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Het huidige speciaal nummer van het 
ENCLOSE nieuwsbrief is beschikbaar 

in 12 talen! 

Nieuwsbrief 10, 1 november 2014 
 

 

Beste lezer, 

Welkom bij het laatste nummer van ENCLOSE 
nieuwsbrieven! 

Het ENCLOSE project gericht op 
energiebesparing bij stedelijke logistieke 
diensten in kleine en middelgrote historische 
steden in Europa: “ENergy efficiency in City 
LOgistics is in oktober afgerond. De ENCLOSE 
Final Conference die op 22 oktober 2014 in 
Brussel werd georganiseerd was volgens de vele 
deelnemers uit heel Europa een groot succes. 
De aanbevelingen zijn gebundeld in een tweetal 
documenten. Het ene beschrijft het  kader voor 
de vaststelling en uitvoering van een 
Sustainable Urban Logistics Plan (SULP) voor 
historische kleine / middelgrote steden. Het 
tweede document geeft een aantal 
aanbevelingen en een uitvoeringsstrategie voor 
een meer energie efficiënte en duurzame 
stedelijke logistiek in deze historische steden. 

Tijdens de conferentie in Brussel hebben de 
deelnemende steden de stappen naar de opzet 
en ontwikkeling van hun  eigen “duurzaam 
stedelijk Logistiek plan” (SULP)  toegelicht.  

Belangrijke conclusie is dat maatwerk vereist 
blijft waarbij altijd de belangen van  alle 
partijen die betrokken zijn bij de complexe 
bevoorrading van de stad meegenomen moeten 
worden.  

De SULP-aanpak is ontwikkeld voor de kleine en 
middelgrote steden in Europa en biedt een 
handreiking bedoeld voor beleidsmakers en  

 

 

 

 

 

 

professionals in de stedelijke bevoorrading. Het 
is in feite een aanvulling op de ontwikkeling van  

duurzame stedelijke mobiliteitsplannen 
(Sustainable Urban Mobility Plan- SUMP) met 
een focus op duurzame stedelijke bevoorrading. 

De richtlijnen zijn door de negen ENCLOSE 
steden gebruikt voor het ontwikkelen van hun 
SULPs. De ontwikkelde richtlijnen en de negen 
SULPs zullen binenkort via de ENCLOSE-website 
beschikbaar komen. 

Tenslotte bedank Ik graag alle partners van het 
ENCLOSE consortium voor de  geweldige 
samenwerking en alle personen die hebben 
bijgedragen aan het succes van ons project.  

De verdere ontwikkelingen zijn te volgen via de 
website van het project www.enclose.eu maar 
ook via de  activiteiten van de “Logical Town 
Association” die de resultaten  van het ENCLOSE 
project gaan toepassen in hun aanpak. 

 

Giorgio Ambrosino 
 

MemEx Srl, Italië 
ENCLOSE Project Coordinator 

 

 

In dit nummer 

 
 Brief van de Project Coördinator 
 ENCLOSE output en resultaten 
 ENCLOSE slotconferentie 
 Stad logistiek evenementen in Europa 
 Contacten 

The sole responsibility for the content of this newsletter lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. 
Neither the EASME nor the European Commission are responsible for any use that may be made of the information contained therein.  

http://www.eaci-projects.eu/iee/page/Page.jsp?op=project_list&h_coordinator=12148&searchtype=1
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ENCLOSE outputs and results 

 

INFORMATIE DELEN IN NETWERKEN 

De kennis en ervaringen die is opgedaan 
tijdens de ENCLOSE pilot projecten zijn 
gedurende het project gedeeld met zo’n 750 
geselecteerde contacten in meer dan  200 
Europese steden waaronder circa 120 
belanghebbenden in landen die geen deel 
uitmaakten van het consortium.  Deze 
contacten zijn door de partners geselecteerd 

en toegevoegd aan een actuele database  met 
alle relevante Europese belanghebbenden en 
steden. 

 

Tijdens de verschillende projectbijeenkomsten 
hebben de  partners meer diverse technische 
bijeenkomsten georganiseerd voor  partners 
en niet-partners en een aantal succesvolle 
ENCLOSE conferenties gehouden  met  diverse 
workshops gericht op  het thema “Europese 
stedelijke logistiek en duurzame mobiliteit”. 
De bijeenkomsten vonden o.a. plaats in Lucca 
(IT), Norwich (UK), Växjö (SE) en Brussel( BE).  
Deze bijeenkomsten werden gebruikt om 
ervaringen uit te wisselen over de opzet en 
werkwijze  van de te ontwikkelen SULPs. 

Ook is onderzocht op welke efficiente wijze de 
opgedane ervaringen rondom de SULP’s  
gedeeld kon worden met specifieke 
doelgroepen in Europa.  

Door de deelname aan beurzen en 
tentoonstellingen en internationale 
evenementen zoals INTERTRAFFIC, TRA, 
ECOMM; VTI vervoer forum en Energy Cities 
zijn de resultaten al tijdens de projectfase 

gedeeld. Ook is  de speciaal voor dit project 
ontwikkelde ENCLOSE kwartaalnieuwsbrief 
verstuurd naar meer dan 1000 contacten in 
Europa (waaronder vele steden, stakeholders, 
vervoerders, onderzoeksorganisaties en 
experts uit het bedrijfsleven). Tenslotte is de  
officiële ENCLOSE website (www.enclose.eu) 
in 12 verschillende talen opgezet. Deze werd  
regelmatig bijgewerkt en voorzien van alle 
projectrapporten en bevat een overzicht van 
relevante projectactiviteiten in Europa. 

 

AGENDEREN 

Het ENCLOSE-project was bedoeld om meer 
aandacht te genereren voor een meer  
energie-efficiënte en duurzamere stedelijke 
logistiek in Europese, met name in kleine en 
middelgrote historische steden. Uitgangspunt 
was het implementeren en exploiteren van 
adequate en effectieve maatregelen en kaders  
te benoemen die  voor elke specifieke 
stedelijke omgeving geschikt zou zijn. Tijdens 
de duur van het project hebben de 
deelnemers in totaal  12 lokale evenementen 
(Ares) georganiseerd om lokaal de invoering 
van energie-efficiënte stedelijke logistieke 
oplossingen onder de aandacht te bregen en 
te stimuleren. Deze zijn georganiseed in  
Spanje (Burgos), Portugal (Almada), Verenigd 
Koningkrijk  (Dundee), Roemenië (Alba Lulia), 
Bulgarije (Balchik) en Griekenland (Serres). 
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ONDERSTEUNING VAN KLEINE EN 
MIDDELGROTE EUROPESE HISTORISCHE 
STEDEN 

In negen Europese kleine en middelgrote 
historische steden zijn SULPs ontwikkeld 
waarbij ondersteuning is geleverd vanuit  13 
Europese landen. ( Oostenrijk, Bulgarije, 
Griekenland, Ierland, Italië, Noorwegen, Polen, 
Roemenië, Portugal, Spanje, Zweden, 
Nederland en het Verenigd Koninkrijk). Dankij 
de deelname van de “Walled Towns Friendship 
Circle” en EAHTR, (European Association of 
Historic Towns and Regions) is de opgedane 
ervaring ook gedeeld met  steden die niet 
actief betrokken zijn in het project. (zie 
hieronder) 

 

CONCRETE RESULTATEN 

Het ENCLOSE project heeft concreet geleid tot 
de Implementatie van de pilots logistieke 
dienstverlening  in de drie voorbeeldsteden: 
Lucca (IT), Trondheim (NO) en ‘s-
Hertogenbosch (NL) en de realisering van 
initiërende maatregelen in zes  deelnemende 
volgersteden: Balchik (BG), Serres (GR), 
Almada (PT) , Alba Lulia (RO), Burgos (ES) en 
Dundee (UK). 

 

De ervaringen zijn gebundeld en tijdens de 
laatste maand heeft het ENCLOSE consortium, 
met behulp van de opgedane ervaringen een 
handboek voor de opzet en  ontwikkeling van 
duurzame stedelijke logistieke Plannen voor 
kleine en middelgrote historische steden 
ontwikkeld. Het handboek en de verschillende 
ontwikkelde duurzame stedelijke logistieke 
plannen zijn tijdens de finale ENCLOSE- 
conferentie in Brussel gepresenteerd. 

 

NEGEN SPECIFIEKE SULPS VOOR DE ENCLOSE 
STEDEN 

Volgens de hierboven vermelde aanpak 
hebben de negen ENCLOSE steden specifieke 
lokale SULPs ontwikkeld waarbinnen een mix 
van maatregelen is opgenomen die lokale 

besturen kunnen 
ondersteunen. 

Daarbij wordt stedelijke 
bevoorrading gekoppeld aan 
de lokale gemeentelijke 
thema’s als de kwaliteit van 
leven van de burgers, 
vermindering van het 
energieverbruik en de CO2-
uitstoot.  

Elke SULP is gekoppeld aan 
het duurzame stedelijke 
mobiliteit Plan (SUMP) van 
die stad  en stimuleert  de 
betrokkenheid van de 
voornaamste 
belanghebbenden bij  de 
discussie over passende 
oplossingen  in de stad. 

 

SLOTCONFERENTIE 
 
De internationale ENCLOSE slotconferentie, 
mogelijk gemaakt door de permanente 
vertegenwoordiging van Spanje bij de Europese 
Unie, werd op de 22 oktober 2014 in Brussel 
gehouden. 
Het evenement was een succes en werd goed 
bezocht door deelnemers uit heel Europa. 
Tijdens een netwerkcocktail konden de 
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bezoekers kennismaken met de ENCLOSE 
projectpartners. Tijdens deze bijeenkomst 
werden met behulp van een RollUp  
posterspresentatie  inzicht gegeven in de 
bereikte resultaten.  Het was een goede 
gelegenheid om de opgedane ervaringen met 
de bezoekers  uit te wisselen. 
De slotconferentie werd gebruikt om samen 

met een aantal Europese belanghebbenden en 
gemeenten de bereikte resultaten te bespreken 
en enkele veel voorkomende problemen te 
bespreken. 
 

 

 

 

 

 

Stadsdistributie evenementen in Europa 
 
SLIMME MOBILITEIT WORLD, TURIJN 2014 
 

 
Smart Mobility World wordt georganiseerdin 
Turijn en richt zich op de de ontwikkeling van 
Europese ITS-diensten en Info-mobiliteit voor 
"smart cities". Daarnaast wordt aandacht 
geschonken aan de ontwikkeling van 
technologieën voor groene auto's en duurzaam 
vervoer. 

Voor het volledige programma: 
http://www.smartmobilityworld.net/en/  

 

2014 JAARLIJKSE POLIS CONFERENTIE 

 
De Polis Conferentie 2014 is één van de 
belangrijkste platforms op het gebied van 
vervoer gericht op steden, stedelijke gebieden 
en regio's. De hoogstaande plenaire sessies 
worden aangevuld met technische 
bijeenkomsten waarin innovatie in beleid en 
praktijk wordt gepresenteerd over het brede 
spectrum van het thema transport. 

De jaarlijkse Polis Conferentie 2014  wordt 
gehouden van 27-28 november 2014  in Madrid 
en biedt  een kans voor steden, stedelijke 
gebieden en regio's om hun vervoersprestaties 
te presenteren aan een groot publiek. Ook voor 
bedrijven uit de vervoersbranche is het de 
mogelijkheid om in gesprek te  komen  met 

http://www.smartmobilityworld.net/en/
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vertegenwoordigers van steden en regionale 
overheden over  innovatieve 
transportoplossingen. 

Meer informatie: http://www.polisnetwork.eu  

 
 
INTERTRAFFIC ISTANBUL 2015 

 
De zevende editie van Intertraffic Istanbul van 
27 tot-29 mei 2015 is het  toonaangevende 
verkeerstechnologie evenement voor Eurazië 
en het Midden-Oosten. De vorige bijeenkomt 
trok 5.286 professionals uit de  infrastructuur, 
ITS / verkeersmanagement, veiligheid en 
parkeren uit 79 landen over de hele wereld. 
Meer dan 200 exposanten uit meer dan 30 
landen presenteerden hun producten en 
diensten. 
 
 
 
 
 
LOGICAL TOWN ASSOCIATION  
Jaarlijkse conferentie 
 
 
 
 
 
De jaarlijkse internationale conferentie van de 
“Logical Town Association” word gehouden op 
12 december 2014 in Lucca.  Het evenement 
wordt georganiseerd door de Logical Town 
Association in samenwerking met de gemeente 
Lucca. Belangrijkste onderwerpen zijn zowel de 
technische als de normatieve aspecten van een 
duurzame benadering van stedelijke logistiek. 
Diverse Europese organissaties met ervaring in 
eco-vriendelijke vrachtdistributie, meer 
geavanceerde technologieën en operationele 
regelingen gericht op middelgrote  historische 
steden zijn aanwezig. Speciale aandacht dit jaar 

gaat uit naar Full Electric Vehicles (FEV) en fiets- 
logistiek. Diverse Europese “best practices” 
zullen worden gepresenteerd. 

 

De “Logische Town Association” werd opgericht 
naar aanleiding van het ENCLOSE project. de 
Association zal binnenkort onderdeel  worden 
van “Heritage Europe” dat als netwerk van 
Historische steden fungeert. Giorgio 
Ambrosino, projectcoördinator van het 
ENCLOSE-project is  het hoofd van het 
wetenschappelijk comité van de Association. 

 

Meer informatie over de conferentie zal 
binnenkort beschikbaar zijn op de Logical Town 
Association en ENCLOSE website. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTACTs 
Voor verdere informatie kunt u contact 
opnemen met 
MemEx Srl, Italië, Via Cairoli, 30,  
57123 LIVORNO (Italië) 
Ph.+39 0586 211646 
 
ENCLOSE Project Coordinator  
Giorgio Ambrosino 
giorgio.ambrosino@memexitaly.it 

http://www.polisnetwork.eu/
http://www.eaci-projects.eu/iee/page/Page.jsp?op=project_list&h_coordinator=12148&searchtype=1

