
 

Sector- en keteninitiatieven A. J. van Deudekom B.V. 

1 Logistiek OntkoppelPunt (LOP). 

In het kader van het programma Bevoorrading Stadsregio heeft de 

Stadsregio Amsterdam gezocht naar geschikte locaties voor een 

regionaal (stad) distributiecentra aan de rand van de agglomeratie 

Amsterdam. Hoewel er interesse bestaat bij de overheden en het 

bedrijfsleven komt het transport met schoon materieel maar moeilijk op gang. Ook in 2020 zijn 

er geen verdere ontwikkelingen en bestaat de idee dat deze ontwikkeling beperkt blijft tot een 

theoretisch concept. Meer en meer krijgt Deudekom de vraag van transportondernemers om 

hun elektrische voertuig(en) op het terrein te parkeren en op te laden. (Zie ook paragraaf 

“Elektrisch Laadplein” op pagina 4 van deze directie-beoordeling. 

 

2. Koplopers D020. 

D020 is het platform van duurzame koplopers voor slim en schoon vervoer in Amsterdam. 

Deudekom is in 2014 toegetreden tot de selecte groep van “Koplopers D020”. Dit platform is 

een initiatief van ondermeer de Kamer van Koophandel, MKB Amsterdam, TLN, EVO, 

Gemeente Amsterdam en Hogeschool van Amsterdam. 

 

3. Ontwikkelen participatie bouwlogistiek. 

In het afgelopen jaar zijn er meerdere gesprekken gevoerd over de rol van Deudekom in zake 

de stadshub, facilitaire inkoop en binnenstedelijke bouwlogistiek.  

Dit project richt zich enerzijds op het managen van logistieke processen (voorspellen en 

minimaliseren van vervoerstromen) en anderzijds het managen van de stakeholders, hun 

verwachtingen en criteria. 

 

4. Amsterdamse Agenda Duurzaamheid. 

In het kader van de Amsterdamse Agenda Duurzaamheid, de verduurzaming van 

de hoofdstad door verdere stimulering van elektrisch transport en slimme  

distributie verzorgt Deudekom met twee andere Amsterdamse 

verhuisbedrijven, te weten Apollo Verhuizingen en Aad de Wit 

Verhuizingen, het leveren/verzorgen en coördineren van verhuisdiensten, 

inclusief alle daarvoor benodigde transport- en verpakkingsmiddelen. Het betreft 

verhuisdiensten zowel intern (binnen kantooromgevingen), als extern (tussen locaties) voor en 

binnen de gemeente Amsterdam.  

Als belangrijke eis werd gesteld dat luchtvervuilende stoffen beperkt moeten worden door een 

maximale inzet van volledig elektrische voertuigen. Naast eisen op het gebied van schoon 

vervoer speelden ‘social return’ en verhuisondersteuning aan gezinnen met onvoldoende 

financiële middelen bij de gunning een rol.  

 

5 Green Deal ZES. (Zero Emission Stadslogistiek). 

De Green Deal Zero Emission Stadslogistiek draait vooral om samenwerking. Samenwerking 

tussen logistieke bedrijven en overheden, kennisinstellingen en producenten. Gezamenlijk 

zetten zij zich in om Living Labs (regionale pilots) ten behoeve van emissievrije stadslogistiek 

op te zetten, uit te voeren, te monitoren en te evalueren. 

De deelnemende partijen, waaronder A. J. van Deudekom B.V., in Green Deal ZES zien kansen 

om verduurzaming op het gebied van de stadslogistiek te realiseren. Ook het terugdringen van 

het aantal benodigde voertuigen voor de bevoorrading van de stad een belangrijk doel. 

Inmiddels hebben de gemeenten Rotterdam en Den Haag interesse getoond voor de hub 

activiteiten. 

 



 

 

6. Ontwikkeling hub-functie. 

Stadsdistributie is volop in transitie. De gemeente Amsterdam heeft een duurzaamheidsagenda. 

Daarin staat dat in 2025 de CO2 uitstoot 45% lager moet zijn dan in 2012. Dat wil de gemeente 

bevorderen door onder andere een slimmere logistiek te bevorderen. 

Publieke instellingen zijn, als grote inkopers, een belangrijke aanjager: de gemeente, een 

onderwijsinstelling, ziekenhuis en cultuurinstelling.  

Zij hebben een voorbeeldrol en door hun maatschappelijke doelstellingen zijn ze direct gebaat 

bij het verduurzamen van het transport. De focus op individuele ondernemers of winkeliers 

(MKB) bij de totstandkoming van een hub is niet succesvol gebleken. 

Het is belangrijk gebruik te maken van de kennis, ervaringen van het aanwezige personeel en 

faciliteiten (warehouse, voertuigen) van bestaande logistieke dienstverleners. 

De effecten van de hub zitten zeker niet alleen in de stad, maar ook in de kilometers naar de 

stad toe. Wanneer leveranciers voorraad kunnen hebben op de hub ( onder andere Canon en 

Ricoh, gemeente Amsterdam) kan dat vele kilometers en dus kosten besparen. De frequente 

bevoorradingsstroom betreft dan immers maar een paar kilometer.  

 

De goederen worden op de hub gesorteerd op afleveradres en daarna op logische 

aflevervolgorde ingeladen. Met elektrisch vervoer worden de goederen vervolgens de 

binnenstad ingereden. Omdat er vervoert wordt met elektrische voertuigen kan er bovendien 

gebruik gemaakt worden van een aantal ontheffingen, zoals het leveren buiten de venstertijden.  

Een overzicht van de bedrijven is vastgelegd op het document “Overzicht Deudekom hub 

deelnemers 2021”.(H:\Kwaliteit\Directiebeoordelingen\Directiebeoordelingen 2021) 

In dit overzicht staan de deelnemers vermeld en de administratieve afhandeling van de 

activiteiten, zoals dossier, soort goederen, bestemd voor, transporteur, factuur etc. 

 

7. Elektrisch Laadplein. 

Met de uitbreiding van het elektrische wagenpark heeft Deudekom het gevaar gelopen tegen 

haar laadcapaciteit aan te lopen.  

Ter voorkoming hiervan is Deudekom een duurzame samenwerking aangegaan met de 

provincie Noord-Holland, de “Metropool regio Amsterdam- elektrisch” (MRA-e) en de 

gemeente Ouder-Amstel om een laadplein voor vrachtwagens te realiseren. Technisch is het 

laadplein zo ingericht, dat in de toekomst ook ervaring kan worden opgedaan met ‘slim’ laden. 

Een innovatief batterijenpakket maakt netverzwaring overbodig én 

V2G, ‘vehicle to grid’, hiermee kunnen elektrische voertuigen ook 

energie aan het elektriciteitsnet terug leveren. 

In februari 2021 zijn de werkzaamheden ten behoeve van acht (8) 

laadpalen en één (1) openbare snellader op het terrein van A. J. van 

Deudekom B.V. van start gegaan.  

Elektrisch laadplein én snellader bij A. J. van Deudekom B.V. 

officieel geopend op woensdag 23 juni 2021. Een novum in Nederland én een belangrijke stap 

in de ontwikkeling van de elektrische stadsdistributie. 

 


