
Aan  : Bestuur NPO 
Van  : Ruud den Dunnen en Christ van der Linden 
Datum : 13 februari 2018. 
 
Betreft : bezoek losplaatsen 
 

 
 
Op maandag 12 februari 2018 vertrokken Ruud den Dunnen, verantwoordelijk 
voor het vervoer van Afdeling 5 Zuid-Holland, en Christ van der Linden, 
verantwoordelijk voor het vervoer van Afdeling 2 Brabant 2000, naar Frankrijk 
om aldaar enkele losplaatsen te gaan bezoeken.  
Het werd een flinke reis en een lange dag. Totaal werd er ruim 1.300 kilometer 
voor gereden en de dag duurde van ongeveer 4.00 uur in de ochtend tot 
ongeveer 24.00 in de nacht. 
 
Bezocht werden de volgende losplaatsen: 
 

- Saint Soupplets 
 

- Signy-Signets (de vervanger voor La Ferte sous Jouarre) 
 

- Melun 
 

- Alblis 
 

- Pontoise 
 

- Arras 
 

- Oudenaarde 
 
In de diverse bijlagen onze bevindingen en aanbevelingen. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Saint Soupplets 
De hoop was dat deze nieuwe losplaats als vervanger zou kunnen dienen voor 

de slechte losplaats Nanteuil le Houdain met ongeveer dezelfde afstand. 

  

 

 

 

De losplaats is totaal ongeschikt. Er kan nog niet met één wagen gelost worden. 

Ook in de nabijheid was geen enkele geschikte locatie te vinden. 

 



Signy-Signets 

Deze lopsplaats aan de oostkant van Parijs heeft een aantrekkelijke afstand en 

zou ook als vervanger voor Meaux kunnen dienen. 

 

 

Deze losplaats is totaal ongeschikt. Te klein, direct aan de openbare weg, geen 

enkele voorziening in de buurt. 

 

 



Melun-Andrezel 

De aangewezen losplaats Melun Andrezel is een doodlopende smalle weg tussen velden met 

gewassen. Een plaats verstoken van alle voorzieningen in de middle of nowhere.  

 

In de nabijheid van Melun Andrezel is een Centre Routier Réau. Deze bijzonder grote geheel 

verharde routier heeft meerdere  parkeer-plaatsen en in het jaar 2017 heeft Afdeling 2 

Brabant 2000 met toestemming van de beheerder van de routier gelost. Het is aan te 

bevelen bij de Franse bond te proberen deze toestemming formeel te regelen.

 



 Ablis 

De losplaats Ablis was jaren terug een geliefde losplaats ten westen van Parijs. 

Er waren berichten dat de situatie ter plaatse gewijzigd was en dat er misschien 

weer gelost zou kunnen worden. Deze berichten zijn volstrekt onjuist. De 

nieuwe bebouwingen maken lossen absoluut onmogelijk. 

 

 

 

 



Pontoise 

De losplaats in Pontoise gaf het afgelopen seizoen problemen i.v.m. aanwezige 

graanvelden direct in de nabijheid van de aangewezen losplaats. Het bezoek 

heeft gelukkig opgeleverd dat er in de directe nabijheid meerdere plaatsen zijn 

waarop verantwoord duiven gelost kunnen worden. 

 

 

Arras 

Deze zeer geschikte losplaats direct in de omgeving van de snelweg is in 

voorkomende gevallen ook uitstekend geschikt voor terugkerende konvooien 

van verdere vluchten. Het vooraf contact opnemen met de correspondent is 

een must vanwege de aanwezigheid van een afsluitbare poort voor 

vrachtwagens. 

 

 

Oudenaarde 

De aangewezen losplaats (Parking Donk) is totaal ongeschikt voor het lossen 

van duiven door de aanwezigheid van bomen ed.. 

Direct in de nabijheid in de buurt van de brandweer is lossen met meerdere 

wagens mogelijk. De aanwezige parkeerplaats is onlangs zelfs uitgebreid. 
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