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1.Inleiding
Door allerlei opgaven wordt de ruimte in steden schaarser. Tegelijkertijd zorgt een groeiende bevolking voor een
toenemende vraag naar logistiek. Logistiek is zeer divers
en moet daarom breed geïnterpreteerd worden; het omvat
alle vrachtwagens en commerciële bestelwagens die niet
alleen goederen (zoals supermarktbevoorrading), maar
ook diensten leveren (loodgieters, glazenwassers, etc.).
Er wordt hard gewerkt aan emissievrije logistiek, maar
de aanwezigheid van deze voertuigen in de ruimte blijft
toenemen. Slimme emissievrije logistiek vraagt om de
integratie van logistieke faciliteiten in wijken, bijvoorbeeld om pakketjes over te laden, (inpandige) losplekken,
maar ook laadinfrastructuur. Deze ruimtevraag wordt
vaak simpelweg over het hoofd gezien bij de (her)ontwikkeling van gebieden.

Bron: Ontwikkelkader spoorzone Zwolle

1.1. CASUS: SPOORZONE ZWOLLE
De Spoorzone in Zwolle bestaat momenteel uit een
grote hoeveelheid kantoren, onderwijsgebouwen, enkele
woningen en enkele grote industriële hallen. Ondanks de
aantrekkelijke ligging nabij station Zwolle is dit gebied
vooral goed ontsloten voor gemotoriseerd verkeer. De
komende 15 jaar wordt de Spoorzone naast station
Zwolle getransformeerd tot een gemengde, autoluwe
wijk. Ambitie is ca 1200 woningen te realiseren en meer
ruimte voor bedrijvigheid. Dit levert een flinke groei op
van logistieke bewegingen: pakketdiensten en leveranciers, maar ook bouw, afval en onderhoud. Voor personenmobiliteit gaat OV een belangrijkere rol spelen, en de
meeste bezoekers en bewoners gaan gebruik maken van
centrale parkeervoorzieningen. Waar ligt er ruimte om ook
de groeiende hoeveelheid logistiek verkeer een plek te
geven?

In dit project brengen we op gebiedsniveau in kaart
hoe de grote diversiteit aan logistieke stromen zoveel
mogelijk in de omgeving opgenomen kan worden om
voertuigkilometers te verminderen en de verblijfsduur
te minimaliseren om op deze manier bij te dragen aan
leefbare gebieden.
De herontwikkeling van de Spoorzone in Zwolle dient
hierbij als casus. Hier komt alles samen: intensieve mobiliteitsstromen, economische ontwikkeling en woningbouw. Wat is de logistieke footprint van dit gebied? Hoe
wordt de logistiek zodanig geoptimaliseerd dat er veel
kilometers (en daarmee overlast) in en buiten de stad
bespaard worden? En hoe kan dit - zowel functioneel als
ruimtelijk- opgenomen worden in het stedelijk weefsel?
Dit is naast een technische, nadrukkelijk ook een ontwerpopgave.

6

7

Ontwerpen aan stadslogistiek Spoorzone Zwolle

1.2. THEMA: STADSLOGISTIEK IN
HOOGSTEDELIJKE GEBIEDEN
Stadslogistiek omvat meer dan enkel het transport van
goederen. Het betreft hier een divers speelveld met allerhande dienstverleners en transporteurs die een veelvoud
aan goederen transporteren én diensten aanbieden.
Dit gebeurt veelal met bestel- en vrachtwagens die op
stadsniveau 10-15% van het stedelijk verkeer uitmaken.
Ten opzichte van personenwagens dragen deze voertuigen buitenproportioneel bij aan luchtvervuiling, overlast,
verminderde bereikbaarheid en verkeersveiligheid.
Hiermee hebben deze voertuigen een negatieve impact
op de leefbaarheid van steden. Stadslogistiek is echter
ook van belang voor een leefbare stad; supermarkten en
horeca worden bevoorraad, pakketten en boodschappen
worden aan huis geleverd, afval opgehaald en kantoor-/

Negatieve impact op de leefomgeving:
- Luchtkwaliteit
- Verkeersveiligheid
- Landschapsvervuiling
- Congestie
.....
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overheids-/ zorginstellingen worden bevoorraad. Stadslogistiek omvat verder ook bouwlogistiek verkeer en een
veelvoud aan dienst-gerelateerde bewegingen zoals
glazenwassers, liftonderhoud en servicemonteurs. De
druk om de logistiek schoner en efficiënter te organiseren
neemt toe door de invoering van zero emissie zones vanaf
2025 en de groei van de stedelijke bevolking (wat tot een
toename in de vraag naar goederen en diensten leidt).
Dit laatste wordt versterkt door een toename van fijnmazige leveringen (o.a. door e-commerce en flitsbezorgingen). Verdichting van steden en het anders inrichten van
gebied (bijv. autoluw) leidt daarnaast tot verminderde
bereikbaarheid.

1.3. ONDERZOEKSVRAAG
Door allerlei opgaven wordt de ruimte in steden schaarser. Tegelijkertijd zorgt een groeiende bevolking voor een
toenemende vraag naar logistiek. Logistiek is zeer divers
en moet daarom breed geïnterpreteerd worden; het omvat
alle vrachtwagens en commerciële bestelwagens die
niet alleen goederen (zoals supermarktbevoorrading),
maar ook diensten leveren (loodgieters, glazenwassers,
etc.). Er wordt hard gewerkt aan emissievrije logistiek,
maar de aanwezigheid van deze voertuigen in de ruimte
blijft toenemen. Slimme, emissievrije logistiek vraagt om
faciliteiten in de wijk, bijvoorbeeld om pakketjes over te
laden, en ook om laadinfrastructuur. Deze ruimtevraag
wordt vaak simpelweg over het hoofd gezien bij de (her)
ontwikkeling van gebieden.
In dit project brengen we op gebiedsniveau in kaart
hoe de grote diversiteit aan logistieke stromen zoveel
mogelijk in de omgeving opgenomen kan worden om
voertuigkilometers te verminderen en de verblijfsduur

te minimaliseren om op deze manier bij te dragen aan
leefbare gebieden. De herontwikkeling van de Spoorzone
in Zwolle dient hierbij als casus. Hier komt alles samen:
intensieve mobiliteitsstromen, economische ontwikkeling
en woningbouw.
Hoe kan de logistiek – zowel functioneel als ruimtelijk – worden opgenomen in het stedelijk weefsel
zodat de overlast op wijkniveau geminimaliseerd
kan worden?
Dit is naast een technische, nadrukkelijk ook een ontwerpopgave. Het gebied is extra interessant omdat het
centrale en perifere gebieden van de stad aan elkaar rijgt,
een cruciale (economische) factor als het gaat om lokale
logistiek.

Noodzakelijk voor onze samenleving:
- Bevoorrading van winkels, horeca en instellingen
- Bouwlogistiek
- Internetaankopen
- Diensten
....

CILOLAB is het living lab voor duurzame stadslogistiek. Logistiek dienstverleners, hub-exploitanten, gemeenten en kennisinstellingen werken in dit lab samen om stadslogistieke oplossingen
te ontwikkelen en te implementeren om zo zero-emissie alternatieven voor alle stakeholders te
bieden in verschillende steden. Hoewel veel logistiek al efficiënt is georganiseerd en hoogstens
verder verschoond kan worden, zijn er ook stromen die anders – slimmer – georganiseerd kunnen
worden vanuit het perspectief van de stad. Bij oplossingen hiervoor moet je denken aan verschillende soorten hubs, overslagpunten, of stadsdistributiecentra, waar de stromen van buiten de
stad worden ontkoppeld voor het transport in de stad (de last mile). Hiermee kan de logistiek op
stadsniveau efficiënter worden georganiseerd.

Bron: Green Business Club Amsterdam Zuidas
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2. Opgave
Voor dit onderzoek gaan we er van uit dat

Stadslogistiek gaat dus niet enkel om verscho-

enkele aspecten op termijn buiten de spoorzone

ning en optimalisatie, maar is ook een ontwer-

om gerealiseerd worden:

popgave.

•

Logistieke bewegingen zijn emissievrij

Een goede inpassing levert minder vervoerski-

•

Verschillende stadslogistieke stromen

lometers op, maar ook een betere leefomgeving

maken, waar mogelijk, gebruik van hubs op

met minder overlast: pakkethubs kunnen bij-

stadsniveau, om ladingen te consolideren,

dragen aan het lokale voorzieningenniveau en

niet op wijkniveau.

lokale ondernemers een plek bieden. Kleinscha-

2.1. WAT IS STADSLOGISTIEK
Stadslogistiek is divers en omvat meer dan het transport
van goederen door professionele logistieke dienstverleners. Om deze diversiteit te structureren maken we
een onderscheid tussen verschillende stadslogistieke
segmenten: 1) leveringen aan winkels; 2) vers-leveringen
aan horeca en huishoudens; 3) afvalinzameling bij consumenten en bedrijven; 4) pakketleveringen; 5) facilitaire
bevoorrading van instellingen en servicelogistiek; 6)
bouwlogistiek met zowel zwaar transport als veel bestelwagens voor afbouw en personeel. Deze segmenten
onderscheiden zich met betrekking tot diverse kenmerken
zoals type voertuig, ritafstanden, volume, ladingdragers
en stopdichtheid etc. Vanwege deze diversiteit vraagt
elk segment om een andere aanpak bij het schoner en
slimmer organiseren van de logistiek. Een deel van de
logistiek is vanuit het perspectief van de stad efficiënt

lige, emissievrije logistiek kan beter passen bij
De paradox in dit vraagstuk is om de impact

de menselijke maat van een wijk; het beperken

van de overgebleven logistieke voertuigbewe-

van grote trucks verbetert de verkeersveiligheid

gingen te verminderen, ruimte voor logistiek in

en vermindert congestie.

wijken nodig is. Dit moet geïntegreerd worden.

‘De vier V’s’ voor duurzame logistiek.
In deze verkenning richten we ons
op de middelste twee: verminderen
van stromen in de wijk door deze
deels af te vangen aan de randen, en
het veranderen van de logistiek door
openbare ruimte en gebouwen hier op
in te richten. Overigens valt distributie
op stadsniveau (en dus ook stadsdistributiecentra) buiten de scope van dit
onderzoek.

1

2

Stukgoederen
Retail
Specialisten

georganiseerd. Dit zijn bijvoorbeeld volle vrachtwagens
naar een supermarkt of bouwplaats. Hetzelfde geldt in
zekere zin voor een horeca-groothandel die aan meerdere
restaurants in een binnenstad levert. Daarnaast zijn er
veel kleine leveringen die divers van aard en frequent
zijn. Deze kunnen op afroep op alle mogelijke locaties
geleverd worden: van thuisleveringen door pakketvervoerders en online supermarkten, kleine zakelijke leveringen
aan winkels of bouwplaatsen, tot service onderdelen of
facilitaire leveringen aan kantoren. Tot slot omvat een
groot deel van wat stadslogistiek genoemd wordt niet
primair het transport van goederen, maar diensten. Dit
zijn commerciële bestelwagens die gebruikt worden voor
het leveren van diensten zoals een schilder, beveiligingsbedrijf of loodgieter.

3

4

5

6

Verse leveringenen

Afval

Pakketleveringen

Facilitair en services

Bouwlogistiek

Horeca & specialisten
Retail
Thuisleveringen

Bedrijven
Consumenten

Bevoorrading
Onderhoud

Afbouw
Openbare ruimte
Personeel
Ruwbouw

1. Verschonen (geen uitstoot)
2. Verminderen (stromen beperken en bundelen)
3. Veranderen (maatregelen in gebouwen en openbare ruimte)
4. Verslimmen (tijd en toegankelijkheid beheer)

facilitaire voertuig verstoort
de openbare ruimte

container voor bouwmaterialen
sluit de stoep
Scooter

Bezorgfiets

Elektrische auto

Busje

Bestelbusje

Kleine
vrachtwagen

5

6,2

6,7

Grote
vrachtwagen

Kraanwagen

afvalcontainers
storten de stoep

80
60
20

facilitair voertuig verstoort
de openbare ruimte

40

Maximum snelheid (km/h)

gebrek aan parkeerruimte
voor logistieke voertuigen

100

120

Lopen

0,7

vrachtwagens
blokkeren de straat

2,7

3,6

11

11

Lengte voertuig (m)

Zes stadslogistieke segmenten maken ieder gebruik van verschillende voertuigen. Van klein - scooters of bezorgfietsen - tot zeer zwaar, zoals een kraanwagen. De variatie aan voertuigtypen wordt steeds groter, waardoor traditionele indelingen onder druk komen te staan.

Voorbeelden van de impact van logistieke diensten en bewegingen op de bestaande spoorzone. Bron: Google maps / eigen fotomateriaal
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Segmenten

1

2

Subsegmenten

Stukgoederen

Verse leveringen

Welk vervoer?

Retail

Relatief grote leveringen van houdbare producten met vrachtwagens naar ketens zoals
supermarkten en (bouw)groothandels

Specialisten

Diverse groep met leveringen aan (kleine en onafhankelijke) retailers door
ketenvervoerders maar ook afhalen door ondernemers zelf. Serviceniveau is vaak
belangrijker dan logistieke optimalisatie. Vervoer met vrachtwagens en bestelbusjes.

Twee mans leveringen (B2C)

Vervoer van bv. (zware) elektronica, witgoed of meubels aan huis. Vaak geleverd door 2
met een (grote) bestelbus of kleine vrachtwagen

Retail

Net als retail stukgoederen relatief grote leveringen met vrachtwagens (met koeling).

Horeca & specialisten

Leveringen aan restaurants, cafés, hotels, snackbars etc. Diverse groep met leveringen
variërend door (horeca-)groothandels met vrachtwagens tot nationale en lokale
specialisten (bv. Wijnhandel met bestelbus)
De bezorging van boodschappen en maaltijden aan huis. Deze ritten kunnen kort
(Gorillas) of ver (bv. Picnic of Hello Fresh) van tevoren gepland zijn. Leveringen met o.a.
(elektrische) bestelwagens of scooters.

Thuisleveringen

Afval

4

Pakketleveringen

5

Afvalinzameling bij consumenten gebeurt door vuilniswagens voor de deur of bij
afvalinzamelingpunten.

Consumenten

3

Het ophalen van afval voor bedrijven wordt per bedrijf aanbesteed waardoor er op
gebiedsniveau meerdere afvalinzamelaars kunnen zijn. Hierdoor is er in tegenstelling
tot consumentenafval een lagere dichtheid.

Bedrijven

-

De bezorging van pakketen gebeurt voornamenlijk met bestelwagens met hoge
stopdichtheid. In de meeste gevallen moeten deze doorrijden tot voor de deur.
Afhaalpunten en pakketkluizen worden gebruikt als alternatief.

Bevoorrading

Facilitaire bevoorrading gaat vooral naar kantoren, onderwijsinstellingen en
verzorgingshuizen. Leveringen van producten zoals sanitaire artikelen of printpapier
gebeuren met vrachtwagens en bestelwagens.

Facilitair

Het sub-segment facilitaire service & onderhoud is de grootste stroom. Dit gaat om een
diverse groep bedrijven die allerhande diensten leveren en daar vaak een bestelwagen
voor gebruiken (bv. Taponderhoud, groenonderhoud, glazenwassers). Deze bewegingen
worden primair veroorzaakt voor het leveren van een dienst en zijn niet altijd ver van
tevoren gepland.

Service & onderhoud

Het bouwrijp maken van een kavel wordt gedaan door zware voertuigen. Zij komen naar
een bouwlocatie om bijvoorbeeld zand , betonnen platen of rioleringspijpen af- of op te
halen. Ook bij de ruwbouwfase zijn opnieuw zware voertuigen nodig om matierialen voor
de fundering, muren, vloeren en daken te leveren.

Bouwrijp maken
en ruwbouw

6

Bouwlogistiek

Beschrijving

Dit is een diverse en grote groep in de afbouwfase of de renovatiebouw. Het omvat
leveringen van materialen (bv. Systeemplafonds, vloerbedekking) en verschillende
soorten dienstverleners die materiaal meenemen (bv. Schilders). Hier worden in
sommige gevallen vrachtwagens voor gebruikt, maar veelal bestelwagens.

Afbouw

Het personeel dat nodig is bij een bouwlocatie komt vaak met een eigen bestelwagen
die ook als werkplaats dient. Het gebruik van openbaar vervoer is hierbij (nog) niet
gebruikelijk.

Personeel
Overzicht van de zes logistieke segmenten en hun eigenschappen

FABRICations | TNO
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2.1. DE TOEKOMSTIGE SPOORZONE
Geplande functies
In de toekomstige spoorzone wordt een gemengd
gebied gerealiseerd, waarbij wel diverse zwaartepunten aan te wijzen zijn zoals de campus Windesheim, de
Werkplaatsen en de woongebieden in het zuiden en het
westelijke deel. Ook ligt er een diversiteit aan ambities
voor de openbare ruimte: De functies in de wijk bepalen
deels welke behoefte aan stadslogistiek er is, en wat dit
betekent voor de mogelijke ontwerpmaatregelen. Ook
de ambities met betrekking tot de openbare ruimte verschillen. Zeker in het Willemskwartier wordt de openbare
ruimte parkachtig ingericht, waarbij gemotoriseerd
verkeer wordt geweerd. Het centrumdeel met het station,
een hoge dichteid en veel woningen en kantoren wordt
juist ingericht op grote voetgangersstromen.

NS gronden
+1700-1900 m2 woningen
+82500-92500 m2 Werken
en voorzieningen

Geplande P+R voorzieningen
De ambitie is een autoluwe wijk te realiseren. Cruciaal
hiervoor zijn de mobiliteitshubs, voornamelijk bestaande
uit P+R’s waarin mensen die hier wonen en werken hun
(deel)auto parkeren. Deze hubs zijn een mogelijk startpunt voor het verminderen van logistieke stromen, door ze
ook (deels) in te zetten als parkeer- en overslagpunt voor
diensten en goederen.

Bron: LURELUI-WEST, Een stedelijk waterlandschap als verbinder tussen
Zwolle en de IJsselvallei, DELVA, 2021 en Nota van uitgangspunten District
Z/Werkplaatsen/Lurelui

Werkplaatsen
- Veel facilitaire stromen
- Af en toe (zeer) zwaar verkeer
- Veel interne stromen
- Combinatie van onderwijs en
wonen

Zwolle CS
- Grote personenstromen
- Retail is uitdaging
- Matig bereikbaar per auto

Willemskwartier
+700-1200 m2 woningen
+13000-24000 m2 Werken en
voorzieningen

Hanzekwartier
+1100-1500 m2 woningen
+155000-210000 m2 Werken
en voorzieningen

Mix
- Wonen, werken, onderwijs, voorzieningen
- Brede mix aan logistieke stromen

Bestaande woonwijk

Campus
- Veel facilitaire stromen
- Veel interne stromen
- Veel personenstromen

Functionele zonering

Geplande P+R voorzieningen

FABRICations | TNO
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2.2. LOGISTIEK IN DE SPOORZONE
De logistiek zal in het komende decennium naar verwachting schoner, waar mogelijk emissieloos, worden
georganiseerd. Daarnaast wordt er door verschillende
partijen in toenemende mate ingezet op het zo efficiënt
mogelijk transporteren van goederen de stad in. Dit heeft
ook een effect op de levering van goederen en diensten
in de Spoorzone. Terwijl voertuigen in toenemende mate
schoon en soms ook kleiner zijn (zoals cargobikes),
bezetten deze nog steeds de publieke ruimte. Dit is vaak,
maar niet altijd, onvermijdelijk.
Onderstaand beeld maakt inzichtelijk in hoeverre logistieke bewegingen toenemen per segment. Een toenemend
deel van de leveringen in de Spoorzone zal klein, frequent
en met korte levertijden georganiseerd zijn; flitsbezorgingen, maaltijden, meubels, pakketten. Dit gaat niet alleen
om de bezorging aan huishoudens maar ook om kantoren
en onderwijsinstellingen. Het aantal leveringen wordt
mogelijk verder vergroot doordat de Spoorzone autoluw is

en bewoners, werknemers en studenten meer bestellen
in plaats van het zelf op te halen. Het relatieve aandeel
van logistieke voertuigen in het verkeer in de Spoorzone
zal hierdoor naar verwachting toenemen. Op de weg zien
we verschillende soorten voertuigen verschijnen die deze
goederen en diensten leveren; elektrische bestelwagens, scooters, cargofietsen, etc. Naast deze leveringen
is er sprake van groter transport om winkels en horeca
te bevoorraden, om instellingen zoals Windesheim van
(kantoor)materiaal en catering te voorzien en de bevoorrading van werkplaatsen. Dit zal ook in de toekomst
grotendeels met vrachtwagens gebeuren. De grootste
stroom zal naar verwachting worden veroorzaakt door
bestelwagens die gebruikt worden voor het leveren van
diensten – bij mensen thuis, bij winkels, in het station, bij
Windesheim, etc. Hierbij gaat het vaak om dienstverleners waarvan de bestelwagen ook de werkplaats is. Dit is
een moeilijk te reguleren stroom.

Gedrag per segment
Iedere logistieke stroom ‘gedraagt’ zich op een andere
manier, en heeft dus een andere weerslag op de openbare
ruimte. Onderstaande schema’s geven een indicatie
van op wat voor manier stromen door de wijk bewegen.
Sommige bewegingen zijn doelgericht, zoals afval, stukgoederen en verse leveringen. Hier zijn weinig optimaliseringsmogelijkheden op wijkniveau. Andere bewegingen,
zoals pakketjes of facilitair, zijn veel ongeorganiseerder
en komen - in meer of mindere mate - overal in de wijk
voor. Er is ook verschil in frequentie, regelmaat en tijd.
Allemaal zaken waar rekening mee gehouden kan worden
om stedelijke logistiek te optimaliseren en de impact te
beperken.
Onderstaand beeld laat dus niet zien waar welke logistieke dienst precies rijdt, maar geeft een indicatie van de
verschillende gedragingen van de verschillende segmenten.

10 voertuigen

1

= Lichte voertuigen in 2019
= Lichte voertuigen in 2035

Stukgoederen

10 voertuigen

Retail

= Zware voertuigen in 2019
= Zware voertuigen in 2035

Specialisten

2

Verse leveringen
Horeca & specialisten
Retail
Thuisleveringen

3

Afval
Bedrijven
Consumenten

4

Stukgoederen
• Logistiek veelal geoptimaliseerd
• Bereikbaarheid retail rond station is uitdaging
• Hubs slechts beperkt relevant

Verse leveringen
• Kleine maar frequente stroom, vooral B2B
• Retail, horeca en bedrijfskantines
• Ivm. versheid is tijdmanagement lastig

Afval
• Kleine stroom maar grote ruimtelijke impact
• Nu privaat/commercieel gescheiden
• Soms overlast bij inzamelplekken

Pakketleveringen
• Overal in de wijk, kleine maar groeiende sector
• Parkeeroverlast: ervaren impact is groot
• Kansen voor buurthubs en microhubs om aantal en
duur van stops te beperken

Facilitair
• Veruit grootste stroom in het gebied
• Brede sector, moeilijk te organiseren
• Nabijheid bestemming vaak van belang (parkeervoorzieningen), maar ook kansen voor P+R

Bouwlogistiek
• Continuë stroom die na verloop van tijd steeds
meer op 'facilitair' gaat lijken
• Eerste jaren vooral kansen voor tijdelijke (bouw-)
hubs die kunnen transformeren tot buurthub

Pakketleveringen
Totaal

5

Facilitair
Bevoorrading
Onderhoud

6

Bouwlogistiek
Afbouw
Openbare ruimte
Personeel

Note: de grafiek laat een schatting van het
aantal voertuigen per dag zien

Ruwbouw

De toename van logistiek verkeer, uitgesplitst naar segment en licht/zwaar verkeer. Facilitaire stromen zijn veruit het grootste, en groeien bovendien het
meest. Pakketleveringen zijn relatief klein, maar hebben een grote impact door de vele stops die gemaakt worden.
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3
ONTWERPEN AAN DE
SPOORZONE

FABRICations | TNO

20

21

Ontwerpen aan stadslogistiek | Spoorzone Zwolle

3. Ontwerpen aan de spoorzone
Een toolbox van ontwerptoepassingen zorgt
ervoor dat stadslogistiek een plek krijgt in
de spoorzone. Deze toepassingen zijn onder
te verdelen in drie typen ruimtelijke interventies:
1. Logistieke hubs: plekken waar goederen
uitgewisseld worden om bewegingen
door de wijk optimaliseren
2. Netwerk: (nieuwe) wegindeling die
ervoor zorgt dat kleinschalige mobiliteit volop de ruimte krijgt en zwaardere
stromen verminderd worden
3. Gebouwen/openbare ruimte: inpassing
van de overgebleven logistieke ruimtebehoefte

3.1. LOGISTIEKE HUBS
Een manier om logistiek in autoluwe stadswijken te
faciliteren is de logistieke hub. Vanaf deze plek worden
goederen gebundeld en met lichte elektrische voertuigen
(LEV’s), per fiets of te voet naar de bestemming gebracht.
Daarnaast is het mogelijk om deze hubs als afhaalpunt
in te zetten. Logistieke hubs en mobiliteitshubs kunnen
elkaar versterken. In de spoorzone hebben we drie
soorten hubs met een logistieke functie:

voor diensten.
Microhubs bevinden zich op korte loopafstand van de
eindbestemming en zorgen ervoor dat logistieke zaken die
‘tot aan de voordeur’ moeten komen een plek hebben.
Op een hoger schaalniveau bestaan ook logistieke hubs,
bijvoorbeeld een stadsdistributiecentrum. Dit type
hubs is bruikbaar voor het potentieel verminderen van
logistieke ritten de stad in. De typen hubs vullen elkaar
daardoor aan.

- OV hub
- Buurthub
- Microhub

Logistieke hubs kunnen gecombineerd worden met mobiliteitshubs, om de effectiviteit te vergroten. Denk bijvoorbeeld aan iemand die thuis komt van het werk, de auto
in een P+R plaatst en daar direct ook een pakket op kan
halen. Hiermee worden er dus logistieke functies aan een
hub met mobiliteitsfuncties toegevoegd.

De OV hub heeft een eigen karakter omdat hier veel retail
zit en grote mensenstromen passeren.
Buurthubs spelen een rol in het distruberen van goederen
met kantoren en woningen in de wijk als eindbestemming,
en kunnen bovendien een faciliterende functie hebben

REGIO

Logistieke
Logistieke
Logistieke
hubs
hubs hubs

ov
ov
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OV-HUB
OV-HUB OV-HUB
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H

buurt
buurt
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HUBbuurt HUB

micro
micro
HUB
HUBmicro HUB
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Netwerk
Netwerk
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Netwerk

Gebouwen/openbare
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Netwerk
Gebouwen/openbare
ruimte
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bundelen
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OV-HUB
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organiseren
en organiseren

H
buurt HUB
lokale
lokale
distributie
distributie
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distributie
vanuit
vanuit
buurthubs
buurthubs buurthubs

interne
interne
dienstparkeerplekken
dienstparkeerplekken
interne
dienstparkeerplekken
verkeersstromen
bundelen
en organiseren

interne dienstparkeerplekken
radius
verzorgingsgebied

inpassing
inpassing
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inpassing
enen
lossen
lossen
laden en lossen

inpassing laden en lossen

lokale distributie vanuit
buurthubs
opstelplaats
opstelplaats
opstelplaats
lichte
lichte
elektrische
elektrische
lichtevoertuigen
elektrische
voertuigenvoertuigen

opstelplaats lichte elektrische voertuigen

STAD

Samenwerking tussen vervoerders
waarbij er regionaal wordt
uitbesteed. Aparte ladingen worden
gebundeld naar de stad geleverd

Ontkoppelpunten

Stads HUB

gesloten netwerk

~ 5 kilometer

Vervoerders (vooral pakketdiensten)
gebruiken gesloten regionale HUBS
om pakketten te bundelen waarna
zero-emissie voertuigen worden
ingezet

~ 3 kilometer

Hebben als doel het transport naar
en binnen de stad te ontkoppelen.
Bevoorrading van last mile
gebeurt (vaker) met zero-emissie
voertuigen

De inzet van elektrische
vrachtwagens wordt beperkt door
de actieradius. Bij ontkoppelpunten
wordt de wisselbak van het voertuig
ontkoppeld en overgedragen naar
een ander elektrisch voertuig.
Geschikt voor volle ladingen

micro HUB
netwerk
netwerk
voor
voor
netwerk
lichte
lichte
elektrische
voor
elektrische
lichte elektrische
voertuigen
voertuigen
en
voertuigen
en
fietsen
fietsen en fietsen

netwerk
voor lichte
elektrische
tijdmanagement
tijdmanagement
tijdmanagement
voor
voor
mobiele
mobiele
voor
hub
hub
mobiele hub
voertuigen en fietsen

facilitaire
facilitaire
strook
strook
facilitaire strook
slim
slim
inzetten
inzetten
slim
monofunctionele
monofunctionele
inzetten monofunctionele
infrastructuur
infrastructuur
infrastructuur

facilitaire strook

slim inzetten monofunctionele
infrastructuur
brede
brede
stoep
stoep
brede
met
met
kortparkeren
stoep
kortparkeren
met kortparkeren

brede stoep met kortparkeren

interne
interne
afvalverzameling
afvalverzameling
interne afvalverzameling

interne afvalverzameling

micro-hubs
micro-hubs
in
micro-hubs
in
entreehal
entreehal
in entreehal

micro-hubs in entreehal

Voorbeelden van de inpassing van logistiek in het stedelijk weefsel in drie categorieën: logistieke hubs, netwerkoplossingen
en gebouwen/openbare ruimte
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SPOORZONE

tijdmanagement voor mobiele hub

ov

H

OV-HUB

Buurt HUB

~ 800 meter (lopen)
radius
verzorgingsgebied

Een locatie waar een gevarieerd
aantal duurzame en actieve
vervoersmiddelen worden
aangeboden i.c.m. andere
verblijfsfuncties

~ 400 meter (lopen)
~ 800 meter (distributie)
Een extra logistiek overslagpunt
waaruit met elektrische voertuigen
wordt geleverd. Kunnen ook als
afhaalpunt dienen. Hier wordt ook
deelmobiliteit aangeboden.

Micro HUB
~ 100 meter (lopen)
Een micro HUB is een plek in de
buurt (langs belangrijke connecties)
waar mensen pakjes kunnen
brengen en ophalen. En daarnaast
gebruik maken van andere functies.

Op verschillende schaalniveaus kunnen hubs fungeren als uitwisselpunt voor goederen. Binnen deze verkenning ligt de nadruk op hubs binnen de spoorzone. Dit betekent niet dat de andere hubs overbodig zijn, ze kunnen elkaar aanvullen of vervangen.
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Wat zijn hubs?
Drie soorten logistieke hubs in de Spoorzone

8 00

Een hub is een term die nog het meest te vergelijken is
met het woord ‘knooppunt’, en werd oorspronkelijk vooral
toegepast in de IT voor hardware waarin netwerkkabels
samenkomen en zo informatie uit kunnen wisselen.
Tegenwoordig staat deze term steeds meer synoniem
voor een (levendige) stedelijke plek waar allerlei
zaken uitgewisseld worden. In stedelijke ontwikkeling
wordt er bijvoorbeeld gesproken van mobiliteitshubs
(waar meerdere mobiliteitsstromen bij elkaar komen),
kennishubs (voor het uitwisselen van kennis,
bijvoorbeeld tussen onderwijsinstellingen en bedrijven),
energiehubs (waar diverse typen energie zoals heet
water, gas en elektriciteit worden opgeslagen, omgezet
en op het netwerk gezet worden) en bouwhubs waar
bouwmaterialen opgeslagen en gedistribueerd worden.

m

ov OV-Hub: aan het station

De OV-hub is voornamelijk gericht op personenmobiliteit.
Dankzij de grote personenstromen liggen er kansen voor
logistieke functies zoals pakketpunten.
Speficieke uitdagingen zijn er met betrekking tot de
bevoorrading van de aanwezige retail. Ook is een OV-hub
minder geschikt als als wijkdistributiehub.

40

Logistiek
Retail/bevoorrading
Pakketkluis
Pakketpunt

Faciliteiten
Supermarkt to go
Fietsreparatie
Waterpunt

Sociaal
Vergaderruimte
Flexwerkplekken
Ontmoetingsplek

0m

H Buurthub: bij ontsluiting

De buurthub kan fungeren als distributiepunt en/of
als afhaalpunt. Door deze aan de rand van een wijk
te plaatsen, kan de wijk bediend worden met kleinere
vervoersmiddelen. In combinatie met een P+R voor
bewoners en bezoekers kan de wijk zelfs helemaal
autoluw ingericht worden. Voornaamste uitdaging is de
stedenbouwkundige inpassing: door de vele logistieke
bewegingen rond de hub dienen stromen goed gescheiden te worden.

In deze verkenning richten we ons primair op logistieke
hubs, die als doel hebben logistieke stromen en diensten
te optimaliseren en faciliteren door bijvoorbeeld
goederen op- en over te slaan, parkeerruimte te bieden of
afhaalpunten bevatten.

Logistiek
Overslagpunt
Laadplek
Stalling cargobikes
Pakketpunt
Pakketkluis
Afvalcontainers
Recyclecentrum

8

Dat wil natuurlijk niet zeggen dat typen hubs niet
gecombineerd kunnen worden; logistiek en mobiliteit
kunnen elkaar zelfs aanvullen en versterken waarbij
functies gecombineerd worden. Mensen die gebruik
maken van de mobiliteitshub, kunnen daar ook een
pakket afhalen (logistiek). Ook kunnen hubs in de tijd
transformeren, bijvoorbeeld van bouwhub (primair gericht
op bouwstromen) naar een bredere logistieke hub als de
bouw is afgerond.
FABRICations | TNO

Mobiliteit
Deelmobiliteit
Ov halte(s)
Fietsenstalling

Mobiliteit
Deelmobiliteit
Parkeren
Ov halte
Carpoolplaats

Faciliteiten
Recyclecentrum
Fietsreparatie
Waterpunt

Sociaal
Buurtbibliotheek
Koffiecorner
Vergaderruimte
Flexwerkplekken
Kringloop
Deelgereedschap
Ontmoetingsplek

0m

Microhub: aan het bouwblok

De microhub bevat voorzieningen op korte loopafstand,
zoals afvalinzameling of een pakketkluis voor bezorgdiensten. Dit is te combineren met kleinschalige sociale
voorzieningen. Mircohubs kunnen publiek zijn, maar ook
privaat, bijvoorbeeld in de lobby van een kantoor of appartementengebouw.
Logistiek
Pakketkluis
Afvalcontainers

24
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Mobiliteit
Deelauto
Bezoekersparkeren

Faciliteiten
Watertap

Sociaal
Deelgereedschap
Ontmoetingsplek
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Wonen
- P+R Buurt
- OV
- Pakketpunt
- Wijkdistributie

- P+R Station
- OV
- Deelmobiliteit
- Pakketpunt
- Ontmoeting
- Retail

Wonen/werken

Mix

- P+R Buurt
- OV
- Pakketpunt
- Ontmoeting
- Buurtvoorzieningen

Campus

- P+R Windesheim
- OV
- Pakketpunt

Vier mogelijke buurthubs en hun context

De context bepaalt mogelijke functies in een hub

Context bepaalt hoe logistieke hubs functioneren
De spoorzone heeft vanaf doorgaande wegen vijf entrees:
De Hanzelaan en de Hanzeallee, de Burgemeester van
Walsumlaan richting Windesheim, en het Koggepad.
Daarnaast is station Zwolle de belangrijkste entree voor
openbaar vervoer. Door bij deze entrees buurthubs te
plaatsen kunnen logistieke diensten hun goederen kwijt
zonder ver de wijk in te rijden. Met vier buurthubs en één
OV hub is de hele wijk bereikbaar.
De manier waarop een van de hubs vervolgens
functioneert is het resultaat van de functies rond de hub,
en de manier waarop zij verbonden is aan de omgeving:
• Hanzeplein ligt centraal met een mix van functies
in de omgeving. Ook komen twee hoofdverbindingen
voor langzaam verkeer langs. Dit maakt deze hub
minder geschikt als distributiepunt, maar vooral als
afhaalpunt: er komen veel mensen langs die onderweg
naar huis of naar het werk een pakket op kunnen
halen.

•

•

•

Windesheim is primair een onderwijsgebied, wat een
heel eigen karakteristiek heeft mbt logistiek. Er zijn
bijvoorbeeld veel centrale leveranciers.
Hanzelaan ligt wat meer perifeer, maar is goed
verbonden met het station via de geplande
bevoorradingsroutes. Daarom is deze locatie erg
geschikt om in te zetten als overslaghub, waar
bezorgdiensten goederen van zwaardere modaliteiten
zoals bestelbusjes en vrachtwagens, over kunnen
zetten op lichte elektrische voertuigen (LEV’s). Ook is
er verbinding mogelijk met de omliggende woonwijken
ten noorden en zuiden van het spoor.
Willemskwartier wordt vooral omgeven
door woningen maar ligt ook aan geplande
bevoorradingsroutes. Hier is wat minder ruimte
beschikbaar, maar deze hub kan ingezet worden om
het westelijk deel van de spoorzone te bedienen dmv.
LEV’s
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Logistieke en andere functies
Bovenstaande kaart laat zien welke logistieke en ahdere
hoofdfuncties passen bij de vijf hubs in de Spoorzone.
Hanzelaan dient vooral een distributiedoel, terwijl
Hanzeplein sterk stedelijk geïntegreerd is en dus ook
meer buurtvoorzieningen op zich kan nemen. Alle
hubs zitten samen met P+R locaties in één gebouw, of
bevinden zich op korte afstand hiervan. Zo ontstaat een
stapeling van functies die elkaar versterken

27
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- P+R Buurt
- OV
- Wijkdistributie
- Pakketpunt

Logistieke hubs

Netwerk

Gebouwen/openbare ruimte
P

ov
OV-HUB

superblocks

H

interne dienstparkeerplekken

inpassing laden en lossen

De LEV-route
3.2.
P
netwerk voor lichte elektrische
Voor
een
echt autoluwe wijk is het nodig een vierde wegEen tweede mogelijke set maatregelen hangen samen voertuigen
(LEV) en fietsen
opstelplaats
elektrische voertuigen
categorie te introduceren: de LEV route.
Een lichte
wegprofiel
met het netwerk. De ambitie van de gemeente en ontmicro
HUB
dat geschikt is voor (zwaar) verkeer zoals hulpdiensten,
wikkelaars is om een
autoluwe
wijk te realiseren. Tegelijmaar op uitzonderingen na alleen toegankelijk is voor
kertijd moet zwaar verkeer vrijwel overal kunnen komen,
slim inzetten monofunctionele
facilitaire strook
infrastructuur
lichte
elektrische voertuigen en fietsen.
denk bijvoorbeeld aan hulpdiensten. Specifiek is het
zware verkeer wat van en naar de werkplaatsen gaat, hier
interneontsluiafvalverzameling
worden grote kunstwerken geassembleerd.
Dit type route kan ingezet worden voor interne
Het netwerk in de spoorzone gaat uit van een scheiding
ting tussen de buurthubs en bestemmingen, waardoor
van wegen, fietspaden, busbanen en wandelroutes. Soms
ander zwaarder verkeer geweerd kan worden. De lagere
entreehal
komen veel van deze stromen samen, vooral rond de voet- snelheid en het kleinere formaat van LEVsmicro-hubs
zorgen inervoor
gangersboulevard die van het station naar Windesheim
dat de openbare ruimte meer ingericht kan worden als
loopt. Gemotoriseerd verkeer kruist nog altijd op veel
verblijfsruimte, dan als verkeersruimte. In een hoogstedelijke wijk als de spoorzone is dit noodzakelijk voor een
plekken langzaamverkeersroutes. Hierdoor is het nodig
goede leefkwaliteit.
om op een andere manier na te denken over weggebruik
en de mobiliteitsstructuur. Om dit te bewerkstelligen
zetten we drie ruimtelijke instrumenten in: De LEV route,
een lokaal distributienetwerk en het slimmer gebruiken
van monofunctionele infrastructuur.
NETWERKENbuurt HUB

De LEV route
LEV staat voor Licht Elektrisch Voertuig. Bijvoorbeeld
elektrische bakfietsen of de typische microvans die
gebruikt worden voor het bezorgen van boodschappen.

1

Veel stromen
langs elkaar
Veel stromen
kruisen elkaar

Koggepark +
OV/NS Bus

Gepland netwerk met P+R hubs. NB: het geplande netwerk is nog aan
verandering onderhevig, deze afbeelding is gebaseerd op data van eind 2021

120

Lopen

28

)

FABRICations | TNO

3

Op een LEV route zijn fietsers welkom, maar
gemotoriseerd verkeer (auto’s, bestelbusjes,
vrachtwagens) niet of slechts zeer beperkt - denk
bijvoorbeeld aan hulpdiensten. Zo wordt het concept van
de autoluwe wijk verder ondersteund. In de praktijk ziet een
LEV route er niet heel anders uit dan een breed fietspad.

Slecht bereikbaar
facilitair

Slecht bereikbaar
facilitair

2

Dit type voertuig vraagt om een andere kijk op
wegcategorisering. De traditionele indeling Auto-fietsvoetganger is niet langer voldoende om nieuwe stedelijke
stromen een plek te geven. Door speciale routes voor lichte
elektrische voertuigen aan te wijzen kunnen binnen de
Stukgoederen
Verse leveringenen
Afval
Spoorzone goederen gedistribueerd worden. Dit kan vanuit
Retail
Horeca & specialisten
Bedrijven
de buurthubs,
maar
ook
vanaf
locaties
buiten
de
wijk, zoals
Specialisten
Retail
Consumenten
Thuisleveringen
het distributiecentrum van
een supermarkt.
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Scooter

Bezorgfiets

Elektrische auto
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Busje

Netwerk

Gebouwen/openbare ruimte
P

superblocks

interne dienstparkeerplekken

inpassing laden en lossen
netwerk voor lichte elektrische
Multifunctioneel inzetten busbaan
voertuigen (LEV) en fietsen

P

Foto: IPV Delft

Ieder superblock bevat een logistieke hub en een
LEV netwerk
Netwerk
Gebouwen/openbare
ruimte

Logistieke hubs

opstelplaats lichte elektrische voertuigen

Multifunctioneel gebruik infrastructuur
facilitaire strook
van mobiliteitsgedrag, zowel voor
mensen als voor facilitaire zaken, vraagt om een nieuwe
kijk op de inrichting van weginfrastructuur.interne
Kanafvalverzameling
spoor,
weg en water slimmer ingezet worden?

slim inzetten monofunctionele
infrastructuur
Een nieuwe vorm

micro-hubs
In de spoorzone ligt er een concrete aanleiding
omin entreehal
verder
te verkennen: de vrijliggende busbaan die het busstation
(aan de OV-hub) verbindt met de Willemskade. Bevoorrading van de retail rond het station is een uitdaging,
en wellicht kan deze busbaan hier voor ingezet worden.
Zo worden heel wat bewegingen door de Spoorzone
uitgespaard. Met een expeditiehalte aan het station
kunnen goederen zo zonder overlast naar de bestemming
gebracht worden.
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P

ov

Huidig model

Superblocks Model

Superblocks
interne dienstparkeerplekken
Door het gebied in te delen in drie blokken met ieder een
eigen logistiek systeem, kan het kruisen van logistieke
inpassing laden
en lossen
bewegingen met langzaamverkeersbewegingen
vermeden
worden. Binnen ieder blok, gebaseerd op het Barcelonese
P
netwerk voor lichte elektrische
voertuigen
(LEV) en fietsen
concept
‘superblocks’ (zie hiernaast), is vrijwel alleen
opstelplaats lichte elektrische voertuigen
licht verkeer toegestaan. Leveranciers en bezorgdiensten
kunnen met een licht voertuig direct vanuit hun eigen
distributiepunt
de goederen
slim inzetten
monofunctionele (buiten de wijk) bezorgen, offacilitaire
strook
infrastructuur
afleveren in de buurthub waarna deze met kleinere vervoersmiddelen verder verspreid worden.
interne afvalverzameling
Wat is een superblock?
Het superblocks-concept is een mobiliteitsmodel dat
beoogt de beschikbaarheid en de kwaliteit van openbare
micro-hubs in entreehal
ruimte voor langzaam verkeer te verbeteren. Ruimtelijk
bestaat een superblock uit een serie bouwblokken van
samen ca 400x400 meter. Gemotoriseerd verkeer wordt
bijna volledig geweerd in dit gebied, en de maximumsnelheid gaat omlaag. Parkeerplaatsen aan de rand zorgen
ervoor dat bewoners wel gebruik kunnen maken van een
auto. De openbare ruimte binnen het superblock wordt
ingericht als verblijfsruimte, met alleen routes voor lichte
elektrische voertuigen, fietsers en voetgangers.

OV-HUB

superblocks

H
buurt HUB

micro HUB

OV

Voetgangerszone

Stedelijke- en hulpdiensten

Lichte logistieke voeruigen

Passerende privévoertuigen

Vrije doorgang fietser

Hoofdnetwerk fiets
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Bron: Inzicht/Mobiel21, nr 30, 2017
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OV-HUB

superblocks

H

inpassing laden en lossen

buurt HUB
P

netwerk voor lichte elektrische
voertuigen (LEV) en fietsen

opstelplaats lichte elektrische voertuigen
OR

GA
W NIC
AS
TE

micro HUB
slim inzetten monofunctionele
infrastructuur

facilitaire strook

OR

GA
W NIC
AS
TE

Interne afvalinzameling
Afvalinzameling is relatief klein als het gaat om
vervoersbewegingen, maar de overlast is groot omdat
bij inzamelcontainers vraag afval rondslingert, en
micro-hubs in entreehal
vuilniswagens blokkeren de straat tijdens het legen van
de containers. Door kleinschalig intern, bijvoorbeeld
OR
OR
GA
GA
via parkeergarages,
afval op te halen
wordt gescheiden
W NIC
W NIC
AS
AS
TE
TE
aanbieden eenvoudiger en is er minder overlast van de
OR
GA
W NIC
inzamelpunten.
AS
T

3.3. GEBOUWEN EN OPENBARE RUIMTE
Met optimalisaties buiten de spoorzone en een
slim mobiliteitssysteem van logistieke hubs en een
passend netwerk wordt een groot deel van de logistieke
bewegingen weggenomen of overgeheveld naar lichtere
voertuigen. Wat overblijft is een stroom aan kleinere
voertuigen en bijvoorbeeld logistieke bewegingen die niet
over goederen maar over diensten gaan, en een beperke
hoeveelheid grotere vrachwagens die één of enkele
bestemmingen dienen. Er is dus nog steeds ruimte nodig
om deze zaken een plek te geven. Hiervoor zijn een aantal
mogelijkheden.
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Afvalinzamelsysteem van het Bajes Kwartier (Amsterdam)
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Microhubs in entreehal
Interne oplossingen kunnen ook gevonden worden in de
entreehal van gebouwen. Bijvoorbeeld een pakketkluis
of deelgereedschap. Zo hoeven bezorgdiensten niet
bij iedereen aan te bellen: pakketjes kunnen in de kluis
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GA
W NI
AS C
TE
ophalen
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plaats lichte elektrische voertuigen
micro-hubs in entreehal

Facilitaire strook
In autoluwe wijken ontstaat ruimte waar in een
traditioneel wegprofiel parkeerhavens waren. De ruimte
interne die
afvalverzameling
vrijkomt kan multifunctioneel ingezet worden: met
logistieke zaken als bezoekers/dienstparkeerplekken,
pakketafhaalpunten, maar ook met zitjes, groen en
micro-hubs
in entreehal
speeltoestellen.
De facilitaire strook biedt helderheid
in het wegprofiel en zorgt ervoor dat verrommeling
voorkomen wordt.

Pakketkluizen in de lobby van een
appartementencomplex

facilitaire strook
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3.4. TOOLBOX
Alle genoemde maatregelen vormen samen een breed
pakket aan gereedschappen om de meeste typen logistieke ruimtevragers een plek te geven.
Hiermee wordt niet alles opgelost, er zijn andere stimuleringsvormen nodig (bijvoorbeeld prijsstimulering, tijdramen, etc) maar ook acceptatie.
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STADSLOGISTIEK IN DE SPOORZONE ZWOLLE
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4
RUIMTELIJKE TOEPASSING
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4. Ruimtelijke toepassing
De LEV-route, buurthubs en andere toepassingen hebben
effect op gebouwen en openbare ruimte. Wat betekent
dit voor de leefkwaliteit van de spoorzone? Is logistiek
ruimtelijk inpasbaar?
Om te beginnen wordt er met de maatregelen veel ruimte
vrijgespeeld voor een kwalitatieve en gebruiksvriendelijke
openbare ruimte. Maar er zullen nog altijd veel
bewegingen en parkeerbehoefte zijn voor de vele
logistieke diensten die nodig zijn.

autogebruik, dankzij verbeteringen van de logistiek
kan de buurt voetgangersvriendelijke ingericht worden.
Een straat waar veel stromen samenkomen, zoals de
Hanzelaan (4), vraagt om het vrijspelen van ruimte door
obstakels en functies slimmer te plaatsen.
Dit zijn enkele voorbeelden van kansen die er liggen op
het moment dat stedelijke logistiek meegenomen wordt
in het ontwerp.

Voor een aantal locaties in de wijk is in beeld gebracht
wat dit ruimtelijk kan betekenen. Een buurthub in (hoog)
stedelijke context, zoals het Hanzeplein (1), vraagt
om goede routing en inpassing. Een autoluwe wijk als
Willemskwartier (2) heeft als uitdaging dat sommige
diensten dicht bij de woning moeten kunnen komen.
Bestaande woonstraten (3) zijn sterk ingericht op

Langzaamverkeerszone

4.1. HANZEPLEIN
De Hanzeallee is een belangrijke entree van het gebied.
Ook ligt hier de ambitie om via een voetgangersbrug
Windesheim te verbinden met het station. Nabij het
Hanzeplein is een P+R gepland waar bewoners kunnen
parkeren, zodat zij vanuit de Hanzeallee niet het
hele gebied door hoeven. Langs de Koggelaan is een
parkachtige langzaamverkeersverbinding gepland. Hier
komen dus veel stromen bij elkaar: een goede plek om
logistieke diensten uit te wisselen, maar een uitdaging
als het gaat om een prettige en veilige openbare ruimte.

Veel stromen
langs elkaar
Stadshub op
lastig kruispunt
Bestaande
woonstraten

geplande
nieuwbouw
IJsselallee

geplande P+R

Het voorstel is om hier een logistieke hub óp het
Hanzeplein te plaatsen, waardoor deze in tweeën gedeeld
wordt: een logistieke ruimte langs de Hanzeallee en
een verblijfsruimte langs de voetgangersboulevard.
Stedenbouwkundig levert dit een prettigere pleinruimte
op dan de matig gedefinieerde ruimte die het nu is..
Auto’s die in de iets verderop gelegen P+R parkeren
kruisen de opgetilde voetgangersboulevard. Het gebouw
is zo een heldere entree naar de wijk.

Locaties van de vier uitwerkingen
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Hanzeallee

Hanzeplein

Koggelaan

P

Het gebouw zelf is ingericht volgens het
‘sandwichmodel’, waarbij overlastgevende functies
(paars) en wonen (groen) gescheiden zijn door
dienstparkeren (roze) en kantoorfuncties (blauw).
Laad- en losdokken zijn zoveel mogelijk intern
opgelost, zodat het gebouw naar alle kanten een
prettige uitstraling heeft. Op de begane grond is naast
de buurthub ruimte voor voorzieningen en winkels.
FABRICations | TNO
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4.2. WILLEMSKWARTIER
Het willemskwartier wordt een autoluwe, parkachtige wijk
met losstaande kleinschalige appartementencomplexen.
auto’s parkeren in een P+R onder een grootschaliger
appartementengebouw aan de rand van de wijk.
Appartementengebouwen hebben specifieke vraag
als het gaat om logistieke diensten, bijvoorbeeld
pakketbezorgers die met veel pakketjes per gebouw langs
komen. Pakketkluizen kunnen op verschillende manieren
geïntegreerd worden in de lobby of gevel van een gebouw
of bij een ontmoetingsplek. Door te variëren in breedte
van de paden ontstaat een speels effect waarbij lichte
elektrische voertuigen kort kunnen parkeren.

4.3. HANZELAAN
Over de Hanzelaan is veel verkeer: OV, voetgangers,
gemotoriseerd verkeer en lichte elektrische voertuigen.
Ook zijn hier haltes, uitritten en andere obstakels.
Logistieke functies kunnen grotendeels in de
aanliggende kantoren opgelost worden, bijvoorbeeld
door dienstparkeren toe te laten op het achterplein en
de uitgang van deze parkeerplaats te verleggen naar
een minder druk punt. Door een LEV-route en extra
voetpad langs het water te realiseren, ontstaan meer
mogelijkheden voor langzaam verkeer.

Gepland

Huidig

Voorstel

Voorstel

FABRICations | TNO

44

45

Ontwerpen aan stadslogistiek | Spoorzone Zwolle

4.4.DANTZIGSTRAAT
De Dantzigstraat is een bestaande woonstraat met
gezinswoningen. De huizen hebben een eigen oprit. Toch
is hier een breed wegprofiel gerealiseerd zodat logistieke
diensten en bezoekers overal op straat kunnen parkeren.
Er kan meer ruimte voor groen en spelen gerealiseerd
worden als er specifieke locaties aangewezen worden
voor facilitaire zaken zoals dienstparkeren.
Voorstel is om de middenstrook te vergroenen en
verbreden, met enkele uitsparingen voor kortparkeren.
Aan de kop van deze middenstrook kan een microhub
gerealiseerd worden, zodat pakketbezorgers niet langs
iedere woning hoeven te rijden. Dit object kan, met
bijvoorbeeld een overkapping, ook een ontmoetingsplek
voor buurtbewoners zijn.

Huidig

5
CONCLUSIES EN
AANBEVELINGEN

Voorstel
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5.Conclusies/aanbevelingen
Algemene conclusies
De verwachting is dat logistiek de komende jaren relatief
groeit in steden ten opzichte van personenmobiliteit. Dit
wordt veroorzaakt door groeiende steden met een hogere
dichtheid, wat tot meer vraag naar goederen en diensten
leidt. Tegelijkertijd is de beschikbare ruimte door inbreiding, maar ook door ontwikkelingen zoals vergroening en
autoluwe gebieden, steeds schaarser. De vraag is daarom
hoe stedelijke gebieden blijvend bevoorraad en onderhouden kunnen worden, waarbij de impact geminimaliseerd
wordt. Naast het verschonen van logistieke voertuigen en
het optimaliseren van logistieke processen, is logistiek
ook een ontwerpopgave.

situaties ontstaan (bijvoorbeeld aanloop van gecombineerde stromen naar hubs en winkels en voorzieningen)
en er kansen ontstaan om logistieke toepassingen op een
prettige en veilige manier in te passen in het stedelijk
weefsel.

Hoewel de logistiek op stadsniveau de komende jaren
schoner, en mogelijk ook efficiënter (met relatief minder
voertuigkilometers), wordt georganiseerd, blijft logistiek
onvermijdelijk aanwezig op gebiedsniveau. In (nieuwe)
gebiedsontwikkelingen is het van belang om logistiek in
een vroeg stadium in het ontwerp mee te nemen om de
overlast op de omgeving te minimaliseren, maar waarbij
leveranciers van goederen en diensten efficiënt kunnen
leveren.

Met een toenemende breedte aan weggebruikstypen, met
allerlei vormen van transportmiddelen, is het moeilijk
om vast te houden aan de traditionele indeling van weggebruikers. Steeds meer voertuigen zitten elkaar in de
weg door verschil in snelheid (elektrische bezorgfiets
vs moeder met kind) of breedte en zwaarte (elekrische
bezorgfiets vs auto). Daarom moet gekeken worden
naar een herdefiniëring van de indeling voetganger-fietser-licht- en zwaar gemotoriseerd verkeer.

Voertuigbewegingen gerelateerd aan logistiek zijn zeer
divers en variëren van bevoorrading met vrachtwagens en
een veelvoud aan kleinere leveringen met bestelwagens
en licht elektrische voertuigen tot dienst-gerelateerde
bewegingen. Het is van belang om deze diversiteit in het
oog te houden en tegelijkertijd te zoeken naar oplossingen die voor een breed spectrum aan typen logstiek
werken.

In ieder verzamelgebouw of appartementencomplex dient
rekening gehouden te worden met logistiek. Het gaat dan
vooral om afval en pakketjes, maar er liggen ook kansen
voor bijvoorbeeld leengereedschap.

Ontwerpmaatregelen
De functies in de wijk en de bestaande infrastructuur
bepalen deels welke behoefte aan stadslogistiek er is, en
wat dit betekent voor de mogelijke ontwerpmaatregelen.
In het algemeen zijn ontwerpoplossingen er op gericht
logistieke bewegingen naar een meer menselijke schaal
te brengen (kleinere voertuigen) waardoor de openbare
ruimte en infrastructuur ook met meer menselijke maat
ingericht kan worden. Een tweede aspect van de ontwerpoplossingen gaat er om slimme combinaties met
andere stedelijke functies te zoeken, zodat er win-win

Het is van belang om domein-overstijgend kijken: mobiliteitshubs zijn niet enkel voor personen, maar ook voor
logistiek een oplossing. Bovendien kunnen in hubs naast
mobiliteit en logistiek ook andere sociaal-maatschappelijke en economische functies gemengd worden. Door het
mengen van functies kan ruimte efficiënter benut worden
en kunnen bezoekersstromen gecombineerd worden.

Om de ruimtelijke ingrepen te laten functioneren, zijn er
ook afspraken met en diverse maatregelen nodig richting
bedrijven in de wijk, ontwikkelaars en vastgoedeigenaars,
bewoners en andere ontvangers, en toeleveranciers. Zo
kunnen afspraken gemaakt worden over het gebruik van
de hubs, venstertijden, aanbestedingseisen in inkoopbeleid door grote instellingen, etc. Sturen op de manier
van goederen ontvangen is op diverse manieren mogelijk,
bijvoorbeeld door prijsdifferentiatie: thuisbezorgen als
duurste optie, zelf afhalen bij een hub als goedkoopste.
Hierover is meer informatie te vinden in de diverse onderzoeken binnen CILOLAB.
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