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1 Stil laden en lossen

Deze syllabus kan gebruikt worden bij de instructiebijeenkomst: ‘Stiller laden en lossen nabij woningen’.
Tijdens deze instructiebijeenkomst worden deelnemers zich bewust van het geluidsniveau bij laden en 
lossen. Ook leren zij hoe ze de hoeveelheid geluid kunnen beperken.
Het programma bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte inclusief behendigheidsproef. 

Aan de orde komen:
• Oorzaken geluidshinder; 
• Wettelijke voorschriften;
• Geluidsoverlast herkennen en vaststellen; 
• Problemen met piekgeluiden voorkomen;
• Stil laden en lossen;
• Juiste gebruik van hulpmiddelen.

Het doel is medewerkers zo te trainen dat ze weten op welke wijze problemen met geluidsoverlast zijn 
te voorkomen dan wel tot een minimum te beperken en ten tweede om medewerkers kennis te laten 
maken met de mogelijkheden om stil te laden en te lossen. 

Gedragsverandering begint bij bewustwording en bewustwording begint bij informatie.

1.1 Aanleiding

In de loop der jaren is er bij de bevoorrading van de winkelgebieden in Nederland enorm veel veranderd. 
Kon er een aantal jaren terug nog worden volstaan met éénmaal in de veertien dagen beleveren van 
een filiaal vanwege de aanwezigheid van magazijnruimte, nu moet er vanwege het ontbreken van deze 
ruimte soms wel drie maal per week worden geleverd. Gevolg hiervan is hoge leverfrequenties met lage 
volumes. 
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Overheden hebben niet stil gezeten en hebben op veel plaatsen 
voetgangersgebieden aangelegd om het ‘fun-shoppen’ te stimuleren 
en om hiermee de economie in stad of dorp een positieve impuls te 
geven. Daarnaast vond men dat het aanleverende verkeer aan 
banden gelegd moest worden en zijn er (inmiddels in meer dan 200 
gemeenten) tijdsvensters ingevoerd. 
De detailhandel werkt met ruimere openingstijden van de winkels, 
vooral in de levensmiddelensector. Het aanleveren van de voorraad 
en het afvoeren van emballage en retouren kan daardoor over een 
ruimere periode plaatsvinden. 
Veelal is er voorkeur voor tijden aan het begin of het eind van de 
winkelopenstelling, wanneer het afhandelen van het transport het 
minst hinderlijk is voor de klanten en voor de inzet van het winkel-
personeel. De discussies over de zogenaamde 24-uurs economie 
geven aanleiding te veronderstellen, dat de economische activiteiten 
en daarmee de transportdiensten zich verder over de dagdelen 
zullen verspreiden. De toeleverende bedrijven en de transportsector 
passen zich aan de winkeltijden aan.

Deze maatregelen hebben tot gevolg dat er door aanleverend Nederland gezocht is naar alternatieven 
voor de bevoorrading. Door de forse toename van het aantal tijdvensters kunnen er minder filialen per 
distributievoertuig worden bevoorraad met als gevolg sterk stijgende distributiekosten. 

De mogelijkheden voor avond belevering bij winkels heeft tot voordeel, dat het transport efficiënter en 
dus met minder uitstoot en voertuigkilometers kan plaatsvinden in de stad. Het vervoer hoeft immers 
niet beperkt te blijven tot de krappe venstertijden (periodes waarbinnen bevoorrading in de stad door 
gemeenten is toegestaan) in de ochtenduren. Deze vallen samen met de ochtendspits.
Zo is een aantal bedrijven als alternatief gebruik gaan maken van de late avond en zelfs de nacht/ 
vroege ochtend voor de belevering van de filialen. Dit heeft echter klachten veroorzaakt van bewoners
in de omgeving van de filialen. Deze klachten hebben er toe geleid dat de landelijke overheid al even 
geleden nieuwe maatregelen heeft afgekondigd in verband met nachtdistributie en de daarmee 
samenhangende geluidsoverlast. 

Deze maatregelen staan in de AMvB ‘Detailhandel 
en Ambachtsbedrijven Milieubeheer’. Binnen het 
programma PIEK werken bedrijfsleven en overheid 
samen aan oplossingen voor het ‘stiller’ laden en 
lossen in de avond en nacht. 

1.2 Winkels en openingstijden

Ronkende vrachtwagens, irritante achteruitrijd-piepers, schallende autoradio’s, gierende hydrauliek 
van laadkleppen, bonkende rolcontainers, rammelende flessen en ratelende winkelwagentjes. 
Herkenbare en hinderlijke geluiden voor wie in de directe nabijheid van een supermarkt of andere 
winkels woont. Soms al voor dag en dauw, dan weer ‘s avonds laat. Een steeds terugkerende bron 
van ergernis die met de uitbreiding van de winkeltijden groter is geworden.
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De Winkeltijdenwet stelt geen maximum meer aan het aantal openingsuren van winkels per week. 
Winkels krijgen de vrijheid om ‘s avonds tot 22.00 uur open te zijn. Daardoor zijn de openingstijden 
van winkels in toenemende mate opgerekt naar de avond. Dat is prettig voor de consument die op 
een later tijdstip boodschappen wil doen. Het beleveren van winkels en bedrijven wordt dus een 
steeds grotere uitdaging. 

De consument verwacht continu volle schappen in 
de winkels. Winkeliers kunnen dit garanderen door 
de winkels soms meerdere keren per dag te laten 
bevoorraden door verschillende leveranciers.
Ook voor transportbedrijven heeft deze wijziging 
van de winkeltijdenwet de nodige gevolgen.  
Om de files te vermijden gebeurt dit steeds vaker 
in de vroege ochtend of laat in de avond, als 
het rustig is op de weg. Verschuiving van trans-
portactiviteiten kan leiden tot het ontstaan van 
geluidsoverlast op tijden die voor omwonenden 
als hinderlijk wordt ervaren.

De hoeveelheid geluid die tijdens laden en lossen mag worden gemaakt, is vastgelegd in de Algemene 
Maatregel van Bestuur (AMvB) Detailhandel en ambachtsbedrijven Milieubeheer. Voor ongeveer 
65.000 detailhandels- en ambachtsbedrijven is de Wet milieubeheer van toepassing. Deze syllabus 
geeft aan hoe je als vervoerder, ladingontvanger of verlader met de AMvB te maken kan krijgen.

1.3 AMvB Detailhandel

Geluid kan zo hard zijn, dat het hinderlijk wordt. Bovendien kan het schadelijk zijn voor de gezondheid. 
Zo kunnen hoge geluidsniveaus het gehoor beschadigen. Maar ook verstoring van de slaap kan op de 
lange duur slecht zijn voor de gezondheid. In Nederland zijn afspraken gemaakt over wat acceptabele 
geluidsniveaus zijn en wat niet (de geluidsnormen). Wanneer een wettelijke geluidsnorm wordt over-
schreden, is er sprake van een te hoge geluidsproductie.

Om geluidsoverlast voor omwonenden te beperken, is in 1998 de Algemene Maatregel van Bestuur 
‘Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven milieubeheer’ van kracht geworden. In deze AMvB zijn 
onder andere de geluidsniveaus bij laden en lossen in de avond en nacht vastgelegd.
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