
De winst van beter organiseren 

Slimme logistieke oplossing 

 

Optimale bouwlogistiek via de BouwHub 
Bouwers rijden jaarlijks 9 miljard kilometers, waarvan 1,2 miljard in binnensteden. De beladingsgraad 

is gemiddeld maar 40%. Dat kan anders, met de BouwHub. De BouwHub van VolkerWessels is een 

plek aan de rand van de stad van waaruit alle bouwlogistieke stromen, van ruwbouw tot en met 

afbouw, worden gecoördineerd en gemonitord. Toeleveranciers leveren er hun vracht af, zonder te 

hoeven wachten. Alle bouwmaterialen worden er gebundeld tot werkpakketten voor de dagelijkse 

productie. Die pakketten gaan efficiënt naar de bouwplaats en komen terecht op de juiste plek. Op 

de BouwHub worden ook producten geprefabriceerd. Bouwplaatsmedewerkers parkeren er hun auto 

en worden met busjes naar de bouwplaats gebracht. Daar kunnen ze direct aan de slag: alles staat al 

klaar. De busjes nemen op de weg terug naar de BouwHub afval van de bouwplaats mee. 

Snelle groei 
Sinds de opening van onze eerste BouwHub in Utrecht in 2015 is het hard gegaan. Het concept is 

samen met ketenpartners verder doorontwikkeld en naast VolkerWessels ondernemingen maken 

ook steeds meer collega-bouwers en verschillende leveranciers gebruik van deze logistieke 

overslaglocaties aan de rand van de stad. Tegenwoordig ook in Amsterdam en Groningen en eind 

2021 naar verwachting ook in Eindhoven en Rotterdam. Wij geloven dat dit concept onmisbaar is om 



in de toekomst te kunnen blijven bouwen in stedelijk gebied. De verdere uitrol en het gebruik van de 

Bouwhubs is dan ook een van de zes duurzaamheidsdoelstellingen voor 2025. 

Schoner, sneller, goedkoper 
Sinds 2016 wordt vanuit de BouwHub in Utrecht Lage Weide een groot aantal projecten in Utrecht 

bediend - van VolkerWessels én van andere bouwers. Samen met TNO is veel onderzoek gedaan naar 

de positieve effecten van de BouwHub. Hier zijn significante besparingen op het gebied van 

duurzaamheid, arbeidsproductiviteit, het aantal vrachtbewegingen, beladingsgraad en wachttijden 

vastgesteld. Voor vier grote projecten rondom Hoog Catharijne is het zo gelukt om het aantal 

vrachtbewegingen met 75 procent terug te dringen ten opzichte van de traditionele situatie. Ook zijn 

materialen, bijvoorbeeld isolatiemateriaal dat bij een project overbleef, ingezet voor andere 

projecten. 

Social return 
Ook in Amsterdam geven wij invulling aan social return door de samenwerking met Level-5. Op de 

BouwHub worden reststromen bouwafval ter plekke verwerkt tot nieuwe producten, die weer 

terecht komen in bijvoorbeeld de stad waar gesloopt wordt. De BouwHub draagt zo bij aan het 

behalen van ambities op het gebied van duurzaamheid en circulariteit. Daarnaast sluit het concept 

van VolkerWessels Bouwmaterieel naadloos aan bij de maatschappelijke ontwikkelingen van dit 

moment maar ook bij de visie van VolkerWessels. 

Samen schoner en slimmer bouwen 
Hoe beter we in de keten met elkaar samenwerken, hoe minder overlast we de binnenstad bezorgen 

en hoe schoner en slimmer we kunnen bouwen. Wij voorzien dan ook dat, in navolging van Utrecht, 

de behoefte aan bouwlogistieke hubs aan de rand van grote steden alleen maar zal gaan toenemen. 

Wij gaan dan ook investeren in de ontwikkeling en realisatie van meer BouwHubs in Nederland. In 

Amsterdam staat inmiddels onze circulaire BouwHub, onlangs is het convenant Zero Emissie 

Stadslogistiek (ZES) getekend met de gemeente Rotterdam en de logistieke sector. 

Het is onze ambitie om de BouwHubs uit te rollen in alle stedelijke gebieden waar een positieve 

business case bestaat. Neem contact met ons op als u geïnteresseerd bent! 


