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Leveringen in de dagrand:  
de resultaten van PIEK 2
Het PIEK 2-project onderzocht op grote schaal en gedurende 
een lange periode de effecten van stille leveringen aan 
grootwarenhuizen in de vroege ochtend en de late avond. Het 
leveren in de dagrand biedt voordelen op het vlak van 
verkeersveiligheid, uitstoot van schadelijke stoffen en bedrijfs-
economie. Maar evengoed zijn er enkele nadelen aan 
verbonden, zoals het verschuiven van de geluidshinder voor 
omwonenden naar de dagrand. Lees er meer over vanaf p. 16.
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