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DOELSTELLING: FACTOR 3 IN 2030

Outlook Stadslogistiek

4 segmenten

welke maatregelen moeten 

wanneer worden genomen?

wie zijn daar wanneer voor 

nodig?

hoe wordt dat gerealiseerd?

Flyers, brochures, filmpjes

FACTOR 3



LOPENDE SEGMENTEN

Horeca en vers

Post en pakketten

Outlook Stadslogistiek



Horeca – Stand van Zaken

• Uitgewerkte scenario’s 

• Model voor berekening CO2-uitstoot horecabelevering & impact van 
scenario’s

To do

• Data alleen van Amsterdam, ook voor enkele andere steden uitwerken 
verkrijgen om beter beeld te krijgen van impact?

• Toetsen scenario’s bij horeca & leveranciers

• Consequenties scenario’s op kentallen

• Kosten toevoegen aan model



Data andere steden

• Hoe verhouding en type en aantal horecagelegenheden?

• Omzet horeca steden vs periferie = 43% vs 57%

• In de 40 grootste gemeente van Nederland bevindt zich 50% van de 
restaurants en woont 40% van de Nederlandse bevolking.

Voorstel

2 grote steden (bijv. Rotterdam & Utrecht > 300.000)

2 middel grote steden (bijv. Venlo & Deventer ± 100.000)

2 kleine steden (bijv. Terneuzen & Kampen ± 50.000)



Toetsen scenario’s - voorstel

• Horeca
• Restaurant – hoge segment
• Restaurant – lage segment
• Snackbar / cafetaria
• Hotel

• Leverancier
• Specialist – nationaal (exclusief product)
• Specialist – lokaal
• Specialist – regionaal 
• Groothandel



Scenario’s

Er zijn meerdere scenario’s / ontwikkelingen voor de toekomstige 
horecabelevering te identificeren. De scenario’s worden geïnitieerd 
door marktomstandigheden en externe factoren zoals wet- en 
regelgeving. Vier waarschijnlijke geachte scenario’s zijn nader 
uitgewerkt:

• Foodcenters;

• Elektrificering last-mile;

• Platform voor horecabelevering;

• Inkoopbundeling op gebiedsniveau.



Elektrificering last-mile
In 2025 hebben 40 steden in Nederland een zero-emissie zone ingesteld voor het stadcentrum. Dit heeft als resultaat dat de belevering 
van de horeca plaatsvindt met elektrisch aangedreven voertuigen. Het initiatief van de Nederlandse gemeenten heeft ervoor gezorgd 
dat horecagroothandels alsook de specialisten zijn gaan investeren in nieuwe voertuigen. Deze grotere vraag naar elektrisch 
aangedreven voertuigen heeft ervoor gezorgd dat fabrikanten het aanbod van elektrisch aangedreven voertuigen zijn gaan vergroten, 
de techniek is daardoor in een stroomversnelling gekomen en de betaalbaarheid is toegenomen. De verhoudingen in de markt zijn
echter grotendeels hetzelfde gebleven.

De zero-emissie zones hebben niet alleen geleidt tot een vergroting van het aantal elektrisch aangedreven voertuigen. Het heeft ook als 
resultaat gehad dat horecagroothandels zijn gaan nadenken over nieuwe logistieke concepten en distributienetwerken. 

Specialisten zijn in de steden op grote schaal gebruik gaan maken van belevering met cargo-bikes (Pedal Powered Logistics). De 
distributie wordt aangeboden door een logistieke dienstverleners die gespecialiseerd zijn in horecabelevering vanuit hubs in en om de 
stad. Niet alleen logistieke dienstverleners van het eerst uur met het cargo-bike concept zoals TringTring, maar ook Deliveroo, 
NedCargo en zelfs Coolblue zijn ingestapt in het beleveren van horeca. Daarnaast breiden CityHub en Picnic hun wagenpark van Light 
(Electric) Freigh Vehicle uit om ook een graantje te kunnen meepikken van deze markt. Het cargo-bike concept werkt niet alleen goed 
voor de specialisten, maar is ook een uitkomst gebleken voor de (spoed) naleveringen van de groothandels. De toename van cargo-
bikes in de stadcentra heeft wel weer tot nieuwe vraagstukken geleidt, aangezien de (fiets)infrastructuur er veelal onvoldoende op 
uitgerust is. 

De horecabelevering is uiteraard niet volledige overgenomen door cargo-bikes. De groothandels hebben, voor het verwerken van de 
grotere bestelvolumes, andere veranderingen doorgevoerd. Zij hebben geïnvesteerd in elektrische vrachtauto’s. De initieel beperkte 
laadinfrastructuur heeft ertoe geleidt dat de groothandels hun routes verder zijn gaan optimaliseren om zoveel mogelijk elektrische 
energie te besparen. Dat heeft gezorgd voor een reductie van het gereden aantal kilometers. Daarnaast is er geïnvesteerd in een 
uitgebreide laadinfrastructuur voor de vrachtwagens bij de distributiecentra, waar ‘s nachts de vrachtwagens kunnen laden en overdag 
de laadpunten worden aangesloten op batterijcontainers om de opgewekte energie van de zonnepanelen op het dak op te vangen. De 
opgeslagen energie kan worden ingezet voor het laden van de vrachtwagens, bij piekbelasting van het netwerk en voor derden in de
omgeving met een energiebehoefte. 

Invalshoek scenario: 
situatie 2030



Foodcenters
De markt, een oud fenomeen, heeft aan populariteit gewonnen in zijn nieuwe jasje speciaal voor de horeca: het foodcenter. In 
Amsterdam bestond het foodcenter aan de Jan van Galenstraat al decennia, maar ook in andere steden heeft het haar intrede gedaan.  
Bij de herontwikkeling van stadcentra heeft men veel meer rekening gehouden met de belevering van voornamelijk de horeca, die in
toenemende mate het stadsgezicht bepaald. 

Horecaondernemers kunnen zelf inkopen doen bij de specialisten en groothandels die gevestigd zijn in het foodcenter. Een andere 
optie is dat bestellingen bij de verschillende leveranciers online geplaatst worden waarna de producten gebundeld worden tot één
levering vanuit het foodcenter aan de horecavestiging. Dit heeft in de steden een grote reductie aan vracht- en bestelautobewegingen 
opgeleverd. De foodcenters worden in de nacht met stille voertuigen over de weg of via het water beleverd, waar mogelijk wordt 
inpandig gelost om geluidsoverlast te voorkomen. Vanuit de foodcenters gaan volle voertuigen richting de horecavestigingen in de stad. 
Foodcenters is ook een ideale locatie gebleken waar de verdere specialisatie in de bereiding van gerechten heeft plaats gevonden. 
Binnen de foodcenters hebben professionele voorbereidingskeukens een plek gekregen waar 70 % van de voorbereiding voor definitief 
(af-)koken en opmaken wordt gedaan. Deze faciliteiten hebben zich ontwikkeld door de steeds grotere druk op de schaarste in ruimte 
(kleine keukens) en personeel.

De foodcenters kunnen uitstekend voldoen aan de hedendaagse wensen van de gemiddelde horecaondernemer die zoveel mogelijk 
ontzorgt wil worden (one-stop shop), alleen wil werken met verse producten en snel en frequent beleverd wordt. Doordat de locatie 
van de meeste foodcenters in de buurt van de stadscentra zijn, is het keukenpersoneel ook in staat om bij het foodcenter langs te gaan 
en de verschillende producten te keuren indien dat gewenst is. De specialisten en groothandels die actief zijn in het foodcenter hebben 
baat bij de clustering, omdat zij hiermee een grotere zichtbaarheid hebben en tegelijkertijd de kosten voor het beleveren van de
klanten kunnen reduceren. 

De foodcenters zijn mede ontstaan door de toegenomen drukte in de stad, waardoor een horecalevering veel tijd in beslag neemt, de 
toegenomen vraag van horeca ondernemers naar kleine en meer frequente leveringen en de druk vanuit gemeenten om de 
leefbaarheid in de stad te vergrootten door het instellen van een zero-emissie zone. Bovendien zijn de aanschafkosten van elektrische 
voertuigen dermate hoog, dat de business case voor nieuwe supply concepten haalbaar is. 

Invalshoek scenario: 
situatie 2030



Platform voor horecabelevering
In Nederland zijn er enkele groothandels (o.a. Bidfood, Sligro en Hanos) voor de horeca die een distributienetwerk hebben dat het hele 
land bedient. Vanuit de regionale distributiecentra worden bestelde producten aan de klanten geleverd.  Dagelijks rijden er tientallen 
vrachtwagens de binnensteden in om de horecavestiging te beleveren. De groothandels hebben binnen hun mogelijkheden de 
distributie zo efficiënt mogelijk ingericht, maar ze hebben te maken met een klant die vaker kiest voor specialistische producten om zich 
te kunnen onderscheiden van anderen. Bovendien staat de marge onder druk, waardoor groothandels aanpalende markten opzoeken 
om te kunnen blijven groeien.

De afstanden tussen de horecavestigingen die een specialist beleverd is vele malen groter dan de groothandels waardoor de specialist 
te maken heeft met hogere transportkosten. Bovendien wil een horecaondernemer frequent bevoorraad worden en neemt de 
gemiddelde ordergrootte af.

Zichtbaarheid is voor de groothandel én specialist belangrijk. Dit wordt onder andere gerealiseerd door de reclame op de vracht- en/of 
bestelwagens, maar de levering van de producten met het eigen wagenpark is voor de leveranciers een cost center en biedt geen 
onderscheidend vermogen waarop geconcurreerd wordt. Het uitbesteden van de logistiek is daarom voornamelijk voor de specialist 
van meerwaarde. Zo kan de specialist zich toeleggen op zijn expertise: het produceren van excellente horecaproducten.

De groothandels hebben in de basis wel de infrastructuur en assets om van het distributienetwerk een profit center te maken. Als zij 
hun bestelplatform door ontwikkelen en distributienetwerk openstellen voor derden (de lokale specialisten) kunnen zij hét platform 
worden voor horecabelevering. Het grotere volume dat vervolgens door het distributienetwerk gaat biedt om de distributiekosten 
verder te verlagen. Innovatieve IT-systemen zorgen voor een naadloze vervlechting van de producten van grote aantallen specialisten. 
Voorbeelden van dit soort initiatieven bestaan al. Een voorbeeld is Vers 24/7 van Bidfood waarbij producenten streekproducten kunnen 
aanbieden via Bidfood. Bidfood zorgt vervolgens voor de distributie van de producent naar de afnemer. Zo’n platform leidt niet alleen 
tot voordelen voor de groothandel (nieuwe inkomstenstroom, efficiëntievoordelen in de distributie en verdichting van het netwerk), 
maar ook voor de afnemers (vergroting ease of doing business door minder bestelmomenten en leveringen) en lokale specialisten en 
producten die een groter bereik hebben via het platform van de groothandel.

Invalshoek scenario: 
huidig situatie & kans



Inkoopbundeling

Een belangrijke trend in de horeca is schaalvergroting, gedreven door digitalisering van het aanbod, het 
tekort aan personeel, de opkomst van formules en overnames. Daarbij geldt dat de meeste 
horecaondernemers zien dat het beleveren van hun horecavestiging in de binnenstad steeds lastiger 
wordt. Door de smalle venstertijden kunnen de leveranciers de bevoorrading van de horeca moeilijk 
optimaliseren, waardoor de kosten voor het transport hoog zijn. Ook het bestelgedrag van de gemiddelde 
horecaondernemer is niet ideaal. Veel kleine bestellingen met diverse leveranciers, waardoor het af en 
aan is met bestellingen die worden geleverd.  

De druk op het verder beperken van de venstertijden voor het beleveren van de horeca met grotere 
voertuigen en de kleine marges die gerealiseerd worden in de horeca dragen bij een een voedingsbodem 
voor horecaondernemers binnen een gebied (bijvoorbeeld een straat of wijk) om elkaar op te zoeken en 
leveringen te bundelen. Hiermee wordt de inkoopkracht vergroot waardoor kortingen op producten 
kunnen worden verkregen of doordat er efficiency voordelen ontstaan in de belevering van de 
horecavestigingen die aan de klanten kunnen worden doorberekend. 

Bundeling van inkoop is uiteraard het eenvoudigst te organiseren wanneer er horecaondernemers zijn die 
meerdere horecagelegenheden hebben en die in de buurt van elkaar gevestigd zijn. Een factor die het 
proces van gezamenlijke inkoop kan vertragen is dat de gemiddelde levensduur van een 
horecaonderneming slechts enkele jaren is. 

Invalshoek scenario: 
huidig situatie & kans



Bijlage 1
Invalshoek scenario: 

huidig situatie & kans



Rekenmodel

Rekenmodel bevat 5 knoppen;

• Elektrificatie

• Modal shift naar LEVV/Cargo-bike

• Focus op groothandel vs specialist

• Consolidatie/co-operatie

• Order frequentie

Deze knoppen hebben gradaties van basisscenario, 1, 2, 3 en 4.

Middels deze 5 knoppen zijn scenario’s na te bootsen.

Rekenmodel



Scenario berekening

Rekenmodel

Inkoop-

bundeling

elektrificatie Foodcenters Platform

electrification hoog hoog laag hoog

levv/bike laag laag hoog laag

focus on 

specialisation

laag ? hoog hoog

market 

consolidation

hoog ? hoog hoog

high frequency 

order bahaviour

laag hoog hoog hoog

Door knoppen aan te passen ontstaan

scenario’s. Als voorbeeld nemen wij 

scenario Inkoopbundeling. 
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Scenario berekening

Rekenmodel

Inkoop-

bundeling

elektrificatie Foodcenters Platform

electrification hoog hoog laag hoog

levv/bike laag laag hoog laag

focus on 

specialisation

laag ? hoog hoog

market 

consolidation

hoog ? hoog hoog

high frequency 

order bahaviour

laag hoog hoog hoog

Resultaat is een theoretische reductie van 

ongeveer 3 Mt CO2 per jaar voor horeca 

leveringen in Amsterdam.

Inputvariabelen knoppen erg van belang.



Inputvariabelen

Rekenmodel

Basis scenario wordt gegenereerd door aannames uit o.a. onderzoeken naar horeca stadslogistiek in 
Amsterdam. Hieronder enkele aannames vanuit de theorie voor Amsterdam.

Horeca Vestigingen Leveringen per 

week

Verhouding tussen leveranciers

Specialist lokaal Specialist 

nationaal

Groothandel

Rest. High Class 100 30,0 50% 30% 20%

Rest. Middle Class 900 12,8 40% 30% 30%

Rest. Low Class 800 10,6 30% 30% 40%

Cafetaria’s 1.400 7,0 20% 0% 80%

Café’s 1.100 6,6 30% 10% 60%

Hotel-restaurants 250 26,5 50% 30% 20%

Kantine/catering 100 25,0 30% 0% 70%

Specialist lokaal Specialist 

nationaal

Groothandel

Afstand rit totaal [km] 20,0 200,0 60,0

Leveringen per rit [-] 5,0 8,0 8,0

Ritafstand per levering [km] 4,0 25,0 7,5



Inputvariabelen

• Knoppen hebben invloed op onderstaande parameters. De allocatie welke knop welk effect teweeg 
brengt moet nog worden geconcretiseerd. 

• Ook het effect per stap moet geverifieerd worden.

Rekenmodel
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POST EN PAKKETTEN

Outlook Stadslogistiek

Modellering

Scenario-ontwikkeling



SCENARIO’S POST EN PAKKETTEN

Outlook Stadslogistiek

I. Business as usual

II. Realistic

III. Automation of delivery process

IV. Cooperation in last mile deliveries

V. Platforms and marketplaces



SCENARIO’S POST EN PAKKETTEN (1/4)

Outlook Stadslogistiek

I. Business as usual

Base scenario (today): business as usual

EFVs uptake follows its natural path, within scheduled fleet renewal process in the companies. There is no excessive (extra) 

financial or operational governmental support for the uptake and charging infrastructure development is mainly triggered by 

passenger car sector and larger logistics players. Having or not e-vehicle remains a competitivity trigger. Large players and 

e-tailers start renewing their fleets to electric. Charging infrastructure develops due to the request of the large mobility 

players (bus, passenger cars), with no structural approach for freight. There is no yet important breakthrough in the 

automated assistance to the postmen. Market players are not cooperating between themselves with an objective of the 

overall city logistics efficiency improvement. Digitalisation takes place on the level of the individual market players. There is 

gradual introduction of the alternative transport modes. 

In 2025 to 2030 random urban planning measures support city logistics distribution (city hubs, micro hubs, lockers, etc). 

These measures are more result of the local initiatives or trials and are not merged together in one structured vision that may 

result in system efficiency.



SCENARIO’S POST EN PAKKETTEN (2/4)

Outlook Stadslogistiek

II. Realistic (1/2) 

Driving force: Climate agreements, national and local air quality targets, convenant zero emission city logistics 

Scenario:  Green deal agreements are running and 30 to 40 Dutch city centers have zero emission zones. Structural governmental 

approach for the freight electrification roll out, combined with high involvement of market players and political commitment, resulted 

in big advance of zero emission city distribution in the Netherlands. Governmental policy and urban planning measures support last 

mile electrification via regulation, privileges and subsidies and investment in charging infrastructure. As a result, all variety of 

“clean” modes, e.g. EFVs, LEVs, bikes, etc, are used to deliver post and packages and are supported with “clean” logistics 

solutions and structured charging infrastructure development approach. 

Large players and e-tailers have fully electric fleets of trucks and LCV’s, SMEs get support to renew their fleet to electric outside the 

vehicle renewal cycle. Overall, in 2030 having electric distribution itself is no more seen as competitive advantage and is no longer 

a subject of privileges. What type of electricity you use (regular or clean mix), becomes a competitivity trigger. This is supported by 

partially structural approach for the urban planning measures: e.g. lockers as standard par of new builded houses; city border hubs 

and inner city micro hubs for large players.

Automated delivery vehicles are slowly penetrating different areas of post and home delivery market. In 2030 within key postal and 

home delivery supplier companies operational are: “helper”, semi-automated vehicle, automated parking into their daily practices. 

Postmen remains a key delivery figure and the key added value of automation is in reducing a time per roundtrip. 

In 2030 shared economy platforms are widespread and are considered an integral part of the ecosystem. However, they combine 

small carriers and subcontractors, as well as other transport modes (LEVs, cargo bikes, etc), while biggest carriers (postal 

companies as well as e-tailors) are not integral part of these platforms and are competing against them. 



SCENARIO’S POST EN PAKKETTEN (2/4)

Outlook Stadslogistiek

II. Realistic (2/2) 

Continued..

There is, however no yet a full cooperation in last mile, neither full data exchange. Some of the biggest carriers are starting to 

invest in telematics to build a connected fleet. Market players cooperate but not for the core business function (e.g. maintenance 

services; cleaning, etc).

Story: from the perspective from the public authority 

Facilitators:

• Variety of electric models: LEVs, vans, trucks are available and known to the market

• Manufactures continue to improve E-vehicles: efficiency is better and price and TCO drops

• P&P actors invest in e-vehicles and charging infrastructure

• development of logistics hotels, hubs on the border on the city

• Local government policy: low emission zones, common policies in Dutch cities

• Common approach to the charging infrastructure development in the city 

• IT/telematica, helping to calculate the optimal route for the EV (especially in the beginning)

Impacts:

Automated assistance to the postmen within a vehicle, reducing the average stop time per stop; Less emissions; Question mark 

about urban space; Higher load optimization due to platforms; Etc



SCENARIO’S POST EN PAKKETTEN (3/4)

Outlook Stadslogistiek

III. Automation of delivery process (1/2)

Driving force: shortage of the labor force; fast development of the technology; efficiency gains in operations. 

Scenario:  Variety of types and forms of automation is widespread over different areas of city distribution and post and home delivery 

markets in particular. The role of the postmen is minimized to the last meter delivery process, improving the working conditions of the 

latter. Customer intimacy is a key competing factor in the distribution process (why??).

AVs are not only used within the warehouses to optimize internal sorting process, but are also used to bring the mail from the post 

office to the postmen, who is continuously walking along the delivery addresses, assister with a helper. Despite of high initial

investments necessary, automation brings considerable efficiency gains into the operational processes of the post and package

operators, making the business cases valuable.  Mobile lockers as well as automated mobile delivery lockers are a common part of

the urban infrastructure landscape. There is 100% first time delivery rate achieved for post and package deliveries.  

Story: Today, 20 February 2030, you are expecting two packages to be delivered to you. For both your preference times were 

communicated to the delivery company and now you are walking home to receive one of them. On the way home, you are by-passed 

by the automated delivery van driving in the direction of the beginning of your street. There, from the van, your local postmen will 

recharge her/his automated helper with new packages to be delivered in upcoming hour, time enough for the van to return to the 

depot and bring a new set of packages to recharge the helper. Once home, you hear a doorbell and go pick up a package from the 

postmen. You take a moment to discuss with her/him the progress of the underground package delivery system which is currently

being tested in your neighborhood.



SCENARIO’S POST EN PAKKETTEN (3/4)

Outlook Stadslogistiek

III. Automation of delivery process

Continued..

The second package, upon the agreement with you, was already delivered to the mobile locker and according to the planning you can 

pick it within half an hour in front of your door. You can follow the movement of the locker in your neighborhood with the help of the 

App, where the scan code for pickup is also provided to you. You always have a choice to pick up your package earlier, by walking to 

the locker location. Taking a package, you directly put your return packages to the mobile locker, from where they will be picked up by 

the postal service at the end of the day. 

Framework conditions

Technology jump for AVs (OEMs)

Investment into AVs (postal/transport operators)

Road infrastructure investment (PPP)

Regulation (government)

Impacts: 

100 % first time delivery rate; Better working condition for postmen; reduced kerbside time and space usage; reduced vkms; 

environmentally friendly deliveries; reduced operating costs and vehicle fleet requirements; better working condition for postmen; 

usage of urban space by vehicles; increase usage of urban space by lockers, hubs, etc.; more packages delivered during the day; 

Optimization of the return logistics; Less congestion.



SCENARIO’S POST EN PAKKETTEN (4/4)

Outlook Stadslogistiek

IV. Cooperation in last mile deliveries (1/3)

Driving force: society push for livable city and less traffic in the neighborhoods

Scenario:  Established cooperation between the post and package market players takes different forms: white van, shared drop zones, geo 

specialization in zones. Suppliers consolidate their shipments so that the amount of deliveries a customer will receive will be reduced. The 

supply is bundled in shared warehouses, following last mile geo – zones division. Last mile is than performed by electric vehicles with 

portering service/postmen with a helper/cargo bikes. Each city has a network of small post and packages depots from where one time 

delivery a day is performed to the addresses in the neighborhood.  Return logistics flows are also included in the system. 

Together with structured approach to the urban planning measures, last mile supplier cooperation have resulted in almost 100% first time 

delivery rate in 2030. This is achieved through the combination of: (a) available and easy accessible click and collect services, collection 

points, locker banks, mobile pickup stations; (b) the delivery lockers installed in the new construction buildings; (c) implementation of the new 

postal locker concepts (smart postal locker; postal locker at the back of the car), etc. Structural approach to urban planning also resulted in 

the support to electrification, via construction of logistics hotels, city border hubs, micro hubs, etc. Potential of bundling with grocery flows.   

Story:  You are a manager of the local neighborhood shared post and package warehouse. Today, 20 February 2030 you make a facility visit 

for the group of HBO logistics students. You meet them at 8.00 in the morning in front of your warehouse, situated in the city center. At this 

moment you still can see some last truck deliveries from different post and package operators to your facility. All the delivered packages are 

already pre-selected to your zones, so you only need to sort them out according to the most optimal postmen route within the neighborhood. 

There is only one delivery timeframe for your neighborhood, trigged by the neighborhood community decision to have less traffic. Those 

packages that are not delivered in person, are left either in the local click and collect service, or postal locker or neighbor, as indicated by the 

final customer. 



SCENARIO’S POST EN PAKKETTEN (4/4)
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IV. Cooperation in last mile deliveries (2/3)

Continued.

You have chosen for the combination of electric van delivery and potering service in order to deliver last mile. This means that your local 

postmen is walking with a carrying device which is regularly supplied with extra packages from the van. Electric van in a meantime of porter 

walking also supply click and collect services, postal lockers and other delivery options for those addresses where personal delivery is not 

possible at this moment.  You know that some of other local shared warehouses have chosen perform bike/LEVs deliveries or are making 

trials with automated helpers supplied from the electric van. Once delivery round is finishes, electric van returns to the shared depot with 

return loads.  Those are being collected by postmen in person, or via postal lockers. Sorting out per post and package delivery operator is 

than performed and these flows are collected tomorrow morning by respective carriages.

Can be: Your warehouse is also a transition point for the groceries delivery  - this delivery round is scheduled in the evening, maximisnig

delivery rate  

Framework conditions: 

• Mindset change to share warehouses; vans; etc (Post and package operators)

• IT support for shared warehouses; vans, etc

• Infrastructure investment (PPP)

• Costs of delivery of the orders will become to expensive.

• Branding through own vehicle become less important. Visibility is generated through other means.

• Outsourcing of transport as this is increasingly seen as a non-core business on which competing is difficult.

• Customers demand reliable deliveries and the less deliveries the better.



SCENARIO’S POST EN PAKKETTEN (4/4)
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IV. Cooperation in last mile deliveries (3/3)

Continued..

Impacts:  Bundled transport;  100% first time delivery rate; less congestion; reduced kerbside time and space usage; reduced vkms; 

environmentally friendly deliveries; reduced operating costs and vehicle fleet requirements; better working condition for postmen; usage of 

urban space by vehicles; increase usage of urban space by lockers, hubs, etc.; facilitated return logistics. 

Comments HW:

Het cooperation scenario in post en pakketten zou extremer kunnen.

Volledige omkering, gebaseerd op sociale druk (goede werkomstandigheden,  cruciale rol van vertrouwenspersoon die aan de deur komt, 

die gaat heel veel functies combineren om betaalbaar te worden: zoals de wijkzuster alles rond zorg doet, is de man of vrouw aan de deur 

ook voor medicijnen brengen, je even naar de bus brengen, etc, etc. ).

m.a.w.: nog veel meer supply en zorg-chains komen in die persoon bij elkaar, en daarmee heb je een sociale band als bewoner. Zeker 

buiten de stad, maar dat komt ook binnen de stad.



SCENARIO’S POST EN PAKKETTEN 
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V. Platforms and marketplaces

Driving force:  On-going gig economy developments; flexiblisation of labor forces, society push for liveable cities and less traffic in the 

neighbourhoods. 

Comment WPvA: interesting for food and facility > Belangrijk is dat hierachter een andere commercieel proces schuilt.

Logistiek volgt de digitalisering van de customer journey waarbij platforms een grote rol spelen.

Scenario: There is a digital market for the movement of goods that enables packages to be delivered at the right place at the right time by the 

right method, resulting in lower costs and greater convenience across the ecosystem. In 2030 “urban freight as a service” platforms are 

widespread and are considered an integral part of the ecosystem.  These markets are made more efficient by integrating and distributing 

data flows from multiple sources – from vehicles and distribution centers to  individual packages. Smart, mobile lockers move through the 

city, all linked by the digital platform that any network carrier can securely access. Carriers and retailers easily source 3PLs for the last mile, 

reducing costs and speed of delivery. Bikers, walkers, drones, cabs are all part of the system. 

Story:  from the perspective of transport SME, connecting to the system. 

Necessary triggers/investments: 

• High level of telematics development

• Legislation is necessary

Impacts: 

Sharing platforms reduce switching costs and drive a proliferation of third party shipping options, making last mile of delivery extremely 

fragmented. This complexity if offset  by increased vehicle utilization, which reduces the cost per delivery. 



MODELLERING - INPUTDATA

Voertuigdata

Per voertuigtype:

Capaciteit (m3)

Aantal voertuigen 

Brandstofsoort

Gemiddeld verbruik

Work start time

Driving time limit

Working time limit
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Transportdata

Per order:

ID

Latitude

Longitude

Open (time window)

Closed (time window)

Amount (m3)

Service time

Netwerkdata

Aantal depots

Locatie depots 

(longitude, latitude)



MODELLERING – SIMULATIE-OVERZICHT
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Netwerkdata

Transportdata

Voertuigdata

VRP solver Voertuigkm per 

voertuigtype
CO2 uitstootMEO



MODELLERING - OUTPUT

CO2 uitstoot voor het gehele systeem

Totale hoeveelheid voertuigkilometers

Mogelijk ook wegen naar transportactiviteit:

kgCO2/m
3.kmGCD

kgCO2/order. kmGCD

vkm/m3. kmGCD

vkm/order. kmGCD

Extra output: kosten voor dit scenario
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MODELLERING - BASIS SCENARIO – AFBAKENING 

EN INPUT 
1 depot

603 orders 

310 locaties in Rotterdam

30 bestelbusjes (ongeveer 17 in gebruik)

Nodig voor vervolg:

• Data van andere bedrijven – meer dan één 

netwerk. 

• PostNL data beschikbaar, mits NDA en toelichting 

op methode.
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MODELLERING - BASISSCENARIO –

KOSTENFUNCTIE 

Kostenfunctie minimaliseert een combinatie van:

Totale afstand

Totale rijtijd

Waarbij er een boete/constraint is voor:

Levering buiten tijdsvensters

Overschrijden van de capaciteit van een voertuig

Meer dan 9 uur rijden voor één voertuig

Vervolgstappen:

Toevoegen van extra constraints zodat het basisscenario vergelijkbaar is met de huidige situatie 

(bijvoorbeeld: minimum belading, minimum rijtijd, …). Nu goed voor DHL en AHonline dat op kleine 

dataset (Rotterdam). PostNL nog niet bekend. 
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MODELLERING - BASISSCENARIO – OUTPUT 
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MODELLERING - SCENARIO 1 – PAKKETKLUIZEN 
Basisscenario

Geen time windows vanwege pakketkluizen
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-29%



MODELLERING - VERVOLG

1. Praktijkdata van meer partijen

• PostNL: NDA en toelichting methode

• Andere partijen?

2. Kostenfunctie en constraints aanpassen tot realistisch basisscenario (voor alle datasets en voor 

grotere sets nog checken)

3. Model verbeteren:

Gebied definiëren, aannames scenario -> input variabelen, kosten per stakeholder toevoegen

4. Scenario’s doorrekenen en generalisatie
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DISCUSSIE, UITKOMSTEN… (VOORSTEL?)

Per segment een kort document met:

1) Introductie segment en CO2 uitdaging (obv Outlook 17, en aanvullingen)

2) Beschrijving van mogelijke ontwikkelingen (scenario’s), inclusief voorbeelden?

3) Presentatie uitkomsten per segment (modelresultaten) en belangrijkste acties / kosten per 

stakeholder (of acties / kosten voor belangrijkste stakeholders)

Vragen voor stuurgroep?

➢ Is dit inderdaad ongeveer de inhoudsopgave per segment?

➢Gaan we korte segment outlooks opleveren (en die bundelen als geheel)?

Audience:

➢Wat willen we hiermee: wat is onze boodschap? En wanneer willen we die brengen (event, datum,..)?

➢Op wie richten we ons (het meest): target audience?

➢Wat is de echte toegevoegde waarde van deze Outlook?
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OPGESTARTE SEGMENTEN

Bouw

Retail
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BOUW: SCOPING QUESTIONS

Scope van huidige scenario’s: 

Nieuwbouw en grote bouwprojecten

Algemeen bouwscenario, niet per bouwfase/ type logistieke stroom

Vragen: 

Valt renovatie en onderhoud binnen de scope? 

Welk niveau van scenariodetail we willen hebben: per bouwfase? Per type logistieke stroom in 

bouw (bijv. tijdkritisch FTL; niet tijdkritisch FTL; pakketjes; personeel; etc)



KEY TRENDS IN NIEUWBOUW

Inbreiding

Duurzaamheid, leefbaarheid, bereikbaarheid, veiligheid en luchtkwaliteit in steden;

Lokale oplossingen, er wordt geoptimaliseerd voor individuele bouwprojecten;

Urbanisatie: binnenstedelijk wordt veel gebouwd in de openbare ruimte, meer renovatie;

Personeel (kwantitatief en kwalitatief) - en materiaaltekort;

Demografische factoren vereisen andere typen gebouwen;

Technology push (IoT, AI, etc).



FROM TRENDS TO SCENARIO OPTIONS

Slow zero 

emission 

(bouwmachines

en transport) 

Fast zero 

emission  

(bouwmachines

en transport) 

No 

automation

Fast 

automation

Slow other 

logistics 

concepts and 

modes

Slow 

cooperation + 

IT/digitalisation

Fast 

cooperation + 

IT/digitalisation

Slow 

innovative en

circulair

bouwen

Fast 

innovative en

circulair

bouwen

Fast other 

logistics 

concepts and 

modes



FIRST SCENARIOS IDEAS (1)

BAU: situation 

today 

Realistic:

continuation of 

current trends

Disruptive 1: Zero emission bouw

Fast integration of zero emission (hydrogen, electric, 

bikes) transport both for bouwmachines and transport

Key trigger: duurzaamheid, luchtkwaliteit, etc



Disruptive 3: Innovative automated bouw
High automation level both in bouwmachines as well as automated zero emission facilitation of bouwprojecten on the 

bouwplaatsen (automated runner; helper, etc). Industralisation; usage of 3-D printing on site; high implementation of 

AI and IoT technologies for the on-demand and anticipated planning. 

Key trigger: Technology push en tekort aan personeel en materiaal 

FIRST SCENARIOS IDEAS (2)

Disruptive 2: Collaborative urban planning and delivery

Series of bouwhubs is built around the cities and logistics of all of the bouwprojecten is organized via these hubs 

(per geo zones); this is a strong cooperation scenario, facilitated by collaborative planning and delivery systems, 

bringing together distribution networks of different bouwpartijen in the hubs. Each bouwproject has a logistics 

bouwplanner and operates with IT facilitated bouwtickets; on the regional bouwhubs level it is facilitated by cross 

chain control centers; freight as a service platforms. 

Key trigger: wish of bewoners for less bouwverkeer disturbance; optimisation of bouwproces; facilitating innercity

traffic



RETAIL
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VERVOLGSTAPPEN
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TOPSECTOR LOGISTIEK CONGRES 16 APRIL 2019

Graag vandaag besluit: outlook stad 16 april laten 

zien of niet?

Indien zo, aansluiten bij sessie laadinfrastructuur?

Plenaire starten met highlights uit onderzoek

Behandelen van 3 cases: bijv. horeca, retail, 

bouw. Met behulp van vervoerders/verladers 

die zich vooraf hebben aangemeld;

Laatste kwartier voor interactie aan statafels
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