
 

HUB Locatie West 

Overslag goederen vanaf water 

 

HUB Stadsdeelkantoor Ortelliuspad 

Voordelen: 

• Voertuigen en machines opladen binnen stadsdeel 

• Door beperkte actieradius blijven voertuigen en ma-

chines dicht bij werkplek, hierdoor worden geen km’s  

verspild. 

• Vanuit het stadsdeelkantoor wordt het dagelijks on-

derhoud geregeld. Hierdoor is overleg heel laagdrem-

pelig. 

Wat moet er geregeld worden: 

• Toestemming van stadsdeel om terrein / en loods te 

gebruiken. 

• Inrichting van terrein met loodsen en kantoor 

• Voorzieningen Elektriciteit: 

• Kleine materieel 

• Voertuigen DO 

• Vrachtwagen 

• Machines 

HUB West-Haven 

Voordelen: 

• Goed bereikbaar vanaf de A10. 

• Vrachtwagen hoeven niet binnen de milieuzone te 

komen. 

• Grote opslagmogelijkheid voor materiaal 

• Eigen kade met laad– en losvoorziening 

Wat moet er geregeld worden: 

• Er zal een overeenkomst gesloten moeten worden 

met partner PK-waterbouw voor het huren van een 

opslagterrein. 

 

HUB Locatie West 

Voordelen: 

• Locatie midden in het stadsdeel waar vanuit de ma-

terialen naar de projecten gebracht kunnen worden 

met de elektrische vrachtauto. 

• De elektrische vrachtwagen wordt binnen het stads-

deel zo efficiënt mogelijk ingezet omdat deze alleen 

kleine afstanden aflegt. 

• Minder transportbewegingen in het stadsdeel 

Wat moet er geregeld worden: 

• Een terrein aan het water, Den Brielstraat (oude op-

slag) 

• Met loswal 

• Vergunning van Waternet (PK-waterbouw!) Ook voor 

het aanleggen van een beunschip tbv aanvoer zand 

• Opslagterrein voor kleine materiaalvoorraad 

 

HUB-locaties Stadsdeel West 

Vrachtwagentransport via Haarlemmerweg 



HUB-locaties West 

Het depot op de Den Brielstraat is aan het water gelegen 

Centraal naar de hoofdwegen in stadsdeel West 

 

Het depot in bezit van de gemeente Amsterdam en er is redelijk veel 
opslagruimte. 

 



Elektrische vrachtwagen 

Kengetallen 100% Elektrische knijperauto 

 

• Gewicht voertuig compleet  16.436 kg 

• Laadvermogen 10.939 kg 

• Actieradius 135 km  

• Kraantijd ca. 5 uur  

 

Voorbeeld dagindeling vrachtwagen 

 

Normale werkdag 8 uur. 

 

Laden van vracht 0,5 uur kraantijd 

Vervoeren van vracht 5 km 

Lossen van vracht 0,5 uur kraantijd 

Vervoeren naar depot 5 km 

 

Totale tijd per vracht 1,5 uur 

Waarvan max 1 uur kraantijd 

  

Een vrachtwagen zal ca. 5 á 6 vrachten per dag uitvoeren, tot maximaal 10. 

Dit geeft een maximum van 100 km, waarmee de vrachtwagen zonder te laden de 

dag vol moet kunnen maken bij werkzaamheden binnen het stadsdeel West. 

Met de kraantijd van 5 uur moet de vrachtwagen in staat zijn een volledig werkdag 

te kunnen draaien.  

 

Er zal binnen het stadsdeel een laadstation voor de vrachtwagen gecreëerd moe-

ten worden. 

• Voorkeur Ortelliuspad 

 


