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Q36	  participaties	  BV	  is	  per	  1	  januari	  2015	  een	  partnership	  aangegaan	  met	  
GeoCo.	  GeoCo	  levert	  logistieke	  services	  voor	  fijnmazige	  rittenplanningen.	  
Voor	  2015	  heeft	  GeoCo	  in	  Nederland	  de	  distributierechten	  verkregen	  voor	  het	  
leveren	  en	  implementeren	  van	  RouteSmart.	  Q36	  gaat	  GeoCo	  actief	  
ondersteunen	  bij	  het	  introduceren	  van	  deze	  logistieke	  applicatie	  in	  de	  
Nederlandse	  markt.	  Eerste	  doelstelling	  is	  te	  zorgen	  voor	  betere	  
afvalinzamelingroutes	  in	  de	  steden	  om	  de	  toenemende	  vervuiling	  door	  
huishoudelijk	  afval	  terug	  te	  dringen.	  	  	  	  

Q36	  Participaties	  BV	  helpt	  kleine	  ondernemingen	  en	  start	  ups	  met	  het	  verwezenlijken	  van	  hun	  droom.	  
Die	  droom	  is	  om	  een	  succesvol	  bedrijf	  te	  ontwikkelen	  op	  basis	  van	  unieke	  expertise,	  een	  innovatief	  
product	  of	  nieuwe	  dienst.	  En	  dat	  is	  precies	  wat	  GeoCo	  gaat	  doen	  met	  de	  introductie	  van	  RouteSmart	  in	  
Nederland.	  De	  combinatie	  van	  de	  krachtige	  RouteSmart	  applicatie	  met	  de	  logistieke	  expertise	  van	  GeoCo	  
staat	  garant	  voor	  het	  structureel	  verbeteren	  van	  fijnmazige	  distributievraagstukken.	  En	  dat	  is	  nodig	  ook!	  	  
In	  veel	  dichtbevolkte	  gebieden	  zoals	  de	  Nederlandse	  binnensteden	  ontstaat	  de	  vraag	  naar	  optimalisatie	  
van	  fijnmazige	  logistiek.	  Denk	  aan	  gescheiden	  afvalinzameling	  of	  de	  toename	  van	  pakketleveringen	  door	  
webshops.	  Dit	  vaak	  in	  combinatie	  met	  de	  maatschappelijke	  wens	  voor	  het	  terugdringen	  van	  
vrachtverkeer	  en	  het	  opleggen	  van	  restricties	  aan	  (vuilnis)	  trucks	  vanwege	  luchtkwaliteit	  en	  
verkeersveiligheid.	  	  
	  

Nico	  Gielen	  directeur	  van	  Q36	  vertelt:	  “Als	  je	  alleen	  al	  kijkt	  naar	  de	  afvalinzameling	  is	  er	  zo	  een	  groot	  
maatschappelijk	  probleem	  aan	  het	  ontstaan.	  	  Door	  het	  complexer	  worden	  van	  de	  gescheiden	  
afvalinzameling	  in	  combinatie	  met	  allerlei	  veiligheids-‐	  en	  logistieke	  restricties	  lukt	  het	  niet	  meer	  om	  het	  
huishoudelijk	  afval	  adequaat	  in	  te	  zamelen.	  Op	  vele	  plekken	  in	  de	  grote	  steden	  is	  vervuiling	  het	  gevolg.	  
Tot	  dusverre	  was	  het	  niet	  mogelijk	  om	  een	  effectieve	  automatische	  rittenplanning	  te	  maken	  die	  met	  
alle	  factoren	  rekening	  houdt.	  En	  handmatige	  routes	  kunnen	  geen	  rekening	  houden	  met	  alle	  wisselende	  
variabelen.	  	  Daarom	  is	  de	  introductie	  van	  RouteSmart	  zo	  belangrijk	  als	  essentieel	  hulpmiddel	  bij	  het	  
verbeteren	  van	  de	  afvalinzamelingsroutes.”	  	  

	  

RouteSmart	  voor	  ArcGIS	  is	  ontwikkeld	  in	  de	  USA.	  ArcGIS	  van	  Esri	  is	  wereldwijd	  het	  meest	  krachtige	  
Geografisch	  Informatie	  Systeem	  (GIS).	  RouteSmart	  voegt	  daar	  planning-‐	  en	  optimaliseringsfunctionaliteit	  
aan	  toe.	  De	  RouteSmart	  algoritmes	  zijn	  ontwikkeld	  in	  samenwerking	  met	  Harvard	  University,	  en	  worden	  
nog	  steeds	  doorontwikkeld	  en	  verder	  verbeterd.	  Aldus	  biedt	  RouteSmart	  ‘best	  of	  both	  worlds”,	  een	  
fijnmazig	  GIS	  platform	  in	  combinatie	  met	  krachtige	  planning-‐algoritmes.	  Dit	  heeft	  ertoe	  geleid	  dat	  
RouteSmart	  in	  de	  USA	  en	  de	  UK	  gezien	  wordt	  als	  het	  meest	  intelligente	  routingsysteem	  voor	  fijnmazige	  
logistieke	  vraagstukken.	  Veel	  gebruikte	  toepassingen	  zijn	  het	  plannen	  van	  afvalinzamelingsroutes,	  strooi-‐	  
en	  veegroutes	  en	  huis-‐aan-‐huis	  distributie	  van	  pakketjes,	  kranten	  en	  drukwerk.	  

GeoCo	  levert	  al	  meer	  dan	  20	  jaar	  logistieke	  software	  en	  services	  voor	  fijnmazige	  distributie.	  Oprichter	  
Joris	  Westendorp	  geeft	  aan	  zeer	  verheugd	  te	  zijn	  dat	  GeoCo	  nu	  de	  mogelijkheid	  krijgt	  om	  RouteSmart	  
binnen	  Nederland	  te	  gaan	  implementeren:	  “Voor	  het	  eerst	  is	  er	  nu	  een	  applicatie	  die	  echt	  werkt	  voor	  
“high	  density	  routing”.	  In	  al	  die	  jaren	  was	  fijnmazige	  rittenplanningssoftware	  niet	  meer	  dan	  een	  
strategisch	  hulpmiddel	  voor	  de	  planner,	  nu	  met	  de	  komst	  van	  RouteSmart	  is	  er	  eindelijk	  een	  oplossing	  
die	  daadwerkelijk	  de	  dagelijkse	  routeplanning	  beter	  maakt.	  En	  daar	  hebben	  we	  lang	  op	  moeten	  
wachten!“ 
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