TOELICHTING OP DE INTERACTIEVE KAART
De interactieve kaart is op initiatief van Transport en Logistiek Nederland (TLN) ontwikkeld en wordt de
komende jaren in samenwerking met het ministerie van IenW verrijkt. Het is een beginpunt vanwaaruit
verder wordt gewerkt. Reacties en vragen zijn van harte welkom. Voor meer informatie:
info@opwegnaarzes.nl.
De kaart laat verschillende informatieve lagen zien:
• Door gemeenten aangekondigde zero-emissiezones. NB: het overzicht is niet volledig en wordt
regelmatig geactualiseerd wanneer nieuwe gemeenten zones aankondigen.
• De door gemeenten ingevoerde milieuzones.
• Waterstoflaadpunten.
• Bestaande stadshubs van TLN-leden die nu al volledig of gedeeltelijk ZE-vervoer aanbieden.
Met de filters in de kaart kun je selecteren op onder andere verzorgingsgebied (stad of provincie),
volledig of geheel ZE, bedrijfsnaam en 14 verschillende zendingtypen (zoals bouwmaterialen,
levensmiddelen, pallets en pakketjes). Ook combinaties hiervan zijn mogelijk.
Praktische tips:
• Je kunt met je muis in- en uitzoomen op heel Nederland of een regio of stad (zie
schermafbeelding 1 hieronder).
• De aangekondigde zero-emissiezones zijn fel groen van kleur.
• De hubs die volledig ZE vervoeren zijn dichte blauwe cirkels, de hubs die gedeeltelijk ZE
vervoeren zijn open blauwe cirkels.
• De waterstoflaadpunten zijn rood.
• Met de opties ‘Kaartlagen bekijken’ aan de rechterkant kun je o.a. bedrijfsterreinen,
winkelgebieden, postcodes en dergelijke openzetten en over elkaar heen leggen. Je kunt deze
vlakken ook transparant maken, zodat je onderliggende straatnamen in een bedrijfsterrein kunt
zien.
• Met het pijltje aan de linkerkant zet je de filterfuncties open (zie schermafbeelding 2 hieronder)
en kun je selecteren op:
- bedrijfsnaam
- verzorgingsgebied (type plaatsnaam)
- type zending
- volledig/gedeeltelijk ZE
• Je kunt meerdere filters tegelijk toepassen, zodat je bijvoorbeeld alleen nog de hubs laat zien
die volledig ZE pakketten in Groningen kunnen leveren, of alleen de hubs die diepvries
levensmiddelen volledig of gedeeltelijk ZE vervoeren.
• Als je op de ‘i’ in het menuutje links gaat staan en vervolgens op een hub klikt, verschijnen
bedrijfsnaam, website en alle overige informatie over deze hub.
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