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Hoe bevoorraad je zo efficiënt en schoon mogelijk de 
winkels in de stad ?

Wat kun je als bedrijf doen om slimmer en schoner met je 
(stads)distributie om te gaan ?

Wat kun je als bedrijf doen om je aantal 
verkeersbewegingen te verminderen ?
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Hoe bevoorraad je zo efficiënt en schoon mogelijk de 
winkels in de stad ?

Zo veel mogelijk per keer leveren en dat met zo schoon 
mogelijk materieel doen.
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Hoe bevoorraad je zo efficiënt en schoon mogelijk de 
winkels in de stad ?

Zo veel mogelijk per keer leveren en dat met zo schoon 
mogelijk materieel doen.

Dit gaat in de praktijk niet werken maar wat kun je dan wel 
doen om efficiënter en schoner te werken ?
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Jumbo, groothandel in levensmiddelen

I.p.v. aparte leveringen van zogenaamde Droge Kruideniers Waren en Vers vinden er nu gecombineerde 
leveringen plaats

Daarnaast wordt het aantal euro 6 voertuigen gestaag uitgebreid.

Proef met een elektrische trekker met oplegger.

Verder lopen er allerlei duurzaamheidsprogramma’s om ook in de winkel nadrukkelijk met duurzaamheid 
bezig te zijn.

6

Best practices



C.J. Hendriks, beroepsgoederenvervoerder uit Amsterdam

Brabantse collega leverde tot voor kort zelf 2x per week in de binnenstad van 
Amsterdam af maar lost nu zijn goederen bij het depot van C.J. Hendriks aan de rand 
van de stad. C.J. Hendriks neemt nu de goederen van deze Brabantse collega mee met 
zijn “eigen” goederen die in de stad afgeleverd moeten worden.

Maak wel een planning maar geef de chauffeur ook de ruimte om dingen aan te passen 
als hij denkt dat dat slimmer en/of efficiënter is.
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Bidfood (het oude Deli XL) is een van de toonaangevende foodgroothandels in Nederland. Het bedrijf beschikt 
over 16 vestigingen in Nederland en zo’n 350 voertuigen 

In 2014 is de eerste elektrische vrachtauto in gebruik genomen voor bevoorrading van klanten in de binnenstad 
van Amsterdam. De auto wordt ook met groene stroom opgeladen.

Optimaliseren van routes door lostijdstippen beter op elkaar af te stemmen; leidt tot minder 
vervoersbewegingen.

Samenwerking met Bubble Post. Bubble Post verzorgt voor een afgepast gebied de last mile met elektrische 
voertuigen, cargo fietsen en koelwagens op aardgas. 

Accountmanagers die in de binnenstad van Amsterdam werkzaam zijn, zijn uitgerust met een elektrische 
scooter waarmee zij hun klanten kunnen bezoeken. Scheelt heel veel CO2-uitstoot en ze kunnen veel 
efficiënter en sneller werken omdat ze minder tijd kwijt zijn met reizen en het zoeken van een parkeerplaats.
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Milieu Service Nederland

Besteed de daadwerkelijke afvalinzameling vaak uit aan collega inzamelaars. Grote voordeel hiervan is 
dat die het vaak kunnen inpassen in reeds bestaande routes en dat betekent voor de klant lagere kosten 
en minder CO2-uitstoot.

Daarnaast voert Milieu Service Nederland regelmatig afvalscans bij haar klanten uit. Daarbij wordt o.a. 
gekeken naar de inzamelfrequentie en de grootte van de inzamelmiddelen. Door deze aan te passen aan 
veranderende omstandigheden kunnen kilometers bespaard worden.

Het inzetten van miniperscontainers kan 8 à 9 ledigen per keer schelen t.o.v. een zelfde conventionele 
container.
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Pantar is het grootste werk-leer bedrijf voor de regio Amsterdam en biedt werk aan ruim 
3.000 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij heeft een wagenpark van zo’n 
250 voertuigen.

Belangrijke activiteiten van Pantar zijn post- en koeriersdiensten voor o.a. de Gemeente 
Amsterdam en groenonderhoud.

Hiervoor worden deels elektrische voertuigen ingezet. Met een jaarkilometrage van zo’n 
10.000 à 12.000 km. per jaar zijn er qua actieradius geen belemmeringen om in de 
toekomst meer elektrische voertuigen in te zetten. 
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In het rapport “Bouwlogistieke oplossingen voor binnenstedelijk bouwen” worden de 
volgende oplossingsrichtingen gepresenteerd:

•  O1: Voorkeursnetwerk bouwverkeer;
•  O2: Ontkoppelen buitenstedelijk en stedelijk transport;
•  O3: Het gebruik van andere modaliteiten;
•  O4: Distributienetwerk;
•  O5: Innovatief bouwen;
•  O6: Bundelen bij de bron/groothandel;
•  O7: Bundelen in een consolidatiecentrum (aan de rand van de stad);
•  O8: Outsourcen bouwlogistieke activiteiten aan partij die de regie voert;
•  O9: Het gebruik van een mobiele voorraadcontainer;
•  O10: Gebruik maken van een afhaalpunt (filiaal op of nabij een bouwplaats);
•  O11: De combicontainer;
•  O12: Materieelcontainers;
•  O13: Pendeldienst tussen parkeergelegenheid en bouwplaats

11

Best practices



Een praktijkvoorbeeld van bouwlogistieke oplossingen: het Noordgebouw in Utrecht
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Wat kun je als bedrijf doen om je aantal verkeersbewegingen te 
verminderen ?

Introductie
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Ah.nl

Bestelbussen die bestemd waren voor distributie in de regio Den Haag vertrekken niet 
meer vanuit Rotterdam maar vanuit een overslagpunt in de regio Den Haag.

Er rijdt nu ‘s nachts een trailer van Rotterdam naar het overslagpunt in Den Haag. Daar 
vindt de verdeling plaats en vertrekken de bestelauto’s voor hun rit in de regio Den 
Haag.

Dit heeft geleid tot 500 spitsmijdingen per week. 
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Mercedes Benz

De 6 vestigingen van Mercedes Benz laten al hun leveringen (voorheen zo’n 15 à 20 per 
dag per vestiging) via logistiek dienstverlener Djinny in Den Haag lopen. 

Djinny fungeert als hub voor Mercedes Benz van waaruit de 6 vestigingen nu op afroep 
geleverd worden. Dat geldt niet alleen voor de materialen maar ook voor nieuwe auto’s 
die afgeleverd moeten worden.  
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Tyrenet Nooteboom

Leverancier van autobanden, velgen en automotive materialen aan met name garagebedrijven.

Vanuit Gouda wordt het gebied Hoofddorp-Amersfoort-Gorinchem-Oostvoorne bevoorraad.

Distributie over het algemeen “just-in-time”. Tot voor kort reed Nooteboom 4 keer per dag naar zijn 
klanten en dat is nu teruggebracht naar 3 keer per dag. Daarnaast is onderscheid gemaakt in 
spoedorders en niet-spoedorders waardoor er ook efficienter gepland kon worden en minder in de spits 
gereden hoefde te worden. 

Spoed blijkt lang niet altijd “echte” spoed te zijn.
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Van Dorp, installatiebedrijf

Tot voor kort kwamen de monteurs eerst naar de zaak om werkbonnen en/of materialen op te halen.

Monteurs krijgen nu d.m.v. een I-pad te zien wat ze de volgende dag moeten doen en kunnen direct vanuit huis 
naar hun eerste klus rijden. Werkvoorbereiding zorgt ervoor dat de materialen die ze nodig hebben op de locatie 
zelf worden afgeleverd. 

Andere ontwikkelingen die leiden tot minder vervoersbewegingen zijn:
•  Het op afstand monitoren van installaties;
•  Monteurs in Leiden maken gebruik van een Van Dorp fiets;
•  Flexibele werktijden;
•  Videoconferencihng;
•  Inzet van (elektrische) fietsen, poolauto’s en OV voor woon-werkverkeer;
•  Autodelen;
•  Uitwisselen van klanten naar andere vestigingen van Van Dorp.
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VSH (onderdeel van Koninklijke VolkerWessels) is aannemer op het gebied van 
(ondergrondse) verbindingen, netwerken en installaties voor water , energie en 
(petrochemie).

Vanuit Benthuizen wordt Ziuid_holland, Noord-Holland en een deel van Utrecht en Zeeland 
bediend. 
De meeste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
monteurs nemen hun bus mee naar huis en reden in het verleden vaak eerst naar “de zaak” 
voordat ze naar hun eerste klus gingen.

In Rotterdam is nu in de Spaande Polder een kleine hub (= container) gerealiseerd waar ‘s 
nachts materialen naar toe worden gebracht die de monteurs die in de regio Rotterdam 
werkzaam zijn de volgende dag nodig hebben.
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Suez

Inzamelen van afval bij McDonalds filialen in de regio Amsterdam met inzamelauto die op 
LNG rijdt.

I.p.v. verschillende afvalstromen inzamelen met verschillen inzamelvoertuigen gezamenlijk 
inzamelen van verschillende afvalstromen met één inzamelvoertuig.

I.p.v. zelf inzamelen bouwafval bij renovatieprojecten van BMN, BMN het bouwafval mee 
retour laten nemen en dit gelijk naar de locatie van Suez in Amsterdam laten brengen
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Royal Lemkes

Kernactiviteit; het inkopen, verkopen en distribueren van potplanten in Nederland en Europa.

Tot voor kort vond het aanleveren van de goederen vooral tussen 06:00 en 09:00 uur plaats. 
De aanvoer is nu veel meer gespreid en gebundeld plaats. De Winter Logistics bundelt de 
stromen eerst op zijn hub in Naaldwijk en rijdt dan pas door naar Royal Lemkes in Bleiswijk.

Zo’n 70 % van de aanvoer vindt nu voor 24:00 uur ‘s nachts plaats waardoor er veel minder in 
de spits gereden hoeft te worden.
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Beelen

De locatie in Vlaardingen ligt aan de Zeemanshaven. In 2016 is Beelen begonnen om meer 
gebruik te maken van binnenvaart voor haar afvoer. Concreet kwam dit neer op afvoer via de 
binnenvaart van 155.000 ton.
Dit betekende meer dan 5.600 minder ritten per jaar (= 22 ritten per dag). 

Aanvoer van zo’n 50.000 ton “nieuwe’ spoorballast voor de spoorlijn van Hoek van Holland 
naar Schiedam van Amsterdam naar Vlaardingen en de afvoer van “oude” spoorballast van 
Vlaardingen naar Utrecht. 
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Van Keulen Bouwmaterialen

Sinds 2013 inzet van de “gipsboot” voor transport van gipsplaten van België naar Amsterdam. 
Neemt in één keer de lading van 13 vrachtwagens mee.

Voor het transport in de stad worden vrachtauto’s ingezet die op GTL (Gas To Liquid) rijden. Dit 
levert 3 à 4 % CO2-besparing op en zo’n 20% minder fijnstof en roetdeeltjes.

Naast leveren van bouwmaterialen wordt bouwafval mee retour genomen.
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NoRisk Parking

NoRisk Parking biedt een parkeerlocatie aan in de buurt van het verzorgingsgebied waar 
veel bedrijven werkzaam zijn. 

Op deze locatie kunnen bedrijven hun voertuigen beveiligd achter laten. Waardoor 
onnodige kilometers en spitsritten bespaard worden.
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Om het aantal verkeersbewegingen in de (binnen)stad te verminderen, moeten 
leveranciers die deelladingen in de stad moeten afleveren, verplicht worden om hun 
goederen bij een hub (aan de rand van de stad) af te leveren. Vanuit de hub wordt de 
distributie binnen de stad verzorgd.
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Om het aantal verkeersbewegingen in de (binnen)stad te verminderen, moet thuis 
bezorgen duurder gemaakt worden dan bezorgen bij een afgiftepunt en daar door de 
consument af laten halen.
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Het slimmer en schoner bevoorraden van (binnen)steden gaat niet vanzelf. Om een 
deze transitie te versnellen zijn maatregelen nodig.

Wat werkt beter om deze verandering in gang te zetten reguleren of stimuleren ?
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