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Samenvatting 

Toekomstige schonere én efficiëntere stedelijke logistiek vanuit het 
perspectief van de stad 

Stedelijke logistiek 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. 
 
De manier waarop steden bevoorraad worden is op verschillende manieren in 
verandering. Dit heeft een impact op de verschillende stromen en dienstverleners 
die verantwoordelijk zijn voor het transport van goederen én diensten  
(c.q. logistieke segmenten). Er zijn vier belangrijke ontwikkelingen die invloed 
hebben op de manier waarop stedelijke logistiek de komende jaren wordt 
georganiseerd: 
 

1. de stedelijke bevolking groeit en daarmee groeit de vraag naar logistiek; 
2. het aantal kleine leveringen met korte doorlooptijden neemt toe; 
3. in veel steden wordt een zero emissie zone voor stedelijke logistiek 

ingevoerd, en; 
4. er is groeiende aandacht voor de leefbaarheid in steden, met de wens om 

het aantal gemotoriseerde voertuigen in de stad terug te dringen. 
 
Een deel van de logistiek zal ook in de toekomst hetzelfde worden georganiseerd 
zoals vandaag de dag. Voor een ander deel bestaat nu het momentum om de 
logistiek vanuit het perspectief van de stad beter te organiseren; dat wil zeggen 
gedecarboniseerd en met minder bewegingen.  
 
In deze studie kijken we naar de uitdagingen en het potentieel van 
ontkoppelconcepten om de stromen van en naar de stad en de stromen in de stad 
los van elkaar te organiseren.  
 

Ontkoppelconcepten 

Ontkoppelconcepten, in het bijzonder diverse hub-toepassingen die consolidatie 
aan de rand van de stad mogelijk maken, zijn uitgebreid bestudeerd. Vandaag de 
dag zijn er verschillende stedelijke consolidatiecentra operationeel in Nederlandse 
steden, maar de schaal is vaak relatief klein en beperkt tot een specifieke locatie 
en/of volume. Als het om efficiënte last mile logistiek gaat, ligt de nadruk rond 
ontkoppelconcepten momenteel nog op losse stromen en (kleinschalige) 
initiatieven, maar niet op het systeem. Om dit systeem te veranderen en een 
vermindering van logistieke bewegingen in de stad te realiseren is er een markt – 
vraag naar en aanbod van – ontkoppelconcepten nodig. De kern is dat efficiëntie 
vanuit de stad en een propositie voor de markt samenvallen. Bovendien zijn de 
beschikbare ontkoppelconcepten gevarieerder dan vaak verondersteld.  

Er wordt onderscheid gemaakt tussen zes verschillende ontkoppelconcepten die 
verschillen in (service)gebied en eigenaar van het concept:  
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 Gesloten netwerk dat meer volume kan opnemen en meerdere steden in 
een regio kan bedienen (bijv. distributiecentra van pakketvervoerders). 

 Samenwerkingsverband tussen beroepsdistributeurs (regionaal). 
 Hub aan de rand van de stad (functionaliteiten en toepassingen variëren; 

van een generiek stedelijk consolidatiecentrum tot een bouwhub). 
 Ontkoppelpunt om elektrificatie op de last mile mogelijk te maken. 
 Microhub voor consolidatie op gebiedsniveau binnen een stad. 
 Afhaalpunt binnen een stad. 

 
Potentieel ontkoppelconcepten 
Op basis van interviews met partijen uit CILOLAB en een kwantitatieve inschatting 
is het potentieel van de ontkoppelconcepten in kaart gebracht. Het potentieel van 
ontkoppeling is afhankelijk van het logistieke segment (en de huidige organisatie en 
randvoorwaarden) en het type voertuig. In het algemeen lijkt er voor bestelwagens 
een hoger potentieel voor ontkoppeling te bestaan dan voor vrachtwagens. Een 
rekenvoorbeeld laat zien dat 14% van de bestelwagenritten en 4% van de 
vrachtwagenritten die een stad ingaan potentieel via een ontkoppelconcept 
georganiseerd kan worden. Toch wordt er zeker voor bestelwagens (op dit moment) 
nog maar zeer beperkt gebruik gemaakt van ontkoppelconcepten (indien die al bij 
een stad aanwezig zijn). Voor ritten die met vrachtwagens worden uitgevoerd ligt 
het potentieel lager omdat veel vrachtwagens daadwerkelijk goederen vervoeren en 
er minder sprake is van dienst-gerelateerde ritten (zoals het geval is met een deel 
van de bestelwagens).  
 
Vanuit systeemperspectief zijn er potentiële voordelen aan ontkoppelconcepten 
(minder uitstoot, minder overlast, meer veiligheid, etc.), maar voor individuele 
bedrijven zijn de voordelen (nog) te gering.  
 
Oorzaken voor de huidige beperkte markt van ontkoppelconcepten 
Dat er nog maar een beperkte markt voor stadslogistieke (ontkoppel)concepten 
bestaat heeft vijf oorzaken: 

1. De focus ligt bij overheden en transporteurs meer op vraagstukken rond het 
emissieloos (veelal elektrisch) organiseren van transport dan op een 
ontkoppeling. 

2. Er bestaat (nog) geen noodzaak voor partijen om, waar qua beladingsgraad 
een potentieel voor ontkoppeling ligt, anders te transporteren dan wel uit te 
besteden. Dit komt doordat de beperkingen in steden (bijv. tijdsvensters, 
zero emissie zones) niet dusdanig zijn dat er gezocht wordt naar 
alternatieven (bijv. uitbesteden aan een hub of een fietskoerier). Ook vormt 
de verminderde bereikbaarheid, en als gevolg daarvan extra kosten en 
tijdsverlies, nog niet zo’n groot probleem dat men naar alternatieven gaat 
zoeken. Bovendien worden veel dienstverleners gedreven door een goede 
klantrelatie, die zij één-op-één  beter kunnen onderhouden 

3. Niet-logistieke partijen moeten in beweging komen: logistiek is uiteindelijk 
een latente vraag die wordt veroorzaakt door verladers en ontvangers. 
Afhankelijk van het segment kunnen deze partijen op verschillende 
manieren een stimulans geven aan een ontkoppeling (bijv. door middel van 
aanbestedingseisen en/of het gebruik van nieuwe contractmodellen). 

4. Er is een gebrek aan noodzaak voor een verbreding van de (last mile) 
propositie bij transporteurs. 
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5. Het belang van een proactieve overheid wordt op grofweg drie manieren 
aangestipt: i) duidelijkheid over aangekondigd beleid; ii) de eigen inkoop 
bundelen en hiermee een stimulans geven aan een markt voor 
ontkoppeling (‘practice what you preach’); iii) voor een ontkoppeling is 
ruimte voor logistiek nodig. Deze ruimte is schaars en bovendien is de 
doorlooptijd van vergunningen en bestemmingsplannen een bottleneck. 

 
Aanbevelingen 
Om een markt voor stadslogistieke (ontkoppel)concepten te ontwikkelen is het 
volgende van belang:  

 De vraag naar stadslogistieke diensten, ofwel de commerciële 
voorwaarden, heeft betrekking op drie typen klanten: verladers (verkopers 
van goederen/diensten en in sommige gevallen tevens de transporteurs), 
vervoerders (de transporteur of dienstverlener die effectief rondrijdt) en de 
ontvangers (bedrijven, consumenten en instellingen in de stad). Wat een 
klant is moet dus breder benaderd worden en hier moet de propositie op 
worden aangepast. Kern is dat de klant potentieel ontzorgd wordt omdat 
het tijd én kosten bespaard indien binnenstedelijk transport wordt 
uitbesteed. Bewustwording is een belangrijk aspect. Dit gaat in het 
bijzonder om het besef dat er alternatieven voor de huidige manier van 
werken beschikbaar zijn.  

 Het aanbod van stadslogistieke diensten: enerzijds zijn er partijen die reeds 
als reguliere transporteur actief zijn en hun bedrijfsvoering uit kunnen 
breiden met een specialisatie (extra logistieke segmenten) en/of het 
opnemen van extra volume. Voor deze partijen is het van belang dat er in 
de keten (met andere transporteurs maar ook met verladers en ontvangers) 
afspraken worden gemaakt over kosten, aansprakelijkheid en het delen van 
informatie. Anderzijds zijn er bedrijven zich expliciet op de last mile richten. 
Voor dergelijke partijen is onderlinge samenwerking in een netwerk dat 
landelijk dekkend is van belang. Samenwerking tussen aanbieders van 
ontkoppelconcepten laat specialisatie toe waardoor meerdere segmenten 
en klantgroepen kunnen worden bediend. Het serviceniveau moet zo min 
mogelijk afwijken van de ‘oude’ dienstverlening en daar bovenop de klant 
ontzorgen.  

 Stedelijke condities bepalen in belangrijke mate of er vraag naar 
ontkoppelconcepten wordt gecreëerd. Dit heeft betrekking op wet- en 
regelgeving, bewustwording (in het bijzonder voor ZZP’ers met 
bestelwagens in verschillende segmenten) en de beschikbare fysieke 
ruimte voor logistiek in en rond steden. 
 

 
 
 
 

 
 

  



 5 / 45

 

 

Inhoudsopgave 

Samenvatting ........................................................................................................... 2 

1  Aanleiding: stedelijke logistiek in verandering .................................................... 6 

2  Ontkoppelconcepten ............................................................................................... 9 
2.1  Ontkoppelconcepten in perspectief ........................................................................... 9 
2.2  Ontkoppelconcepten in Nederland .......................................................................... 11 
2.3  Typologie van ontkoppelconcepten ......................................................................... 12 

3  Waardepropositie – Ontkoppelconcepten in de markt ...................................... 16 
3.1  Waardepropositie van concepten in de praktijk ....................................................... 16 
3.2  Conclusies – ontkoppelconcepten in de praktijk ..................................................... 23 

4  Schatting van potentiële markt voor stedelijk logistiek oplossingen .............. 25 
4.1  Logistieke structuren ............................................................................................... 26 
4.2  Potentiële concepten per segment .......................................................................... 28 
4.3  Potentieschatting ..................................................................................................... 31 
4.4  Rekenvoorbeeld ....................................................................................................... 34 

5  Discussie: hoe nu verder? .................................................................................... 38 

6  Referenties ............................................................................................................. 42 
 
Appendices 
A  Ingevulde Business Model Canvassen 
B  Externe factoren die markt voor ontkoppelconcepten beïnvloeden 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6 / 45

 

 

1 Aanleiding: stedelijke logistiek in verandering  

De manier waarop steden bevoorraad worden is op verschillende manieren in 
verandering. Dit heeft een impact op de verschillende stromen en dienstverleners 
die verantwoordelijk zijn voor het transport van goederen én diensten  
(c.q. logistieke segmenten).   
 
Vier belangrijke ontwikkelingen hebben invloed op hoe de stedelijke logistiek de 
komende jaren wordt georganiseerd:  
 

1. Groei van de stedelijke bevolking leidt potentieel tot een groei in de vraag 
naar goederen en diensten (Deloison et al., 2020). Deze groeiende 
stedelijke bevolking leidt ook tot een bouwopgave wat bouwlogistieke 
stromen veroorzaakt (Topsector Logistiek, 2020c). 

2. Een tweede ontwikkeling is de toename van kleine leveringen met korte 
doorlooptijden (‘just-in-time’) als gevolg van veranderende trends in het 
retail landschap en consumptiegedrag. Dit wordt o.a. veroorzaakt door de 
toenemende groei van e-commerce, welke verder is versterkt door de 
Corona-lockdowns1. Naast de levering van pakketten aan huis vanuit 
webshops, stijgt de levering van andere producten zoals boodschappen, 
maaltijden en twee-mans leveringen (van bijv. meubels of witgoed) sterk  
(Chair Logistics City, 2021; Topsector Logistiek, 2020f). Kleine leveringen 
aan huis komen ook in toenemende mate vanuit (kleine) ondernemers 
(‘local-for-local’) waarbij winkels als hub fungeren. Tot slot is er de recente 
opkomst van flitsbezorgingen vanuit ‘dark stores’. Dit alles leidt ertoe dat er 
steeds meer (last mile) diensten worden aangeboden, maar ook dat er 
steeds meer fragmentatie in leveringen is door een toenemend aantal 
kleine voertuigen. 

3. De invoering van zero emissie (ZE) zones voor stedelijke logistiek in het 
kader van het Klimaatakkoord leidt ertoe dat vanaf 2025 geleidelijk 
conventionele (diesel) voertuigen geen toegang meer krijgen tot de zones 
die in 30-40 steden worden ingevoerd. Het doel hiervan is om de huidige 
CO2-uitstoot gerelateerd aan stedelijke logistiek van 3,6 Mton met 1 Mton  
te reduceren  (Klimaatakkoord, 2019). Lokaal leidt dit tot een verbetering 
van de luchtkwaliteit. Voor transporteurs leidt dit o.a. tot een vraag naar 
elektrische voertuigen en bijbehorende laadinfrastructuur (Topsector 
Logistiek, 2019), maar ook tot de vraag hoe de ontvangers in deze ZE 
zones te bevoorraden zonder te moeten investeren in een zero-emissie 
voertuig of vloot.  

4. In steden is er meer aandacht voor leefbaarheid, zoals ruimte voor 
voetgangers, fietsers en groen. Dit zien we o.a. in de ontwikkeling van 
autoluwe gebieden (bijv. Merwedekanaalzone in Utrecht en op 
verschillende plekken in Rotterdam waar infrastructuur deels wordt 
vervangen door groen2). In dit kader is er ook een trend naar ’15-minuten 
steden’, waarbij voorzieningen op een afstand van maximaal 15 minuten te 
voet of per fiets bereikbaar zijn.  

 
1 Het aantal internetaankopen steeg in het laatste kwartaal van 2020 ten opzichte van een jaar eerder 
   met 55% en de omzet van post- en koeriersbedrijven met bijna 24% (CBS, 2021) 
2 https://www.rotterdam.nl/nieuws/stadsprojecten/ 
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De ruimte die beschikbaar komt door het beperken van het autoverkeer, het 
versmallen van wegen en het weghalen van parkeerplekken wordt gebruikt 
om de kwaliteit van de openbare ruimte te verhogen en in te zetten voor 
o.a. vergroening (Nielsen & Farrelly, 2019; Nieuwenhuijsen & Khreis, 
2016). Er zijn door deze ontwikkelingen dus andere claims op de 
beschikbare ruimte in steden. 

Er is momentum om de logistiek vanuit het perspectief van de stad beter te 
organiseren; dat wil zeggen gedecarboniseerd en met minder bewegingen.3 In het 
kader van de invoering van ZE zones is er veel aandacht voor de elektrificatie van 
stedelijke logistiek (zie o.a. Kin, Hopman, & Quak, 2021). De nadruk op het 
vervangen van conventionele voertuigen door emissieloze varianten in combinatie 
met de toegenomen fragmentatie leidt tot uitdagingen in de schaarse publieke 
ruimte als er niet wordt gekeken naar oplossingen voor (relatief) minder stedelijke 
logistiek. Bovendien heeft groei en verdichting van steden gecombineerd met meer 
ruimte voor fietsers en voetgangers ook een impact op bereikbaarheid voor 
logistiek. De nadruk op leefbaarheid leidt tot de noodzaak om naar andere 
oplossingen voor logistiek te zoeken, waarbij er vanuit het perspectief van de stad 
wordt geoptimaliseerd (c.q. schoon en efficiënter) en niet enkel vanuit bestaande 
ketens (zoals dat nu gebeurt). Om dit te bewerkstelligen is er behoefte aan 
concepten om (een deel van het) transport naar en transport binnen de stad te 
ontkoppelen, waarbij de stromen in de stad apart georganiseerd worden van de 
stromen naar (en vanaf) de stad. Let wel: dit wil niet zeggen dat (logistieke) 
dienstverleners niet efficiënt georganiseerd zijn. Het belang van de stad als het om 
efficiënte logistiek gaat, staat in sommige gevallen echter wel haaks op het belang 
van (logistieke) dienstverleners die vanuit eigen perspectief in principe efficiënt 
georganiseerd – of geoptimaliseerd – zijn.  
 
Optimalisatie door dienstverleners gebeurt volgens twee randvoorwaarden die 
tevens van invloed zijn op de kosten en baten:  

 het serviceniveau naar de klant;  
 rekening houdend met ruimte en regelgeving in de stad.  

 
Dat laatste zien we bijvoorbeeld met venstertijden en milieuzones (en in de 
toekomst ook ZE zones). Binnen dergelijke randvoorwaarden worden ritplanningen 
en de voertuiginzet van vervoerders geoptimaliseerd. Bovendien is een deel van 
het transport de stad in vanuit stads-perspectief ook al efficiënt (lees met een hoge 
beladingsgraad) georganiseerd. Dit geldt bijvoorbeeld voor een ‘full-truckload’ 
levering aan een bouwplaats of supermarkt.  
 
Deze deliverable kijkt naar potentiële voordelen en mogelijkheden van 
ontkoppelconcepten om de stromen in de stad en de stromen van en naar de stad 
los van elkaar te organiseren. Om dit mogelijk te maken moet er een markt zijn (of 
komen) voor de logistiek in de stad; met markt bedoelen we hier vragers en 
aanbieders van stadslogistieke diensten.  
 

 
3 In 2020 is er in navolging op de Outlook City Logistics 2017 een verdieping geweest van zeven 
  afzonderlijke stadslogistieke segmenten welke zich op 2030 richten, te weten: Bedrijfsafvalinzameling, 
  Bouwlogistiek, Facilitaire Logistiek, Horecalogistiek, Pakketmarkt en Thuisleveringen, Renovatiebouw 
  en Supermarktbelevering. Voor de afzonderlijke segmenten wordt er ingegaan op de meest 
  aannemelijke route naar decarbonisatie en minder bewegingen. 
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Deze markt richt zich op diverse concepten om de verschillende stromen (die we 
onderscheiden aan de hand van stadslogistieke segmenten) op de last mile schoon 
en efficiënt te organiseren. Dit idee is niet nieuw, maar gegeven de vijf geschetste 
ontwikkelingen lijkt de noodzaak steeds hoger en de (markt)potentie voor deze 
concepten steeds reëler. In deze deliverable gaan we in op de verschillende 
marktontwikkelingen op dit vlak in de stedelijke logistiek, het potentieel van de 
verschillende ontkoppelconcepten, waar partijen die deze ontkoppelconcepten 
uitbaten tegenaan lopen en wat het opschalingspotentieel is.  
 
In hoofdstuk 2 gaan we aan de hand van een korte literatuurstudie in op de 
achtergrond van ontkoppelconcepten met aandacht voor wat er al gebeurt en 
waarom deze concepten wel of niet goed van de grond komen. In dit kader is er al 
decennia veel aandacht voor stedelijke consolidatiecentra. Hoofdstuk 3 besteedt 
aandacht aan de concepten. Op basis van een literatuurstudie wordt er een 
typologie van ontkoppelconcepten voorgesteld. Vervolgens wordt er door middel 
van interviews met verschillende marktpartijen binnen CILOLAB in kaart gebracht 
waar de verschillende ontkoppelconcepten tegenaan lopen. Hiervoor is een 
business model canvas als kader gebruikt. In hoofdstuk 4 wordt er ingegaan op de 
potentiële markt voor de verschillende concepten waarbij er een kwantitatieve 
inschatting wordt gegeven van het marktpotentieel van de verschillende concepten. 
Dit wordt gedaan met behulp van de beschikbare studies en een expert judgement. 
Het potentieel wordt gegeven in het aantal ritten dat op basis van de kenmerken in 
aanmerking kan komen voor een ontkoppeling. Hoofdstuk 5 sluit af met de 
conclusies en aanbevelingen over hoe de markt voor efficiënte stedelijke logistiek 
zich kan ontwikkelen en wat daarvoor nodig is. 
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2 Ontkoppelconcepten 

2.1 Ontkoppelconcepten in perspectief  

De afgelopen decennia is met verschillende beleidsmaatregelen getracht om de 
logistiek schoner en efficiënter te organiseren. In tegenstelling tot efficiënter 
transport is het schoner – op termijn zero emissie – organiseren van de stedelijke 
logistiek vanuit stadsperspectief effectief in te voeren door middel van het instellen 
van een zone. Dit is in verschillende Europese en Nederlandse steden gebeurd met 
de invoering van een milieuzone, waarbij toegang wordt verleend door voorwaarden 
te stellen aan de voertuigtechnologie (op basis van Euro-norm4). Op termijn worden 
de toegangseisen strikter waardoor de voertuigvloot op stedelijk niveau schoner 
wordt. Indien er sprake is van een harde ZE-eis voor stedelijke logistiek betekent dit 
dat vervoerders enkel nog kunnen leveren met een emissieloos voertuig in de zone 
waar deze eis voor geldt.  
 
Licht elektrische vrachtvoertuigen (LEVVs) en elektrische varianten voor bestel- en 
vrachtwagens worden als de meest voor de hand liggende emissieloze technologie 
gezien. Ontkoppeling biedt mogelijkerwijs een oplossing indien elektrificatie (het 
één-op- één vervangen van conventionele voertuigen door elektrische (of andere 
ZE) varianten niet mogelijk is. Redenen hiervoor kunnen zijn: i) het is te duur; ii) de 
actieradius van een ZE voertuig is niet toereikend voor de gehele route; iii) 
(snel)laden tot complicaties in de planning en extra kosten leidt en/of iv) de 
gewenste ZE-voertuigen of de benodigde laadinfrastructuur zijn nog beperkt 
beschikbaar (zie o.a. Kin et al., 2021; Van Duin, Tavasszy, & Quak, 2013). In dit 
geval worden goederen afgezet bij een consolidatiepunt aan de rand van de stad of 
zone waarna een last mile specialist het transport emissieloos de stad in brengt met 
een LEVV, cargofiets of elektrische bestelwagen (Quak et al., 2016). Deze 
ontkoppelpunten dragen vaak de naam ‘stedelijke consolidatiecentrum’, 
stadsdistributiecentrum (SDC) of hubs. 
 
Naast het faciliteren van emissieloos last mile transport, worden stedelijke 
consolidatiecentra ook al decennia aangedragen als oplossing voor efficiëntere last 
mile logistiek. Het gaat hierbij dan om het verhogen van de beladingsgraad van 
voertuigen in de stad door inefficiënt geladen voertuigen te laten lossen bij een 
stedelijk consolidatiecentrum (ook wel stadsrand-hub), waarna het transport 
gebundeld de stad in gaat (vaak met kleinere en schonere voertuigen). In essentie 
komt dit er dus op neer dat de organisatie van logistiek veranderd moet worden. 
Ontkoppelconcepten, in het bijzonder diverse hub-toepassingen die consolidatie 
mogelijk maken, zijn uitgebreid bestudeerd. Vandaag de dag zijn er verschillende 
stedelijke consolidatiecentra operationeel in Nederlandse steden, maar de schaal is 
vaak relatief klein en beperkt tot een specifieke locatie en/of volume (bijv. een 
bouwhub; Topsector Logistiek, 2020c).  
 
Verschillende studies laten zien dat het gebruik van hubs een positieve impact kan 
hebben op de reductie van het aantal voertuigkilometers en neveneffecten.  
 

 
4 Europese emissienormen waarin limieten voor de uitstoot van schadelijke stoffen van voertuigen zijn 
  vastgelegd. 
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Het potentieel is aanwezig, maar de schaalgrootte nog niet waardoor veel transport 
vanuit het perspectief van de stad nog niet gebundeld wordt geleverd. Dit wordt 
veroorzaakt door een aantal uitdagingen die ervoor zorgen dat hubs beperkt 
worden opgeschaald om last mile transport gebundeld te organiseren (Akgün, 
Monios, & Fonzone, 2020; Björklund & Johansson, 2018; Dreischerf & Buijs, 2022; 
Kin, Spoor, Verlinde, Macharis, & Van Woensel, 2018; Kin, Verlinde, van Lier, & 
Macharis, 2016; Lebeau, Verlinde, Macharis, & Van Mierlo, 2017; Quak, Van Duin, 
& Hendriks, 2020): 
 

 Een gebrek aan volume voor hub-exploitanten waardoor het lastig is om 
een concept operationeel en financieel haalbaar te laten zijn. Dit wordt 
onder andere veroorzaakt door de beperkte vraag naar dergelijke 
concepten door potentiële klanten omdat er weinig noodzaak is om uit te 
besteden aan een hub, wat wordt veroorzaakt doordat regelgeving om 
steden in te gaan ruim is en problemen die kosten beïnvloeden nog niet 
sterk genoeg zijn (bijv. verminderde bereikbaarheid en het vinden van een 
geschikte losplaats of parkeerplek). Een extra vraag die hierbij komt kijken 
is wie de echte klant is: verladers besteden vaak de logistiek al uit aan een 
logistiek dienstverlener en zien zich dan niet genoodzaakt een aparte 
dienstverlener te zoeken voor de last mile, een vervoerder heeft de 
opdracht gekregen voor vervoer en zorgt dat die aan de opdracht voldoet, 
en een ontvanger koopt vaak een product inclusief aflevering (zie voor 
meer informatie: o.a. De Guise, 2014; STRAIGHTSOL, 2014; Quak et al., 
2020). 

 Dit wordt versterkt doordat er beperkt bewustzijn is dat het uitbesteden aan 
een hub tot besparingen op de lange termijn kan leiden, omdat er voor 
kleine zendingen bijv. geen tijdrovende ritten gemaakt hoeven te worden.  

 De extra kosten voor overslag worden daarentegen wel direct gezien. 
Kosten en baten worden in dat geval herverdeeld over de keten.  

 Tot slot zijn er weinig toegevoegde waarde-diensten voor potentiële 
klanten, waardoor er beperkt vraag gecreëerd wordt.  

 
Dit zijn, echter, een aantal algemene uitdagingen die uit verschillende studies naar 
voren komen als het om een generiek SDC gaat. Het gebruik van een SDC moet in 
perspectief geplaatst worden. Er zijn drie redenen waarom een SDC één van de 
potentiële oplossingen is benadering is om efficiënter last mile transport vanuit de 
stad te organiseren (daarom spreken we van ontkoppelconcepten), waardoor de 
propositie in een ander daglicht komt te staan5: 
 

1. Diversiteit in stadslogistieke stromen en de logistieke organisatie moet in 
acht worden genomen. Het bundelen van vers-leveringen vraagt om een 
andere benadering dan afval of bouwmateriaal. Onderscheid aan de hand 
van stadslogistieke segmenten is daarom van belang.  

2. Ontkoppelconcepten zijn divers en zijn er vaak al: ontkoppelconcepten 
bestaan in verschillende typen, hebben verschillende  
(hub-)functionaliteiten, gebruikers, stromen, exploitanten, schaal en 
locaties. Naast een stedelijk consolidatiecentrum aan de rand van de stad, 
zijn er o.a. microhubs, pakketkluizen en mobiele hubs op gebiedsniveau 

 
5 Quak et al. (2020) gaan in op de mythes voor het gebruik van een generiek stedelijk 
  consolidatiecentrum.  
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(Janjevic & Ndiaye, 2014; Verlinde, Macharis, Milan, & Kin, 2014), maar 
ook regionale bouwhubs en distributiecentra van pakketvervoerders die als 
hub gebruikt (kunnen) worden (Browne, Woodburn, & Allen, 2007; Onstein, 
Bharadwaj, Tavasszy, van Damme, & el Makhloufi, 2021).  

3. De diversiteit in stromen zien we ook terug in klanten en de propositie 
(business model) (Björklund, Abrahamsson, & Johansson, 2017; Paddeu, 
2017; Quak et al., 2020).  De logistieke ketens in de verschillende 
segmenten zijn anders georganiseerd en raken betrokken stakeholders op 
een andere manier wat implicaties heeft voor de haalbaarheid van het al 
dan niet toevoegen van een ontkoppelpunt in een keten. Bij het toevoegen 
van een ontkoppelpunt is het van belang om een propositie aan klanten te 
bieden. Dit richt zich echter niet enkel op transporteurs, maar op alle 
betrokkenen in de keten: ontvangers (van winkels en bouwplaatsen tot 
consumenten), verladers en dienstverleners.  

 
Als het om efficiënte last mile logistiek gaat, ligt de nadruk rond ontkoppelconcepten 
momenteel nog op losse stromen en (kleinschalige) initiatieven6, maar niet op het 
systeem. Om dit systeem te veranderen en een vermindering van logistieke 
bewegingen in de stad te realiseren is er een markt – vraag naar en aanbod van – 
ontkoppelconcepten nodig. De kern is dat efficiëntie vanuit de stad en een 
propositie voor de markt samenvallen. Het opschalen van losse 
ontkoppelconcepten voor verschillende stromen leidt tot een transitie van het hele 
stadslogistieke systeem.  

2.2 Ontkoppelconcepten in Nederland 

In Nederland zijn en ontstaan op veel plekken ontkoppelconcepten. Verschillende 
partijen ontwikkelen een propositie waarbij er in toenemende mate onderscheid 
wordt gemaakt tussen verschillende stromen en typen hubs. Logistieke hubs aan 
de rand van de stad voor generieke stromen worden o.a. ontwikkeld door PostNL7, 
City Hub, Lessgo, Hubbel en Goederenhubs8. Bedrijven die al langere tijd diensten 
aanbieden voor transport per fiets, groeien ook en functioneren steeds meer als 
stadslogistieke hubs9. Een aantal hubs richt zich op specifieke locaties en stromen. 
Dit zien we o.a. met de Haagse Logistieke Hub die zich op facilitaire- en 
afvalstromen naar verschillende Rijksoverheids- en kantoorgebouwen (waaronder 
TNO) richt. Hub010 is een voorbeeld van een last mile dienstverlener die ook 
bouwmateriaal de stad in transporteert10. In onder andere Amsterdam en Utrecht 
(VolkerWessels), en Eindhoven (Smartwayz) is er sprake van bouwhubs11. Ook 
binnen steden zien we steeds meer initiatieven die een ontkoppeling mogelijk 
maken. Dit varieert van afhaalpunten voor pakketten (bijv. Parcls), microhubs tot 
pakketkluizen (bijv. Mypup)12.  

 
6 Dit kan dus betekenen dat het vanuit het perspectief van de individuele logistiek dienstverlener / eigen 
  vervoerder minder efficiënt wordt. 
7 https://stadslogistiek.nl/ 
8 Zie ook de kaart met Stadshubs van TLN 
9 Cycloon (meerdere steden), VeloCity (Nijmegen), Groene Rijders (Arnhem) en Tour de Ville 
  (Eindhoven en Tilburg).  
10 https://www.hub010.nl/ 
11 Volkerwessels en Smartwayz.    
12 Zie ook onderzoek naar diversiteit in logistieke hubs van o.a. de Hogeschool van Amsterdam (2019): 
    https://www.hva.nl/kc-techniek/gedeelde-content/nieuws/nieuwsberichten/2019/11/diversiteit 
   -logistieke-hubs-in-en-om-de-stad-is-groot.html  
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2.3 Typologie van ontkoppelconcepten  

In zowel de praktijk als de literatuur zien we verschillende ontkoppelconcepten die 
de diversiteit in stromen en logistieke organisatie meenemen. Op basis van een 
literatuurstudie naar hub-typologieën en ontkoppelconcepten wordt er een 
onderscheid gemaakt tussen de volgende kenmerken (Assmann & Trojahn, 2018; 
Buldeo Rai & Dablanc, 2020; Heitz, Launay, & Beziat, 2019; HvA, 2019; Janjevic & 
Winkenbach, 2020; Katsela, Günes, Fried, Goodchild, & Browne, 2022; Meza-
Peralta, Gonzalez-Feliu, Montoya-Torres, & Khodadad-Saryazdi, 2020; Onstein et 
al., 2021; Rodrigue, 2020):  
 

 Servicegebied en dimensie: het gebied waar het ontkoppelconcept zich op 
richt, wat regionaal kan zijn (bijv. sorteercentrum pakketvervoerder), een 
hele stad (bijv. een SDC), een bepaald gebied (bijv. microhub of 
afhaalpunt) of zelfs op gebouwniveau (zie Figuur 1). Gerelateerd hieraan 
wordt de omvang gegeven, welke varieert van duizenden vierkante meters 
voor regionale distributiecentra tot slechts een paar vierkante meter voor 
microhubs of pakketkluizen. 

 Functionaliteiten die een concept te bieden heeft: type producten en 
diensten, opslag, voorraadbeheer, distributie, consolidatie, 
parkeergelegenheid, etc.  

 Governance en eigenaarschap: de uitbater van de faciliteit en hieraan 
gerelateerd de toegankelijkheid van de faciliteit. De uitbater kan o.a. een 
pakketkoerier zijn, maar ook een ‘dark store’ die een faciliteit gebruikt om 
het eigen netwerk te optimaliseren (gesloten). Een uitbater kan ook een last 
mile service provider zijn (bijv. Hubbel), een samenwerkingsverband tussen 
transporteurs (bijv. Bode Scholten) of juist verschillende gebruikers die niet 
samenwerken maar wel dezelfde ruimte gebruiken (bijv. Chapelle 
International in Parijs).  

 Klant of doelgroep: dit is gerelateerd aan het type stromen en grofweg kan 
hier een onderscheid gemaakt worden tussen i) verlader; ii) 
(samenwerkende) transporteur; en iii) ontvanger (van consument, facilitaire 
stromen (via inkoop) tot bouwplaats). In een keten zijn alle drie de partijen 
aanwezig, maar het gaat om degene die primair betaalt voor het concept.  

 Type stromen: de verschillende type goederen en diensten waar een 
concept zich op richt. Hiervoor kan onderscheid worden gemaakt tussen de 
verschillende stadslogistieke segmenten; stukgoederen, vers, afval, pakket, 
diensten en bouw. 

 Organisatie van de drie stromen: de concepten gaan over de organisatie 
van de fysieke stromen, maar er is ook een onderscheid tussen de 
financiële en informatiestromen (Kin, 2018; Quak et al., 2020). 

 



 13 / 45

 

 

 

Figuur 1: Schaalniveau van consolidatiemogelijkheden (Katsela et al., 2022) 

 
Op basis van de literatuurstudie kan er geconcludeerd worden dat er een grote 
variëteit aan ontkoppelconcepten bestaat. Een stedelijk consolidatiecentrum kan 
bijvoorbeeld een bouwhub zijn, een locatie van Fietskoeriers of een facilitaire hub 
zijn. Ieder initiatief kan weer andere diensten aanbieden. De functionaliteiten en het 
business model zullen ook verschillend zijn. In de praktijk zien we doorlopend 
verschillende initiatieven in diverse vormen ontstaan.  
 
Tabel 1 geeft een generieke typologie die een onderscheid maakt op basis van 
twee factoren: (service)gebied en de toegankelijkheid van het concept. Met de mate 
van toegankelijkheid bedoelen we of een ontkoppelconcept (met de bijbehorende 
last mile diensten) open staat voor klanten van deze dienst of vooral een onderdeel 
is van een keten aan diensten, waardoor het concept (alleen) open is voor partijen 
die meer dan alleen de last mile afnemen van ontkoppelconcept-aanbieder. Dit 
betreft het verschil of consolidatie wordt gefaciliteerd/gezocht of dat het bestaande 
transporteurs zijn die extra volume kunnen opnemen. De functionaliteiten en 
klanten zijn niet als onderscheidende kenmerken meegenomen omdat juist hier  
een markt op ontwikkeld wordt of kan worden. Dit bekijken we in dit onderzoek.  
De locatie op geografische schaal (bijv. regionaal of op buurtniveau) is daarentegen 
een gegeven. Bovendien zijn er door het combineren van de bovengenoemde 
factoren oneindig veel mogelijkheden die allemaal hetzelfde doel kunnen dienen: 
een propositie naar klanten waarbij het transport naar en in de stad 
gedecarboniseerd en vanuit stadsperspectief efficiënter plaatsvindt.  
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Tabel 1: Overzicht ontkoppelconcepten 

 
Concept factoren Beschrijving Voorbeelden 

Regionaal – 

Gesloten netwerk  

Verladers, beroepsdistributeurs en pakketvervoerders hebben 

distributie- en sorteercentra welke vaak strategisch gelegen zijn 

ten opzichte van één of meerdere steden. Over het algemeen 

worden er grote volumes vanuit deze centra naar steden 

getransporteerd. Verladers transporteren zelf of kopen transport in 

bij beroepstransporteurs en pakketvervoerders. In deze netwerken 

kan meer volume worden opgenomen. 

UPS, DPD, Picnic, 

Sligro, PostNL, 

Technische Unie 

 

Regionaal – 

Gesloten 

samenwerkingsve

rband 

Een regionaal samenwerkingsverband houdt in dat vervoerders op 

regionaal niveau zendingen en daarmee leveringen voor elkaar 

transporteren. In plaats van verschillende transporteurs die vanuit 

verschillende delen van het land (kleine) ladingen in een stedelijke 

regio leveren, wordt er geleverd (al dan niet via een centraal depot 

waar de verschillende deelladingen van vervoerders uit 

verschillende regio’s worden geconsolideerd) naar het 

distributiecentrum van de vervoerder binnen het netwerk in de 

desbetreffende regio. Deze verzorgt de zendingen vervolgens 

gebundeld. Binnen het samenwerkingsverband worden afspraken 

gemaakt over het delen van ladingen, data, kosten en baten – bij 

voorkeur via een gezamenlijk IT-systeem (zie ook Quak, 2012).  

Bode Scholten 

Transmission, 

Netwerk Benelux, 

Teamtrans 

Rand van de stad 

– Hub (open) 

Een hub aan de rand van de stad, ook wel een stedelijk 

consolidatiecentrum (zie ook hoofdstuk 2 en van Rooijen & Quak, 

2010). Dit omvat verschillende soorten hubs, met diverse stromen 

en business modellen.  Dit gaat om zowel ‘reguliere’ stadshubs als 

om hubs voor afval en bouwhubs. Om hub-gebruik te faciliteren 

zijn er verschillende mogelijkheden waaronder bundelen door 

middel van duurzaam inkoopbeleid. 

City Hub, 

Fietskoeriers.nl, 

Hubbel, 

Goederenhubs, 

Green Business Club 

Utrecht, Prezero, 

Haagse logistieke 

hub 

Ontkoppelpunt 

Kan zowel open 

als gesloten 

(komen nog weinig 

voor) 

Een ontkoppelpunt aan de rand van de stad dient om het transport 

met vrachtwagens op de last mile emissieloos uit te voeren. Op 

een locatie aan de rand van een stad – dit kan een parkeerplaats 

of bij het distributiecentrum van een transporteur zijn – wordt er 

een wissellaadbak of oplegger overgezet op een zero emissie 

balkwagen of trekker (Quak et al., 2017).  

Breytner 

Microhub 

kan zowel open 

als gesloten, 

komen nu meestal 

gesloten voor – als 

laatste deel van het 

‘eigen’ netwerk 

 

Een microhub is een locatie waarop overslag kan plaatsvinden op 

een LEVV of zelfs te voet voor het last mile transport van 

goederen op wijk-/buurtniveau. De toepassingen zijn divers. Een 

microhub kan bijvoorbeeld mobiel zijn. Dit is een kleine hub, vaak 

in de vorm van een trailer, oplegger of wissellaadbak, die centraal 

in de (binnen)stad wordt geparkeerd met daarin pakketten en 

eventueel cargofietsen, om vandaar uit de laatste distributierondes 

te maken (Marujo et al., 2018; Verlinde et al., 2014). Een variatie 

op een mobiele hub is een pragmatische invulling van dit concept 

waarbij een vrachtwagen enige tijd geparkeerd staat op een 

locatie van waaruit meerdere ontvangers in het verzorgingsgebied 

beleverd worden. Dit zien we onder andere in leveringen aan 

horeca waar meerdere restaurants en cafés met een rolkar 

worden bediend. 

DPD, Parcls 



 15 / 45

 

 

Afhaalpunt 

kan zowel open 

als gesloten zijn: 

open dan gaat het 

om aanbieders van 

een afhaalpunt, bv. 

Parcls, waar 

dienstverleners 

namens de 

ontvangers 

pakketten 

aanbieden, 

gesloten dan gaat 

het om bv. een 

afhaalpunt van een 

enkele 

pakketbezorger 

Ontvangers van goederen halen zelf hun pakket bij een locatie in 

hun buurt. Dit kan bijvoorbeeld een bemand afhaalpunt zijn bij een 

supermarkt of in een buurthub, maar ook een onbemand 

afhaalpunt zoals lockers. Het voordeel is dat de ontvanger niet 

aanwezig hoeft te zijn bij een levering (of niet gestoord wordt), 

maar zelf kan bepalen wanneer het pakket opgehaald wordt. Dit 

kan worden gecombineerd met andere activiteiten, zoals de 

dagelijkse boodschappen. Voor bezorgers is het voordeel dat 

meerdere pakketten (tegelijkertijd) op een aantal centrale locaties 

kunnen worden bezorgd/opgehaald, waardoor de routes efficiënter 

plaatsvinden en kilometers worden vermeden, en de totale stoptijd 

minder kan worden. Het is belangrijk dat de afhaalpunten zich op 

strategische locaties bevinden om ervoor te zorgen dat ontvangers 

het ophalen van hun bestelling combineren met een reis die ze al 

zouden maken of wandelend/per fiets naar de afhaallocatie gaan 

(Topsector Logistiek, 2020f). Deze punten kunnen van één 

aanbieder zijn, of ‘white label’.  

Parcls, PostNL 

afhaalpunt 
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3 Waardepropositie – Ontkoppelconcepten in de 
markt 

3.1 Waardepropositie van concepten in de praktijk 

Verschillende ontkoppelconcepten worden al in de praktijk gebruikt en een deel 
hiervan maakt onderdeel uit van CILOLAB. In dit hoofdstuk gaan we aan de hand 
van verschillende interviews in op de waarde propositie, de aspecten waar deze 
concepten tegenaan lopen en het potentieel op basis waarvan een markt 
ontwikkeld kan worden. Dit is gedaan aan de hand van een Business Model 
Canvas (zie Figuur 2). De ontkoppelconcepten van de verschillende partners 
binnen CILOLAB worden gebruikt als illustratieve cases voor de stadslogistieke 
concepten. De op basis van de interviews ingevulde business model canvassen 
voor de ontkoppelconcepten zijn terug te vinden in bijlage I. Sommige concepten 
worden door meerdere CILOLAB-partners toegepast, terwijl andere niet worden 
toegepast. Daarnaast wordt de haalbaarheid van de concepten beïnvloed door 
externe factoren. Hiervoor wordt het DESTEP-model gebruikt (Boonstra et al., 
2012). Dit model biedt een mogelijkheid om macro-economische 
omgevingsvariabelen in kaart te brengen. DESTEP bestaat uit zes elementen: 
Demografisch, Economisch, Sociaal-cultureel, Technologisch, Ecologisch en 
Politiek-juridisch. Op deze manier worden externe barrières in kaart gebracht13.  
 

 

Figuur 2: Business model canvas 

3.1.1 Regionaal – gesloten netwerk  
Beroepsdistributeurs en in het bijzonder pakketvervoerders hebben netwerken met 
veelal eigen lokale hubs in de buurt van steden, van waar pakketten en 
distributieritten worden begonnen.  

 
13 De belangrijkste factoren uit de interviews zijn in 3.1 verwerkt. Een overzicht van alle externe factoren 
   die van invloed zijn op een markt, zijn gegeven in bijlage II.  
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De meeste beroepsdistributeurs en in het bijzonder pakketvervoerders zouden in 
principe meer volume kunnen opnemen in hun al efficiënte netwerken. Maar veelal 
ligt de nadruk momenteel veelal op twee aspecten: consolideren van volume en 
groei (binnen o.a. het B2B- en B2C pakket segment) en strategieën voor 
elektrificatie als gevolg van de invoering van ZE zones. Het opnemen van extra 
volume in huidige netwerken is over het algemeen haalbaar, en de netwerken zijn 
in die zin ‘open’ als een aanbieder klant wil worden bij een beroepsdistributeurs of 
pakketvervoerders. Momenteel zijn deze distributeurs vaak niet actief op zoek naar 
klanten voor specifiek distributie in een stad (of ZE-diensten), maar kunnen klanten 
wel hun goederen onder gewone commerciële voorwaarden in het netwerk 
inbrengen.  
 
Op dit moment zijn volume(groei) en de omzet(groei) vaak al behoorlijk (nog sterker 
sinds de gevolgen van COVID-19), waardoor er momenteel een beperkte drijfveer 
is om nieuwe markten en concepten te verkennen die niet direct aansluiten op de 
bestaande manier van werken. Voor deze ontkoppelconcepten moet het aanboren 
van nieuwe markten snel in een schaalbaar model passen (er wordt gerekend met 
een positieve business case binnen 3 maanden). Verdere groei van volume kent 
een aantal uitdagingen waaronder het vinden van ruimte voor logistiek rond en 
binnen steden. Beroepsdistributeurs die in steden leveren zijn nog niet nader 
onderzocht (met uitzondering van samenwerkende transporteurs, zie 3.1.2). 14   
Partijen die dit concept aanbieden zouden zich kunnen richten op het opnemen van 
andere stromen en het ontwikkelen van een propositie om verschillende partijen 
(verladers, transporteurs en ontvangers) te ontzorgen. Mogelijkheden zijn facilitaire 
leveringen, leveringen in de (extramurale) zorg en (‘just-in-time’) leveringen in de 
(renovatie)bouw en pickups bij lokale winkeliers (‘local-for-local’). Een voorbeeld is 
het concept ‘Stadslogistiek’ zoals PostNL dit in de markt zet.  

3.1.2 Regionaal – gesloten samenwerkingsverband   
Dit concept kan op meerdere vlakken bijdragen aan efficiëntere stedelijke logistiek 
(vanuit de stad gezien), maar ook voor de verschillende samenwerkingspartners 
(lokale transportbedrijven). Op dit moment zien we dergelijke 
samenwerkingsverbanden vooral bij het segment stukgoed.  

Allereerst is dit mogelijk door uit te breiden naar andere segmenten, bijvoorbeeld 
vers. Daarnaast is het mogelijk om het netwerk van het samenwerkingsverband 
gemakkelijker open te zetten voor partijen die geen partner zijn in de 
samenwerking. De verwachting is dat het gebruik van dit concept verder zal 
toenemen, aangezien deze partijen relatief eenvoudig extra volume kunnen 
meenemen en ook de beschikking zullen hebben over ZE-voertuigen.  
Een belangrijke uitdaging voor de opschaalbaarheid is dat de vervoerders zichzelf 
niet zien als oplossing voor andere vervoerders (buiten het bestaande 
samenwerkingsverband) en dus niet actief een propositie ontwikkelen. Binnen het 
samenwerkingsverband gebruiken de partners relatief eenvoudige verrekenregels 
voor het vervoeren van elkaars volumes. Partijen van buiten het 
samenwerkingsverband kunnen (meestal) ook gebruik maken van diensten, maar 
dan als klant (en die worden nu niet actief geworven voor stedelijke logistieke 
diensten).  

 
14 Dit is gebaseerd op interviews met pakketvervoerders. Andere distributeurs zijn niet meegenomen in 
   de interviews.  
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3.1.3 Rand van de stad – hub15    
Hoewel er enkele succesvolle (lees financieel onafhankelijke) stadshubs zijn, blijkt 
de grote potentie voor dit concept vooral uit theoretische studies (in veel gevallen 
gebaseerd op kleinschalige pilots). Dat dit concept (nog) niet grootschalig wordt 
gebruikt heeft onder andere te maken met het gebrek aan noodzaak voor potentiële 
gebruikers (of om in de bewoordingen van dit stuk te blijven: door gebrek aan 
goede waardepropositie voor de klanten van een hub-dienst); logistieke 
dienstverleners, maar ook verladers en ontvangers. Een aantal aanbieders richt 
zich ook op de laatste twee stakeholders. Het gebrek aan noodzaak heeft ermee te 
maken dat last mile leveringen nog relatief eenvoudig geleverd kunnen worden, 
omdat beperkingen (nog) niet groot genoeg zijn; dit gaat om regelgeving vanuit een 
stad (bijv. tijdsvensters of zero emissie zones), maar ook bereikbaarheid en 
moeilijkheden om te parkeren voor het lossen of het leveren van een dienst. Dit 
wordt versterkt door een gebrek aan bewustzijn bij (logistieke) dienstverleners dat 
een stadsrandhub een mogelijke oplossing is om tijd en kosten te besparen. Veel 
van de potentiële klanten zien daardoor vooral een (mogelijke) kostenstijging, en 
niet of nauwelijks een toegevoegde waarde van zo’n hub.  
 
Vanuit stadsperspectief is de hub een interessante oplossing om de overlast voor 
logistiek te verminderen. Tegelijkertijd is er door de toenemende groei aan de rand 
van de stad steeds minder geschikte, beschikbare en betaalbare ruimte voor hubs. 
Daarnaast is er een lange doorlooptijd van vergunningen en bestemmingsplannen. 
Er schuilt een zekere paradox in de hub als oplossing: enerzijds is er (vanuit 
beleidsmakers in de eerste plaats) vraag naar, maar anderzijds kampen potentiële 
aanbieders met een gebrek aan ruimte. Bovendien is er ook een maatschappelijke 
discussie over de groei van het aantal distributiecentra (‘verdozing’) rond 
woongebieden. Desalniettemin kan dit concept voor verschillende stadslogistieke 
stromen worden gebruikt, waarbij er ook vaker toegevoegde waarde diensten aan 
potentiële gebruikers worden aangeboden (bijv. opslag en ‘just-in-time’ leveringen). 
City Hub verzorgt bijvoorbeeld samen met HAVI, McDonald’s en Renewi de 
afvalinzameling voor meerdere McDonald’s restaurants in Amsterdam.  
 
Om de markt voor hubs aan de rand van de stad verder te ontwikkelen komen er 
een aantal aspecten uit de interviews:  
 

 Nieuwe markten (klantgroepen, logistieke stromen) verkennen en een 
alternatief bieden voor de huidige manier waarop transport georganiseerd, 
dan wel ingekocht en ontvangen wordt.  

 Het op orde hebben van IT en het snel kunnen opnemen van nieuwe 
partners in het IT-netwerk (tussen transporteurs, maar ook met 
leveranciers en ondernemers) om informatie, transport- en financiële 
stromen te koppelen. Dit is daarnaast belangrijk voor zichtbaarheid van 
stromen in de keten (Track & Trace). Bovendien is de fysieke stroom één-
op-één gekoppeld aan de financiële en informatiestroom. De ontkoppeling 
van de fysieke stroom (door er bijv. een hub tussen te zetten) wordt 
belemmerd omdat hierdoor ook een verandering in de andere stromen 
nodig is (zie ook ‘Triple cross-dock’ in Quak et al., 2020). 

 
15 Dit ontkoppelconcept komt uitgebreider aan bod dan de andere concepten omdat (zoals beschreven) 
    i) de toepassingen breed zijn; ii) deze zich expliciet op de stad richten (de andere concepten kunnen 
   zich ook op een regio met meerdere steden of juist een gebied in een stad richten); en iii) er binnen 
   CILOLAB relatief meer partijen zijn die zich op dit concept richten.   
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 Samenwerking aangaan met andere (netwerken van) hubs om een 
regionaal of landelijk dekkend netwerk te bieden zodat de first- en last mile 
geïntegreerd kunnen worden aangeboden. Locaties met hubs zijn hiermee 
een soort havens voor in- en uitgaande goederen voor een stad.  

 Het bieden van diensten voor lokale ondernemers, bijvoorbeeld het 
ophalen van zendingen bij winkels om deze vervolgens te bezorgen (‘ship-
from-store’). Sinds Corona is dit verder toegenomen met ‘local for local’, 
waarbij tegelijkertijd vanuit een winkel via een hub naar klanten in andere 
steden getransporteerd kan worden. Hiervoor is lokale binding met klanten, 
op de hoogte zijn van de regels en voldoende infrastructuur van belang.  

 Focus op een specifieke locatie of groep ontvangers: hubs gericht op 
facilitaire stromen en bouwhubs zijn de bekendste toepassingen. Voor 
facilitaire stromen is de Logistieke Hub Den Haag een goed voorbeeld. 
Hier zijn meerdere partijen (o.a. Rijksoverheid, TNO, Shell, VNO-NCW) 
‘launching customers’ waardoor dit initiatief van de grond is gekomen.   

 Hub-gebruik kan in belangrijke mate gestimuleerd worden door verladers 
(verkoper van goederen en inkopers van transport) en de ontvanger (koper 
van de goederen). Verladers die transport inkopen doen dit voor het 
gehele traject, van herkomst naar de klant. De leveringsvoorwaarden 
(Incoterms) die hierop van toepassing zijn bevatten afspraken over het 
risico (eigendomsoverdracht), de kosten (vervoersovereenkomst) en de 
verzekering. De huidige leveringsvoorwaarden belemmeren het 
uitbesteden aan een hub en dus aan een andere partij die zorgdraagt voor 
de last mile. De koper (ontvanger) heeft in veel gevallen een sleutel in 
handen door de keuze voor passende leveringsvoorwaarden in het 
koopcontract met de leverancier of verkoper op te nemen. Door middel  
van het aanpassen van Incoterms veranderen de verplichtingen die bij de 
verkoper en koper liggen. De schakel die toegevoegd wordt is een hub.  
In de contractmodellen kan onder andere onderscheid gemaakt worden 
tussen het aantal vervoerscontracten (bijv. tot aan de hub en vanaf de 
hub), en wie het gebundelde transport vanaf een hub contractueel regelt 
en ervoor betaalt.  

 Een belangrijke voorwaarde voor een hub is het creëren van kritische 
massa. Grote instellingen kunnen als ‘launching customer’ fungeren omdat 
volume hier vaak aanwezig is. Indien grote ontvangers dit in een stad gaan 
afstemmen ligt er een groot bundelpotentieel. Op dit moment geldt nog dat 
indien een instelling hub-gebruik stimuleert, een verlader het bij een hub 
afzet, maar nog wel zelf aan andere instellingen in hetzelfde gebied levert. 
Over het algemeen is er nog een gebrek aan bewustzijn bij verladers en 
ontvangende instellingen dat transport anders georganiseerd kan worden 
met behulp van inkoopvoorwaarden om zo te bundelen en transport met 
een lagere impact te organiseren. Er is met andere woorden een gebrek 
aan urgentie. 

 Het opnemen van specifieke stromen om de propositie te verbreden: een  
specifieke casus waar hier op in wordt gegaan, betreft afval opnemen in 
een hub. Dat wil zeggen, de stromen die hiervoor in aanmerking komen. 
Hier moet een inzamelaar wel de juiste vergunningen voor hebben (zodat 
de klanten ook een contract met een afvalinzamelaar kunnen laten zien) 
met betrekking tot inzamelen van afval. Retourstromen en emballage 
kunnen wel vanuit de hub voor de ondernemer worden verzorgd.  
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Veel organisaties zijn echter tevreden met de huidige manier van afval 
inzamelen waardoor er geen tot een beperkt incentive is om mee te doen. 
Het is daarom van belang om inzicht te bieden in de toegevoegde waarde 
van dit concept, vooral met het oog op doelstellingen van zero waste en 
zero emissie. En hoewel het goed is voor het milieu, kost het (nog) meer 
geld omdat het apart met speciale wagens wordt opgehaald. Het laatste 
kan worden opgevangen door een uniforme ladingdrager zoals een lekvrije 
doos die aan verschillende eisen moet voldoen.16 Een hub exploitant moet 
daarnaast bereid zijn om een afvalinzamelaar aan te haken. Het 
marktpotentieel van het opnemen van afvalstromen in retourriten via hubs 
hangt dus af van de urgentie en toegevoegde waarde die i) de instelling; ii) 
de afvalinzamelaar; én iii) de hub-aanbieder hierin zien.  

3.1.4 Ontkoppelpunt  
Dit concept is geschikt voor transport met vrachtwagens (oplegger of 
wissellaadbak) van allerhande goederen (vers, stukgoederen, verhuizingen, 
bouwlogistiek, etc.). In hoeverre een markt voor ontkoppelpunten voor elektrische 
vrachtwagens op de last mile ontwikkeld kan worden hangt van verschillende 
aspecten af. In het algemeen moet er een financiële, dan wel operationele 
noodzaak zijn omdat een dergelijk ontkoppelpunt tot een extra handeling, tijd, 
afstemming en behoefte aan ruimte leidt. Er wordt niet gebundeld maar enkel van 
voertuigtechnologie verwisseld, voordeel is dat de extra handling tot een minimum 
beperkt kan blijven, en dat de laadeenheden gesloten kunnen blijven tot bij de 
ontvanger.  
 
De vraag naar dit concept (door leveranciers en transporteurs) hangt af van een 
combinatie van de volgende factoren:  

 De hardheid van de ZE-eis voor vrachtwagens vanaf 2030; 
 De beschikbaarheid van voldoende betaalbare elektrische vrachtwagens;  
 De aanrijdafstand tot de bestemming in de stad en de actieradius van een 

elektrische vrachtwagen.  
 
Aangezien er momenteel nog geen ZE zones zijn en de eisen voor vrachtwagens 
(effectief, gegeven overgangsregeling) pas vanaf 2030 gaan gelden is er nog 
weinig potentieel. Dit concept lijkt wel interessant te worden voor transporteurs en 
leveranciers die slechts sporadisch in toekomstige ZE-zones leveren en hierdoor 
niet in een elektrisch voertuig hoeven te investeren (bijv. bouwlogistiek).  

3.1.5 Microhub  
Microhubs kunnen bundelen op gebiedsniveau mogelijk maken, maar ook 
elektrificatie door deze in de nabijheid van een voorziene ZE-zone te plaatsen.  
De uitdagingen voor de groei van microhubs zijn divers. Ten eerste, worden de 
bestaande microhubs veelal gebruikt binnen gesloten netwerken met als doel het 
optimaliseren van transport binnen het eigen netwerk (bijv. pakketvervoerders) 
en/of klanten zo snel mogelijk bedienen (bijv. ‘dark stores’). ‘Dark stores’ vervangen 
bovendien winkels en hubs die verder van steden af liggen. Bestaande (gesloten) 
microhubs zorgen in enkele gevallen tot overlast op lokaal niveau, zoals in 
woonwijken.  
 

 
16 Prezero ontwikkelt momenteel in samenwerking met de TU Delft een dergelijke ladingdrager.  
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Rond dergelijke locaties worden goederen door meerdere voertuigen gedurende de 
dag gelost en vindt er heel de dag beweging plaats door aan- en afrijdende fietsen 
en licht elektrische voertuigen. Het is vanuit dat perspectief onwenselijk dat er 
meerdere microhubs van verschillende aanbieders in hetzelfde gebied komen. 
Deze dragen niet noodzakelijkerwijs bij aan de leefbaarheid op buurtniveau (zie 
Figuur 3).  

 

Figuur 3: Microhubs van verschillende partijen (Lee et al., 2019) 

 
Microhubs die open zijn voor meerdere partijen of gebruik maken van dezelfde 
ruimte en als doel hebben de impact van logistiek op gebiedsniveau te verminderen 
zijn er maar beperkt. Dit wordt deels veroorzaakt door de tweede uitdaging: het 
toenemend gebrek aan (betaalbare) ruimte voor logistiek in dichtbevolkte 
(woon)gebieden. Dit is voor grote partijen en investeerders met durfkapitaal minder 
een uitdaging. Dat er momenteel geen tot een beperkte propositie is voor 
ontkoppeling op buurtniveau door middel van microhubs wordt verder veroorzaakt 
door een gebrek aan noodzaak. De belangrijkste uitdaging van een microhub als 
ontkoppelconcept kan als volgt worden samengevat: hoe kan een microhub zo 
ingericht worden dat de impact geminimaliseerd wordt (zowel rond de hub als in het 
grotere gebied dat deze bedient) en het een toegevoegde waarde biedt waar 
gebruikers voor willen betalen?  
 
Microhubs worden momenteel vooral voor pakketleveringen en boodschappen 
gebruikt. Het ontwikkelen van een markt voor microhubs die als ontkoppelpunt de 
impact van logistiek verminderen kan door op verschillende manieren verkend 
worden: 
 

 Een microhub die open is voor meerdere partijen; 
 Een microhub voor meerdere soorten goederen met toegevoegde waarde 

diensten voor lokale ondernemers en bewoners.  Dit gaat bijvoorbeeld om 
leveringen aan horecagelegenheden, (kleine) specialisten en 
kantoor/onderwijs/zorg-instellingen (facilitair) die in het netwerk van de 
aanbieder van de microhub opgenomen kunnen worden en/of buiten 
openingstijden van de ontvangers bij de microhub geleverd kunnen worden. 
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 Multifunctionele microhubs die naast logistiek ook andere functies hebben, 
zoals (deel)mobiliteit (dit wordt onderzocht in Amsterdam en Groningen).   

 Microhubs kunnen een oplossing bieden in nieuwe gebiedsontwikkelingen 
waar autoluw en vergroening een rol spelen in het kader van leefbaarheid.  

 Door hoge vastgoedprijzen en beperkte ruimte, kan er ook naar 
multifunctioneel gebruik van ruimtes gekeken worden. Een parkeerplaats 
voor bewoners die overdag als microhub dient.  

 
Een andere toepassing is een mobiele hub waarbij de belangrijkste uitdaging 
beschikbare ruimte is. Grofweg zijn er twee toepassingen: een vrachtwagen die 
langere tijd stilstaat en van waaruit (te voet) wordt geleverd of een aangepast 
voertuig van waaruit geleverd wordt. Dit laatste is op pilot-niveau getest en varieert 
van een wissellaadbak die ergens gedurende de dag geplaatst wordt tot een ‘trein’ 
met verschillende modulaire wagons die als containers fungeren. In beide gevallen 
is er behoefte aan een parkeer-/losplaats. Dit kunnen meerdere parkeerplaatsen 
zijn die overdag voor logistiek worden gereserveerd of een vaste plek buiten het 
wegennet (bijv. aan de rand van een park of op een afgesloten terrein). Een 
mobiele hub is geschikt voor meerdere soorten leveringen – van vers tot pakketten 
en bouwmateriaal. Dit concept is een interessante optie om de steeds schaarsere 
ruimte multifunctioneel te gebruiken in tijd; bijv. avond en nacht een parkeerplaats 
voor bewoners, overdag een plaats voor een mobiele hub.  
 
Een derde toepassing betreft het bundelen van stromen op locatieniveau (bij 
instellingen en bouwplaatsen in het bijzonder). Dit heeft gevolgen voor de inpandige 
distributie omdat het de taken en verantwoordelijkheden hiermee aangepast 
moeten worden (zie ook Balm, 2020). Voor de opschaling kan er een onderscheid 
gemaakt worden tussen enerzijds de aanpassingen in inkoopbeleid en het 
gebundeld leveren om het aantal voertuigbewegingen rond ontvangende 
instellingen te beperken (bijv. installeren van pakketkluizen). Anderzijds kunnen er 
aanpassingen worden gemaakt aan de ontvangst en interne distributie om de 
(ruimtelijke) overlast op de locatie zelf te verminderen. De manier waarop dit 
concept geschaald kan worden is uiteengezet in Deliverable 7.1 en Balm (2020) en 
omvat de volgende elementen: bewustwording binnen de organisatie en de 
inkoopafdelingen, commitment om te veranderen, omvang van goederenstromen 
die aan de poort ontvangen worden in kaart brengen door een nulmeting uit te 
voeren, een deal of convenant ondertekenen om commitment te formaliseren en de 
markt voor oplossingen consulteren. 

3.1.6 Afhaalpunt  
Dit concept wordt niet bestudeerd in CILOLAB en de marktpotentie is daarom niet 
bepaald. Een aantal voorwaarden om dit concept te laten werken, die uit eerdere 
studies komen zijn: track & trace, een dekkend netwerk van afhaalpunten  
(op fiets- en loopafstand), en open en toegankelijke punten om wildgroei op 
postzegellocaties van verschillende merk- en bedrijfsgebonden aanbieders te 
voorkomen. Voor dit laatste is verticale en horizontale samenwerking van belang. 
Gemeenten kunnen dit deels reguleren. Te meer omdat ruimte in stedelijke kernen 
beperkt is. Tot slot is acceptatie van gebruikers doorslaggevend voor het succes 
van afhaallocaties. Bij te weinig dekking, waardoor afhaallocaties zich niet op loop-
/fietsafstand van de ontvanger begeven of waardoor de ontvanger helemaal niet de 
opties heeft om voor een afhaallocatie te kiezen, zal thuislevering de voorkeur 
blijven hebben. 
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3.2 Conclusies – ontkoppelconcepten in de praktijk 

De markt voor stadslogistieke ontkoppelconcepten bestaat nog maar beperkt. Op 
basis van de voorgaande inventarisatie kunnen we hier grofweg vijf oorzaken voor 
vinden: 
 
1. Focus ligt meer op emissieloos dan op ontkoppeling 
In het licht van aankomende regelgeving (ZE zones) ligt de nadruk bij een aantal 
(logistieke) partijen op verschillende vraagstukken rond de operationele en 
financiële haalbaarheid van elektrificatie van het transport. Ondanks de uitdagingen 
die het vervangen van bestaande dieselvoertuigen met elektrische voertuigen met 
zich meebrengen, lijkt dit voor velen eenvoudiger dan het logistieke proces 
aanpassen (met extra hubs, samenwerking met of afhankelijkheid van anderen). 
Daarom wordt er veelal gekeken naar één-op-één vervanging van voertuigen zodat 
verder alles (ongeveer) hetzelfde kan blijven. De uitdagingen hebben dan alleen 
nog betrekking op benodigde investeringen in voertuigen en laadinfrastructuur op 
distributiecentra, laadstrategieën, investeringen in voertuigen en de mogelijke 
herinrichting van distributienetwerken (strategisch ten opzichte van ontvangers). 
Deze vragen spelen zich met name af bij beroepsdistributeurs en 
pakketvervoerders. Zowel bij logistieke partijen als overheden gaat er minder 
aandacht uit naar ontkoppeling en / of bundeling. Bij steden is dit ook te zien in het 
feit dat monitoring van de voortgang van de voorbereidingen op ZE zones zich ook 
met name op ZE voertuigen richt (het scannen van kentekens aan de rand van een 
ZE zone is ook eenvoudiger en beproefd, aangezien handhaving van milieuzones 
nu ook al zo gebeurt) dan op het monitoren van wat er gebundeld of via een 
overslagpunt gaat. Gevolg is ook dat de meeste aandacht naar elektrificatie gaat, 
juist ook omdat de voortgang hiervan gemonitord wordt.  
 
2. Geen urgentie bij (logistieke) dienstverleners voor een ontkoppeling  
De noodzaak voor partijen om, waar qua beladingsgraad een potentieel voor 
ontkoppeling ligt, anders te transporteren dan wel uit te besteden is er (nog) niet. 
Dit heeft grofweg twee oorzaken. Ten eerste zijn beperkingen in steden niet 
dusdanig dat er gezocht wordt naar alternatieven (bijv. uitbesteden aan een hub of 
een fietskoerier). Beperkingen hebben in eerste instantie betrekking op regelgeving, 
zoals emissieloos transport en toegang op basis van andere voorwaarden (bijv. 
tijdsvensters). Met de aangekondigde invoering van ZE zones komt hier mogelijk 
verandering in, maar deze urgentie is er momenteel nog niet en het is in de 
toekomst de vraag of dat wel het geval gaat zijn indien het kopen van een elektrisch 
voertuig financieel haalbaar is. Daarnaast wordt verminderde bereikbaarheid en als 
gevolg daarvan extra kosten en tijdsverlies, aangedragen als reden om naar 
alternatieven te zoeken. Deze zijn momenteel ook nog niet dusdanig van aard. Hier 
komt bij dat veel dienstverleners worden gedreven door een goede klantrelatie. Het 
gaat hier om potentieel vragende logistieke partijen voor ontkoppelconcepten, zoals 
kleine en gespecialiseerde transporteurs, partijen in dienst-gerelateerde sectoren, 
het lokale MKB en partijen in de bouwlogistiek. De urgentie is er met andere 
woorden nog niet. Mede ook doordat partijen dit simpelweg niet zien als oplossing; 
juist (kleine) logistieke partijen zijn gewend hun stedelijke logistiek zo goed mogelijk 
te organiseren, gegeven de randvoorwaarden (klanteisen, regelgeving, maar ook 
lokale bereikbaarheidsproblemen) en zien dit juist als iets waarmee ze zich 
onderscheiden; het komt bij die partijen dus ook niet op om derden in te schakelen 
om hen hierbij te helpen, aangezien dit juist is waar ze (vinden dat ze) goed in zijn.  
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3. Niet-logistieke partijen moeten in beweging komen 
Partijen die rondrijden voor het leveren van goederen of diensten doen dit ten 
behoeve van hun klanten; verladers en ontvangers. Om het transport naar en 
binnen steden te ontkoppelen, ligt een deel van de oplossing bij deze niet-logistieke 
partijen (hiermee bedoelen we partijen die wel commercieel vervoer uitvoeren, 
maar zich niet aangesproken voelen als transporteur of vervoerder). Dit gaat om 
zowel verladers die goederen/diensten verkopen en transport inkopen, en om 
ontvangers (de klanten van de verladers) die goederen/diensten kopen. Deze 
laatste groep varieert van grote instellingen tot individuele consumenten. 
Ontvangers hebben – afhankelijk van het segment – relatief veel macht. Grote 
ontvangers kunnen efficiënter transport deels afdwingen door middel van 
aanbestedingseisen en/of het gebruik van nieuwe contractmodellen. Bij deze 
partijen is er een gebrek aan bewustwording en urgentie (omdat het transport / de 
logistiek maar een zeer beperkt deel is van hun werk of de goederen / diensten die 
ze inkopen). Het is geen onwil van de meeste partijen, maar vooral onbekendheid 
met stedelijke logistiek, de effecten ervan en de bijdrage die zij kunnen leveren om 
het anders te organiseren. Daarnaast kost het soms extra werk en levert het weinig 
op. Een voorbeeld is een onderwijsinstelling of kantoor die in het kader van 
‘corporate social responsibility’ aanbestedingseisen aanpassen, waarbij gebundeld 
transport, mogelijkerwijs via een hub wordt uitgevraagd. Dit vergt een extra 
inspanning waarbij inkopers van goederen en diensten en hiermee ontvangers, en 
inkopers van transport bij de verkopers van de goederen en diensten, logistiek op 
het netvlies moeten hebben. 
 
4. Gebrek aan noodzaak voor een verbreding van de (last mile) propositie bij 
transporteurs  
Als het om ontkoppeling gaat zijn er steeds meer partijen die last mile transport als 
dienst aanbieden (zie met name 3.1.3). Daarnaast zijn er veel bestaande 
beroepsdistributeurs en pakketvervoerders die mogelijkerwijs extra volume kunnen 
opnemen. Dit zijn veelal bedrijven met efficiënte netwerken. Deze partijen hebben 
door de hoge volumes een beperkte prikkel om nieuwe markten te verkennen. Dit 
wordt versterkt doordat er weinig vraag naar is zoals hierboven aangegeven. Meer 
samenwerking vereist bovendien aanpassingen in IT-infrastructuur en afspraken 
over aansprakelijkheid. Daarnaast specialiseren steeds meer partijen zich op 
efficiënt transport binnen steden, maar wordt dit vooral gedreven door optimalisatie 
in eigen (gesloten) netwerken en het snel bedienen van klanten. Een bredere 
propositie wordt hierdoor beperkt ontwikkeld.  
 
5. Rol van de overheid 
Het belang van een proactieve overheid wordt op grofweg drie manieren 
aangestipt. Ten eerste is het van belang dat de overheid (zowel lokaal als 
nationaal) duidelijk is over aangekondigd beleid. Dit zou zich niet enkel moeten 
richten op emissieloos transport, maar ook op andere maatregelen om een 
ontkoppeling te stimuleren. Monitoring, niet enkel op het aandeel emissieloze 
voertuigen, maar ook op de effecten van maatregelen gericht op efficiëntie is 
hiervoor van belang. Hiervoor is transparantie, visie en regie nodig. Ten tweede kan 
de overheid een rol spelen door de eigen inkoop te bundelen en hiermee een 
stimulans te geven aan een markt voor ontkoppeling (‘practice what you preach’). 
Tot slot is er voor een ontkoppeling ruimte voor logistiek nodig.  
Deze ruimte is schaars en bovendien is de doorlooptijd van vergunningen en 
bestemmingsplannen een bottleneck. 
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4 Schatting van potentiële markt voor stedelijk 
logistiek oplossingen 

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. In dit licht is stadslogistiek van belang voor een 
leefbare stad; supermarkten en horeca worden bevoorraad, pakketten en 
boodschappen worden aan huis geleverd, afval opgehaald en kantoor-/ overheids-/ 
zorginstellingen worden bevoorraad. Stadslogistiek omvat verder ook bouwlogistiek 
verkeer en een veelvoud aan dienst-gerelateerde bewegingen zoals 
glazenwassers, liftonderhoud en servicemonteurs. Wat diensten betreft, ziet het er 
in het beleid rond ZE zones vooralsnog naar uit dat alle commerciële bestelwagens 
onder ‘logistiek’ vallen. In Nederland staan op dit moment 940.000 bestelwagens 
geregistreerd, waarvan 91% een bedrijfsvoertuig is. Daarnaast zijn er nog 136.000 
vrachtwagens.17 Een aanzienlijk deel hiervan is regelmatig in de stad aanwezig. Dit 
betekent dat een groot deel van de bedrijven geraakt gaat worden door beleid 
gericht op stadslogistiek.  

In de voorgaande hoofstukken hebben we vooral gekeken vanuit de 
ontkoppelconcepten, en waarom deze (nog) niet helemaal tot een echte markt 
uitgroeien voor stedelijke logistiek. In dit hoofdstuk draaien we het enigszins om: we 
maken een inschatting van wat de markt realistisch gezien zou kunnen zijn voor dit 
soort stedelijke logistiek concepten. Hiervoor maken we een kwantitatieve schatting 
van het potentieel van de ontkoppelconcepten en hoe dit zich verhoudt tot de 
omvang van de (stads)logistiek.  
 
Dit gebeurt volgens de volgende aanpak: 

1. Welke ritten uit welke segmenten voor een ontkoppeling in aanmerking 
komen is afhankelijk van de logistieke structuur. Deze worden in 4.1 
beschreven waarbij er een verdeling van de structuren over de 
stadslogistieke segmenten wordt gegeven. Dit is gedaan op basis van 
beschikbare studies en een expert judgement. 

2. Welke ontkoppelconcepten bieden een potentieel voor welke segmenten? 
In 4.2 wordt er op basis van de interviews (hoofdstuk 3) en de literatuur een 
overzicht gegeven van de geschikte ontkoppelconcepten per segment.  

3. Per segment wordt het potentieel van het aantal ritten dat gebruik kan 
maken van één van de zes ontkoppelconcepten ingeschat. Dit wordt 
gedaan op basis van beschikbare studies.  

4. Toepassing: middels een rekenvoorbeeld voor de stad Utrecht wordt 
aangegeven hoeveel bestel- en vrachtwagenritten potentieel gereduceerd 
kunnen worden per ontkoppelconcept en hoe groot het marktpotentieel (in 
ritten) is.  

 
17 Aantallen zijn te raadplegen op de website van het CBS voor (commerciële) bestelwagens en 
    vrachtwagens.   
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4.1 Logistieke structuren  

In de stedelijke logistiek zien we grofweg vier structuren die aangeven hoe het 
stedelijk transport is georganiseerd. Dit onderscheid is van belang om vervolgens te 
bepalen of en in hoeverre transport op een andere manier, met een ontkoppeling, 
georganiseerd kan worden (zie ook Topsector Logistiek, 2020f): 

1. Punt-punt (full-truckload): Vrachtwagens met een volle lading naar een 
enkele stop. De logistiek is geoptimaliseerd en de locaties worden 
regelmatig en voorspelbaar bezocht. Het gaat hier bijvoorbeeld om het 
leveren van bouwmaterialen op een bouwplaats of de bevoorrading van 
een supermarkt met een trekker-oplegger.   
 

2. Leveringen op verschillende locaties: Vrachtwagens die veelal vol 
vertrekken maar wel meerdere afleveradressen hebben (in één stad of 
regionaal), waarbij meerdere deelladingen worden geleverd (Figuur 4).  
 

3. Diverse kleine leveringen: kleine tot zeer kleine (draagbare) 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 
(zie Figuur 5). 
 

4. Een vierde categorie betreft niet direct leveringen, maar genereert wel 
commerciële vervoersbewegingen en valt hiermee ook onder 
stadslogistiek. Het gaat hierbij vooral om diensten waarvoor vaak een 
bestelwagen wordt gebruikt om werkzaamheden bij particulieren of 
bedrijven uit te voeren (bijv. schilders, loodgieters, monteurs).  

 
 

 

Figuur 4. Logistieke ritten georganiseerd volgens structuur 2 (Outlook Stadslogistiek, 2020) 

 
 
 



 27 / 45

 

 

 

Figuur 5: Enkele kenmerkende leveringen volgens structuur 3 (Outlook Stadslogistiek, 2020) 

 

Tabel 2 geeft een overzicht van de structuren die we terugzien in de verschillende 
(sub-)segmenten uit de stedelijke logistiek. Veel vrachtwagenritten zijn 
georganiseerd volgens structuren 1 en 2. Structuur 1 komt enkel voor een 
ontkoppeling in aanmerking als het om een overslag naar een elektrische variant 
gaat. Het overslaan en bundelen van goederen is hier niet relevant omdat de 
vrachtwagens al vol beladen een gebied inrijden. Dit is anders voor structuur 2.  
Ook hier is een ontkoppeling om elektrificatie op de last mile te organiseren van 
toepassing. Of de andere ontkoppelconcepten hiervoor in aanmerking komen hangt 
van het levergebied af. In de basis vertrekken vrachtwagens vol vanuit de 
herkomst. Vervolgens worden er meerdere deelladingen geleverd. Deze kunnen 
binnen één stad liggen (bijv. Rotterdam), maar ook binnen meerdere steden in een 
gebied (bijv. Rotterdam en Delft). In dat laatste geval is een ontkoppeling 
interessant. Met name structuren 3 en 4 zijn interessant voor ontkoppeling.  
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Tabel 2: Verdeling segmenten over logistieke structuren  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

4.2 Potentiële concepten per segment 

Op basis van de interviews en beschikbare studies18 is er een indicatie gegeven 
van de ontkoppelconcepten die deels al gebruikt worden voor de verschillende 
segmenten of een potentieel bieden. Tabel 3 geeft allereerst een overzicht van de 
concepten die een potentieel bieden voor het ontkoppelen van bestelwagenritten in 
de verschillende segmenten. De toelichting geeft weer hoe dit concept voor het 
desbetreffende segment toegepast kan worden. Let wel: dit is een inschatting om 
enigszins reëel de marktpotentie19 voor de concepten te schatten op basis van de 
bestaande stedelijke logistieke stromen (per segment). Zeker voor bestelwagens 
wordt er (op dit moment) zeer beperkt gebruik gemaakt van ontkoppelconcepten 
(indien die al bij een stad aanwezig zijn).   
  

 
18 Hiervoor zijn de volgende studies gebruikt: de zeven Outlooks Stadslogistiek (2020) waarin het 
    potentieel voor decarbonisatie en minder bewegingen wordt gegeven (o.a. op basis van interviews 
    met partijen uit de desbetreffende segmenten); en de twee Decamod-studies in Rotterdam 
    (Topsector Logistiek, 2020a) en Utrecht (Topsector Logistiek, 2020b).  
19 Met “reëel” wordt bedoeld binnen de nu bestaande (en bekend geplande) stedelijk logistieke 
   regelgeving in Nederland; de potentie zou bijvoorbeeld heel anders zijn als er andere regimes zouden 
   gelden (bv. een volledig auto / vrachtautovrij centrum; dit is niet aan de orde, maar in dit hypothetisch 
   voorbeeld zouden de ontkoppelconcepten waarbij overgeslagen wordt op fietsen en handkarren  
   natuurlijk een veel hogere marktpotentie hebben dan bij de huidige en geplande regelgeving). 
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Tabel 3: Potentiële concepten voor bestelwagenritten.  

Sub-segment  Ontkoppelconcept Toelichting 

Vers Retail 

Vers Horeca en specialisten 

Gesloten netwerk 

Hub aan de rand van de stad 

 

Een deel hiervan is MKB met een eigen 

bestelwagen die gebruik zou kunnen 

maken van partijen die transport aanbieden 

(gesloten). Een hub aan de rand van de 

stad moet gekoeld transport aanbieden. 

Een variatie hierop is het benutten van 

bestaande horeca-groothandels aan de 

rand van de stad. 

Vers Thuisleveringen Geen  Kilometerreductie mogelijk door routes te 

optimaliseren.  

Stukgoederen Retail 

Stukgoederen Specialisten 

Gesloten netwerk 

Regionaal 

samenwerkingsverband 

Hub aan de rand van de stad 

Microhub 

Afhaalpunten 

 

Een deel hiervan is MKB met een eigen 

bestelwagen die gebruik zou kunnen 

maken van partijen die transport aanbieden 

(gesloten). Daarnaast kunnen distributeurs, 

pakketvervoerders en (samenwerkende) 

transporteurs meer volume opnemen. Dit 

gebeurt al in toenemende mate met B2B-

leveringen die met hetzelfde voertuig 

getransporteerd worden als B2C-

leveringen. Hubs aan de rand van de stad 

kunnen ook worden ingezet, zeker omdat 

het hier (vaak) niet om kritieke goederen 

gaat. Winkels zijn in toenemende mate 

microhubs van waaruit goederen 

opgehaald kunnen worden (door 

pakketvervoerders). Ondernemers kunnen 

goederen ook zelf afhalen. 

Stukgoederen Twee-mans Hub aan de rand van de stad Enige bundeling in een hub mogelijk, maar 

vaak gaat dit om goederen waar een dienst 

bij geleverd wordt.  

Afval Consumenten 

Afval Bedrijven 

Geen 

 

Gaat voor bestelwagens vaak om 

gespecialiseerd afval. Hier kunnen 

routeplanningen hoogstens op worden 

aangepast zodat er minder kilometers 

worden gereden.  

Express en pakket Gesloten netwerk 

Microhub 

Afhaalpunten 

Volumes kunnen eenvoudig worden 

opgenomen in netwerken van partijen die 

al pakketten transporteren in dit segment. 

Binnen steden kan er een 

kilometerreductie plaatsvinden door 

afhaalpunten te gebruiken. (micro)hubs 

kunnen zorgen voor een overslag naar 

cargobikes.  

Facilitair Onderhoud en 

service 

Hub aan de rand van de stad 

Microhub 

Bestelwagens in dit segment kunnen 

gebruikmaken van een P+R die mogelijk bij 

bestaande hubs aan de rand van de stad 

en binnen steden liggen. Dit kunnen ook 

mobiliteitshubs zijn.   
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Facilitair Bevoorrading Gesloten netwerk 

Hub aan de rand van de stad 

Er kan meer volume worden opgenomen in 

bestaande netwerken en daarnaast zijn 

goederen in dit segment geschikt om af te 

zetten bij een hub aan de rand van de stad. 

Bouw Afbouw 

Bouw Personeel 

Gesloten 

Hub aan de rand van stad 

Microhub 

Als het om afbouwmateriaal gaat kan er 

meer door pakketvervoerders worden 

getransporteerd.  

Ook kan een bouwhub aan de rand van de 

stad gebruikt worden. Dit kan ook een 

bouwgroothandel zijn.  

Het onderscheid tussen ritten voor afbouw 

en personeel is niet altijd goed te 

onderscheiden. Bij een bouwhub kunnen 

daarom ook P+R voorzieningen zijn.  

 
Tabel 4 geeft ook een overzicht van de potentiële concepten voor ritten in de 
verschillende segmenten die met vrachtwagens worden uitgevoerd. Ten opzichte 
van bestelwagens zijn hier twee belangrijke verschillen die het potentieel van 
ontkoppelconcepten voor de verschillende segmenten bepalen. Ten eerste is de 
verdeling van vrachtwagens over de segmenten anders dan voor bestelwagens.  
Dit komt er in het bijzonder op neer dat veel vrachtwagens daadwerkelijk goederen 
vervoeren en er minder sprake is van dienst-gerelateerde ritten. Dit betekent dat er 
qua transportplanning meer geoptimaliseerd wordt omdat het de hoofdactiviteit van 
bedrijven is. Meer ritten worden dan ook volgens structuren 1 en 2 georganiseerd 
en hierdoor komen er relatief minder ritten in aanmerking voor een 
ontkoppelconcept. Ten tweede, kan een ontkoppelpunt (voor elektrificatie op de last 
mile) in principe van toepassing zijn op alle vrachtwagenritten, maar is dat concept 
afhankelijk van verschillende factoren zoals in 3.1.4 toegelicht.   
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Tabel 4: Potentiële concepten voor vrachtwagenritten  

Sub-segment  Ontkoppelconcept Toelichting 

Vers Retail Ontkoppelpunt Volgens structuur 1 georganiseerd  

Vers Horeca en specialisten Regionaal 

samenwerkingsverband Hub 

aan de rand van de stad  

Ontkoppelpunt 

Leveringen kunnen meer worden 

gebundeld door samenwerking. Een deel 

kan via een hub aan de rand van de stad, 

welke ook een bestaande horeca-

groothandel kan zijn.  

Vers Thuisleveringen Ontkoppelpunt Kilometerreductie mogelijk door routes te 

optimaliseren.  

Stukgoederen Retail Regionaal 

samenwerkingsverband 

Ontkoppelpunt 

Enige bundeling mogelijk door het aan 

elkaar uitbesteden van ritten in een 

samenwerkingsverband.  

Stukgoederen Specialisten 

Stukgoederen Twee-mans 

Gesloten netwerk 

Regionaal 

samenwerkingsverband 

Hub aan de rand van de stad 

Ontkoppelpunt 

Het transport van deelladingen kan op 

diverse manieren gebundeld of uitbesteed 

worden: door volume op te laten nemen in 

een gesloten netwerk, in een 

samenwerkingsverband en in hubs aan de 

rand van de stad.  

Afval Consumenten Geen Route-optimalisatie mogelijk 

Afval Bedrijven Regionaal 

samenwerkingsverband 

Door gebiedsgerichte aanbesteding 

kunnen afvalinzamelaars het ophalen van 

afval per gebied organiseren.  

Express en pakket Gesloten netwerk 

Microhub 

Afhaalpunten 

Idem bestelwagens 

Facilitair Onderhoud en Hub aan de rand van de stad Beperkt beschikbaar indien er 

vrachtwagens voor het leveren van 

diensten worden gebruikt. 

Facilitair Bevoorrading Samenwerkingsverband 

Hub aan de rand van de stad 

Leveranciers kunnen samenwerken en 

een hub aan de rand van de stad kan 

worden gebruikt met behulp van een 

stimulans in aanbestedingseisen.  

Bouw Openbare ruimte 

Bouw Ruwbouw 

Hub aan de rand van de stad Een bouwhub indien leveringen voor 

ontkoppeling in aanmerking komen.  

Bouw Afbouw 

Bouw Personeel 

Hub aan de rand van stad Een bouwhub.  

4.3 Potentieschatting 

De potentieschatting van concepten die in aanmerking komen voor bestel- en 
vrachtwagenritten in de verschillende segmenten is onzeker omdat dit van veel 
factoren afhangt zoals uiteengezet in paragraaf 3.2 (en hoofdstuk 5). Het doel van 
de inschatting die we hier maken is vooral om de ontkoppelconcepten en de 
bijdrage die ze – onder de bestaande en bekend geplande regelgeving – kunnen 
leveren aan het realiseren van (onder andere) zero-emissie stedelijke logistiek op 
waarde te kunnen schatten. Deze schatting gaat uit van de logistieke organisatie in 
de verschillende stedelijke logistieke sub-segmenten. Dit in tegenstelling tot studies 
waar simpelweg hoog over een aanname wordt gedaan dat een ontkoppelconcept 
tot een x% rittenreductie van alle stedelijke logistiek zou kunnen leiden, zonder 
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hierbij aan te geven welke randvoorwaarden hiervoor noodzakelijk zijn, of welke 
ritten er dan niet meer plaatsvinden (zie bijv. de Bok et al., 2021). Veelal ligt de x  
in deze studies hoog, en wordt er in de praktijk veel minder gerealiseerd (of worden 
er concepten gestart, waarbij er uiteindelijk geen of weinig klanten zijn, zie ook 
hoofdstuk 2 en 3). Een aanname voor de gemiddelde beladingsgraad ligt hier vaak 
aan ten grondslag, maar er wordt niet gekeken naar het verschil tussen dienst-
gerelateerde ritten, tijdsrestricties (bij ontvanger of door regelgeving), of andere 
randvoorwaarden die bepalend zijn voor de geplande stedelijke logistieke ritten. 
Juist een enigszins realistische potentie schatting – waarvoor we in dit hoofdstuk 
een eerste aanzet doen – kan bijdragen aan zowel het maken van gericht beleid op 
ontkoppelconcepten, en ook aan een reëlere business case inschatting voor 
ondernemers die deze concepten ontwikkelen.  

Veel studies laten zien dat voertuigen qua beladingsgraad in aanmerking komen 
voor een ontkoppeling, maar dat de vraag en de propositie ontbreken. Onderstaand 
wordt er op basis van diverse studies20 een inschatting gegeven welk aandeel van 
de inkomende ritten gereduceerd kan worden door een ontkoppeling. In deze 
inschatting zijn de gemiddeldes gebaseerd op de aantallen in de verschillende 
studies. De inschattingen kunnen niet worden gevalideerd en het betreft dan ook 
een ‘what-if’ analyse. De algemene reductie is evenredig verdeeld over de 
ontkoppelconcepten die in aanmerking komen voor het desbetreffende segment 
(regionaal, samenwerking en hub). Indien er ontkoppeling binnen steden mogelijk 
is, is deze veelal kleiner ingeschat. Voor sommige segmenten is meer informatie 
beschikbaar dan voor andere. Ook zijn niet alle segmenten evenredig bestudeerd 
binnen CILOLAB omdat sommige segmenten niet worden vertegenwoordigd (met 
name horeca, facilitair en bouw; zie ook Topsector Logistiek, 2020c, 2020g, 2020d, 
2020e).  

Het doel van deze paragraaf is om te laten zien hoe omvangrijk het potentieel van 
inkomende ritten voor de ontkoppelconcepten kan zijn. Dit wordt in 4.4 met een 
rekenvoorbeeld geïllustreerd. Tabel 5 geeft de potentieschatting per segment per 
concept voor bestelwagens. De vertaling van het aantal inkomende ritten (van 
zowel bestel- als vrachtwagens) bij een ontkoppelconcept naar het aantal ritten dat 
vervolgens de stad ingaat is om twee redenen niet gemaakt. Allereerst zijn er geen 
tot zeer beperkte data over de beladingsgraad van voertuigen waardoor deze 
vertaling niet te maken is. Ten tweede is de aanname dat indien een voertuig 
gebruik maakt van een ontkoppelconcept, daar vanuit financieel of operationeel 
oogpunt een reden voor is. In veel gevallen is dit een lage beladingsgraad. Er is 
dus geen sprake van een volle vrachtwagen die bijvoorbeeld door vijf (elektrische) 
bestelwagens of een nog groter aantal cargobikes wordt vervangen.  

 
20 De zeven Outlooks Stadslogistiek (2020) en Decamod (Topsector Logistiek, 2020a, 2020b).  
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Tabel 5: Potentieschatting voor inkomende bestelwagenritten per segment voor de verschillende     

  ontkoppelconcepten 

S
u

b
-s

eg
m

en
t 

 

R
ed

u
ct

ie
 

G
es

lo
te

n
 

S
am

en
w

er
ki

n
g

 

H
u

b
 

M
ic

ro
h

u
b

 

A
fh

aa
lp

u
n

t 

Vers Retail -10%   -5% -5%     

Vers Horeca en 

specialisten 

-10%   -5% -5%     

Vers Thuisleveringen 0%           

Stukgoederen Retail -20% -6% -6% -6% -1% -1% 

Stukgoederen 

Specialisten 

-20% -6% -6% -6% -1% -1% 

Stukgoederen Twee-

mans 

-3%   -3%       

Afval Consumenten 0%           

Afval Bedrijven 0%           

Express en pakket -20%     -12% -4% -4% 

Facilitair Onderhoud en 

service 

-10%   -9%   -1%   

Facilitair Bevoorrading -20%   -14% -6%     

Bouw Openbare ruimte 0%           

Bouw Ruwbouw 0%           

Bouw Afbouw -15%   -9% -5% -2%   

Bouw Personeel -15%   -9% -5% -2%   

 

Tabel 6 geeft de potentieschatting voor vrachtwagenritten in de verschillende 
segmenten. Deze reductie is enkel van toepassing op ritten die volgens structuur 3 
georganiseerd worden. Dit betreft dus geen volle vrachtwagens met één of een 
beperkt aantal stops (structuren 1 en 2). Het aandeel van een ontkoppelpunt is om 
eerder genoemde redenen niet toegevoegd.  
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Tabel 6: Potentieschatting voor inkomende vrachtwagenritten per segment voor de verschillende 
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Vers Retail 0%           

Vers Horeca en 

specialisten 

-10%   -5% -5%     

Vers Thuisleveringen 0%           

Stukgoederen Retail -5%   -5%       

Stukgoederen Specialisten -15% -5% -5% -5%     

Stukgoederen Twee-mans -3% -1% -1% -1%     

Afval Consumenten 0%           

Afval Bedrijven -2%   -2%       

Express en pakket -20% -12%     -4% -4% 

Facilitair Onderhoud en 

service 

-2%     -2%     

Facilitair Bevoorrading -20%   -6% -14%     

Bouw Openbare ruimte -5%     -5%     

Bouw Ruwbouw -5%     -5%     

Bouw Afbouw -25%     -25%     

Bouw Personeel -15%     -15%     

 

4.4 Rekenvoorbeeld  

Ter illustratie wordt in deze paragraaf een rekenvoorbeeld gegeven van de 
inkomende ritten in een stad die via een ontkoppelconcept georganiseerd kunnen 
worden. Voor dit rekenvoorbeeld wordt Utrecht als illustratieve casus gebruikt. In 
Topsector Logistiek (2020b) is een inschatting gemaakt van het aantal inkomende 
voertuigen (bestel- en vrachtwagens) indien er in Utrecht een grote zero emissie 
zone wordt ingevoerd (zie blauwe gebied in Figuur 6).21 
 

 
21 De voorgenomen zero emissie zone in Utrecht betreft het oranje gebied. In de studie Topsector 
Logistiek (2020b) is de omvang van de logistiek voor beide gebieden ingeschat.  



 35 / 45

 

 

 

Figuur 6. Weergave van een grote zero emissie zone (blauw) in Utrecht 

 (Topsector Logistiek, 2020b) 

De inschatting is dat er in 202522 in het blauwe gebied op dagelijkse basis 43.000 
bestelwagenritten en bijna 5.300 vrachtwagenritten binnenkomen (zie tabel 8 in 
Topsector Logistiek, 2020b). Deze zijn over de verschillende segmenten verdeeld 
(tevens op basis van de studie). Dit is voor bestel- en vrachtwagens weergegeven 
in Tabel 7.  

Tabel 7. Inschatting van het aantal inkomende bestel- en vrachtwagenritten per segment per 
 structuur per dag  

Structuur 1 2 3 4 

  Vracht Vracht Vracht Bestel Bestel 

Vers Retail 809    69   

Vers Horeca en specialisten  108  324  3.872   

Vers Thuisleveringen   3  457   

Stukgoederen Retail 612  612  
 

1.511   

Stukgoederen Specialisten  177  531   4,890   

Stukgoederen Twee-mans      86  69   

Afval Consumenten  143      69   

Afval Bedrijven  72 72 69  

Express en pakket  
 

34  2.514   

Facilitair/service Onderhoud en service 121  121  121      16.224  

Facilitair/service Bevoorrading                 311  311  7.233   

Openbare ruimte / infrastructuur / 

bouwrijp maken 

109      

Ruwbouw 332      

Afbouw 88  88 88 3.815   

Personeel    2.270   

Totaal 2.071 1.632 1.569 26.839 16.224 

 
22 In dit project is er een inschatting van de omvang van de logistiek gemaakt in het jaar dat de zero 
emissie zone wordt ingevoerd.  
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Het reductiepotentieel zoals weergegeven in paragraaf 4.3 is hier vervolgens op 
toegepast. Dit leidt tot een potentieel per segment per concept (zie Tabel 8 en 
Tabel 9). In totaal is de inschatting dat meer dan 6.000 bestelwagenritten per dag 
(14% van het totaal) en iets meer dan 200 vrachtwagenritten per dag (4% van het 
totaal) via een ontkoppelconcept georganiseerd kunnen worden. Het aandeel is 
relatief laag voor vrachtwagens omdat de concepten enkel van toepassing zijn op 
ritten die volgens structuur 3 zijn georganiseerd. Vanuit het perspectief van de 
uitbater van het ontkoppelconcept, staat één rit gelijk aan één potentiële 
(betalende) klant (ook al kan één transportbedrijf met meerdere voertuigen 
gebruikmaken van een ontkoppelconcept).    

Tabel 8: Potentieel in bestelwagenritten per dag per ontkoppelconcept in het rekenvoorbeeld 
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Vers Retail 7 3  3   

Vers Horeca en specialisten 387 194  194   

Stukgoederen Retail 302 91 91 91 15 15 

Stukgoederen Specialisten 987 293 293 293 49 49 

Stukgoederen Twee-mans 2   2   

Express en pakket 503 302   101 101 

Facilitair Onderhoud en 

service 

1.622   1.460 162  

Facilitair Bevoorrading 1.447 434  1.013   

Bouw Afbouw 572 172  343 57  

Bouw Personeel 340   204 34  

Totaal 6.161 1.591 384 3.604 418 165 

Tabel 9: Potentieel in vrachtwagenritten per ontkoppelconcept in het rekenvoorbeeld 
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Vers Horeca en specialisten 32  16 16   

Stukgoederen Specialisten 80 26 26 26   

Stukgoederen Twee-mans 3 1 1 1   

Afval Bedrijven 1  1    

Express en pakket 7 4   1 1 

Facilitair Onderhoud en 

service 

2   2   

Facilitair Bevoorrading 62  19 44   

Bouw Afbouw 22   22   

Totaal 209 31 63 111 1 1 
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Dit rekenvoorbeeld laat drie zaken zien, zeker wanneer dit onderbouwd kan worden 
met inschattingen die op meer (kwalitatieve en kwantitatieve) data zijn gebaseerd. 
Ten eerste in welke segmenten het marktpotentieel voor potentiële aanbieders van 
concepten zit en dat dit voor bestelwagens waarschijnlijk hoger ligt dan voor ritten 
met vrachtwagens. Ten tweede kan er op basis van een dergelijke exercitie een 
inschatting worden gemaakt van de ruimte die (per stad) nodig zal zijn voor 
ontkoppeling. Tot slot, kan dit ook meer inzicht geven bedrijven die niet hoeven te 
investeren in elektrische voertuigen (omdat een ontkoppelconcept een alternatief 
biedt).   
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5 Discussie: hoe nu verder? 

De verschillende ontwikkelingen in en rond steden die de stedelijke logistiek 
beïnvloeden vragen om een andere benadering van de manier waarop een deel 
van onze goederen en diensten naar en in de stad getransporteerd worden.  
De ontwikkelingen komen erop neer dat er potentieel is voor een stedelijke 
logistieke markt om logistieke stromen te ontkoppelen. In de kern bestaat deze 
markt uit diverse ontkoppelconcepten die voor verschillende dienstverleners een 
‘oplossing’ kunnen bieden om het serviceniveau te behouden en mogelijkerwijs met 
minder middelen (omzet, personeel, voertuigen) hun klant te bedienen. Dit wordt 
steeds urgenter omdat externe factoren eraan bijdragen dat verandering vanuit 
beide perspectieven (de dienstverlener en de stad/gebied) vereist is; o.a. ruimte 
schaarste, veranderende consumenteisen, veranderingen in de weginfrastructuur in 
steden en de invoering van ZE zones. Vanuit systeemperspectief zijn er potentiële 
voordelen aan ontkoppelconcepten (minder uitstoot, minder overlast, meer 
veiligheid, etc.), maar voor individuele bedrijven zijn de voordelen (nog) te gering. 
Dit wordt veroorzaakt door een samenspel van factoren die maakt dat er 
momenteel een beperkte markt voor concepten is (zie ook 3.2): er is een beperkte 
noodzaak voor bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het transport van goederen 
en diensten in steden om dit anders te organiseren; dit wordt versterkt doordat 
verandering ook uit verladers en ontvangers moet komen omdat logistiek 
uiteindelijk een latente vraag is; en de overheid (nationaal, provinciaal en 
gemeentelijk) heeft op diverse manieren een belangrijke rol in het stimuleren van 
een propositie door een combinatie van stimulerend beleid (bijv. ruimte voor 
logistiek) en beperkende maatregelen waardoor inefficiënt transport binnen steden 
minder aantrekkelijk wordt. Tegelijkertijd is het belangrijk om te benoemen dat het 
potentieel van de ritten dat via diverse ontkoppelconcepten kan (binnen de huidige 
en geplande regelgeving) ook niet overschat moet worden omdat, zoals in 
hoofdstuk 4 geschetst, er tal van stromen zijn die met een hoge beladingsgraad de 
stad in komen. 
 
De invoering van ZE zones (en de daarmee gepaard gaande – publieke en private 
– kosten, denk aan kosten voor elektrificatie van de vloot, maar ook verzwaring van 
het elektriciteitsnetwerk voor laadinfrastructuur) en verhoogde druk op de ruimte en 
leefbaarheid in onze steden zorgen echter voor een momentum om de logistiek 
anders te organiseren. Dit zorgt in het bijzonder voor hernieuwde aandacht voor 
ontkoppeling, waaronder hubs aan de randen van steden. Hubs blijven voor een 
deel van de stromen een hoog potentieel hebben om het aantal 
voertuigbewegingen in verschillende segmenten te verminderen. Sterker nog, dit  
is inzetbaar voor alle segmenten. Het is echter te kort door de bocht om te 
veronderstellen dat het volume vanzelf naar hubs toekomt. Het is zaak dat er een 
propositie ontwikkeld wordt die zich – vanuit het logistieke systeem – aanpast aan 
de wensen van de klant. In dit laatste hoofdstuk gaan we naar aanleiding van de 
bevindingen in op wat er zou kunnen en moeten gebeuren om de markt voor 
stedelijke logistieke concepten te ontwikkelen. Dit koppelen we aan drie aspecten: 
de vraag naar stadslogistieke diensten, ofwel de commerciële voorwaarden; het 
aanbod van stadslogistieke diensten; en de stedelijke condities, in het bijzonder de 
rol van de overheid. Tot slot worden er enkele aanbevelingen voor verder 
onderzoek gegeven.  
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Deze discussie is gebaseerd op de verzamelde data binnen CILOLAB (waarin niet 
alle segmenten en concepten evenredig zijn vertegenwoordigd), literatuur en de 
implicaties die hier uit voortkomen.   
 
Vraag: potentiële klanten  
De vraag naar ontkoppelconcepten richt zich op de commerciële condities die deze 
vraag creëren. Dit heeft betrekking op drie typen klanten: verladers (verkopers van 
goederen/diensten en in sommige gevallen tevens de transporteurs), vervoerders 
(de transporteur of dienstverlener die effectief rondrijdt) en de ontvangers 
(bedrijven, consumenten en instellingen in de stad). Wat een klant is moet dus 
breder benaderd worden en hier moet de propositie op worden aangepast. Het gaat 
hier niet enkel om transporteurs die hun lading kunnen afzetten bij een hub en 
hiermee tijd besparen (het aloude adagium rond hubs), maar ook om leveranciers, 
diverse typen ontvangers en andere dienstverleners (bijv. P+R locaties voor 
bouwpersoneel). Dit neemt echter niet weg dat de propositie duidelijk moet maken 
dat transporteurs potentieel ontzorgd kunnen worden omdat het tijd én kosten 
bespaard indien binnenstedelijk transport wordt uitbesteed. De kosten hiervan 
worden immers hoger doordat in de toekomst een investering in emissieloos 
transport nodig is. Bewustwording is een belangrijk aspect. Dit gaat in het bijzonder 
om het besef dat er alternatieven voor de huidige manier van werken beschikbaar 
zijn. Hoewel het uitbesteden van de last mile mogelijk geld kost, staat hier 
tegenover dat leveringen in binnensteden steeds meer tijd kosten (door o.a. 
congestie). Hetzelfde geldt voor het investeren in nieuwe emissieloze voertuigen en 
laadinfrastructuur. Daarnaast kunnen ontkoppelconcepten potentieel ontzorgen 
door ook andere diensten over te nemen.  
 
Enkele voorbeelden voor de diverse segmenten waarin klanten van een concept 
ontzorgd kunnen worden: 

 een lokale ondernemer die geen investering in een eigen voertuig hoeft te 
doen maar leveringen aan zijn eigen zaak en van daaruit aan klanten op 
afroep kan laten uitvoeren; 

 na-leveringen in de bouwlogistiek zodat personeel werk niet hoeft te 
onderbreken om naar een groothandel te gaan; 

 transporteurs moeten op gebiedsniveau kijken welke transportmodi 
toegelaten en ingezet kunnen worden. Een woonwijk is bijvoorbeeld niet 
toegerust op leveringen met een trekker-oplegger, wat bovendien voor de 
chauffeur ook extra tijd en stress oplevert.    

 voorraadbeheer door hubs voor lokale retailers wat kostbare ruimte in de 
stad bespaart; 

 pakketten gebundeld in een locker of afhaalpunt leveren; 
 gebiedsgericht inzamelen van afval waardoor er minder overlast is door 

inzamelaars met zware voertuigen en de winkel- en leefomgeving voor 
lokale ondernemers verbetert; 

 een lokale micro- of buurthub waar geleverd kan worden als een retailer of 
horecazaak gesloten is. 

 
Potentiële klanten hebben een belangrijke rol in het veranderen van de huidige 
manier waarop goederen en diensten steden inkomen. Zo kunnen grote ontvangers 
sturen op andere logistiek door eisen te stellen in aanbestedingen (momenteel is er 
geen vaste juridische afspraak waarbij je je producten naar een hub kunt 
vervoeren). Hierbij geldt wel dat ook aan de ontvangende kant niet enkel de 
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indicator ‘prijs’ mag gelden. De discussie moet ook gevoerd worden over wat de 
wens tot verduurzaming van een organisatie, waaronder logistiek, mag kosten. In 
dit kader moet er verbinding worden gezocht met andere doelstellingen van een 
organisatie, zoals zero waste, duurzaamheid en circulariteit. Een regisseur op 
gebieds- / of instellingsniveau is niet enkel relevant voor facilitaire logistiek, maar 
heeft ook betrekking op bouwlocaties en gebiedsniveau waar veel retail en horeca 
is (bijv. een Bedrijf Investeringszone; BIZ).  
 
Aanbod: aanbieders van ontkoppelconcepten 
Grofweg zijn er twee typen bedrijven die ontkoppelconcepten aanbieden. Enerzijds 
zijn er partijen die reeds als reguliere transporteur actief zijn en hun bedrijfsvoering 
uit kunnen breiden met een specialisatie (extra logistieke segmenten) en/of het 
opnemen van extra volume. Om een propositie te ontwikkelen voor stadslogistieke 
diensten is het van belang dat er in de keten (met andere transporteurs maar ook 
met verladers en ontvangers) afspraken worden gemaakt over kosten, 
aansprakelijkheid en het delen van informatie. Hoewel beperkt bestudeerd binnen 
CILOLAB, zijn veel leveranciers al actief in de nabijheid van steden (bijv. horeca-
groothandels). Zij kunnen potentieel meer volume – en dus omzet – aantrekken 
omdat ze al gespecialiseerd zijn in het leveren op de last mile. Netwerken moeten 
hiervoor opengesteld worden. Anderzijds zijn er bedrijven zich expliciet op de last 
mile richten. Voor dergelijke partijen is het belangrijk dat ook deze partijen onderling 
samenwerken in een netwerk dat landelijk dekkend is en niet enkel op één stad 
gericht is. Samenwerking tussen aanbieders van ontkoppelconcepten laat 
specialisatie toe waardoor meerdere segmenten en klantgroepen kunnen worden 
bediend. Hierdoor kunnen partijen in hetzelfde gebied elkaar versterken in plaats 
van beconcurreren. Klanten kunnen onderling uitgewisseld worden; bijv. een hub 
die zich specialiseert in levering van kritieke goederen (bijv. medicijnen) en een hub 
die zich richt op voorraadbeheer en levering op afroep aan retailers. Het 
serviceniveau moet zo min mogelijk afwijken van de ‘oude’ dienstverlening en daar 
bovenop de klant ontzorgen. Dit laatste betekent dat er breder gekeken moet 
worden dan het leveren van goederen door extra diensten aan te bieden; bijv. 
voorraadbeheer of het ophalen van zendingen bij winkels. Hiervoor is het van 
belang in te spelen op bredere commerciële trends zoals omni-channel waarbij 
traditionele supply chains vervagen. In dit kader kan er breed gekeken worden naar 
verschillende proposities: voor transporteurs, leveranciers én ontvangers. Partijen 
die ontkoppelconcepten in steden beheren (bijv. microhubs) kunnen de propositie 
vergroten door deze locaties multifunctioneel in te richten (bijv. deelmobiliteit, 
afhaalpunt).  
 
Stedelijke condities: de rol van de overheid  
De stedelijke condities bepalen in belangrijke mate of er vraag naar 
ontkoppelconcepten wordt gecreëerd. Dit heeft allereerst betrekking op wet- en 
regelgeving. Zo is de invoering van de ZE zones vanuit de nationale overheid 
bepaald en gedelegeerd naar lokale overheden. Bij deze laatste groep zien we een 
groot verschil in het beleid, en vooral de capaciteit, voor deze maatregel en logistiek 
in het algemeen. Terwijl enkele gemeenten zich beperken tot het voldoen aan de 
eisen die worden opgelegd (zoals het bepalen van een zone en aanbesteden van 
camera’s voor handhaving), zijn er andere gemeenten die deze maatregel willen 
aangrijpen om niet enkel schoner, maar ook minder transport te faciliteren.  
Duidelijkheid omtrent regelgeving moet in een vroeg stadium geschapen worden 
zodat partijen weten waar ze aan toe zijn en hier beslissingen op kunnen baseren. 
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Een belangrijke component betreft het creëren van bewustwording omtrent 
aankomende regelgeving, toekomstige (gebieds)ontwikkelingen die de huidige 
manier van transporteren lastiger maken alsook bewustwording dat alternatieven 
voorhanden zijn. Dit geldt in het bijzonder voor ZZP’ers met bestelwagens in 
verschillende segmenten. Hier ligt een groot potentieel voor een reductie in het 
aantal voertuigbewegingen.  
 
Ten tweede hebben de stedelijke condities betrekking op de beschikbare fysieke 
ruimte. Deze wordt steeds schaarser. Logistiek en ontkoppeling is bij uitstek een 
ruimtevraag en hierin schuilt een paradox; om de ruimtelijke voetafdruk van 
voertuigen in stedelijk gebied te verminderen, moeten logistieke faciliteiten bewust 
worden geïntegreerd in de ruimte rond steden. In dit kader is het van belang om 
logistiek een onderdeel van de omgevingsvisie te maken en kritischer te kijken naar 
lange doorlooptijden van vergunningen en bestemmingsplannen. Dit geldt niet 
enkel voor nieuw te ontwikkelen locaties maar ook voor bestaande distributiecentra. 
Hier gaat het vooral om uitbreiding om capaciteit te vergroten en elektrificatie van 
het wagenpark op dergelijke locaties. Tegelijkertijd is het ook van belang om kritisch 
te kijken naar de eisen die er gesteld kunnen worden aan verschillende soorten 
logistieke faciliteiten in steden. Daarnaast is de impact op de directe omgeving een 
aandachtspunt; vanuit systeemperspectief is een ontkoppelconcept mogelijk 
gewenst, maar in de directe omgeving kan dit tot overlast leiden door aan- en 
afrijdende voertuigen. Een ander punt is dat afhaalpunten, lockers en microhubs 
potentieel kunnen bijdragen aan een vermindering van voertuigkilometers. Indien 
deze van verschillende aanbieders zijn, moet een wildgroei op wijkniveau worden 
voorkomen. Multifunctioneel gebruik van locaties is ook interessant door hoge 
vastgoedprijzen in steden.  
 
Vervolgonderzoek 
Op basis van de resultaten uit dit onderzoek komen er diverse aanbevelingen voor 
vervolgonderzoek. De belangrijkste overkoepelende vraag is: in welke situatie, 
onder welke omstandigheden en onder welke voorwaarden worden 
ontkoppelconcepten interessant voor (individuele) bedrijven om deze op een schaal 
toe te passen dat de doelstellingen op systeemniveau gerealiseerd worden? Het 
systeemniveau betreft hier de logistiek vanuit het perspectief van de stad, waarbij 
de ontvangers in de stad blijvend bevoorraad kunnen worden, maar waarbij dit met 
een minimale negatieve impact op de leefomgeving gebeurt.  
 
Vervolgonderzoek richt zich daarnaast op een beter zicht op de omvang en de 
effecten van transport, wat helpt om de opgave aan te kaarten.  Een decompositie 
van de verschillende vervoersstromen, aan de hand van segmenten en type 
voertuigen is hierbij van belang. Ieder segment vraagt immers om een andere 
benadering omdat er ook andere stakeholders bij betrokken zijn die de propositie 
kan bepalen. Een uitdaging hierin zit er in dat veel ‘logistieke’ ritten in de praktijk 
eerder personenvervoer zijn. Dit geldt voor de bouw- en servicesector. Hier moet 
verbinding gezocht worden met de maatregelen uit het mobiliteitsdomein. 
Daarnaast is de impact van de ‘on-demand economy, ‘just-in-time’ leveringen en 
dark stores een vraagstuk. Als het om ontkoppelconcepten gaat, moet het verder 
benutten van bestaande distributiecentra rond steden vanuit verschillende 
perspectieven bestudeerd worden: operations management, stakeholder 
samenwerking en collaborative business models. Een onvermijdelijk aspect betreft 
de benodigde ruimte voor logistiek in en rond steden.  
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A Ingevulde Business Model Canvassen 

Business model canvas: Regionale hub – gesloten netwerk 

Belangrijke partners 

Access points en transporteurs 
waarmee samengewerkt wordt. 

Provincie en gemeentes (voor 
o.a. bestemmingsplannen) 

Leveranciers die hun zendingen 
naar klanten in de stad sturen 
(B2B en B2C) 

Kleinere transporteurs en 
onderaannemers voor transport 

 

Kernactiviteiten 

Uitgebreid aanbod aan 
oplossingen voor pakketten- 
en vrachtvervoer en sneller 
internationaal handelsverkeer. 

Snelle leveringen in een dicht 
netwerk 

Groot landelijk dekkend 
netwerk 

Verschillende soorten 
leveringen (groot, klein) 

Waardeproposities 

Het klantgericht afhalen of 
bezorgen van pakketten door 
het weghalen van 
complexiteit. Het leveren van 
pakketjes door eigen 
medewerker staat bovenaan.  

Snelle leveringen en pickups 
(met Track & Trace) op een 
zo efficiënt mogelijke manier.  

Optimalisatie van processen, 
om zo min mogelijk 
voertuigbewegingen te 
maken. Efficiënt organiseren 
van de pakketjes.  

Reductie emissies door de 
inzet van elektrisch vervoer, 
access points en in sommige 
gevallen ook bakfietsen. 
Access points zijn vaak 
kleine buurtwinkels, dichtbij 
de consument.  

Klantrelaties 

Betrouwbaarheid, lage kosten en snelle 
service 

 

Klantsegmenten 

Aandeelhouders 

Aanbieders en ontvangers van 
pakketten. 

Kernmiddelen 

Distributiecentra (vastgoed en 
grond), IT, onderaannemers 
en voertuigen 

Kanalen 

Kostenstructuur 

Alle kosten die komen kijken bij pakketbezorging en vrachtvervoer, zoals 

afschrijvingskosten van voertuigen, chauffeurskosten, kleding van chauffeurs, 

onderhoudskosten, huisvestingskosten voor kantoren en distributiecentra, IT 

platform. 

Inkomstenstromen 

Inkomsten uit pakketbezorging. 
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Business model canvas: Regionaal – samenwerkingsverband 

Belangrijke partners 

De andere partners (logistieke 
dienstverleners) in het 
samenwerkingsverband. 

Kernactiviteiten 

Het rechtstreeks of via een 
centrale overslaglocatie 
uitwisselen van zendingen 
(stukgoederen, pallets en alles 
wat in dozen vervoerd kan 
worden) met andere partners 
in het netwerk. 

Het verzorgen van de 
distributie van uitgewisselde 
en eigen zendingen naar 
klanten in het 
verzorgingsgebied van het 
eigen regionale depot. 

Waardeproposities 

Snel en efficiënt vervoeren 
van zendingen over een 
groot verzorgingsgebied. 

Door slim samen te werken 
wordt bijgedragen aan een 
reductie van kilometers en 
emissies: er wordt zo veel 
mogelijk vervoerd in zo min 
mogelijk kilometers. 

De logistieke dienstverleners 
in het netwerk zijn vanwege 
de regionale gebondenheid 
specialist in hun 
verzorgingsgebied en 
kunnen daarmee maatwerk 
en persoonlijke aandacht 
leveren. 

Klantrelaties 

Betrouwbaarheid en snelle service 

Schoon transport bieden 

 

Klantsegmenten 

De ontvangers van de zendingen 
door snelle leveringen in een 
omvangrijk verzorgingsgebied. 

De andere partners in het 
samenwerkingsverband. Vanwege 
het uitwisselen en bundeling van 
zendingen kunnen de partners hun 
transporten efficiënt uitvoeren met 
volle voertuigen en een hoge drop-
dichtheid. Bovendien hoeven de 
partners zich alleen te richten op 
distributie in de eigen regio. 

Voor gemeenten doordat de ‘last 
mile’ schoon en gebundeld wordt 
uitgevoerd door een 
lokale/regionale specialist. 

Kernmiddelen 

Distributiecentra, voertuigen, 
personeel en IT-platform. 

Kanalen 

Gezamenlijk IT-platform 

Kostenstructuur 

Locatieruimte, voertuigen, personeel, opleidingen, IT-systeem 

Inkomstenstromen 

Klanten betalen een tarief voor een zending. 
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Business model canvas: Hub aan de rand van de stad  

Belangrijke partners 

Leveranciers/vervoerders die de 
producten/zendingen leveren of 
laten ophalen voor ontvangers in 
het gebied 

Lokale ondernemers die de ‘last 
mile’ in de stad uitbesteden of 
producten op laten halen (‘first 
mile’)  

Transporteurs die de ‘last mile’ 
in de stad uitbesteden 

Partijen die het belangrijk vinden 
om te betalen voor 
duurzaamheid en efficiëntie, ook 
wel groene stadsdistributie.  

(Cross-dock)partners en/of last 
mile specialisten (o.a. in een 
samenwerkingsverband over 
meerdere steden) 

Gemeenten  

Kernactiviteiten 

Groene stadsdistributie, 
opslag/cross-dock in slim 
magazijn, gemeenschappelijk 
gebruik hub met partners. 

Snelle en lokale leveringen én 
pickups via een hub aan de 
rand van de stad.  

Focus op MVO  
duurzaamheid als unique 
selling point. Draagt bij aan 
branding van de klant. 

Reductie van emissies, 
gebundeld transport (minder 
kilometers), minder congestie.  

Landelijk/regionaal dekkend 
netwerk van steden bieden 
door middel van een 
samenwerkingsverband  

Waardeproposities 

Op één plek aan de rand van 
de stad alle zendingen 
brengen, vanwaar via 
diverse modaliteiten en 
cross-dockpartijen de 
goederen de stad in worden 
gebracht.  

Groene en snelle last mile 
leveringen én pickups (met 
Track & Trace en 
ondersteuning IT systeem) 

Consolidatie en zero emissie 
(slim en schoon). Slimmer 
omgaan met ruimte in de 
stad.  

Klantrelaties 

Emissieloos last mile transport voor 
verladers, transporteurs en ontvangers 

Extra diensten zoals voorraadbeheer, 
ophalen van afval 

 

Klantsegmenten 

Ontvangers in de stad (B2B en 
B2C). 

Lokale ondernemers die goederen 
verzenden 

Leveranciers van goederen die zelf 
niet meer de stad in hoeven.  

Samenwerkende transporteurs. 

Voor gemeenten door het vervoer 
zero-emissie en gebundeld uit te 
voeren in een open model met 
partners.  

Kernmiddelen 

Faciliteiten (vastgoed en 
grond), IT, personeel en 
voertuigen 

Kanalen 
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Kostenstructuur 

Locatieruimte en -inrichting, voertuigen, personeel, overhead, IT-infrastructuur 

Inkomstenstromen 

Betalende klanten voor slimme opslag, handling, fulfilment, transport en cross-docking 

Ontheffingen door gemeente (ten opzichte van reguliere transporteurs) 
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Business model canvas: Ontkoppelpunt 

Belangrijke partners 

Transporteurs en leveranciers; 
o.a. retailketens, bouwlogistiek 
en verhuizingen. 

Overheden (nationaal en lokaal) 

 

Kernactiviteiten 

Emissieloos transport op de 
‘last mile’ 

Waardeproposities 

Emissieloos transport op de 
‘last mile’ voor partijen die 
schoon willen transporteren 
of voor wie emissieloos 
transport financieel of 
operationeel niet haalbaar is. 

Oplossing voor stedelijk 
transport indien ZE zones 
hard worden ingevoerd.  

Klantrelaties 

Emissieloos transport  

Klantsegmenten 

Retailketens 

Transporteurs 

Transporteurs en verladers in de 
bouwlogistiek 

(inkopende) instellen en ontvangers 

Kernmiddelen 

Ruimte voor overslag, bijv. bij 
een distributiecentrum 

Elektrische bakwagen of 
trekker  

Laadinfrastructuur 

 

Kanalen 

 

Kostenstructuur 

Distributiecentrum, laadinfrastructuur en laadkosten, elektrische voertuigen 

Inkomstenstromen 

Klanten betalen een tarief voor (last mile) transport. 
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B Externe factoren die markt voor ontkoppelconcepten 
beïnvloeden 

 
Demografisch 

Stedelijke bevolking groeit de komende jaren. Tot 2035 komen er 

naar verwachting 1 miljoen inwoners bij, waarvan driekwart in 

grote en middelgrote steden (zie CBS). Hiermee neemt ook de 

vraag naar goederen en diensten toe.  

De bevolking vergrijst en blijft langer thuis wonen wat voor meer 

fijnmazige logistiek zorgt (TNO, 2020). 

Groeiende steden zorgen voor meer nieuwbouw en 

verbouwingen (en dus bouwlogistiek). 

Vergrijzende bevolking welke gepaard met 

sociaalmaatschappelijke en technologische ontwikkelingen zorgt 

voor andere werkgelegenheid, in de transportsector ontstaat er 

naar verwachting een personeelstekort.  

 
Economisch 

Toename van thuiswerken zorgt voor meer goederen die 

thuisbezorgd worden. 

Toenemende drukte in steden zorgt voor minder ruimte en meer 

congestie. 

Beschikbaarheid en kosten elektrische voertuigen zijn onzeker. 

Kleinere (winkel)voorraden en meer ‘just-in-time’ leveringen. 

Veranderd bevoorradingsprofiel door andere werkvormen. 

Beschikbaarheid en kosten voor (snel)laadinfrastructuur. 

 
Sociaal-cultureel 

Autobezit neemt af en hiermee neemt de vraag naar potentieel 

thuisbezorgingen toe. 

Veranderend aankoopgedrag wat voor ander transport zorgt. Dit 

wordt veroorzaakt door webshops en omni-channel. 

Toenemende maatschappelijke druk om vervuiling en overlast 

van bezorgingen te verminderen. 

Toenemend bewustzijn van de gevolgen van bestelgedrag wat 

tot meer bezorgingen aan afhaalpunten kan leiden. 

Maatschappelijke druk dat logistiek overlast, kan voor een 

momentum zorgen om het anders te organiseren. ZE zones 

kunnen hierin potentiële gamechangers zijn.  

 
Technologisch	

Operationele en technologische haalbaarheid emissieloze 

voertuigen. 

Beschikbaarheid elektrische voertuigen als OEM-product. 

Technologische ontwikkelingen door webshops en 

pakketvervoerders zoals slimme deurbellen en autonome 

voertuigen. 

Ontwikkeling van (snel)laadinfrastructuur. 

Gebrek aan (dynamische) data met uitwisseling tussen 

gemeenten en vervoerders. 

Verschillende inkoopbestelsystemen stimuleren bundeling bij 

transporteurs/leveranciers in beperkte mate. 

Druk op de leefbaarheid van steden, wat onder andere leidt tot 

meer autoluwe steden. 

Maatregelen als gevolg van klimaatverandering, waaronder ZE 

zones. 



Appendix B | 2/2 

 
 

 

   

 
Ecologisch	

Overige klimaatadapatieve maatregelen zoals meer vergroening, 

meer ruimte voor fietser en voetganger. 

 
Politiek-juridisch	

Invoering van ZE zones en de hardheid van de ZE-eis, voor 

bestel- en vrachtwagens afzonderlijk. 

Impact op het elektriciteitsnetwerk op en rond bedrijventerrein en 

potentiële ontkoppellocaties, welke wordt versterkt door de 

algehele energietransitie. 

Aanwezigheid van voldoende publieke snellaadinfrastructuur in, 

rondom en tussen steden (zie ook Kin et al., 2021), ook waar niet 

direct een business case is. 

Minder beschikbare ruimte voor logistiek en ontkoppeling in (bijv. 

pakketkluizen) en rondom steden (bijv. sorteercentra met 

laadinfrastructuur). 

Gericht beleid rond ZZP’ers is vereist omdat deze zich vaak 

minder bewust zijn van aankomende regelgeving en de 

implicaties. 

Veranderingen aan weginfrastructuur als gevolg van transities in 

steden; o.a. meer ruimte voor fietsers, meer autoluwe gebieden, 

30km zones in steden. 

Beperkte stimulerende maatregelen van gemeenten om schoon 

en efficiënt transport te belonen. 

Doorlooptijd van vergunningen en bestemmingsplannen als 

bottleneck. 

Transparantie, visie en regie vanuit lokale en regionale 

overheden is nodig om de transitie te realiseren. 

Lokale en regionale overheden kunnen duurzaamheid stimuleren 

door het mee te nemen in aanbestedingen. 

Door het gericht verstrekken van subsidies door overheden kan 

de transitie worden gestimuleerd.  

Beleid meer richten op logistieke efficiëntieverbetering vanuit de 

stad en niet alleen zero-emissie. 
 

 
 
 
 


