
Projectnaam 

 Module: IGODIS02       Minor: IGODIS          Groep: 1 

 

 Namen van de groepsleden 

 Burcu Bayram        Abdullah Yigit 

 Ebru Gömeli         Luca van Leeuwen 

Bedrijven 
 
 
 
 
Ondernemingen gevestigd op de Witte de With-

straat, Rotterdam 
 

Wat is het project/aanleiding? 
Welke goederenstromen die plaatsvinden in Witte de With-

straat zijn te bundelen om vervolgens door LEVV’s bezorgd te 

worden, zodat de aantal stops/leveringen per dag dalen en 

duurzame leveringen plaatsvinden? 
Aanpak  

De Witte de Withstraat bezoeken om interviews af te nemen 

met ondernemers.  

Deskresearch 

Succesfactoren opstellen om een afweging te maken of dit 

project haalbaar is of niet.  

 

 

 

 

Aan de hand van deze gegevens tot een conclusie komen.  

Resultaat  
 

Mobiliteit en bereikbaarheid 

Key Partners Key Activities Customer Relationships Customer Segments

Key Resources Channels

Value Proposition

Revenue StreamsCost Structure

Ontvangen van 
goederen
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slaapdrankje.
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richten op core 
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 Module:  IGODIS02         Minor: Distributie in en rond Rotterdam    Groep: 2 

 Namen van de groepsleden 

 1 Cos Nowé             4 Nigel Masmeijer 

 2 Brenda van Hoogenvest   5 Tom van Dijk 

 3 Jord van Wijk            

Wat is het project/

aanleiding? 
Cycloon Fietskoeriers Rotterdam is sinds een jaar ac-

tief in de regio Rotterdam. De onderneming wil graag in 

deze regio een grotere naamsbekendheid. 

De opdracht is het vinden van potentiele afnemers in  

Rotterdam om zo meer naamsbekendheid en een gro-

ter marktaandeel te verkrijgen om zo hun pakketten te 

kunnen bundelen en zo met behulp van de vrachtfiets 

de congestie in Rotterdam te verminderen.  

 

Onderzoek in 5 straten van Rotterdam: 

Van Oldenbarneveltstraat 

De Meent 

Nieuwe Binnenweg 

Witte de Withstraat  

West Kruiskade 

 

 

Aanpak  
“Welke onderdelen van de Retail branche en be-

drijven van de vijf  belangrijkste straten in Rotter-

dam zijn potentiële adressen voor het  beleveren 

van bestellingen met behulp van een (elektrische) 

fiets en welke gevolgen neemt dit met zich mee 

ten opzichte van de huidige  

situatie?”  

 

Stakeholder analyse    

SWOT analyse 

Gegevens analyse  

 Data analyse 

Koppeling met praktijk 

 Interviews met bedrijven 

Advies 

Conclusie 

Resultaat  
Belangrijke rol voor: Gemeente Rotterdam voor  

verduurzamen stadslogistiek  

32% van de adressen in de 5 straten per vrachtfiets 

te  

beleveren (Vooral Non-Food) 

Meeste adressen in Van Oldenbarneveltstraat en 

De Meent  

Lijst met potentiele nieuwe klanten in de 5 straten 

voor het uitbreiden van het marktaandeel 

 

Bedrijven willen verduurzamen maar niet tegen een 

hogere prijs 

Bedrijven met eigen transportafdeling moeilijk te  

overtuigen om over te stappen op duurzaam alter-

natief  

zoals Cycloon Fietskoeriers Rotterdam aanbiedt.  

Cycloon Fietskoeriers Rotterdam 

Bedrijven 



 

Greenolution! 
Duurzaam en efficiënt bevoorraden in de binnenstad van Rotterdam door de CargoBikeXL 

Studenten:  Burak Akova 
Haydar Baran  
Mike van Beek 
Nick den Drijver 
Martijn van der Helm 

Begeleiders:  Dhr. E.A. Moolenburg (Hogeschool) 

           Dhr. C. Suurmeijer (Greenolution) 

Samenwerking met: S. Kotsires (Cycloon fietskoeriers) 

    P. Jacobs (Jordy’s Bakery) 

  

Scenario 1 Scenario 2 

16%
3%

1%
1%

21%

26%

15%

11%

3% 3%

Voertuigtypen

Personenauto Taxi Bus/touringcar vrachtfiets

Bestelauto klein Bestelauto groot vrachtauto klein vrachtauto groot

vuilniswagen groot anders

- Nieuwe Binnenweg  - West-Kruiskade 

- Witte de Withstraat  - Meent 

- Van Oldenbarneveltstraat 

Afmetingen:   4,5m x 1,20m x 1,30  Extra specificaties: Gekoeld 

Laadcapaciteit:  600kg    Km/uur: 25km/uur 

Actieradius:  70km op één accu 

Omschrijving: Jordy’s Bakery is een banketbakker met vestigingen in 

Rotterdam. Deze bakker produceert haar eigen broden en levert deze 

vervolgens aan haar 3 winkels in Rotterdam en overige horecazaken. 

Tevens levert Jordy’s Bakery koude- en warme dranken. Jordy’s 

Bakery Onderscheidt zich van haar concurrenten door een speciaal 

bereidingsproces van haar producten.  

Keten: Op de productieplaats wordt het brood geproduceerd en 

vervolgens beleverd naar de eigen broodzaken in Rotterdam. 

Daarnaast belevert Jordy’s ook horecazaken in Rotterdam en op 

landelijk niveau. De producten van Jordy’s Bakery worden vervoerd 

met 3 dieselbusjes waarvan 2 Mercedes Sprinters en 1 Mercedes Vito.  

Kosten: Besparing aanschafwaarde CargobikeXL/Mercedes Sprinter 

€28.995,56. 

Snelheid: Bezorg tijden van de Mercedes Sprinter varieert tussen 15 

en 30 minuten. Dit heeft te maken met verschillende spitsmomenten 

binnen een dag. De bezorgtijd met een CargobikeXL is ongeveer 10 

minuten.  

Duurzaamheid: Door de implementatie van de CargobikeXL zal de 

CO2-uitstoot flink verminderen. Dit komt doordat er dan eclectisch 

wordt beleverd/bezorgd.  

Omschrijving: Cycloon Post en Fietskoeriers Rotterdam (hierna te 

noemen Cycloon), is sinds 2016 actief in het bezorgen van pakketjes in 

Rotterdam met behulp van vrachtfietsen. De fietsen zijn in tegenstelling 

tot veel andere koeriersbedrijven niet elektrisch aangedreven en zijn 

erg wendbaar. Dagelijks worden er ongeveer 160 tot 170 pakketten 

bezorgd door zes fietskoeriers in omgeving Rotterdam. 

Keten: Elke dag tussen 11 uur en 12 uur in de ochtend worden de 

pakketjes bij de bedrijven en klanten opgehaald door bestelauto’s. Deze 

bestelauto’s rijden verder naar Den Haag om ook daar de pakketjes op 

te halen. Vervolgens worden ze naar het sorteercentrum in Amersfoort 

gebracht. De pakketjes die bestemd zijn voor de eindconsumenten 

worden weer terug getransporteerd naar de vestiging van Cycloon in 

Rotterdam.  

Kosten: De inkoopwaarde wordt voor de CargoBikeXL gehouden op 

€13.000 en de fiets van Cycloon op €2.500 met een economische 

levensduur van 3 jaar. Dus de afschrijvingskosten per jaar voor deze 

fiets zijn €13.000/36 (3jaar) * 12 maanden in een jaar = €4.333,33.  

Duurzaamheid & snelheid: Het enige verschil bij het implementeren 

van de CargoBikeXL is dat er stroom nodig is om de fietsen op te laden 

en in de oude situatie niet. De levertijd zal in de nieuwe situatie niet 

veel verschillen dan die van de huidige situatie. 

 



Integratie Picnic in Rotterdam 

 Module: IGODIS02          Minor: Distributie in en rond Rotterdam
 Groep:  4 

 Namen van de groepsleden 

 1 Gerben van Eck          4  Jordy Hermes 

 2 Aron Elferink            5 Youssef Moumouhi 

 3 Mohamed El Morabit              

Wat is het project/aanleiding? 
Vragen onderzoek naar aanleiding gesprek bij Picnic 

 Wat is de optimale vestigingsplaats voor de logistieke hub Rotterdam zuid? 
 Welke wet- en regelgeving is er in de Gemeente van Rotterdam? 

 Welke voordelen zijn er voor elektrische voertuigen in Rotterdam? 

 Welke kansen zijn er voor Picnic m.b.t. duurzaamheid? 

 Kan Picnic zich aan sluiten bij de Green Deal 010?  

 

Meningen over elektrisch vervoer in Rotterdam 

 “De houding van de gemeente staat positief tegenover nieuwe duurzame 
ideeën’’ – Jos Streng, gemeente Rotterdam 

 “Ik kan zeggen dat het een zeer positieve ervaring is om in Rotterdam elek-
trisch te rijden. Het publiek waardeert het echt dat we er zijn, dit merken 
we aan de vele ‘duimpjes’ van fietsers, automobilisten e.d.” – Marie-José 
Baartmans, directeur Breytner zero emissie transport 

 “Alle voertuigen worden over één kam geschoren’’ – Freek Willems, stich-
ting Doet  

 

Aanpak  
Logistieke hub 

Weighted score model voor berekening logistiek hub 

 

 

 

 

 

 

Interviews inzake wet– en regelgeving:  
Breytner – Marie-José Baartmans    Gemeente van Rotterdam – Jos Streng 
Stichting doet – Freek Willems    Lector aan de HR – Ron van Duin 
Benchmarking andere gemeentes  
Utrecht (Ontheffing voor bakfietsen)  Den Haag (Transitie voor bromfietsen) 
Onderzoek Rotterdam  
Toekomstige voordelen/maatregelen voor elektrisch voertuigen   Tijdlijn van  
alle ontwikkelingen 

Resultaat  
Deelname aan ‘Greendeal Rotterdam 
 Naamsbekendheid in Rotterdam 
 Kennisdeling 

 Bevordering van de communicatie met de gemeente Rotterdam 

Regelgeving elektrisch vervoer 
In de toekomst zien wij meer extra privileges komen voor elektrische  

voertuigen, gemeentes staan hier open voor, MAAR; 

Wij merken bij gemeenten nog weinig concrete ontwikkelingen om de  

potentie van  elektrische voertuigen te benutten en het initiatief moet vanuit 

het bedrijfsleven komen! 

 Gewicht Score Score*Gewicht 

Criteria       

Routes 2 7 14 

Bevolkingsdichtheid 3 8 24 

Bereikbaarheid vanuit fulfilmentcenter 3 6 18 

Belevering van de concurrentie 2 6 12 

Informatie van het pand 1 7 7 

Veiligheid 1 7 7 

Houding gemeente Rotterdam 2 8 16 



Cityhub in Rotterdam? 
Module: mobiliteit en bereikbaarheid   Pieter Bremmer  Hasan Kekin 
Minor:    distributie in en rond Rotterdam  Erwin van der Hoek Tony valstar 
Groep:    5      Bas Jansen   

Hoe kan City Hub haar concept 
succesvol uitrollen in Rotterdam?

Aanpak Resultaat



Projectnaam 

 Module:  IGODIS02 Minor: Distributie in en rondom Rotterdam   
 Groep: 6 

 

 Namen van de groepsleden 

 1 Peter Kool           3 Tristan Lalihatu      5 Yannick Jaggie 

 2 Illias Hmaddouch      4 Luuk Overweg 

Bedrijven 

 

Wat is het project/aanleiding? 
Rotterdam is één van de grootste steden in Ne-

derland en heeft veel (logistieke) stromen in de 

binnenstad. Deze stromen zorgen voor verschil-

lende logistieke problemen in Rotterdam, waar-

onder congestie en uitstoot. In dit onderzoek 

wordt er gekeken of de mobiliteit en bereikbaar-

heid van twee straten in Rotterdam verbeterd kan 

worden door de implementatie van de SPARKS 

Sign van het bedrijf Technolution. De SPARKS 

Sign zorgt ervoor dat een laad- en los plek gere-

serveerd kan worden. 

 

Aanpak  
Door middel van kwantitatief en kwalitatief 

onderzoek wordt de hoofdvraag beant-

woord. De horecagelegenheden, handha-

vers en logistieke dienstverleners worden 

geïnterviewd. Middels enquêtes worden 

de behoeftes van bewoners en bezoekers 

geanalyseerd. In de bijlage zijn de inter-

views en enquêtes terug te vinden. Er zijn 

met meerdere mensen interviews gehou-

den en enquêtes afgenomen om de be-Resultaat  
In onderzochte straten is de Nieuwe Bin-

nenweg als niet geschikt uit het onder-

zoek gekomen door verschillende rede-

nen. De Witte de Withstraat zou wel baat 

hebben bij het implementeren van de 

SPARKS-signs mits er aan een aantal 

voorwaarden voldaan zou worden. Er is 

ook beschreven waaraan een straat ver-

der zou moeten voldoen willen de 

SPARKS-signs kans van slagen hebben 

binnen de straat. 

SPARKS-signs 



Projectnaam 

 Module: IGODIS02           Minor: Distributie in– en rondom Rotterdam              Groep: 7 

   

  Namen van de groepsleden 

 1  Mike Boer              4 Edo de Kooter 

 2  Ben Gillesse             5 Desailly Sousa 

 3 Giovanni van Hoogdalem    

Bedrijven 

 

 

 

Wat is het project/aanleiding? 

 Wegennet steeds voller 

 Dubbel geparkeerde vrachtwagens 

 Nieuw systeem              pilotfase 

 Van Oldenbarneveltstraat 

 West-Kruiskade 

 Onduidelijk of er een probleem is 

 Benodigde technische en functionele eisen 

 

Aanpak  

1.  Probleemanalyse 

2. Potentie 

3. Voorwaarden succesvolle implementatie 

   -Desk- & fieldresearch 

   -Gegevens analyseren 

   -Observaties, metingen & interviews 

   -Kwalitatief & kwantitatief onderzoek 

Resultaat  

 Belangrijkste stakeholders: Technolution, logistiek 

dienstverleners & Gemeente Rotterdam 

 Van Oldenbarneveltstraat 

   -Versterken 

 West-Kruiskade 

   -Terugtrekken 

 Dupliceerbaarheid: Beijerlandselaan & Groene Hilledijk 

 Implementatieplan in fasen 

   -Draagvlak creëren 

   -Voorbereiding 

   -Realisatie 

   -Nazorg 

Slimme laad– en losplek 
Van Oldenbarneveltstraat & West-Kruiskade  

Functionele eis Positief/ 
Negatief 

Reden 

Het moet een flexibel systeem worden dat gemakke-

lijk van locatie kan veranderen afhankelijk van de pro-

bleemurgentie. Het systeem wekt eigen energie op en 

heeft dus geen externe voedingskabel nodig, het sys-

+ 

Hiermee kan de gemeente samen met logistiek dienstver-
leners gemakkelijk inspelen op problemen in bepaalde 
straten.   

De real-time bezetting van een laad- en losplek (door 

fiets/personenvoertuig/vrachtwagen/etc.) moet be-

schikbaar zijn via een internet portal voor de gemeen-

te, en potentiele gebruikers van de laad/los voorzie-

ningen. Het moet ook mogelijk worden om via dit sys-

teem te kunnen reserveren. 

+/- 

Positief is dat alle partijen eenvoudig kunnen zien of er 
plek vrij is op een bepaalde locatie en eenvoudig kunnen 
reserveren. Nadeel is dat er een extra handeling nodig is 
voor logistiek dienstverleners. Daarnaast hebben logistiek 
dienstverleners vaak een vastgestelde route door de stad 
en is de kans niet groot dat ze van die route afwijken als de 
laad- en losplek eventueel al is gereserveerd. 

  

Het systeem moet volledig beschikbaar zijn voor de 

gemeente, en zij kunnen hem volledig of deels be-

schikbaar maken aan andere doelgroepen (logistiek 

verkeer, taxi's, bewoners die willen verhuizen, terras-

sen voor de horeca, etc.) 

+ 

Met deze functionaliteit worden er veel meer stakeholders 
bij het project betrokken en worden de plekken optimaal 
benut. Wel moet er goed nagedacht worden over de func-
ties. Als er bijvoorbeeld verbouwd wordt door iemand kan 
het handig zijn om een plek te reserveren voor langere 
tijd. Maar wat gebeurt er dan met bijvoorbeeld de logis-
tiek dienstverleners? Er moeten wel duidelijke kaders wor-
den afgesproken. 

  

Het bord zal via een display tonen aan voorbijgangers 

wat de 'status' en plannen zijn van de laad/losplek 

(status: betaald parkeren/ladenlossen/fietsparkeren/

horeca/etc.) 

+ 

Dit is op zich een goede functionaliteit. Wel is het verstan-
dig om op een bepaalde manier aan te geven wat de vol-
gende functies van de plek zullen zijn. Anders komt elke 
status weer als een verrassing voor de voorbijgangers/
omwonenden/winkeliers. 

  

Het bord moet zelf kunnen checken of het voertuig 

dat de laad- en losplek gebruikt ook overeenkomt met 

de reservering. Mocht er onrechtmatig gebruik wor-

den gemaakt van de plek zal er een signaal naar de 

handhaving gaan. 

+ 

Hiermee weet een logistiek dienstverlener in ieder geval 
dat er geladen of gelost kan worden op het moment dat 
hij/zij heeft gereserveerd. Dit zorgt bij de logistiek dienst-
verleners voor een betrouwbaardere planning. Daarnaast 
kan de gemeente de handhaving veel gerichter in gaan 
zetten wat voor beide partijen een positieve ontwikkeling 
is. 

  

Op dit moment is voor het slagen van het systeem nog 

een bluetooth zender nodig in elk voertuig van de 

logistiek dienstverleners. In toekomstige ontwikkelin-

gen worden er manieren gezocht om het systeem 

automatisch te koppelen aan gangbare plannings/

routesystemen (gps). 

- 

Vooral in de beginfase zullen veel logistiek dienstverleners 
huiverig zijn op dit punt. Wat gaat het kosten? Wie gaat de 
kosten voor de bluetoothzender en later de koppeling ver-
goeden? Ook beperkt het de flexibiliteit omdat niet elk 
voertuig een bluetooth zender zal krijgen. 

  



Projectnaam 

 Module: IGODIS02    Minor: Distributie   Groep: 8 

 

 Namen van de groepsleden 

 1 Chris van Leenen            4 Arie Versluijs 

 2 Rick van Elten              5 Waylon Blom 

 3 Onno van Elten             

 

 

Wat is het project/aanleiding? 
 

1.Inefficiënte distributie 
 Lage bezettingsgraden 

 Inefficiënte planning 

2. Belasting milieu  
 Toename CO2 uitstoot 

 Toename binnenstedelijke congestie 

 Toename risico verkeersveiligheid 

Aanpak  
1. Huidige situatie geanalyseerd 
2. Stakeholderanalyse  
3. KPI analyse 
 Scenario 1 

 Scenario 2 

4. Business canvas model 
 Scenario 1 

 Scenario 2 

5. Aanbevelingen gedaanResultaat  
1.Twee uitgewerkte scenario’s 
 Op basis van een KPI analyse en een 

 BCM 

 

2. Duidelijke inzichten in de problema-
tiek 
 
3. Vermindering milieu belasting en      
logistieke kosten  

Optimalisatie papierstroom 



 Module: IGODIS02  Minor: IGODIS Groep:9 

 
 Namen van de groepsleden 

 1 Koen Botterhuis     3 Osman Irmak 

 2 Fatih Ekinci        4 Edwin van der Vis 

Gemeente Den Haag 
 

 

 
Wat is het project/aanleiding? 

 

Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek 

  

Duurzame en efficiënte logistiek binnen de  

overheidspanden m.b.v. belevering via een hub 

  

Afsprakenstelsel voor elke belanghebbende  

stakeholder in de papierketen van de Rijksoverheids-

diensten 

Aanpak  
 

Huidige situatie 
 Analyse ketenstructuur 

 Stakeholderanalyse 

 Gegevensanalyse/KPI-analyse 

 SWOT-analyse 

 

Gewenste situatie 
 Analyse ketenstructuur 

 Casestudie 

 Business Model Canvas 

 Afsprakenstelsel voor elke partij in de keten 

 

Meetings met de Gemeente Den Haag en  

de Hogeschool van Amsterdam 

Resultaat  
 

Huidige situatie 

  Geen optimale ketensamenwerking 
  Zware belasting van het milieu 

  Hoge kosten in de binnenstad door inefficiënt 

 transport 
  Rijksoverheid belangrijkste stakeholder 

 

Gewenste situatie 

  Gebruik van een hub 

  Zero-emission transport 

  Afsprakenstelsel voor de betrokken partijen 

  Rijksoverheid als ketenregisseur 

 

Vervolgonderzoeken 


