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Inleiding

Servicemonteur slim en schoon in de stad

• Voorstellen

• Project Gas op Elektrisch

• Kansen en uitdagingen naar Zero 

Emissie stadslogistiek

Drie belangrijke aspecten

• Logistiek

• Uitdagingen voor medewerkers

• Oplaadstrategie

Gerard Douplein, 
Amsterdam 
1960-2020
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Heijmans-Brinck

Servicemonteur slim en schoon in de stad

• Steeds stringentere regels voor binnensteden

• Ontwikkeling naar Zero Emissie Zones in 2025

• Oplossing elektrische bussen?

• Kostendekkend project realiseren

• Parkeerproblematiek & kosten

• Transitie  - personele vlak voor monteurs



Heijmans - Brinck
Huidige werkgebied & toekomst
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• Heijmans Infra

• 2014 – Brinck

• Plaatsen warmtemeters, slimme 

elektriciteitsmeters, gasmeters en 

watermeters

Heijmans Brinck

Omzet 2018 EUR 1,6 miljard EUR 15 miljoen

Aantal medewerkers 4483 120

Aantal vestigingen 25 (Hoofdkantoor in Rosmalen) 1 (Zeewolde) 

Omvang wagenpark 

3.500 voertuigen waarvan 1.000 

bestelauto’s 100

• Uitdaging in steden

• Duurzame ontwikkeling naar 2025

• Zero Emissie zones



Gas op Elektrisch project
• Samenwerking tussen ca. 20 bedrijven

• Case partners - probleemhouders

• Twee aanbiedingen

• Vervangen van de bestelbus

• Mix van voertuigen en hubs

• Aanbieders – probleemoplossers

• Leasemaatschappijen, aanbieders laadmogelijkheden, vrachtfietsen  

• Studententeams

• Inzet oplossingen

• Opbouw pilots Hogeschool & case partners

• Uitwerking in publicatie
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Twee oplossingen 1/2
1) Vervangen van de bestelbus voor elektrische of hybride oplossing

2) Mix van voertuigen & hubs

1) Vervangen van bestelbus voor 

elektrisch of hybride oplossing:

• Rekenmodel

• Actuele ritdata van Heijmans-Brinck

• Huidige besparingen en/of kosten; actieradius, thuis en tussendoor laden

• Lange termijn investering bij keuze elektrische bestelbus

Servicemonteur slim en schoon in de stad 6

Nissan e-NV200



Oplossing: vervangen bestelbus

• Gesprekken met medewerkers

• Inzicht in beleving & verwachtingen

• Ervaringen achteraf

• Belangrijkste conclusies & resultaten

• Kijk en analyseer je ritprofielen & structuur; welke ritten komen in 

aanmerking voor elektrisch rijden? 

• Zorg voor laadmogelijkheid bij medewerker en bij klant

• Betrek medewerkers door middel van sessies en informatie

• Scenario’s 40% van de ritten elektrisch bij realistische actieradius

. 
Servicemonteur slim en schoon in de stad 7

Nissan e-NV200



8

Oplossing: mix voertuigen & hubs

Servicemonteur slim en schoon de stad in

2) Mix van voertuigen & hubs

• VU onderzoek – juiste modaliteit

• Pilot in de Pijp, Amsterdam



VU onderzoek - juiste modaliteit
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Locatie Hemweg Centrale De Pijp Vijzelstraat Spaklerweg

% Fiets 50% 54,4% 55,4% 45,6%

% Auto 50% 45,6% 44,6% 54,4%

% Fiets bijladen 1.5% 4% 4% 3%

• Modaliteit; Fiets of auto
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Pilot de Pijp Amsterdam

Titel presentatie
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Pilot de Pijp Amsterdam

Titel presentatie

Laadstrategie vrachtfietsen:

• Slimme keuze hub → actieradius geen issue

• Dagelijks accu’s laden op locatie Liander

Keuzes

• Samenwerking in keten met Liander

• Pilot gestart in mei 2020

• Minimaal 6 maanden ingezet

• Flexibiliteit in inzet fietsen ; afschaal –

en opschaal per maand

• Kosten vrachtfiets vergeleken met 

parkeerkosten bus in de Pijp



Slot – Wat hebben we laten zien?
Heijmans-Brinck

• Uitdaging Heijmans-Brinck met ZE zones

• Uitvoering aan duurzame ontwikkeling

Elektrische of hybride bestelbus

• Middels rekenmodel goede analyses te maken

• Goede voorbereiding & communicatie naar medewerkers

• Er zijn scenario’s waarbij ruim 40% van de ritten is elektrisch uit te voeren. 

Met realistische actieradius en laadstrategie.

• Denk na over laadstrategie; laden thuis & locatie
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Slot – Wat hebben we laten zien?

Vrachtfiets & Hubs

• Modaliteitskeuze & analyse door model; Tot 55% van de dagen is met de 

fiets uit te voeren.

• Gevolgen voor logistieke aanlevering. Materiaal & materieel

• Maak goede keuze voor hublocatie. Samen met opdrachtgever en/of 

gemeente.

• Laadstrategie → opladen accu’s vrachtfietsen
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