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1 Inleiding 
De CO2-Prestatieladder is een managementsysteem dat organisaties helpt bij het monitoren, 

evalueren en verminderen van hun CO2-uitstoot. Dit rapport beschrijft een ketenanalyse met 

het belangrijkste doel om een ketensamenwerking op gang te brengen en de CO2-uitstoot te 

verminderen die wordt veroorzaakt door upstream distributie van ingrediënten, bekers en 

disposables. 

1.1 MAAS International B.V.  

MAAS International B.V. (hierna MAAS) zorgt ervoor dat haar eigen organisatie, en de keten 

waar zij deel van uit maakt, steeds duurzamer wordt. MAAS stuurt actief op het reduceren 

van haar eigen directe en indirecte CO2-uitstoot. MAAS maakt haar eigen energieverbruik 

inzichtelijk en streeft naar een zo klein mogelijke CO2-footprint voor haar organisatie. Voor 

MAAS is sturen op CO2-reductie onderdeel van de verbetercyclus van haar geïntegreerde 

management systeem om zo de eigen organisatie steeds beter te maken. 

1.2 Ketenanalyse 

Dit rapport beschrijft één van de twee ketenanalyses die MAAS laat uitvoeren, namelijk die 

van upstream distributie van ingrediënten, bekers en disposables voor het bevoorraden van 

haar klanten. Het rapport met de naam ‘A Ketenanalyse Circulair koffiebranden’ beschrijft de 

andere ketenanalyse, namelijk die van de end-of-life verwerking van verkochte producten, in 

dit geval koffie.  

De ketenanalyse is uitgevoerd volgens het GHG-protocol. Er is gebruik gemaakt van interne 

cijfers van MAAS, maar ook extern aangeleverde cijfers door partners in de keten. Wanneer 

cijfers niet beschikbaar waren is gekeken naar andere bronnen. Waar cijfers écht niet te 

achterhalen zijn wordt dit benoemd in het verslag. 

Dit rapport behandelt ter achtergrond een samenvatting uit het onderzoek naar de meest 

materiële emissies van MAAS (hoofdstuk 2). In hoofdstuk 3 wordt de waardeketen 

beschreven en in hoofdstuk 4 de mogelijke energiebesparing. In hoofdstuk 5 worden de 

ketenpartners beschreven en in hoofdstuk 6 worden de CO2-emissies gekwantificeerd. 

Daarna volgt in hoofdstuk 7 een conclusie met betrekking tot CO2-reductiemogelijkheden in 

deze keten. 

Daar waar in dit rapport wordt gesproken over ‘ingrediënten’ kan worden gelezen 

‘ingrediënten, bekers en disposables’. 
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2 Meest materiële emissies 
Het onderzoek naar de meest materiële emissies van MAAS is door QSN 

Risicomanagement ondersteund en verwerkt in de rapportage genaamd: ‘4A 5A MAAS 

MME scope3 2020 kwalitatief_kwantitatief’. Uitkomst van het onderzoek is dat de ketens 

voor inkoop van ingrediënten, bekers en disposables en de upstream (fijn)distributie van 

ingrediënten, bekers en disposables naar klanten, het meest materieel en relevant zijn. 

De meest materiële scope 3 emissies van MAAS zijn volgens het Greenhouse Gas (GHG) 

Protocol in kaart gebracht ten behoeve van eis 4.A.1. uit de CO2-prestatieladder:  

“De organisatie heeft aantoonbaar inzicht in de meest materiële emissies uit scope 3, en kan 

uit deze scope 3 emissies tenminste 2 analyses van GHG-genererende (ketens van) 

activiteiten voorleggen.” 

Dit rapport beschrijft de ketenanalyse van upstream (fijn)distributie van ingrediënten, bekers 

en disposables zoals dit door MAAS en haar ketenpartners wordt uitgevoerd in het interne 

proces Bevoorrading klanten. Het is goed om op te merken dat de emissiecategorie 

‘upstream transport en distributie’ is gekozen omdat het hier om de outbound logistiek van 

verkochte producten gaat waar MAAS de keuze heeft voor transporteur en deze kosten ook 

voor haar rekening neemt1. Bij  downstream transport worden de kosten gedragen door de 

klant. 

  

                                                
1 Zie GHG Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting standard blz 35 
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3 Ketenanalyse Fijndistributie bevoorrading klanten 
 

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk is de waardeketen van upstream (fijn)distributie van ingrediënten, bekers en 

disposables uitgewerkt. Het basisjaar voor de analyse is 2020. 

Hierna volgt een omschrijving en uitwerking van de keten en een analyse van de invloed die 

MAAS hierop kan uitvoeren. 

3.2 Omschrijving van de keten 

De ketenanalyse van upstream (fijn)distributie van ingrediënten, bekers en disposables 

(ingrediënten) bestaat in de IST-situatie uit 3 stappen: 

1. Afroepen van ingrediënten uit magazijn/depot of bij de logistieke partner van MAAS 

2. Planning voor transport van ingrediënten 

3. Distributie van ingrediënten 

De keten is hieronder schematisch weergegeven: 

Plaatsen van  
automaten

Afroepen  van 
ingrediënten

Verzorgen van 
automaten

Gebruiken van 
automaten en 

ingrediënten door 
klanten

Opslag van 
ingrediënten 
Warehouse

Fijndistributie van 
ingrediënten naar 

klanten (door 
vervoerders)

Inkopen van 
ingrediënten 

Planning voor 
transport van 
ingrediënten

 

Figuur 1 Overzicht van de fijndistributie keten van ingrediënten (IST-situatie) 

activiteit wordt uitgevoerd door MAAS 

activiteit wordt uitgevoerd door de klant 

De keten begint na installatie van een of meerdere vendingmachines van MAAS bij haar 

klant die gevuld moeten worden met ingrediënten voor consumpties (bekers, koffie, cacao, 

frisdranken, snacks etc.), dan wel aanvulling van de voorraad van deze ingrediënten bij de 

klant als de vendingmachine al in gebruik is. 

De CO2-impact van het inkopen van ingrediënten en machines wordt in deze ketenanalyse 

niet betrokken. 
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3.3 Uitwerking ketenanalyse (incl. CO2 impact) 

3.3.1 Afroepen ingrediënten 

Op basis van een order wordt een orderpick opdracht uitgedraaid door de besteller bij MAAS 

Stock Control. In het systeem is aangegeven in welke locatie de ingrediënten zijn 

opgeslagen; bij de warehousepartner, een magazijn of depot van MAAS. Op een van deze 

locaties worden de ingrediënten verzameld en klaargemaakt voor transport.  

3.3.2 Planning voor transport van ingrediënten 

De Coördinator Transport maakt een planning voor distributie van de ingrediënten die 

worden uitgeleverd aan de verschillende klanten.  

3.3.3 Distributie van ingrediënten 

MAAS werkt voor de bevoorrading van haar klanten samen met logistiek partner Van 

Rooijen Logistiek B.V. (Van Rooijen) in Eindhoven. Deze partner verzorgt warehousing 

activiteiten voor MAAS en doet aansluitend de distributie naar de klanten. In 2020 heeft zij 

32.044 orders voor MAAS uitgeleverd aan klanten bestaande uit ruim 1,21 miljoen colli. Dit 

zijn gemiddeld 122 leveringen per dag2. 

We gaan er op basis van de systemen van MAAS afdeling Logistiek van uit dat 85% van de 

orders ook 1 rit naar een klant is. De overige ritten zijn voor gecombineerde orders die aan 

de verschillende transporthubs voor fijndistributie worden geleverd. De gemiddelde afstand 

die Van Rooijen vanuit Eindhoven naar klanten van MAAS in Nederland aflegt is 111 

kilometer3 (enkele reis).  

De verschillende manieren van bevoorrading van MAAS klanten door Van Rooijen inclusief 

hun CO2 impact is hieronder beschreven. 

1: Directe leveringen aan klanten 

Dit zijn leveringen van ingrediënten aan klanten die direct door Van Rooijen worden geleverd 

vanuit het warehouse van Van Rooijen. Het gaat hierbij over 59% van de ritten voor MAAS 

door Van Rooijen. Hiernaast worden er nog een klein aantal (minder dan 1%) leveringen 

rechtstreeks bezorgd aan klanten door aanvullende logistieke partners en een koeriersdienst 

voor spoedbezorgingen. Deze 1% laten we hier buiten beschouwing. 

85% van de ritten betreft enkele orders van een klant = 27.237 ritten. Bij een gemiddelde rit 

afstand (enkele reis) van 111 kilometer gaat het in een jaar over 3.023.307 kilometer. 

Afhankelijk van de bestelling, is het gemiddelde gewicht van een colli 5 kg. Bij leveringen 

met frisdranken ligt dit gewicht hoger. Het gros van de bestellingen betreft koffie, thee, 

bekers, suiker, melk en andere disposables. Een bestelling omvat gemiddeld 38 colli (= 190 

kg per bestelling). 

Op basis van deze uitgangspunten en gegevens heeft Van Rooijen in 2020 574.436,77 ton 

km gemaakt voor MAAS. Uitgaande van een 10-20 ton vrachtwagen levert dit een CO2 

emissie op van 147,06 ton CO2 eq . 

                                                
2 Uitgaande van 262 werkbare dagen in 2020 
3 Basis voor dit gemiddelde zijn de locaties van de regionale 8 depots van MAAS die een representatieve spreiding over 

Nederland vormen. De berekening is gedaan via de routeplanner van ANWB via de snelste route. 
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2: Beleveren MAAS Magazijn en MAAS depots  

De 7 regionale depots en het magazijn van MAAS worden bevoorraad door Van Rooijen 

Logistiek B.V.. Dit betreft 26%4 van de ritten van Van Rooijen voor MAAS. Van Rooijen 

maakt gebruik van Euro 6 vrachtwagens.  

Afstand warehouse Van Rooijen - depots MAAS  
Kilometer 5 
(enkel) 

kg CO2/ton km vrachtwagen 
10-20 ton, bij 500 kg 
goederen6 

Van Rooijen Logistiek - Achtseweg Noord 60 5651 GG Eindhoven  0,5 ton*0,256 CO2 eq/ton km 

Depot Son - Science Park Eindhoven 5051 5692 EB Son 10,1 1,29 

Depot Groningen - Narvikweg 5 3 9723 TV Groningen 255 32,64 

Depot Elst - Einsteinweg 15 6662 PW Elst 76,4 9,78 

Depot Nieuwegein - Marconibaan 42F 3439 MS Nieuwegein 78,1 10,00 

Depot Beek - Elsloo - Schutterstraat 27E 6191 RZ Beek 83,4 10,68 

Depot Duivendrecht Industrieweg 22 1115 AE Amsterdam 117 14,98 

Depot Zwolle - Ossenkamp 2J 8023 AE Zwolle 154 19,71 

Depot Rotterdam - Linschotenstraat 8A 3044 AW Rotterdam 116 14,85 

Gemiddeld per rit 111,25 14,24 kg CO2eq / rit 
Tabel 1 Gemiddelde afstand Warehouse - depots MAAS en CO2 eq emissie per enkele rit 

Uitgaande van 3 ritten per week per depot * 8 depots * 52 weken per jaar = 138.840 

kilometer, per rit 500 kg goederen per MAAS depot. Dit leidt tot leidt 1.977 ton kg CO2 per 

jaar voor beleveringen van de depots door Van Rooijen. 

Optie 3: Beleveren via hub voor emissieloze fijndistributie leveringen 

Als laatste optie worden ingrediënten upstream gedistribueerd middels drie logistieke hubs 

ten bate van emissieloze fijn-distributie (verder: hubs). Deze hubs zijn gelegen aan de rand 

van steden op gunstige locaties voor logistieke dienstverleners, waar bestellingen gebundeld 

kunnen worden en met elektrisch vervoer de stad in gereden worden naar de eindklanten. 

Hierdoor hoeven logistieke partners van MAAS de drukke binnenstad niet meer in om de 

eindklant te bereiken. Dit bespaart naast tijd en geld ook CO2-emissies omdat het ‘last mile’ 

vervoer wordt gedaan met elektrische vervoersmiddelen van de partner die de hub beheert.  

MAAS maakt in 2020 gebruik van drie hubs, te weten Stadslogistiek Den Haag (pilot vanaf 

december 2020), Deudekom in Duivendrecht (sinds 2018) en CityHub (locatie Utrecht, sinds 

medio 2020). De hubs worden beleverd door Van Rooijen. In 2020 hebben zij 14.572 colli 

afgeleverd verdeeld over de 3 hubs. Bij gemiddeld 38 colli per order is dit goed voor 383 

fijndistributie ritten naar klanten. Dit betreft 2% van het totaal aantal leveringen van Van 

Rooijen voor MAAS in 2020. 

Bevoorrading van klanten door MAAS operators  

De kleinere klanten waar operators minder intensief werkzaam zijn worden bevoorraad 

vanuit de bedrijfswagen van de operator. Operators rijden eens in de 3 dagen naar één van 

                                                
4 Bron: SAP gegevens MAAS team Ingrediënten logistiek 
5 Afstand volgens ANWB routeplanner snelste route 
6 Uitgangspunten: 500kg/rit MAAS goederen = 0,5 ton/rit; type vrachtwagen 10-20 ton; CO2 emissiefactor 0,256 
CO2/tonkilometer (co2emissiefactoren.nl d.d. mei 2021) 



 

  8 

de 7 regionale depots (Rotterdam, Zwolle, Duivendrecht, Beek, Elst, Nieuwegein en 

Groningen) of het magazijn van MAAS in Son rijden en vullen hun autovoorraad aan na het 

beleveren van de verschillende klanten op hun route. De ritten van de operators worden 

uitgevoerd door bedrijfswagens uit het lease wagenpark van MAAS. De CO2-emissies 

hiervan vallen onder scope 1 en worden in deze ketenanalyse verder buiten beschouwing 

gelaten. De leveringen van de operators betreft 29% van het totaal aantal 

bevoorradingsleveringen. 

4 Beschrijving energiebesparing 
Transportpartners leveren nu zowel direct aan de klant als aan fijn-distributiepunten (hubs). 

MAAS is voornemens om in de toekomst zo veel mogelijk te distribueren middels fijn-

distributiepunten wordt geleverd om haar CO2-impact in de keten te verkleinen. 

Fijn-distributie is een ‘groene’ vorm van stadsdistributie. Een fijn-distributiepunt is een plek 

waar vracht wordt uitgewisseld tussen voertuigen of een ander soort transportmiddel 

(overslagplaats). Dit fijn-distributiepunt bevindt zich meestal buiten een stadscentrum, wat 

lawaai, drukte (verkeersopstoppingen) en uitstoot en luchtvervuiling in de binnenstad 

voorkomt.  

Over het algemeen betreft een fijn-distributiepunt een duurzaam ingericht warehouse met 

opslag en overslagfaciliteiten wat toegankelijk is voor groot vrachtverkeer. Diverse 

leveranciers leveren goederen af aan de hub en daar worden ze zo efficiënt mogelijk 

gebundeld in 100% emissievrij transport om vervolgens de ‘laatste kilometers’ richting de 

binnenstad te maken. Door het bundelen, ofwel combineren van leveringen, kan de 

transporteur één keer aan de deur komen voor meerdere leveranciers. Minder 

transportbeweging betekent een minder drukke binnenstad en lagere transportkosten voor 

leveranciers van goederen. 

Door te leveren via een fijn-distributiepunt wordt er dus CO2-uitstoot bespaard, door efficiënt 

te bundelen en de ‘laatste kilometers’ uit te besteden aan een dergelijke hub met emissievrij 

transport. De berekening van de besparing is opgenomen in hoofdstuk 6. 

 

5 Ketenpartners en de invloed van MAAS 
MAAS kan met name invloed uitoefenen op de transport en distributie voor de bevoorrading 

van klanten. Zoals hiervoor al aangegeven wordt het gros van de directe leveringen 

uitgevoerd door Van Rooijen Logistiek B.V.. Hiernaast worden er directe leveringen gedaan 

door PostNL (uitbesteed door Van Rooijen), TransMission en N-Logistics.  

TransMission levert sporadisch ingrediënten, bekers en disposables (zij zijn gericht op het 

leveren van spare parts aan klanten). N-Logistics levert puur aan één specifieke klant. In de 

verdere berekeningen laten we Transmission en N-Logistics buiten beschouwing. 

 

Voor de leveringen via de hubs werkt MAAS samen met de bedrijven/ketenpartners 

Stadslogistiek Den Haag, Deudekom (voorheen SimplyMile) en CityHub.  
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Stadslogistiek Den Haag is een initiatief van PostNL. Deudekom verzorgt de emissieloze 

fijn-distributie voor een groot deel van klanten van MAAS in Amsterdam (rondom de campus 

van de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam) met CO2-neutraal 

transport. De samenwerking met CityHub in Utrecht is onderdeel van de activiteiten van 

MAAS voor de Green Business Club Utrecht. MAAS heeft een aantal grote klanten in de 

stations- en centrumzone in Utrecht en vanuit de Green Business Club Utrecht is de 

doelstelling aangegeven om voor dit gebied naar emissie-fijndistributie over te schakelen. 

MAAS is hier medio 2020 gestart met de bevoorrading de hub van CityHub, waarna CityHub 

5-6 adressen van MAAS klanten beleverd middels emissieloos vervoer in elektrische 

voertuigen).   

De twee projecten in Utrecht (CityHub) en Den Haag (Stadslogistiek) zijn qua volume vrijwel 

gelijk aan elkaar in deze fase van de projecten.  

Naast deze 3 fijn-distributiepunten heeft MAAS zelf nog 8 depots in het land verspreid waar 

Van Rooijen Logistiek ingrediënten levert en operators hun bestellingen ophalen. De depots 

staan in Son (hoofdkantoor MAAS), Rotterdam, Zwolle, Duivendrecht (voor regio 

Amsterdam), Beek, Elst, Nieuwegein en Groningen. Het depot te Duivendrecht zit in het 

pand van Deudekom. De leveringen voor de operators in Duivendrecht en de leveringen 

voor de fijn-distributie van Deudekom worden door Van Rooijen in één rit gecombineerd. 

Activiteit Partners Soort leveringen 

Transport/Distributie 

ingrediënten, bekers 

en disposables 

▪ Van Rooijen Logistiek B.V. 

▪ Post NL 

▪ TransMission (nihil) 

▪ N-Logistics (nihil) 

Directe leveringen 

▪ CityHub Utrecht 

▪ Stadslogistiek Den Haag 

▪ Deudekom (Amsterdam-Duivendrecht) 

Emissieloze fijn-distributie 

leveringen 
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6 Mogelijke besparing op CO2-emissies 
 

6.1 Upstream leveringen van ingrediënten, bekers en disposables 

In hoofdstuk 3 is met de beschrijving van de verschillende manieren waarop klanten van 

MAAS worden bevoorraad beschreven hoe de uitstoot van bevoorradingsleveringen tot 

stand komt. In dit hoofdstuk wordt bepaald wat de impact is van het gebruik van hubs en 

emissieloze stadslogistiek/last milelogistiek en om doelen te stellen om deze uitstoot te 

beperken. 

6.2 Dataverzameling 

De data die gebruikt zijn voor deze ketenanalyse zijn afkomstig van de volgende bronnen: 

• Interne systemen en documenten MAAS, en 

• Externe rapportages en/of portalen van leveranciers en fijn-distributiepunten. 

6.3 Conversiefactoren 

Om inzichtelijk te maken hoeveel MAAS uitstoot om aan klanten te leveren wordt gebruik 

gemaakt van de conversiefactoren van CO2emissiefactoren.nl van 23 januari 2021. 

6.4 Methode 

Voor de berekening van de CO2-emissies van het reguliere transport door Van Rooijen is 

gebruik gemaakt van gegevens van MAAS aangezien Van Rooijen in hun Warehouse en 

Transport Management Systeem de benodigde data niet kon aanleveren voor de gestelde 

termijn, aangezien zij geen splitsing kunnen maken in door hen zelf uitgevoerde ritten en 

aan PostNL uitbestede ritten. Vanaf juli 2021 zou Van Rooijen dit moeten kunnen 

aanleveren, maar op dit moment kan nog niet worden aangegeven of de gegevens ook over 

2020 beschikbaar zijn. 

Voor de (vermeden) emissies van de emissieloze stadslogistiek partners is gebruik gemaakt 

van door hun aangeleverde gegevens. Aangezien de periode dat met Stadslogistiek Den 

Haag en CityHub Utrecht is gewerkt erg kort is geweest in 2020, zullen ook aangeleverde 

gegevens over 2021 in de berekening worden betrokken. Afhankelijk van welke informatie 

beschikbaar was is gekeken naar de hoeveelheid gebruikte brandstoffen, naar facturen of 

het aantal kilometers aan goederenvervoer die de logistieke partners hebben gemaakt om 

MAAS van dienst te zijn. Voor Deudekom is gerekend met hun CO2-emissieinventaris en het 

omzet percentage wat MAAS van hun totale omzet is. Er wordt, voor zover mogelijk, 

onderscheid gemaakt tussen de verschillende soorten van goederenvervoer zoals 

aangegeven op de website van CO2emissiefactoren.nl. Er is gekeken naar het soort 

goederenvervoer, het aantal tonkilometer en resulterende totale ‘Well to Wheel’ uitstoot (Kg 

CO2/eenheid (WTW)). 

6.5 Resultaten 

Op basis van de verzamelde data is in hoofdstuk 3.3.3 reeds berekend wat de CO2 impact is 

van de verschillende bevoorradingsmethoden. Voor de volledigheid zijn ze hieronder nog 

een keer kort opgenomen. 
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6.5.1 Directe leveringen 

Op basis van de in 3.3.3 beschreven uitgangspunten en gegevens heeft Van Rooijen in 

2020 675.808 ton km gereden voor MAAS. Uitgaande van een 10-20 ton vrachtwagen levert 

dit een jaarlijkse CO2 emissie op van 173,01 ton CO2 eq . 

6.5.2 Bevoorrading MAAS Magazijn en MAAS Depots 

Uitgaande van een gemiddelde enkele rit afstand tussen het warehouse van Van Rooijen en 

de verschillende depots van 111 kilometer * 3 ritten per week per depot * 87 depots * 52 

weken per jaar = 138.840 kilometer, per rit 500 kg goederen per MAAS depot. Dit leidt tot 

1.977 ton kg CO2 per jaar voor beleveringen van de depots door Van Rooijen. 

De bevoorradingsritten die vanuit deze locaties worden verzorgd door de MAAS operators in 

hun bedrijfswagens, is reeds verwerkt in scope 1 en 2 van de MAAS CO2 footprint en is dus 

geen onderdeel van deze scope 3 ketenanalyse. MAAS heeft als beleid om deze brandstof 

aangedreven voertuigen vanaf eind 2021 te vervangen voor elektrisch aangedreven 

bedrijfswagens. 

6.5.3 Beleveren van hubs t.b.v. emissieloze fijn-distributie leveringen 

MAAS maakt in 2020 gebruik van drie hubs, te weten Stadslogistiek Den Haag (pilot vanaf 

december 2020), Deudekom in Duivendrecht (sinds 2018) en CityHub (locatie Utrecht, sinds 

medio 2020). De hubs worden beleverd door Van Rooijen. In 2020 zijn door Van Rooijen 

14.572 colli afgeleverd verdeeld over de 3 hubs. Bij gemiddeld 38 colli per order is dit goed 

voor 383 ritten naar de hubs en even zoveel emissieloze fijndistributie ritten naar de klanten 

vnauit de hubs.  

Gemiddelde rit afstand warehouse Van Rooijen in Eindhoven naar de verschillende hubs =  

114 kilometer (enkele reis) * 383 ritten * gemiddeld gewicht per order 190 kg8= 8.295.780 kg 

km (= 8.295,8 ton km). Bij transport in middelzware vrachtwagens (10-20 ton) geldt een CO2 

emissiefactor (WTW 2021) van 0,256 kg CO2/ton km. De ritten naar de hubs leveren een 

CO2 emissie op van 2.123,7 ton CO2 eq.   

Het ‘last-mile’ transport wordt emissieloos gedaan. 

6.5.4 Wat levert de emissieloze last mile op? 

 

Van partner Deudekom (Duivendrecht) zijn de volgende gegevens9 ontvangen; 

• Oppervlakte rolcontainer (rolco) = 0,81m x 0,72m = 0,58m2; 

• Uitgaande van 220 werkbare dagen/ 44 werkbare weken en op dit moment 

gemiddeld 1 zending MAAS per week van gemiddeld 4 rolcontainers’s per zending; 

• Oppervlakte laadvloer  Ginaf\Iveco 22-BJZ-5 = 2,26m x 5,36m = 12,1m2; 

• 4 rolco’s nemen dan 4 x 0,58m2 = 2,32m2 vloeroppervlakte in beslag, wat 

overeenkomt met 19,2% van het laadoppervlakte en dus 19,2% van de CO2 reductie. 

                                                
7 8 depots omvat de 7 regionale depots en het magazijn van MAAS bij het hoofdkantoor in Son wat ook als depot wordt 
beschouwd. 
8 Uitgangspunt: gemiddeld gewicht per colli van 5 kg; gemiddelde order bevat 38 colli = 190 kg 
9 Op basis van schattingen en aannames van Directeur Operations A.J. van Deudekom B.V. 
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 Een gemiddelde stadsdistributie rit neemt 52,3 km in beslag. 

• Aanname 44 werkbare weken per jaar met één zending per week. 

• 52,3 * 44 weken = 2301,2 km/jaar 

• 2301,2km/3,54 km/l = 650,1 liter diesel 

• (650,1liter * 3,230 kg CO2/liter) /1.000 = 2.099 kg CO2 = 2,1 ton CO2 reductie 

Van die 2.100 kg CO2 kan 19,2% aan Maas worden toegerekend = 403,2 kg/CO2 per jaar= 

0,403 ton CO2 per jaar. 

Uit de gegevens van MAAS blijkt dat de afstand van de hub van Deudekom naar de 

verschillende afleveradressen van MAAS klanten die via deze hub beleverd worden 

gemiddeld 5,2 kilometer is.  

 

Via partner CityHub (Utrecht) heeft MAAS Logistiek toegang tot de klantportal. De data 

beperkt zich tot 4 maanden omdat MAAS pas in december 2020 is gestart het beleveren van 

zes adressen in Utrecht via de CityHub te Utrecht. Hieronder in de figuur zijn de resultaten te 

zien van december 2020 en het eerste kwartaal van 2021. 

 

In het geval van MAAS is het aantal ‘Happy Customers’ het aantal leveringen (fout in het 

systeem). Sinds de start van de samenwerking in december 2020 heeft MAAS 48 orders in 8 

ritten via CityHub geleverd in de binnenstad van Utrecht. De overige genoemde getallen zijn 

gemiddelde waardes, die door de relatief korte periode nog een vertekend beeld geven. Het 

systeem schat dat er in totaal 16,8 kg CO2-uitstoot is bespaard over de 56,8 km die tot nu 

toe zijn gereden door de inzet van elektrisch vervoer ten opzichte van diesel vervoer. 

Door een langere samenwerking met CityHub zal de database zich verder vullen en zal een 

betrouwbaarder beeld ontstaan van de vermeden emissies door de inzet van elektrisch last-

mile vervoer. De gemiddelde afstand van de hub naar de afleveradressen is 4,4 kilometer. 
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Via partner Stadslogistiek Den Haag (pilot) zijn de volgende gegevens ontvangen over 

2020. Ook hier is het aantal uitgevoerde ritten erg klein, gezien MAAS in december 2020 is 

gestart met deze pilot bij een klein aantal klanten in het centrum van Den Haag. Daarom is 

het aandeel van MAAS afgezet tegen het totale aantal klanten, ritten, kilometers, tonnen 

vervoerd en kg CO2 bespaard. 

 Totaal Logistieke 
Hub 
Stadslogistiek 
Den Haag geheel 
2020 

Aandeel 
MAAS 
december 
2020 

Totaal Logistieke 
Hub 
Stadslogistiek 
Den Haag Q1 
2021 

Aandeel 
MAAS  
Q1 2021 

Ontvangers 
(#) 

105 3 (3%) 66 8 (12%) 

Ritten (#) 1418 5 (1%) 660 27 (4%) 
Verreden 
(km) 

10.965 12 (1%) 3.687 148 (4%) 

Verscheept 
(ton) 

454 0,7 (1%) 114 6,66 (5%) 

CO2 
bespaard 
(kg) 

3.510  3,7(1%) 1.180 47,12 (4%) 

Zou je de cijfers van het eerste kwartaal 2021 extrapoleren naar een heel jaar dan zou dat 

uitkomen op;  

• Aantal ontvangers – 8 (aantal klanten zal waarschijnlijk gelijk blijven) 

• Aantal ritten – 27 

• Verreden km – 592 

• Ton verscheept – 26,64 

• CO2 bespaard (kg) – 188,48 = 0,188 ton CO2 per jaar 

Dit betekent dat deze klanten in 2020 gemiddeld 3,3 levering hebben ontvangen van elk 

bijna 100 kg. De gemiddelde afstand van de hub naar de afleveradressen is 7,7 kilometer. 

Deze CO2 besparingen zijn nog zeer klein; het gaat nu nog om een beperkt aantal steden en 

deelnemende klanten. Hiernaast was er in bijna geheel 2020 sprake verplicht thuiswerken 

als overheidsbeleid vanwege de COVID-19 pandemie. Dit heeft het aantal consumpties uit 

vendingmachines in kantoren, (semi-)overheidsinstanties en bij bedrijven met bijna 80% 

doen afnemen. 

In 2025 eisen veel gemeenten die nu ook al milieuzones kennen dat alle stadslogistiek 

emissieloos zal zijn, dit is geborgd in de Green Deal Stadslogistiek die door 19 gemeenten10 

is ondertekend. MAAS heeft in nagenoeg al deze gemeenten klanten. Hier liggen dus 

kansen voor MAAS om haar CO2 emissies van het last-mile transport verder te verkleinen. 

Partijen van de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek willen dat in 2025 de stadskernen 

emissievrij worden beleverd. Daarmee lopen partijen vooruit op de Europese wetgeving die 

stelt dat in 2050 alleen emissievrije voertuigen de stad in mogen. Doel is de emissie van 

                                                
10 Zie Partners :: Op weg naar ZES filter op Gemeenten 

https://opwegnaarzes.nl/over-zes/partners
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CO2, NOx en fijnstof als gevolg van stadslogistiek te reduceren tot nul. Daarnaast willen 

partijen het geluid te beperken.  

 

7 CO2-reductiemogelijkheden 
 

7.1 CO2-reductie doelstellingen 

De resultaten laten het zien dat het toepassen van hubs een positief effect heeft op CO2-

reductie, alhoewel op basis van de huidige gegevens niet goed kan worden ingeschat wat 

een realistische emissie reductie doelstelling is.  

MAAS wil daarom focussen op het gebruik van dit concept in meer steden voor het 

bevoorraden van klanten. De doelstelling voor 202211 wordt het uitbreiden naar twee 

additionele CityHub locaties. Gezien het klantportfolio en de huidige locaties waar CityHub 

actief is lijken Leiden en Roermond hier goede opties voor.  

7.2 CO2 reductie effect uitbreiding CityHub locaties12 

7.2.1 Leiden 

MAAS heeft een twee grote klanten in Leiden die qua afstand dicht bij elkaar liggen en die in 

aanmerking komen voor belevering via emissieloze fijndistributie. In 2020 zijn hier 174 

leveringen gedaan op 13 locaties met een gemiddeld gewicht van 34,7 kg.  

De gemiddelde afstand van de verschillende locaties van deze twee klanten tot aan de 

CityHub Leiden locatie is 3,2 km. Mogelijke CO2 besparing door gebruik te maken van deze 

locatie voor deze klanten is; 

• 174 ritten * 3,2 km= 556,8 km 

• 174 leveringen * 34,7 kg = 6.037,8 kg (= 6,04 ton) 

• 556,8 km * 6,04 ton =3.361,8 tonkilometer 

• Bij gebruik van een 10-20 ton vrachtwagen; CO2 emissiefactor 0,256  kg CO2/ton 

kilometer 

• 3.361,8 tonkilometer * 0,256 kg CO2/tonkm = 806,6 kg CO2 = 0,807 ton CO2/jaar 

Hiernaast zijn er in Leiden in 2020 nog eens 727 leveringen gedaan op 62 unieke adressen. 

Hiervan zijn geen gewichten per levering of afstand tot de hub bekend. Uitgaande van 

dezelfde cijfers als van bovengenoemde klanten komt de aanvullende besparing uit op; 

• 727 ritten * 3,2 km= 2.326,4 km 

• 727 leveringen * 34,7 kg = 24.863,4 kg (= 24,9 ton) 

• 2.326,4 km * 24,9 ton = 57.927 tonkilometer 

• Bij gebruik van een 10-20 ton vrachtwagen; CO2 emissiefactor 0,256  kg CO2/ton 

kilometer 

                                                
11 Operations manager MAAS april 2021 
12 Alle gegevens zijn afkomstig van MAAS afd. Logistiek 
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• 57.927 tonkilometer * 0,256 kg CO2/tonkm = 14.829,4 kg CO2 = 14,8 ton CO2 / jaar.  

Dit zou deze stad tot een logische keuze maken in de samenwerking met CityHub. 

7.2.2 Roermond 

Zowel in de regio Roermond (postcodegebied 6000) als in de stad Roermond zelf zijn 

mogelijkheden voor emissieloze distributie. Momenteel wordt een grote klant in de stad 2x 

per week beleverd door een MAAS operator met zijn bedrijfswagen. Verder zijn in 2020 op 

43 unieke adressen in het postcodegebied 6000 293 leveringen gedaan.  

Voor deze locatie zijn bij het opstellen van deze ketenanalyse niet voldoende gegevens 

beschikbaar om een onderbouwde schatting te maken van de gemiddelde afstanden tot de 

CityHub Roermond locatie en het gemiddeld gewicht van de leveringen. Maar gezien het 

aantal unieke adressen en het aantal leveringen in 2020 lijkt dit ook een geschikte locatie 

om gebruik te maken van de emissieloze stadslogistiek via CityHub. 

 

MAAS spant zich in om in de komende jaren deze informatie te vergaren om een verfijnder 

inzicht te krijgen in de behaalde CO2-emissie reductie door emissieloze stadslogistiek voor 

de bevoorrading van haar klanten en het mogelijke besparingspotentieel. 


