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Agenda 

PRESENTATIES PROJECTPARTNERS

• Hogeschool van Amsterdam, Susanne Balm 

• Heijmans, Stefan Daamen 

• DOET, Jochem Beunderman

• Urban Arrow, Jehudi van de Brug 

• The Hub Company Hans Baars

VRAGEN EN DISCUSSIE



Video

https://vimeo.com/314264063


Praktijkgericht onderzoek

Met welke logistieke
concepten, 
laadstrategieën en 
gedragsinterventies is 
uitstootvrij vervoer voor 
servicebedrijven te 
realiseren? 



Voorbeeld analyse ritprofielen

Weinig stops, weinig kilometers Veel stops, veel kilometers



Stops binnen de milieuzone
Voorbeelden van een analyse voor een servicebedrijf
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Houding en gedrag van medewerkers



Mobiliteit bij Heijmans
Op weg naar een CO2 neutraal bedrijf
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Duurzaamheidsdoelstelling Heijmans

Eind 2023 CO2 neutraal

• Werkwijze volgens trias energetica 
• Reduceren

• Hernieuwbare energiedragers

• Fossiel =>  uitstoot compenseren
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Activiteiten Heijmans in stedelijk gebied

Veel onderhoudswerkzaamheden:

• Openbare verlichting

• Onderhoud/vervanging leidingen (gas, elektriciteit en 
stadsverwarming)

• Vervanging gas-, water-, warmte- en elektriciteitsmeters

• Onderhoud kantoren, scholen en ziekenhuizen
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Verdeling CO2 uitstoot HeijmansNL 2018
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Projecten ca 30%

Leaseauto’s ca. 38%

Asfaltcentrales ca. 25%



Impact mobiliteit op CO2 footprint

• Wagenpark veroorzaakt 38% van de CO2 uitstoot (21.800 ton)

• Personenauto’s veroorzaakt 26%

• Bedrijfsauto’s (grijs kenteken) 12%

12



13

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

Scope 1; leaseauto's
grijskenteken

Scope 1; leaseauto's geel
kenteken

CO2 uitstoot (ton)

2016 2017 2018 5% CO2 reductie



Maatregelen mobiliteit

• Invoeren mobiliteitsbudget

• Beleid personenauto’s
• Overschakelen op benzine auto’s
• Alleen >50.000km per jaar nog diesel auto
• Jaarlijks 10% wagenpark elektrisch

• Bedrijfsauto’s (grijs kenteken) 
• Ecodrive standaard in alle voertuigen
• Elektrisch 
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2017 

 
2018 

 

 
aantal % aantal % 

benzine 674 22,2 761 25,0 

diesel 2312 76,2 2187 71,9 

elektrisch 7 0,2 38 1,2 

hybride 41 1,4 55 1,8 

totaal 3034 
 

3041 
 

 



Meer voertuigen op benzine

• Overschakelen van diesel naar benzine
• Hoger verbruik

• Lagere CO2 uitstoot per liter

• Lagere NOx uitstoot

• Niet beschikbaar voor grijs kenteken voertuigen

• Minder trekkracht nodig voor zwaar materieel 
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Resultaten tot nu toe

• Maatregelen leveren marginale CO2 reductie op

• Radicale maatregelen noodzakelijk voor behalen doelstelling
• Elektrificeren 

• Overschakelen op hernieuwbare brandstoffen (HVO)

• Investeren in nieuwe voertuigen geschikt voor andere 
energiedragers
• CNG

• Elektrisch 

• Waterstof
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Optimalisatie processen

• Minder kilometers door meters afleveren op locatie 

• Kleinere voertuigen (transporter => Caddy)

• Experiment met elektrische bus 
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Knelpunten elektrificeren

• Beschikbaarheid elektrische bedrijfswagens en 
personenauto’s gering

• Actieradius bedrijfsauto’s beperkt (vooral bij zware belading)

• Ombouwen bestaande voertuigen kostbaar

• Onvoldoende parkeerplaatsen voor duurzame voertuigen

• Onbekend maakt onbemind bij chauffeurs
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Klimaatakkoord

• Doelstellingen klimaatakkoord zijn ambitieus

• Haalbaar mits betrokken partijen gezamenlijk doel nastreven

• Uitdagende vraagstelling in aanbestedingen

• Beloning van innovatieve oplossingen (durf te waarderen)

• Aangeboden oplossingen goed monitoren door OG

• Overheid en bedrijfsleven hebben dezelfde ambitie
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Jochem Beunderman, Communicatie
& Public Affairs

20



DOET (Dutch Organisation for Electric Transport), de branche- en 
detailhandelsvereniging voor innovatieve koplopers in elektrische mobiliteit in 
Nederland. 

DOET vertegenwoordigt de volledige EV-waardeketen op het gebied van 
laadinfrastructuur, lichte elektrische voertuigen, E-sharing / MaaS, consultancy en 
OEM's (65 leden). 

Missie: versnellen voor 100 procent elektrische mobiliteit DOET: een belangrijk 
netwerk binnen verschillende soorten overheidsinstellingen en wordt beschouwd 
als de primaire toegewijde koepelorganisatie die de ontwikkeling van e-mobiliteit in 
Nederland en daarbuiten bevordert.
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Leden
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Wat is een LEV

Light Electric Vehicles (LEV’s) zijn innovatieve ruimte-efficiënte 
elektrische voertuigen. De categorie voertuigen valt tussen de 

traditionele fiets en auto in en is ontworpen voor het 
vervoeren van personen en goederen 
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Wat is een LEV
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LEV als oplossing
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Niet zo 
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Maar zo
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Publieke LEV – Laadpunten
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Contact

• www.doetdoet.nl

• @DOETdoet.nl

• info@doetdoet.nl

• Address: Vondellaan 162, 3521 GH Utrecht The Netherlands

• jochem@doetdoet.nl
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http://www.doetdoet.nl/
http://twitter.com/Nissan_NL


Cargobike galore

Jehudi van de Brug

10 oktober 2019























Historie



Cargo bike

▪ Gezond 

▪ Zero emissie

▪ Geen parkeerproblemen

▪ Geen parkeergeld

▪ Uitstraling

▪ Sneller

▪ Fun 



Waarom



Jehudi van de Brug
jehudi@urbanarrow.com

06-15895202

mailto:jehudi@urbanarrow.com




Vraagstelling:
.

Hoe kunnen we ZERO EMISSION de stad in?

• Alle voertuigen elektrisch aangedreven maken?
- EV is een goede ontwikkeling, maar lost niet de   

verkeersdrukte op. 

• Gebruik maken van andere logistiek systemen.
- anders omgaan met ruimte en tijd.





Anders omgaan met ruimte en tijd: Mobiele HUB

Met Cargobike/LEVV

Zonne-energie

Laadmogelijkheid E-BUS

Past op P

Klein magazijn en/of werkplaats

Nachtlevering



De HUB-Straat 





www.thehubcompany.eu 



Vragen en opmerkingen? 



Vragen

Is de krapte op de arbeidsmarkt een kans of 
uitdaging voor de inzet van duurzaam vervoer? 

Dragen duurzame aanbestedingscriteria momenteel 
al bij aan de inzet van duurzaam vervoer in de praktijk? 

Wie moet de elektrische laadinfrastructuur faciliteren? 
En waar moet deze komen?



gasopelektrisch@hva.nl

www.hva.nl/gasopelektrisch

mailto:gasopelektrisch@hva.nl
http://www.hva.nl/gasopelektrisch

