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1.1 Inleiding

De ruimte in Nederlandse steden 
staat als gevolg van verdichting en 
duurzaamheidsambities onder druk: 
steeds meer gebruikers en wensen 
komen samen op een beperkt 
beschikbaar oppervlak. Stadslogistiek 
is een van die groeiende ruimteclaims: 
de samenkomst van flitsbezorgers, 
bestelbusjes en vrachtwagens heeft een 
steeds grotere ruimtelijke impact. In dit 
onderzoek richten we ons op de vraag 
welke ruimte stadslogistiek inneemt in 
de stedelijke omgeving, wat de huidige 
trends zijn en wat dit kan betekenen voor 
de toekomst van de stadslogistiek.

Stadslogistiek vormt de stofwisseling 
van de stad: het leveren en ophalen van 
goederen, grondstoffen en diensten 
is een vitale functie voor het stedelijk 
metabolisme. Deze functie vraagt om 
ruimte: voor verkeer en infrastructuur, en 
voor overslag en bedrijven. 
 

Het verdichten van de stad noopt tot het 
minimaliseren van omgevingsbelasting, 
maar ook tot efficiëntieverhoging van 
ruimtegebruik. Tegelijkertijd groeit de 
vraag naar meer logistiek. Net als andere 
stedelijke functies zal logistiek daarom 
moeten inschikken en worden gestapeld 
en gedeeld met andere functies.
 
Deze opgaven dwingen ons na te denken 
over de toekomst van logistiek in de stad, 
zowel qua hardware (ruimtebeslag: publiek 
en privaat) als qua software (gedrag van 
verladers, transporteurs en ontvangers).

Dit onderzoek is uitgevoerd door 
PosadMaxwan en inhoudelijk ondersteund 
door de gemeente Rotterdam en TNO. 
Het onderzoek is tot stand gekomen door 
financiering van het Stimuleringsfonds 
Creatieve Industrie.

In hoofdstuk 1 Inleiding lichten we 
de aanpak van het onderzoek toe. 
In hoofdstuk 2 beschrijven we de 
belangrijkste trends in de stadslogistiek. 
In hoofdstuk 3 zoomen we in op de 
casuslocatie voor dit onderzoek: het 
Oude Westen in Rotterdam. In hoofdstuk 
4 beschrijven we de verschillende 
bouwstenen van het logistiek systeem. 
Hoofdstuk 5 richt zich op mogelijke 
toekomstscenario’s en in hoofdstuk 6 
vatten we de conclusies van het onderzoek 
samen.
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De ontwikkelingen in de stadslogistiek volgen 
elkaar in hoog tempo op (zie ook hoofdstuk 
2): nieuwe voertuigen doen hun intrede, 
flitsbezorgers ontstaan en worden geweerd, 
en nieuwe wetgeving dwingt tot schonere 
mobiliteit.

De hardware van de stad ontwikkelt zich 
daarentegen op een veel lager tempo, vaak 
resulterend in conflicten tussen de fysieke 
ruimte en het gebruik ervan in de vorm 
van overlast in stadsstraten en onveilige 
verkeerssituaties. 
 
Dit conflict tussen verschillende 
ontwikkeltempo’s dwingt ons om na te denken 
over de logistiek verder dan vandaag en morgen: 
hoe ziet stadslogistiek er over 20 jaar uit? In 
dit onderzoek proberen we deze toekomst in 
beeld te brengen. Omdat de richting van deze 
ontwikkeling nog niet duidelijk is, werken we 
met verschillende toekomstscenario’s: in plaats 
van oplossingen te ontwerpen voor vandaag, 
kunnen we ons voorstellen wat de impact van 
deze toekomstige logistiek is, zodat op basis 
daarvan duurzame keuzes voor de lange termijn 
kunnen worden genomen?

1.2 Onderzoeksaanpak



6

Logistiek bestaat uit een complexe 
aaneenschakeling van vervoersbewegingen 
en overslagpunten, bestaande uit 
wereldwijde ketens van grondstoffen, 
goederen en afval. In dit onderzoek 
richten we ons op de ruimtelijke impact 
van logistieke in de binnenstedelijke 
context: dit is de plek waar het logistieke 
ruimtebeslag in toenemende mate in 
conflict komt met andere functies. We 
gebruiken hiervoor de wijk Oude Westen in 
Rotterdam als casuslocatie.

Om grip te krijgen op de complexiteit 
van het logistieke ecosysteem maken 
we onderscheid tussen drie bouwstenen 
die gezamenlijk dit ecosysteem vormen: 
1. Verkeer, 2. Infrastructuur, 3. Hubs. In 
hoofdstuk 4 hebben we de belangrijkste 
typologieën per bouwsteen in beeld 
gebracht: gezamenlijk vormen deze een 
catalogus van de stadslogistiek.

1.3 Structuur van de stadslogistiek



02Trends in de 
stadslogistiek
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1. Zero-emissie stadslogistiek (ZES)
Ongeveer 1/3 van de CO2-uitstoot en 
1/4 van de luchtvervuiling in stedelijke 
gebieden wordt veroorzaakt door mobiliteit 
en transport. Logistiek is de bron van 
meer dan de helft van de uitlaatgassen 
in de stad en heeft dus een   aanzienlijke 
ecologische voetafdruk. 
 
Steeds meer gemeenten wijzen 
emissievrije zones aan om de CO2-
impact van stadslogistiek te verminderen. 
Rotterdam heeft een van de grootste ZES-
zones van Nederland. 
 
Deze zones dwingen tot het overstappen 
van brandstof aangedreven voertuigen tot 
elektrisch aangedreven voertuigen aan de 
randen van de stad. Doorgaans leidt dit tot 
een atomisering van het logistiek vervoer, 
waarbij meerdere kleinere voertuigen één 
groot voertuig vervangen (zie ook volgende 
pagina).

2.1 Trends in Stadslogistiek
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Stappenplan ZES 17

Type aandrijving

weinig voorkomend veel voorkomend

Verhouding voertuigen per subsegment

Wat zegt deze tabel
Rotterdam richt zich op ‘zero-emissie’ via elektrisch rijden 
(batterij-elektrisch en waterstof). Deze infographic geeft weer hoe 
de verwachte overgang naar zero emissie stadslogistiek, in 2025 
in de binnenstad van Rotterdam, eruit ziet. 

Per (sub)segment is de verschuiving van het type voertuig en de 
aandrijving weergegeven.

Type voertuig

LEVV

Segmenten Subsegmenten Meest voorkomende type Meest voorkomende type Toelichting verschuiving 
voertuigen en aandrijving 2019 voertuigen en aandrijving 2025 voertuigen 2019    2025

Vuilnisophaalwagen

Speciale bouwvoertuigen

Trekker-oplegger/zware vrachtwagen

Bakwagen/vrachtwagen

Bestelauto

Brommer

Brandstof

Elektrisch

Waterstof  elektrisch

Hybride (elektrisch in de zone – brandstof  buiten de zone)

Biobrandstof

Verwachte overgang naar zero emissie stadslogistiek in 2025
Binnenstad Rotterdam

Vers Retail (vers)

Horeca en 

specialisten

- Verschuiving naar kleinere voertuigen.
- Kleine bundelpotentie met hubs aan de rand van de stad.
- Inzet LEVV’s.

Verse thuisleveringen

(boodschappen 

en maaltijden)

- Toename logistieke bewegingen.
- Toename inzet LEVV’s.

- Verschuiving naar kleinere voertuigen.
- Kleine bundelpotentie met hubs aan de rand van de stad.

- Verschuiving naar kleinere voertuigen.
- Kleine bundelpotentie met hubs aan de rand van de stad.

- Verschuiving naar kleinere voertuigen.
- Kleine bundelpotentie met hubs aan de rand van de stad.
- Beperkte inzet LEVV’s.

- Kleine bundelpotentie met hubs aan de rand van de stad.

Retail-ketens 

(niet vers)

Specialisten 

(inclusief mode, 

hangende kleding)

Twee-mans 

thuisleveringen 

(meubels, witgoed)

- Fijnmazigere ophaaldienst door inzet LEVV, combinatie 
bezorging goederen en ophalen afval.

- Gezamenlijke inzameling per straat/gebied (bundeling afval).
- Afspraken over ophalen met ontvangers (efficiëntere route).

Afval Afvalinzameling 

consumenten

Afvalinzameling 

bedrijven

- Efficiëntere inzet voertuigen door sensoren op ondergrondse 
containers. (Alleen nog volle containers ophalen).

- Toename logistieke bewegingen.
- Toename inzet LEVV’s.
- Hoge bundelpotentie met hubs aan de rand van de stad.

Express en 
pakketten

Express en pakketten

Facilitair / 
service

Onderhoud en service

Kantoorbevoorrading, 

ziekenhuizen en 

gemeentelijke diensten

- Verschuiving naar kleinere voertuigen.
- Beperkte inzet LEVV’s.

- Verschuiving naar kleinere voertuigen.
- Bundelpotentie door hubs aan de rand van de stad.
- Beperkte inzet LEVV’s.
- Reductie/bundeling ritten afdwingen via gemeentelijke inkoop 

en gezamenlijke inkoop (met oa Erasmus mc, Hogeschool).

- Grote bundelpotentie door hubs aan de rand van de stad.

Openbare ruimte / 

infrastructuur / 

bouwrijp maken

Ruwbouw

Afbouw

- Grote bundelpotentie door carpoolen of gebruik OV cq P+R 
voorziening.

Personeel

- Verschuiving naar kleinere voertuigen.
- Kleine bundelpotentie met hubs aan de rand van de stad.
- Reductie/bundeling ritten afdwingen via gemeentelijke inkoop.

Bouw

Stukgoederen
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- Verschuiving naar kleinere voertuigen.
- Beperkte inzet LEVV’s.
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Afbeelding 3.6: Verwachte overgang naar zero emissie stadslogistiek in 2025 binnenstad Rotterdam.
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2. Nieuwe bedrijfsmodellen 
De eerder genoemde atomisering van 
de logistiek wordt ook versterkt door 
nieuwe businessmodellen in de logistieke 
sector die draaien op just-in time- en 
flitsbezorging. 
 
In de afgelopen paar jaar zijn 
flitsbezorgers, die beloven boodschappen 
in enkele minuten te bezorgen, snel 
gegroeid. De pandemie, die mensen dwong 
thuis te blijven, heeft sterk bijgedragen 
aan de groei van het thuisbezorgen. Deze 
bedrijven bieden de consument een 
nieuwe mate van gemak die een paar jaar 
geleden nog niet mogelijk was. 
 
Er is hevige concurrentie in deze door 
durfkapitaal gedreven logistieke sector1, 
waar bedrijven vechten om de best 
mogelijke service aan de consument te 
bieden. Dit heeft geleid tot veel innovaties 
in de supply chain, maar heeft ook een 
grotere ruimtelijke impact op de stedelijke 
omgeving: bezorgfietsen op straat die met 
hoge snelheid de stad doorkruisen en 
1 https://www.ft.com/content/87cd997e-534a-4b9c-94ce-8ee419efe184
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een wildgroei aan binnenstedelijke dark 
stores, vaak resulterend in overlast door 
wachtende bezorgers en verminderde 
levendigheid vanwege de dichtgeplakte 
gevels. 
 
In de loop van dit onderzoek heeft een 
groot aantal gemeenten de opening van 
nieuwe dark stores verboden totdat ze 
meer inzicht hebben in hun ruimtelijke 
impact2. 
2 https://www.nhnieuws.nl/nieuws/303004/amsterdam-wil-drie-darkstores-sluiten-niet-in-
bestemmingsplan-en-overlast
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3. Toename just-in-time-leveringen 
De grafiek rechts toont de verdeling 
van het aantal logistieke bewegingen 
per sector (voor de gemeente Utrecht, 
jaar?, bestelwagens in roze en 
vrachtwagens in blauw). De meeste 
bewegingen vinden momenteel plaats in 
de service-gerichte sectoren. Vanwege 
veranderend consumentengedrag 
en nieuwe bedrijfsmodellen zien we 
echter de grootste toename in het 
leveren van goederen, versproducten en 
thuisleveringen. Deze sectoren worden 
meer en meer georganiseerd op basis van 
just-in-time-leveringen, waarbij producten 
worden geleverd precies op het moment 
dat ze nodig zijn. Dit leidt tot een afname 
van de benodigde opslagruimte in de 
stad, maar tot een sterke toename van het 
aantal logistieke verkeersbewegingen.

Bestelwagens

Vrachtwagens
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2.2 Tegengestelde trends: onzekere toekomst

Het aantal logistieke leveringen is gegroeid 
in de afgelopen jaren (zie 2012 t/m 2020) 
en de huidige trends duiden op een 
steeds sterkere groei in de komende jaren. 
Tegelijkertijd proberen gemeenten met 
nieuw beleid de overlast van deze logistiek 
te verminderen: door dark stores te weren, 
maar bijvoorbeeld ook door wandel- en 
fietskwaliteit in de openbare ruimte te 
verbeteren. Deze tegengestelde trends 
(meer verkeer door just-in-time-leveringen 
of minder verkeer door strenger beleid) 
maakt de toekomst van stadslogistiek 
onzeker. Het extrapoleren van de huidige 
trends helpt ons om deze mogelijke 
toekomsten te verkennen en de voor- en 
nadelen ervan in beeld te brengen. We 
richten ons in dit onderzoek voornamelijk 
op de ontwikkeling van de snelst 
transformerende logistieke sectoren, die 
van de goederen- en productbezorging, 
omdat de verandering van de ruimtelijke 
impact en het verschil per scenario naar 
verwachting het grootst zal zijn binnen 
deze sectoren.



Casus: 
Oude Westen03



Onbegroeid Terreindeel

Begroeid Terreindeel

Pand

Waterdeel

fietspad

OV-baan

overweg

parkeervlak

rijbaan lokale weg

spoorbaan

voetpad

voetpad op trap

Legenda

Integrale Wijkaanpak x Stadslogistiek

OnbegroeidTerreindeel

BegroeidTerreindeel

Gebouwen

Water

fietspad

OV-baan

overweg

parkeervlak

rijbaan lokale weg

rijbaan lokale weg:verkeersdrempel

spoorbaan

voetgangersgebied

voetpad

voetpad op trap

Legenda

Context
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In ons onderzoek naar de ruimtelijke impact van stadslogistiek richten 
we ons op de wijk Oude Westen in Rotterdam. Het Oude Westen is een 
ideale casus vanwege haar dichte stedelijk weefsel met een mix van 
wonen en bedrijvigheid en variatie aan levendige stadsstraten en rustige 
woonstraten. Deze focus op de bestaande stedelijke omgeving stelt ons 
in staat de mogelijkheden voor de integratie van stadslogistiek binnen de 
randvoorwaarden van de bestaande stad te onderzoeken.

Weena

West-Kruiskade

Nieuwe Binnenweg
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Oude
Westen

Rotterdam Centraal

3.1 Oude Westen, Rotterdam



in vierkante meters
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De ruimteclaim van de stadslogistiek 
landt voor een groot deel in de stedelijke 
infrastructuur. Het Oude Westen is 
gestructureerd volgens een heldere 
hiërarchie: de wijk wordt omringd door 
snellere verbindingen (1), voornamelijk 
gericht op doorgaand autoverkeer. De 
wijk wordt doorkruist door twee actieve 
stadsstraten (2) en bestaat verder uit een 
dicht netwerk van rustiger woonstraten 
(3 en 4). De kaart en het taartdiagram 
tonen de verkeersruimte per functie 
in de wijk en maken duidelijk dat de 
meeste ruimte wordt toegekend aan 
voetgangers en autoverkeer. Specifieke 
ruimte voor de fiets is beperkt en wordt 
vaak gecombineerd met ander verkeer. 
De gemeente voert actief beleid om meer 
ruimte voor voetganger en fietser te maken 
en autogebruik te ontmoedigen. 

Logistiek verkeer benut voornamelijk de 
autowegen en fietspaden. Vanwege het 
groot aantal bestemmingen en relatief 
beperkte hoeveelheid parkeer- en laad-en-
los-plekken, wordt de voetgangersruimte 
regelmatig benut voor het tijdelijk 
parkeren van logistieke voertuigen.

3.2 Infrastructuur Weena

West-Kruiskade

Nieuwe Binnenweg

Roch
uss

en
str
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De cijfers moeten op de volgende 
manier worden geïnterpreteerd:
1. Het totaal heeft een schatting 

van het aantal voertuigen dat 
dagelijks aanwezig is in het 
Oude Westen. Dit is het nummer 
inclusief doorgaand verkeer en 
voertuigen die een thuisbasis 
hebben en daar dus parkeren.

2. Een correctie met een factor 
0,25 voor verkeer dat geen 
bestemming heeft in het gebied 
voor de levering van goederen 
of diensten. Deze voertuigen 
passeren alleen in het gebied. 
Dit geldt voor zowel bestelauto’s 
als vrachtwagens.

3. Een correctie met een factor 
0,25 voor het verkeer dat in 
de buurt parkeert maar geen 
bestemming heeft bij een klant 
voor de levering van een dienst 
(bijv. installatie) of goederen 
(bijv. een pakket). Dit zijn de 
voertuigen die een chauffeur 
mee naar huis neemt of het 
bedrijf.

 
Door deze aannames is het 
mogelijk om een   bandbreedte te 
kiezen voor het aantal voertuigen. 
Logistieke voertuigen die kleiner 
zijn dan een bestelauto (lichte 
elektrische voertuigen zoals Goupil 
of bakfietsen) zijn niet inbegrepen. 
Bovendien is dit een schatting op 
basis van recente gegevens en is er 
geen prognose voor de toekomst.

Op basis van de huidige kenmerken van 
het Oude Westen (soorten bedrijvigheid en 
aantal huishoudens) is met een door TNO 
ontwikkelde methodiek de samenstelling 
van de logistieke verkeersbewegingen 
ingeschat. Het gaat om een   inschatting 
van het aantal en type voertuigen dat op 
een gemiddelde werkdag het Oude Westen 
binnenkomt, berekend op basis van data 
uit andere stedelijke gebieden. 
 
De grafiek geeft een overzicht van het 
aantal bestelauto’s en vrachtwagens per 
logistieke sector. De data laat duidelijk 
zien dat het overgrote deel van het verkeer 
bestaat uit bestelwagens in de service- 
en bouwsector. Ook hier geldt echter dat 
het aantal vervoersbewegingen niet per 
definitie overeenkomt met de ruimteclaim 
en ervaren aanwezigheid: bezorgdiensten 
maken een groter aantal stops en zijn 
vaker geparkeerd en hebben daarmee een 
groter ruimtelijke impact op de stedelijke 
omgeving.

3.3 Verkeer

Bestelwagens

Vrachtwagens



Integrale Wijkaanpak x Stadslogistiek
Functies_Old data!

Gebouwen

bijeenkomstfunctie

gezondheidszorgfunctie

industriefunctie

kantoorfunctie

logiesfunctie

meervoudige functie

onderwijsfunctie

overige gebruiksfunctie

sportfunctie

winkelfunctie

woonfunctie

Legenda
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Het Oude Westen is een sterk gemengde 
stadswijk, waarin door de veelheid aan 
functies allerlei logistieke stromen 
samenkomen. De meeste voorzieningen 
en commerciële functies bevinden zich 
aan de doorgaande stadsstraten: West-
Kruiskade, Westersingel en Nieuwe 
Binnenweg.

Het meeste logistieke verkeer 
concentreert zich daarmee op deze wegen. 
Ook op de Rochussenstraat, Weena en 
‘s-Gravendijkwal bevindt zich veel logistiek 
verkeer, maar vooral als doorgaande 
route naar overige locaties. Het logistiek 
verkeer binnen de wijk is relatief beperkt 
en bestaat voornamelijk uit bezorgingen 
aan huis. Met de komst van een dark store 
in de Gourvernestraat neemt het aantal 
logistiek bewegingen, voornamelijk in de 
vorm van flitsbezorgers te fiets, binnen de 
wijk echter wel toe.

3.4 Functies Weena

West-Kruiskade

Nieuwe Binnenweg
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04Catalogus van 
de stadslogistiek
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Om beter grip te krijgen op de 
verschillende elementen waaruit het 
logistiek systeem binnen de stadswijk 
is opgebouwd, ontleden we het tot de 
belangrijkste bouwstenen in een compacte 
catalogus van de stadslogistiek. Deze 
catalogus helpt zowel om de huidige 
systemen te beschrijven, maar ook die van 
verschillende toekomstscenario’s.

We maken onderscheid tussen drie 
categorieën:
1. VOERTUIGEN: deze categorie bestaat 

uit de voertuigen die goederen en 
producten van A naar B bezorgen. 
We maken een onderscheid tussen 
tweewielers, bestelbussen en 
vrachtwagens, en de de dankzij nieuwe 
technologieën mogelijk gemaakte bots.

2. INFRASTRUCTUUR: de infrastructuur 
is het domein waarop dit verkeer reist 
tussen verschillende locaties. We 
onderscheiden infrastructuur op, boven 
en onder maaiveld.

3. HUBS: hubs zijn de overslagpunten 
tussen verschillende logistieke stromen 
en verschillen van elkaar door het type 
gebruikers, functiemix en grootte.

4.1 Catalogus van de stadslogistiek



4.4 Voertuigen



Waar de bezorgscooter al lange tijd 
onderdeel is van het verkeer in de 
stad, zijn er de laatste jaren meerdere, 
voornamelijk elektrisch aangedreven, 
voertuigen bijgekomen. Vooral bij 
fietsen heeft dit geleid tot een toename 
in aantallen en typen, variërend 
van wendbare snelle stadsfietsen 
tot steeds groter wordende fietsen 
voor bijvoorbeeld de bezorging van 
pakketten. Deze nieuwe typen leiden 
tot steeds meer conflicten met gewone 
fietsers, vanwege het verschil in 
snelheid, grootte en draaicirkel.

Long John

Bakfiets/Trike

Bakfiets

Driewieler met voorlader

Transporter

Ruimtebeslag voertuig, per 0,5 m2

Laadcapaciteit, per 10 kg

4.2.1 Voertuigen: vrachtfietsen

S

M

L

BromfietsCompact-Cargobike/Hybrid

21



Door invoering van het ZES-beleid 
zal er steeds meer elektrisch gereden 
gaan worden in de stad. Voor dit type 
voertuigen zal dat naar verwachting 
leiden tot een overstap aan de rand 
van de stad van grootschalig naar 
meer kleinschalig vervoer. Deze 
kleinere elektrische voertuigen 
worden al gebruikt voor bijvoorbeeld 
afvalophaling en pakketbezorging.

Ruimtebeslag voertuig, per 2 m2

Laadcapaciteit, per 100 kg
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4.2.2 Voertuigen: Bestelbus en vrachtwagen

S

M

L



Dit type voertuigen is momenteel 
nog weinig zichtbaar in het 
Nederlandse straatbeeld, maar in 
het buitenland wordt hier uitvoerig 
mee geëxperimenteerd. Omdat deze 
voertuigen zelfsturend, en daarmee 
onbemand, kunnen zijn, onstaat er 
grote vrijheid met betrekking tot 
de afmetingen en snelheden. Deze 
voertuigen kunnen daarmee op 
verschillende plekken worden gebruikt: 
op de autoweg, fietspad en bij langzame 
snelheden ook op het voetpad.

Ruimtebeslag voertuig, per 0,5 m2

Laadcapaciteit, per 10 kg
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4.2.3 Voertuigen: Autonome bots

Amazon Scout Starship robot

DeliRo Refraction REV-1

Kiwibot Drone

Teleretail Delivery Robot

Nuro R2 Robomart

S

M

L



4.2.4 Voertuigen: Draaicirkel

Verschillende voertuigen hebben 
een verschillende grootte. Maar ook 
het ruimtebeslag door de draaicirkel 
verschilt: met steeds groter wordende 
e-bikes vervaagt de grens tussen 
auto- en fietsverkeer. Zelfrijdende 
bots daarentegen bieden kansen voor 
het minimaliseren van draaicirkels en 
daarmee een betere integratie tussen 
langzame verkeersstromen.

24



4.3 Infrastructuur



4.3.1 Infrastructuur: Op maaiveld
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I1. Bestaande fietsstroken 
worden gebruikt door fiets- en 
scooterbezorgers, gemengd met 
niet-logistieke reizigers.

I3. Met breder wordende bakfietsen 
wordt het noodzakelijk fietspaden te 
verbreden om hier voldoende ruimte 
aan te geven.

I5. Bestaande autostroken kunnen 
met minimale infrastructurele 
aanpassingen logistieke 
prioriteitsstroken worden.

I7. De voetgangersruimte op trottoirs 
kan ook worden gedeeld door 
langzaam bewegende autonome 
bots.

I2. Door het versnellen van het 
elektrisch aangedreven fietsverkeer 
wordt het mogelijk meer en sneller 
logistiek verkeer toe te laten op de 
fietsstroken.

I4. Speciale logistieke rijstroken 
kunnen worden aangewezen als 
eenrichtingsroutes in straten met 
beperkte ruimte.

I6. Door snelle autonome bots in een 
speciale rijstrook te bundelen en te 
scheiden van overig verkeer, kan de 
verkeersveiligheid worden verbeterd.

I8. De tramnetwerken in de stad 
kunnen ook dienst doen als 
logistieke routes.
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4.3.2 Infrastructuur: Verhoogd / Verdiept

I9. Drones kunnen worden 
gebundeld in dronecorridors boven 
de verkeersruimte van straten.

I10. Verhoogde routes hebben een 
nadelig effect op de ruimtelijke 
kwaliteit van de straat eronder, 
maar bieden wel de mogelijkheid 
om logistiek en overig verkeer 
ongehinderd van elkaar te schieden.

I11. Met ondergrondse shuttles is 
het mogelijk om goederen met hoge 
snelheid te verplaatsen zonder 
verstoring op straatniveau.

I12. Hoewel tunnels de doorstroom 
van straten kunnen vergroten, zijn ze 
erg duur.



4.4 Hubs



4.4.1 Hubs: Multifunctioneel
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H1. Combinatie van functies in een 
multifunctionele hub: ruimte voor 
ophalen van pakketten, boodschappen en 
werkplekken.

H2. Geautomatiseerde grote 
supermarkt, kan onbemand 
functioneren.

H3. Geautomatiseerde winkel, kan 
onbemand functioneren.

H5. Kleinschalige winkel voor kopen 
van producten en boodschappen 
onderweg.

H4. Kleinschalige winkel voor kopen 
van producten en boodschappen 
onderweg.

Primaire logistieke voertuigen

tramnetwerk

bestelbus en vrachtwagen

tweewielers

mensen

Locatie in het straatnetwerk

hoofdstraat

secundaire straat

LEGENDA
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4.4.2 Hubs: Dark stores

H6. Grootschalige logistieke hal voor 
leveren en afhalen van goederen.

H8. Alternatieve integratie van 
dark store binnen bebouwing, 
bijvoorbeeld op bovenverdieping van 
een pand.

H9. Alternatieve integratie van 
dark store  binnen een bouwblok, 
bijvoorbeeld als volume in een 
binnenhof.

H11. Afgeschermde keuken voor het 
koken van maaltijden om aan huis 
bezorgd te worden.

H7. Middelgrote dark store met 
ruimte voor afleveren door 
vrachtwagens en bezorging door 
fietsers. Plint afgeschermd van de 
straat.

H10. Kleinschalige dark store met 
ruimte voor afleveren door kleine 
busjes en bezorging door fietsers. 
Plint afgeschermd van de straat.
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4.4.3 Hubs: Pick-up points

H12. Kleinschalige ophaallocatie 
voor pakketten in plint van 
bebouwing.

H13. Kleinschalige ophaallocatie 
voor pakketten in plint van 
bebouwing.

H14. Pick-up point voor pakketten in 
kasten in de openbare ruimte.

H15. Geautomatiseerd pick-up point 
voor pakketten in ophaalplek onder 
de openbare ruimte.
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4.4.4 Hubs: bestemmingen

H16. Experience store waarin 
klanten producten kunnen bekijken 
en online kunnen bestellen, zonder 
direct te kopen.

H17. Locatie voor het ruilen en 
uitwisselen van producten tussen 
consumenten onderling en met 
productaanbieders.

H18. Food court waar maaltijden 
van verschillende keukens genuttigd 
kunnen worden. Te combineren met 
afhaallocatie voor pakketten.



05Toekomst-
scenario’s
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Met behulp van scenario’s brengen we 
in beeld hoe de stadslogistiek zich in 
de toekomst kan ontwikkelen, op basis 
van extrapolatie van huidige trends. Het 
scenariodenken als ontwerpmethode 
helpt beleidsmakers te anticiperen 
op verandering en een reactie voor te 
bereiden door robuuste strategieën te 
ontwikkelen. De scenario’s zijn specifieke 
combinaties van sociale en economische 
trends die helpen de buitengrenzen van 
mogelijke toekomsten te bepalen.

In ons ontwerpend onderzoek kijken 
we naar vier specifieke scenario’s die 
voortkomen uit twee assen die zich richten 
op onderscheidende ontwikkelingen in het 
logistieke en sociale/stedenbouwkundige 
domein. De verticale as kijkt naar het 
logistieke domein en maakt onderscheid 
tussen een geïntegreerd en gesegregeerd 
logistiek systeem, terwijl de horizontale as 
kijkt naar het sociale/stedenbouwkundige 
domein, waarbij onderscheid wordt 
gemaakt tussen stadsgerichte stedenbouw 
en logistiek gerichte stedenbouw.

5.1 Vier scenario’s

1

3

2

4

Geïntegreerd logistiek systeem

Stadsgerichte stedenbouw Logistiek gerichte 
stedenbouw

Gesegregeerd logistiek systeem
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1. Integratie van verschillende 
logistieke stromen in één systeem 

• Dit leidt tot gebundelde logistieke 
verkeersstromen en gebundelde 
hubs 

• Gevolg: minder voertuigen/hubs 
met groter volume 

• Efficiënter ruimtegebruik: 
diensten kunnen verschillende 
producten zowel ophalen als 
brengen. Hubs bieden ruimte aan 
meerdere diensten. 

3. Stedelijke inrichting gericht op 
leefbaarheid en duurzaamheid 

• Voetganger, fietser en groen staan 
centraal. 

• Logistieke stromen zijn hieraan 
ondergeschikt. 

• Focus op het bezoeken van 
hubs voor ophalen/brengen van 
goederen (consument doet last 
mile). 
 
 

2. Separate diensten verzorgen 
eigen logistiek 

• Dit leidt tot gesegregeerde 
logistieke verkeersstromen en 
gesegregeerde hubs 

• Gevolg: meer voertuigen/hubs 
met kleiner volume 

• Efficienter bedrijfsvoering: geen 
noodzaak om rekening te houden 
met andere logistieke stromen.

4. Stedelijke inrichting gericht 
op het faciliteren van logistieke 
stromen 

• Leefbaarheid en duurzaamheid 
zijn hieraan ondergeschikt. 

• Focus op het bezorgen aan 
huis van ophalen/brengen van 
goederen (bezorger doet last 
mile).

5.2 De assen

1. Geïntegreerd logistiek systeem

2. Gesegregeerd logistiek systeem

3. Stadsgerichte stedenbouw
Verticaal Horizontaal

4. Logistiek gerichte 
stedenbouw



Tramnetwerk

Logistieke rijstrook

Gedeelde rijstrook met passagiersprioriteit

Logistieke fietsstrook

Fietsstrook met passagiersprioriteit

Shared space

Multifunctionele Hub

Multifunctioneel pick-up punt

Drone Corridors

Logistiek op tramcorridor

Ondergrondse tunnels voor logistiek

Logistieke rijstrook

Autonome bots op voetpad

Hubs

Fietspad met passagiersprioriteit

Shared space

Logistieke rijstrook

Nachtelijke leveringen langs stadsstraten

Stadsstraten

Hub

Pick-up Punt

Logistieke rijstrook (hoge snelheden)

Logistieke rijstrook (lage snelheden)

Shared space

Hub

Dark store
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SCENARIO 1 
Geïntegreerd logistiek systeem, 
stadsgerichte stedenbouw

SCENARIO 2
Geïntegreerd logistiek systeem, 
logistiek gerichte stedenbouw

SCENARIO 3
Gesegregeerd logistiek systeem, 
stadsgerichte stedenbouw

SCENARIO 4
Gesegregeerd logistiek systeem, 
logistiek gerichte stedenbouw
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5.3 Evaluatie

Elk scenario wordt aan de hand van deze 
evaluatiematrix geëvalueerd om inzicht te 
krijgen in de effecten van bepaalde keuzes 
op het fysieke, economische, sociale en 
ecologische domein.

Door naar deze vier domeinen te kijken, 
kan een holistisch perspectief worden 
gegeven op de impact van specifieke 
ontwerpkeuzes in de context van de vier 
scenario’s.

Binnen het fysieke domein kijken we naar 
verkeersveiligheid en infrastructuurkosten.

Binnen het economisch domein kijken 
we naar de lokale economie en het 
serviceniveau. Lokale economie verwijst 
naar de positieve impact op lokale winkels 
en bedrijven. Het serviceniveau verwijst 
naar de beshikbaarheid van producten 
voor consumenten en handelaren, en 
de snelheid waarmee ze bij hen bezorgd 
kunnen worden.

Binnen het sociale domein kijken we 
naar sociale cohesie en levendigheid 
van het straatbeeld als indicatoren. 
Sociale cohesie verwijst naar de kansen 
voor interacties die op straatniveau 
worden gecreëerd en is een bijproduct 
van positieve interacties die uit deze 
kansen voortkomen. De levendigheid 
van het straatbeeld verwijst naar 
de programmering van straten voor 
meervoudig en gemengd gebruik.

Binnen het ecologische domein kijken 
we naar ruimte voor groen en overlast 
als indicatoren. Ruimte voor groen 
verwijst naar de hoeveelheid ruimte 
die op straatniveau zou kunnen worden 
toegekend voor nieuw openbaar groen en 
overlast verwijst in elk van de scenario’s 
naar de hinder als gevolg van het 
voorgestelde logistieke systeem.



Per scenario brengen we in beeld hoe het logistieke systeem 
functioneert en vertalen we dat naar de ruimtelijke impact voor het 
Oude Westen. Specifiek voor de Nieuwe Binnenweg brengen we in 
beeld hoe het straatprofiel er uitziet per scenario.
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De integratie van passagiers- en 
logistiek vervoer resulteert in een 
minimale ruimtelijke impact van 
logistiek verkeer. Er ontstaat meer 
ruimte voor een aantrekkelijke, 
fiets- en voetgangersvriendelijke 
buitenruimte. 
 
In een klein aantal grootschalige 
hubs komen meerdere diensten 
samen. Deze plekken zijn clusters 
van winkels, pick-up points, horeca 
en andere diensten. Deze clustering 
van diensten in hubs gaan ten koste 
van kleinschalige winkels en leidt 
tot een ‘versupermarkting’ van 
commerciële voorzieningen. 
 
Voorzieningen buiten de hubs 
transformeren tot showrooms voor 
het bekijken producten zonder 
directe verkoop (en dus met 
minimale logistieke footprint).

Tramnetwerk

Logistieke rijstrook

Gedeelde rijstrook met passagiersprioriteit

Logistieke fietsstrook

Fietsstrook met passagiersprioriteit

Shared space

Multifunctionele Hub

Multifunctioneel pick-up punt

1

3

2

4

5.4 Scenario 1: TITEL
Geïntegreerd logistiek systeem, stadsgerichte stedenbouw
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VOERTUIGEN
• Grootschaliger voertuigen, bestaande uit vrachtwagens en logistiek gebruik van 

de tramlijnen, om de hubs te bevoorraden. Kleinschaliger vervoer, bestaande uit 
busjes en e-bikes, voor last mile leveringen aan huis en bij pick-up points.

INFRASTRUCTUUR
• Logistieke rijstrook richting de belangrijkste hubs ten behoeve van 

ongehinderde bevoorrading. Gedeeld verkeer op overige straten.
HUBS
• Grootschalige gemengde hubs op klein aantal strategische plekken.
• Diversiteit aan pick-up points verspreid door de wijk.

Tramnetwerk (I8)

Logistieke rijstrook (I4)

Gedeelde rijstrook met passagiersprioriteit (I5)

Logistieke fietsstrook (I4)

Fietsstrook met passagiersprioriteit (I1)

Shared space

Multifunctionele Hub

Multifunctioneel pick-up punt
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To do: mbv tekstballonnen 
toelichten wat er te zien is 
op straat.
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• Voorzieningen zijn geclusterd te 
bereiken in grote hubs. Vanwege 
clustering wordt gemiddelde afstand tot 
de woning mogelijk groter.

• De integratie van logistieke stromen 
leidt tot minimale overlast voor ander 
verkeer.

• Winkels worden vervangen 
door voorzieningen clusters 
(versupermarkterisering), toevoeging 
van ‘experience stores’ brengt mogelijk 
nieuwe dynamiek.
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Drone Corridors

Logistiek op tramcorridor

Ondergrondse tunnels voor logistiek

Logistieke rijstrook

Autonome bots op voetpad

Hubs

De wijk wordt ingericht als integrale 
logistieke machine: goederen 
worden vanuit geclusterde hubs met 
autonoom, kleinschalig vervoer aan 
huis geleverd.
 
Nieuwe technieken worden 
gebruikt om logistieke stromen 
te optimaliseren (bijv. drones en 
ondergronds vervoer). 

De clustering van logistieke 
voorzieningen vervangt een groot 
deel van de winkels en voorzieningen 
in het straatbeeld. Dit efficiënter 
ruimtegebruik maakt het mogelijk 
woningen te ontwikkelen in de 
plinten.

2

3

1

4

5.5 Scenario 2: TITEL
Geïntegreerd logistiek systeem, logistiek gerichte stedenbouw
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Drone Corridors (I9)

Logistiek op tramcorridor (I8)

Ondergrondse tunnels voor logistiek (I11)

Logistieke rijstrook (I6)

Autonome bots op voetpad (I7)

Hubs

VOERTUIGEN
• Grootschalige voertuigen leveren aan centraal geplaatste logistieke hubs. Door 

dit vervoer op de trambaan te plaatsen, is het ruimtegebruik minimaal. Deze 
logistieke stroom kan eventueel worden aangevuld door ondergronds logistiek 
vervoer.

• Autonome bots verzorgen last-mile bezorging.
INFRASTRUCTUUR
• Behoud van huidige straat- en tramprofielen. Eventuele uitbreiding van dit 

netwerk ondergronds.
HUBS
• Grootschalige monofunctionele opslaghubs op klein aantal strategische 

plekken.
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To do: mbv tekstballonnen 
toelichten wat er te zien is 
op straat.
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• Snelle levering mogelijk vanuit lokale 
‘warehouses’ en geautomatiseerd 
vervoer over last mile.

• Logistiek verkeer wordt dominanter 
in het straatbeeld, neemt deel fiets-/
wandelruimte over.

• Clustering van voorzieningen in lokale 
‘warehouses’ gaat ten koste van winkels. 
Woningen zullen dominanter worden in 
het straatbeeld.



De stadsstraten bestaan uit een 
gevarieerde mix van verschillende 
winkels en voorzieningen.
 
De openbare ruimte wordt ingericht 
op langzaam verkeer, groen en 
verblijfskwaliteit.
 
Bevoorrading en bezorging gebeurt 
‘s nachts voor minimale overlast.

Fietspad met passagiersprioriteit

Shared space

Logistieke rijstrook

Nachtelijke leveringen langs stadsstraten

Stadsstraten

Hub

Pick-up Punt

3

21

4

5.6 Scenario 3: TITEL
Gesegregeerd logistiek systeem, stadsgerichte stedenbouw
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Fietspad met passagiersprioriteit (I1)

Shared space

Logistieke rijstrook (I4)

Nachtelijke leveringen langs stadsstraten

Stadsstraten

Hub

Pick-up Punt

VOERTUIGEN
• Groot aantal kleinschalige voertuigen om grote hoeveelheid winkels en pick-up 

points te bevoorraden. Nachtelijke bevoorrading om overlast te voorkomen.
INFRASTRUCTUUR
• Opwaardering ruimtelijke kwaliteit met meer ruimte voor voetganger, fietser, 

terrassen en groene inrichting.
HUBS
• Diversiteit aan winkels en pick-up points langs levendige stadsstraten.
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To do: mbv tekstballonnen 
toelichten wat er te zien is 
op straat.
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• De ruimtereservering voor langzaam 
verkeer en verblijfskwaliteit gaat 
ten koste van ruimte voor logistiek 
verkeer. Voorzieningen zijn verspreid in 
meerdere winkels / hubs.

• Maximale ruimtereservering voor 
fiets en wandelaar. Bevoorrading 
voorzieningen gebeurt ‘s nachts.

• Variatie aan winkels en bijbehorende 
bezoekers resulteren in een levendig 
straatbeeld.
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Aparte logistieke stromen krijgen 
maximaal de ruimte. Vanuit dark 
stores worden bestellingen in no-
time geleverd.

Logistiek domineert de buitenruimte 
ten behoeve van maximale 
beschikbaarheid en snelle levering.
 
Een uitgebreid netwerk van dark 
stores in de wijk maakt dit systeem 
mogelijk, ten koste van lokale 
voorzieningen.

Logistieke rijstrook (hoge snelheden)

Logistieke rijstrook (lage snelheden)

Shared space

Hub

Dark store

4

21

3

5.7 Scenario 4: TITEL
Gesegregeerd logistiek systeem, logistiek gerichte stedenbouw
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Logistieke rijstrook (hoge snelheden) (I4)

Logistieke rijstrook (lage snelheden) (I5)

Shared space

Hub

Dark store

VOERTUIGEN
• Busjes en vrachtwagens bevoorraden de verschillende dark stores.
• E-bikes en scooters bezorgen vanuit de dark stores aan huis.
INFRASTRUCTUUR
• Openbare ruimte maximaal ingericht op logistiek verkeer: met prioriteitsstroken 

voor zowel bevoorading als bezorging aan huis.
HUBS
• Groot aantal dark stores in verschillende vormen (groot/klein, inpassing in 

bebouwing, functie) verspreid over de wijk om maximaal aantal goederen binnen 
minimale tijd te bezorgen.
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To do: mbv tekstballonnen 
toelichten wat er te zien is 
op straat.
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• Dankzij de ruimtereserveringen in het 
straatprofiel en aanwezigheid van dark 
stores kunnen goederen altijd en met 
minimale wachttijd worden geleverd.

• De hoeveelheid aparte logistieke 
stromen gaan ten koste van de 
ruimte voor fietser en voetganger. De 
hoeveelheid voertuigen leidt mogelijk 
tot onveilige situaties.

• Dark stores vervangen winkels in het 
straatbeeld.



06Conclusies
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6.1 Conclusies scenariostudie

• De scenariostudie brengt de verhouding 
tussen logistieke systemen en 
ruimtelijke inrichting van de stad in 
beeld.

• Met de verdere verdichting van de 
stad komen de beschikbaarheid van 
goederen en diensten in toenemende 
mate in conflict met de leefbaarheid 
van de stad: niet alles kan overal 
tegelijkertijd.

• Het integreren van verschillende 
logistieke diensten kan leiden 
tot een reductie van het aantal 
voertuigbewegingen.

• Toegankelijkheid van logistieke hubs 
(als winkel, pick-up point ) is essentieel 
voor het maken/behouden van vitale 
stadsstraten.
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6.2 Next steps

Suggesties voor verder onderzoek:
• Kwantificeren van het ruimtebeslag per 

scenario: hoeveel ruimte nodig in het 
straatprofiel voor logistiek en andere 
functies?

• Uitwerken van verschillende 
omgevingen: suburbane wijk en 
buitengebied.

• Vertalen van de scenario-analyse naar 
concrete beleidsadviezen: welke keuzes 
kunnen er nu al gemaakt worden? En 
op welk gebied: ruimtelijk, op gebied 
logistiek beleid?
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