
 Seval, zij neemt plaats achter het
stuur van een elektrische bestel-
bus van Kappa Koerier. De lading
is vandaag te groot om in één wa-
gen mee te krijgen. Student-assis-
tent Bram Roosendaal (20) klimt
op de passagiersstoel naast haar:
hij helpt vandaag een handje mee. 
Natuurlijk, het is ‘chill’ om on-

derweg te zijn. Daar zijn de stu-
denten het over eens: aan de gang
zijn met de bestellingen en die
naar klanten rijden is gezelliger en
avontuurlijker dan de hele dag
achter een bureau zitten. Maar met
zijn allen de baan op is uiteraard
niet ‘efficiënt’. Bovendien: het sta-
geverslag roept. De rest verdwijnt
naar boven, waar het team een
kantoorruimte tot zijn beschik-
king heeft en de studenten aan
hun onderzoek kunnen werken. 

Last mile
Logistiek is een steeds grotere
 uitdaging in de overvolle en groei-
ende binnensteden. Naast de
 ‘gewone’ levering aan horeca en
winkels bestellen we met z’n allen
steeds meer spullen thuis, waar-
door er meer bestelbusjes dan ooit
op de weg zijn. 
Mobiliteit en transport zorgen

in Rotterdam voor een derde van
de CO2-uitstoot en een kwart van
de luchtvervuiling, volgens gege-
vens van de gemeente. Een derde
van de uitstoot en de helft van de
vieze lucht komt voor rekening
van de stadslogistiek. Dus wil de
gemeente dat deze in 2025 ‘volle-
dig emissievrij’ is. Hoe dat te be-
reiken? Minder ritten en transport
zonder uitstoot. 
Om daar te komen moet er nog

heel wat veranderen, ziet Birgit
Hendriks. Zij begon twaalf jaar
 geleden met haar collega Max
 Prudon Goederenhubs Nederland,
dat nu ook partner is van het
 Sharing Logistics-project. Ze zag
dat de last mile in de stad slimmer,
logischer en duurzamer kon. 
Hendriks legt uit wat de deeleco-
nomie in de transportsector 
inhoudt: ,,We moeten transport 
benaderen met een systeemge-
dachte: met hoeveel ritten en op
welke routes kunnen we iedereen
het meest efficiënt bevoorraden?
Samenwerken is daarbij belang-
rijk. Waarom zou iedereen voor
zichzelf rijden?’’ 

Hub
In de praktijk betekent dat: in
plaats van vele transporteurs en
 leveranciers die met eigen wagens
de stad in rijden voor kleine leve-
ringen op verschillende plaatsen,
leveren ze die af aan de rand van
de stad bij de ‘hub’. Daar worden
de verzendopdrachten gebundeld
per wijk. ,,Het aantal kilometers
gaat omlaag en er worden voertui-
gen ingezet die beter passen in de
drukke stad, zoals elektrische
 bestelbussen of fietskoeriers voor
een kleinere bestelling. De hub is
van een lokale ondernemer die
goed bekend is in de stad. Leveran-
ciers kopen last mile-transport in
bij Goederenhubs Nederland,
eindontvangers doen dat bij de
 lokale hubondernemer. Als alle
 leveranciers en eindontvangers op
die manier hun stadstransport in-
kopen, rijdt er maar één voertuig
door de straat. Die is niet meer vol
vrachtverkeer van transporteurs
en pakketdiensten. En retourgoe-
deren en afval van waarde als folie,
pallets, karton en kleerhangers
kunnen meteen mee terug.’’ 
Dat is allemaal niet zo vanzelf-

sprekend als het lijkt, aldus Hen-
driks. ,,Alle spelers kijken wel naar
efficiëntie, maar vanuit hun eigen
volume en perspectief. Dat alle-
maal op elkaar aan laten sluiten is
een heel ander verhaal.’’
Wouter Blok van Kappa Koerier,

als Binnenstadservice Rotterdam
aangesloten bij Goederenhubs
 Nederland, beaamt dat. ,,Duur-
zaamheid staat wel hoog op de
agenda, maar komt maar moeilijk
op gang. Wij zijn zo’n hub en pro-
beren zelf zo duurzaam mogelijk

te opereren, met elektrische bus-
jes, efficiënte routes, zo min mo-
gelijk leegrijden en veel bundelen,
maar ook wij hebben anderen no-
dig voordat je van een deelecono-
mie kunt spreken. De transport-
branche is een behoudende sector,
al komt de beweging wel op gang.’’
En ook daarom is het zo fijn dat

de studenten dit project doen.
Want zij laten zien dat het wél
kan. Nick van den Band, docent
Logistics Management en kartrek-
ker van dit project, vertelt: ,,We
zijn het gewoon gaan doen. Zo
verzamelen we data: hoe werkt dat
nou, het deelconcept in de stads -
logistiek? We combineren dus
theorie met praktijk. We hebben
verschillende partners uit het be-
drijfsleven die in de deeleconomie
geloven, zoals GroenCollect, Rou-
tiGo, DOCKR, Kappa Koerier,

Goederenhubs Nederland, Lokale
Markten en Giraffe Coffee. Samen
met hen laten de studenten zien
dat het kan en hoe het zou moe-
ten. Zo dient het project als inspi-
ratie voor andere bedrijven.’’ 

Fijn karretje
Vanaf het bedrijventerrein is het
een ritje van vijftien minuten naar
de binnenstad. De studenten rij-
den in de bestelwagens – met het
gewicht van de vracht en zonder
binnenspiegels toch anders dan
een personenauto – alsof ze het al
jaren doen. De bijrijder mag af en
toe helpen met kijken in de dode
hoek. ,,Dit karretje is fijn; iets
smaller dan een gewone auto, je
kunt er dus makkelijk mee ma-
noeuvreren door drukke straten
en altijd wel ergens parkeren. Ei-
genlijk perfect voor wat wij doen’’,
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kwestie
van leren

Minder ritten,
nul uitstoot

Er dendert een stinkende vrachtwagen voorbij.
‘Die zie je hier straks niet meer’, zegt Nadine

Nieuwdorp. De student is niet de enige die denkt
dat logistiek in de binnenstad schoner, efficiënter

en veiliger kan. Hogeschool Rotterdam en
bedrijfsleven zijn er samen goed mee bezig.
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V
anochtend heb-
ben de studen-
ten de dozen
thee en koffie
van Simon
 Lévelt al in
 ontvangst
 genomen, gis-
teren de doos-

jes van  Giraffe Coffee. Het is een
grijze donderdagochtend op be-
drijventerrein Noord-West, naast
de Spaanse Polder. Daniël Goud
klikt rap door RoutiGo, de soft-
ware die bestellingen en leverin-
gen slim bundelt. ,,De route is
voorbereid: de vracht aangemeld,
de adressen ingevoerd van klanten
waar we vandaag naartoe gaan.’’
Het is zo meteen een kwestie

van inladen en wegrijden. Duur-
zame stadslogistiek... niet alleen
voor Daniël Goud (21), ook voor
Joris van Rijswoud (21), Bodey 
Siegelaar (25), Yorick Smit (22) en
Nadine Nieuwdorp (22), derde-
jaars studenten Logistics Manage-
ment, heeft die wereld geen gehei-
men meer. Ze zijn vanaf begin
september betrokken bij het pro-
ject Sharing Logistics, een samen-
werking van Hogeschool Rotter-
dam en het bedrijfsleven. Gedu-

rende een half jaar lopen de stu-
denten stage bij bedrijven en wer-
ken ze samen aan een onderzoek
naar de mogelijkheden van de
deeleconomie in stadslogistiek.
Die moet schoon worden, emissie-
vrij, en minder belastend voor 
milieu en samenleving. Het is een
meerjarenproject waarbij de 
studenten voortbouwen op eer-
dere resultaten. 

Dezelfde gezichten
De dozen die naar het laatste adres
gaan, zetten de studenten achterin
de laadbak; die naar het eerste
adres gaan, vooraan. Stukken kar-
ton geven aan waar de ene bestel-
ling eindigt en de volgende begint.
Met z’n allen is het inladen van het
lichte elektrische vrachtvoertuig
Seval, voor dit project gehuurd, zo
gepiept. Nieuwdorp: ,,Elke dag
gaat een aantal van ons rijden, de
rest blijft hier werken op kantoor.’’ 
‘Hier’ is het terrein van Kappa

Koerier. Vandaag is de beurt aan
Nieuwdorp en Goud, studiegeno-
ten en bevriend sinds hun jaren op
het mbo. Op de dagen dat Simon
Lévelt op de adressenlijst staat, rij-
den zij. Zodat de klanten ‘dezelfde
gezichten zien’. Hij stapt in de

vertelt Daniël Goud, terwijl hij de
wagen behendig door het verkeer
stuurt. Ook hij weet: dat ook logis-
tiek duurzamer wordt, is nodig
voor de leefbaarheid van de stad in
de toekomst. ,,Al ga ik zelf nog wel
veel met de auto.’’ 
Aangekomen bij Simon Lévelt

laden Nieuwdorp, Goud en Roo-
sendaal uit. Ze weten waar alles
moet staan. Ze overhandigen de
paklijst aan Leyla Sarwar, samen
met haar man Raof eigenaar van
de franchise-onderneming aan de
Meent. De studenten krijgen wat
te drinken, al is er vandaag geen
tijd om te blijven hangen. Sarwar
is blij met de bezorging via het
Sharing Logistics- project. ,,Wij
zijn koffie- en theeliefhebbers.
Onze producten moeten goed zijn
voor mens en natuur. Daarom is
ook 90 procent van wat we in de
winkel hebben liggen biologisch.
Dat we nu de voorraad met een
elektrische wagen binnen krijgen
is weer een kleine vooruitgang.’’
Na de winkel van de familie

 Sarwar is een ander filiaal van
 Simon Lévelt aan de beurt. Karton
uit beide winkels gaat mee terug.
Dan halen de studenten een
tweede lading op in Noord-West:
koffie van de Rotterdamse brande-
rij Giraffe voor meerdere horeca-
adressen. Daarna halen ze lege fus-
ten op bij een aantal cafés. Dan
grondmonsters bij de gemeente,
voor bodemonderzoek. Later wor-
den ze opgehaald en naar de on-
derzoekslocatie buiten de stad ge-
bracht. Het idee is dat de busjes
bijna altijd vol zitten. ,,Een belang-
rijk onderdeel van deellogistiek 
is dat er iets in de bus zit op de
 terugweg’’, aldus Nieuwdorp.

Bosbranden
Voor Nadine Nieuwdorp was het
een uitgemaakte zaak dat ze deze
opleiding ging volgen. ,,Met de ha-
ven in de buurt is deze regio echt
op logistiek gericht. Mijn vader
werkt bij de douane, mijn oom bij
een rederij, mijn ene opa werkte
op een containerschip en de an-
dere op een kraan die containers
op de schepen tilt. Ik heb het dus
van jongs af aan meegekregen.’’ 
Goed dat de logistiek verduur-

zaamt, vindt zij. ,,Als je leest wat er
gaande is met het klimaat... Denk
aan de bosbranden in Australië of
de hete zomers hier, dan denk je:
dit moet echt anders. Ik zie het
voor me, een binnenstad zonder
auto’s, en misschien alleen trans-
port met elektrische wagens. Veel
fijner en gezonder voor de inwo-
ners. Ik vind het leuk dat ik nu een
klein beetje bijdraag aan een duur-
zamere logistieke sector.’’ 
De Rotterdamse wijst op een

stinkende vrachtwagen die den-
derend voorbijkomt. ,,Die zie je
hier straks dus niet meer.’’

� een paar van de studenten Logistics Management gaan op pad,
de anderen werken op kantoor aan hun onderzoeksverslag. 

� Systeemdenken:
met hoeveel ritten
en op welke routes
kun je iedereen het
meest efficiënt 
bevoorraden?

Mobiliteit en transport zorgen in
Rotterdam voor een derde van de
CO2-uitstoot en een kwart van 

de luchtvervuiling

‘De transport branche is een 
behou dende sector, al komt de

beweging wel op gang’


