseerd.

Het ENCLOSE project ondersteunt de ontwikkeling van “Sustainable 
Urban Logistics Plans” (SULP’s) in de negen stedelijke partners uit 
dertien Europese landen.* Dankzij de deelname van Europese en 
wereldwijde stedelijke netwerken ** vinden er in over heel Europa 
en bij de juiste doelgroepen promotieactiviteiten plaats en heeft het 
project een groot bereik. 

*  Oostenrijk, Bulgarije, Griekenland, Ierland, Noorwegen, Polen, Roemenië, Portugal, 
Spanje, Zweden, Nederland en Groot-Brittannië.

**  De Europese Vereniging van Historische Steden, www.historic-towns.org en de 
internationale  vereniging van vestingsteden (www.walledtowns.com).

De doelstellingen van ENCLOSE 
Het project kent 3 voorbeeldsteden (Lucca, Trondheim en 
’s-Hertogenbosch) en zes volgers. Daarnaast maken een aantal 
kennisinstellingen onderdeel uit van het project. Het ENCLOSE project 
is gebaseerd op de reële toepassingen zoals die uitgevoerd worden 
in de voorbeeldsteden én op de ervaringen in de overige steden. 
ENCLOSE stelt zich ten doel oplossingen voor een meer energie-
efficiënt stedelijk transport te ontwikkelen en deze te verspreiden. 

ENCLOSE realiseert dit doel door:
1)  a) de specifieke behoeftes, eisen, opties en prioriteiten van de 

betreffende Europese steden in kaart te brengen;
     b)  haalbare en duurzame oplossingen te onderzoeken en te 

demonstreren
     c) een specifiek bevoorradingsplan uit te werken;
2) a)  de behoeftes van Europese kleine en middelgrote steden 

met betrekking tot duurzame, energie-efficiënte stedelijke 
logistiek en distributie-oplossingen ten aanzien van het 
goederenvervoer te verhelderen;

    b)  kennis te vergaren en te verspreiden over goede 
uitvoeringsprojecten en geschikte strategieën voor effectieve 
logistieke plannen. Deze plannen staan niet op zich maar 
vormen een onderdeel van de (duurzame) mobiliteitsplannen 
oftewel de “Sustainable Urban Mobility Plans”. 

3)  De toepassing van “groene” voertuigen zoals elektrische, half-
elektrische (hybride) en biogas voertuigen in stedelijke distributie 
te onderzoeken. Dit vanuit het gezichtspunt en vanuit de 
behoeftes en eisen van kleine en middelgrote Europese steden.

Voorbeeldsteden en volgers
Niet alle kleine- en middelgrote steden kunnen het zich 
veroorloven tijd en middelen vrij te maken voor de verbetering 
van de stedelijke distributie. Het vraagt kennis en ervaring om 
voordelen, doelmatigheid en effecten van nieuwe stedelijke 
logistieke plannen in te schatten. 
Een motiverende rol is weggelegd voor de voorbeeldsteden 
Lucca, Trondheim en ’s-Hertogenbosch. Vanuit de bestaande 
logistieke infrastructuur, de systemen en diensten, kunnen fysieke 
en meetbare voorbeeldprojecten getoond worden. Pilots maken 
het mogelijk om alle sleutelaspecten te onderzoeken, aspecten 
die van belang zijn voor minder ervaren en nog lerende steden. 
Het gaat dan bijvoorbeeld om organisatorische aspecten, 
technologieën, verdienmodellen, ondersteunend beleid en/of 
juridische kaders. De pilots zullen gegevens opleveren voor een 
samenhangend geheel van bruikbare logistieke ontwerpcriteria en 
evaluatieparameters. Deze kunnen vervolgens worden aangepast 
aan de specifieke doeleinden, eisen en karakteristieken van de 
ENCLOSE volgersteden. Op deze manier zullen de oplossingen 
worden beoordeeld op overdraagbaarheid, kopieerbaarheid en 
hun nut. De volgersteden zijn representatief voor de Europese 
situatie gezien hun gevarieerde karakteristieken (zoals geografische 
ligging, omvang, structuur van economische activiteiten, cultuur, 
mobiliteitskwesties, bestuurlijke benaderingen etc.) Het resultaat 
zal derhalve bruikbaar zijn voor vrijwel alle Europese klein- en 
middelgrote steden. Zowel de voorbeeldsteden als de volgers 
stellen binnen het project hun lokale duurzame bevoorradingsplan 
op en zullen hun energie-efficiëntie en de effecten ervan evalueren.
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