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➢Binnensteden worden vanaf 2025 “zero emission”: 
zijn we hier logistiek klaar voor?

➢Auto’s zullen een steeds kleinere rol krijgen in de 
stadscentra: verandert dit ons winkelgedrag?

➢Zijn de alternatieven voldoende uitgewerkt en zijn de 
lokale overheden voldoende voorbereid?

Uitdagingen voor de Nederlandse detailhandel



Stadslogistiek
Hoe duurzaam zijn we bezig?

Walther Ploos van Amstel  - november 2019

Hogeschool van Amsterdam
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Een vitale stad

Functies in de binnenstad

Mobiliteit

Regulering en handhaving

Informatievoorziening

Community
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Toekomst in stadslogistiek

‘Personalised mobility’

Vraag gestuurd

‘Address intelligence’

Licht, schoon, stil en veilig

Samenwerken

ITS

Lokaalschalig

‘Slow mobility’ 

Aanbod gestuurd

Massa

LZV’s/Platoons

Bundelen

ITS

Grootschalig
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SAMEN PLANNEN



Samen plannen: intelligent access
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SAMEN PLANNEN

SOCIALE INNOVATIE



Zero emissie: meer kWh alleen

• Slim voertuig

• Slimme logistiek 

• Slimme transportplanning

• Slimme chauffeur

• Slim laden

• Slimme energiediensten

• Wat kun je als rivalen samen doen



Wat kunnen retailers doen?
Minder vaak leveren is altijd beter

➢Gebruik venstertijden en dagranden ook echt
➢Daag de buren uit: horeca 
➢Pleit voor flexibele laad- en losplekken en 

venstertijden
➢Zorg voor ruimte voor bevoorrading
➢Cityhubs? Liever niet… Bundel eerder
➢Werk samen bij afvalinzameling
➢Deel data (ook met overheid)
➢Bereid je voor op zero emissie 
➢Niet zeuren over handhaving



Q & A



Utrecht.nl

Hier komt tekst

Ruimte voor slimme, schone logistiek in de stad

Aart Meijles, projectmanager schoon vervooer, Gemeente Utrecht



Utrecht.nl

Utrecht groeit hard…



Utrecht.nl

Midden in NL



Utrecht.nl

Fietsend….



Utrecht.nl

Binnen de huidige stadsgrenzen, gezond stedelijk leven 

voor iedereen!



Utrecht.nl

Daarom kiezen we voor gezond en goed ingepast vervoer…



Utrecht.nl

Schoon vervoer…



Utrecht.nl

Zero emission in Utrecht

• Zero emission OV 2025

• Zero emission stadslogistiek 2025

binnenstad Utrecht

.   Zero emission personenvoertuigen 

2030 binnenstad

.   Nieuwbouwlocaties woningen

elektrisch autodelen is de nieuwe standaard



Utrecht.nl

En: schone en efficiënte logistiek!



Utrecht.nl

Efficiënte logistiek in mobiliteitsplan Utrecht

En als bestemming bereikt:

efficiënte bevoorrading,

beter ingepast



Utrecht.nl

Perspectief:: emissieloos en efficiënt bevoorraden in 2025

(Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek en Klimaatakkoord)



Utrecht.nl

“De Utrechtse mix”

Bestaat uit drie elementen:

• Logistieke alternatieven voor elke 

stroom

• Regelgeving, stimulerend en 

beperkend

• Samenwerking in keten en 

“horizontaal”

Bedrijven investeren en exploiteren



Utrecht.nl

Welke stromen leiden tot overlast in 

de stad? 

Goederenstromen

• Horeca groot/klein

• Retail groot/klein

• Facilitaire leveringen 

• Bouwlogistiek

• Pakketdiensten



Utrecht.nl

Raanwerk Zero Emission Stadslogistiek (ZES)



Utrecht.nl

Ondernemers binnenstad

• 29 miljoen bezoekers in 2018

• Vloer vrij tussen 12 en 19 uur



Utrecht.nl

Herinrichting straten 



Utrecht.nl

Extra venstertijd voor schone voertuigen op weg naar ZE 

in 2025

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

From 1-1-2025

From 1-1-2023

From 1-1-2020

From 1-5-2018

Until 1-5-2018

Gesloten Venster alg Venster schoon Gesloten2

Venster alg2 Venster schoon2 Gesloten3

Voetgangersgebied gesloten (behalve ontheffinghouders)

Venstertijd voor alle voertuigen

Venstertijd exclusief voor schone voertuigen



Utrecht.nl

Regulering: ontheffingen

Venstertijdontheffingen voor 

specifieke efficiënte oplossingen

Toegang tot busbanen



Utrecht.nl

Combineer met herinrichting

Slimme stadslogistiek veranderen 

met ritme herinrichting binnenstad

Start met enthousiaste 

ondernemers

Steek er tijd in met 

projectaanpak



Utrecht.nl

Perspectief ZE zone 2025 G40

• Grote middelgrote gemeenten in NL



Utrecht.nl

Slimme stadsdistributie scheelt ruimte, maar vraagt ook 

ruimte.

Stads-

rand

Binnen-

stad

Extra 

hub



Utrecht.nl

Slimme stadsdistributie met partners

Green business club Utrecht hub voor facilitaire 

leveringen

Bouwlogistiek organisatie van hubs, levert veel 

besparing en ruimtevoordeel op 

Kansen voor ondernemers in vastgoed in hubs: 

distributiecentra randen van de stad

Laadinfrastructuur in hubs. 



Utrecht.nl

Winkel meer als “multibrand” servicepunt voor de buurt.

Vraagt andere ruimte. En: achterdeur belangrijker, 2
e

voordeur.



Utrecht.nl

Afleveren bij de woning:

kluizenwanden, of kluizen aan huis?



Utrecht.nl

Hier komt tekst

Einde



Q & A



Duurzame 
binnenstad distributie

Branko Schuurman, DHL



Korte introductie DHL



“From now until 2050, our mission will be to drive our 
business toward zero emissions logistics.”

Frank Appel, Chairman of the Board – Deutsche Post DHL > blog post

https://delivering-tomorrow.com/mission-2050-zero-emissions/




Consolideren is de natuur van ons netwerk
Landelijk:

• 16 sorteerlocaties

• 140 depots

• Bijna 3.000 PUD punten

Voorbeeld Rotterdam: Dichtbij het bezorggebied

• 1 sorteerlocatie

• 6 depots (1ste volledig ZE)

• 150 PUD punten

• Servicepunten (in winkels)

• Buurtpunten (in woonwijken)

• Kluisjes (nabij OV, tankstations)



Omnichannel
• Warehouse naar winkel

• Winkel naar consument thuis

• Consumer haalt in winkel

• Etailer naar winkel

• Etailer naar consument thuis

• Shop to Shop naar consument thuis

• Etailer naar PUD punt in winkel

• PUD punt in winkel naar etailer

• …..

• …..

Nieuwe bewegingen vervangen reeds bestaande



Herorientatie gemeenten



Wat betekent dat voor de ontwikkeling van DHL



City Logistiek

• Consolidatie

• Slimme routes

• Beweging schoon houden

• Maar ook kleiner?

22 m3 4,3 m3 1,0 m3



Hoe ziet de toekomst er uit?

?



Dank voor uw aandacht



➢ We moeten winkeliers bewustmaken van de zero emissie uitdaging.

➢ Bij invoering van mobiliteitsplannen moet de retail aan tafel zitten. 

➢ Samen innoveren in nieuwe manieren van vervoer en 

winkelconcepten om, klaar te zijn voor de mobiliteitsuitdagingen.

➢ We moeten er voor zorgen dat particulier vervoer de ruimte krijgt 

wanneer er (nog) geen andere opties voorhanden zijn.

Hoe kunnen we hier mee aan de slag?



Dank voor 
uw aandacht

Voor meer informatie:
Tristan.bons@detailhandel.nl

mailto:Tristan.bons@detailhandel.nl

