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Inleiding: Belang van Logistiek en Agri-Food in de
MRA
Food is een belangrijk thema voor Nederland en de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Zowel op economisch,
sociaal als logistiek niveau heeft Food een grote impact op onze samenleving. En door het toenemend aantal
monden in Nederland, die steeds meer en gevarieerd eten, wordt deze impact groter en groter. In dit rapport
wordt vanuit een analyse van de Nederlandse Agri & Food Sector, oplossingsrichtingen voor een slimmere en
schonere horecadistributie voor Amsterdam en de Metropool Regio Amsterdam ontwikkeld. Dit rapport bouwt
hiermee voort op de Roadmap Foodlogistie (Levelt, 2017) die een analyse geeft van de uitdagingen en kansen
van de food-sector in de MRA.
Zoals beschreven in de Roadmap Foodlogistiek, is Nederland wereldwijd hofleverancier van succesvolle en
innovatieve Agri & Food-bedrijven en kennisinstellingen. De nationale ambitie voor de sector Agri & Food staat
omschreven in het topsectorenbeleid: internationaal leidend, duurzaam, innovatief en door de samenleving
gewaardeerd. De topsector wil internationaal leiderschap bereiken door:
1. Export te bevorderen;
2. Import van grondstoffen binnen de topsector veilig te stellen;
3. Export van geïntegreerde systeemoplossingen.
Voedsel is voor de Nederlandse economie van groot belang en ook in de MRA speelt Food een belangrijke
economische rol. In de MRA gaat ruim 2,2 miljard euro om in de foodsector. Dat is 2,5% van toegevoegde
waarde (groothandel + voedingsindustrie + foodretail). Er werken ruim 20.000 mensen in de foodsector (1,4%
van de totale werkgelegenheid in de MRA in 2016) en de sector is tussen 2005 en 2012 sneller gegroeid dan
de nationale economie in diezelfde periode. Naast het grote aantal producenten en voedselverwerkerende
industrie is de MRA een belangrijke locatie en logistieke hub voor de wereldwijde food-sector, waarbij Schiphol
en het havengebied van Amsterdam een centrale rol innemen.
Deze ‘successtory’ staat echter door de hele food-supplychain heen onder druk door sociaal-demografische en
technologische verandering. Dit zorgt voor de volgende challenges voor de foodsector in de MRA (Levelt, 2017):
1. Producenten AGF, zuivel en vlees: korte ketens, modal-shift in havengebieden en circulair.
Logistieke challenges:
a. Logistiek efficiënt organiseren van korte ketens;
b. Logistiek organiseren van werken met en verwerken organische reststromen
c. Mogelijk anders logistiek organiseren van de afvoer vanuit de productiegebieden.
2. Voedselverwerking: verstedelijking rond productielocaties, congestie, circulaire economie
Logistieke challenges
a. Logistiek organiseren circulaire innovaties
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b. Continuïteit van productieprocessen waarborgen terwijl de logistieke bereikbaarheid afneemt, en de
eisen qua leefbaarheid toenemen (verkeersveiligheid, doorstroming, geluid, milieu).
3. Internationale groothandel en distributie: zoektocht naar nieuwe business en digitalisering
Logistieke challenges:
a. Rol nemen in op- en overslag organische reststromen (havengebied en logistieke Westas)
b. Rol nemen in regionale distributie van voedsel (als locatie, havengebied en logistieke Westas)
c. In verdere toekomst: mogelijk rol als overslagpunt in internationale logistieke stromen die nu via
Rotterdam lopen.
4. Regionale groothandel en distributie: digitalisering en kanaalvervaging leiden tot nieuwe businessmodellen
Logistieke challenges:
a. Nieuwe logistieke organisatie groothandelsmarkten voor (lastmile) bezorging en het aanbieden van
producten (evt. op platforms)
b. Anders organiseren van foodstromen vanaf de producent en de stad in (frequenter, fijnmaziger,
specialistischer) (mogelijk ontwikkelen nieuwe overslagpunten voor foodstromen de stad in)
5. Horeca en Retail: veranderende consumentengedrag en duurzaamheid vragen om nieuwe bezorgmodellen en
modaliteiten
Logistieke challenges:
a. Fijnmaziger, frequenter, verser, meer lokaal en duurzaam, met minder overlast leveren van voedsel.
b. Oplossing vinden voor afnemende ruimte voor logistiek in en rond de stad.
Daarnaast geldt voor alle schakels de focus op zero emissie transport, voor het klimaatakkoord. In 2050 moet
de CO2 efficiëntie van de logistiek verzesvoudigd zijn. Dit wil zeggen dat met dezelfde CO2 uitstoot, zes keer
meer goederen vervoerd moeten worden (Connekt, CE Delft, Hogeschool van Amsterdam, TNO, Topsector
Logistiek, 2017). De huidige (voertuig)technologie is hier echter nog niet geschikt voor. Ook ontbreekt de
infrastructuur (laadpalen, stadshubs), en wordt de ruimte voor logistiek verminderd door de toenemende
verstedelijking. Daarbij mist urgentie vanuit het bedrijfsleven omdat individuele partijen hun logistiek relatief
goed georganiseerd hebben en daardoor de voordelen van samenwerken in nieuwe modellen niet erkennen.
Prijsdruk en sterke concurrentie in deze markt zorgt voor angst om samen te werken en te veranderen.
Tenslotte wordt ook de impact van verandering in wet/regelgeving en het dichtslippen van de regio door hen
onderschat.
De huidige foodlogistieke sector reageert zodoende afwachtend op deze ontwikkelingen en verandert langzaam.
Deze problemen komen in de horecadistributie in Amsterdam het sterkst naar voren, terwijl urgentie voor
verandering vanuit maatschappelijk oogpunt en bedrijfseconomische overwegingen hoog is: de logistieke kosten
zijn (te) hoog, de markt verandert structureel waarbij de vraag sterk toeneemt, terwijl de ruimte voor logistiek
en de acceptatie van overlast afnemen. Daarom is gekozen om hier als eerste verder onderzoek naar te doen en
vanuit een gedetailleerde probleemanalyse tot oplossingsrichtingen te komen.
Hiervoor zijn de eerste twee stappen van het 4-stappen plan dat in de Roadmap is voorgesteld, gevolgd:
Stap 1: beter zicht op de trends in en rondom de foodsector en logistiek
Stap 2: beter zicht op huidige logistieke stromen van de relevante voedselactoren in de MRA.
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Aan de hand hiervan kan in een vervolgtraject de laatste twee stappen gezet gaan worden:
Stap 3: samenwerking tussen partijen in de foodsector, zowel horizontaal als verticaal om verandering
te bewerkstelligen
Stap 4: aan de slag in pilots: ten slotte zullen partijen met elkaar aan de slag moeten om de
foodsector duurzaam te veranderen.
Aan de hand van een aantal deelvragen geeft dit rapport antwoord op de hoofdvraag die aansluit bij stap 2 en een
voorzet geeft voor stap 3.

Wat zijn de effecten van de horeca groothandelslogistiek op de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en
leefbaarheid in de MRA en stad Amsterdam, en welke manier zou je deze kunnen verbeteren ten opzichte van
de huidige situatie?
In deel 1 van dit rapport wordt antwoord gegeven op deelvraag 1: Hoe ziet de food-logistieke sector irt de gehele
logistieke sector in Nederland en in de MRA eruit? In dit deel wordt een analyse gegeven van de Nederlandse logistieke
sector (hoofdstuk 1), waarna in hoofdstuk 2 een analyse wordt gedaan van de agri-food sector en supplychains.
Vervolgens wordt in deel II ingezoomd op de huidige situatie van mobiliteit in de MRA en de bedreigingen van en voor
goederenvervoer (hoofdstuk 4). Tenslotte worden de uitdagingen voor de logistieke sector rondom leefbaarheid, milieu en
doorstroming beschreven in hoofdstuk 5.
In deel III van het rapport wordt ingegaan op de horecadistributie in Amsterdam. De onderzoeksverantwoording van het
horecaonderzoek in hoofdstuk 7, wordt gevolgd door een analyse van de impact van het horeca gerelateerde verkeer op
de stad in hoofdstuk 8 en 9. Dan wordt in hoofdstuk 10 en 11 een analyse gemaakt van de bevoorrading van de horeca
in Amsterdam en de situatie voor de groothandelaren die deze bevoorrading uitvoeren.
Het vierde en laatste deel van het onderzoek geeft antwoord op de laatste deelvraag: Wat zijn de mogelijke oplossingen
om de belangrijkste knelpunten op te lossen?
De belangrijkste knelpunten die uit voorgaande analyses naar voren komen worden geadresseerd en vervolgens worden
oplossingsrichtingen aangedragen die als uitgangspunt een nieuwe kijk op stadslogistiek hebben. Doorgaan op de huidige
manier door zowel groothandelaren, horecaondernemers en de overheid/ gemeenten zal niet lang meer houdbaar zijn. Een
‘systeemverandering’ binnen de stadslogistiek en meer specifiek de horecadistributie zijn nodig om de huidige en
toekomstige problemen het hoofd te kunnen bieden. In hoofdstuk 13 wordt deze stelling onderbouwd, waarna in
hoofdstuk 14, 15 en 16 oplossingen worden aangedragen. Hierin wordt belang van de horecaondernemers en de gemeente
in deze transitie benadrukt.
Tenslotte volgen na een samenvatting in hoofdstuk 17, de conclusie en aanbevelingen in hoofdstuk 18.
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DEEL 1: OVERZICHT VAN DE NEDERLANDSE
LOGISTIEK EN DE AGRIFOODSECTOR
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1. Overzicht food-logistiek binnen de gehele Nederlandse
logistieke sector
In dit hoofdstuk wordt specifiek gekeken naar het binnenlandse wegvervoer in Nederland, en vervolgens naar de
agri-food logistiek.
De logistieke sector is op dit moment een aanzienlijk belangrijke economische sector in Nederland. Logistieke
activiteiten zorgden voor 9,4% werkgelegenheid en 23,2% (62 miljard Euro) van de toegevoegde waarde in
2014 (CBS - Sector Verkeer en Vervoer (SVV), 27 juli 2017). De sector kent momenteel een sterke groei, nadat
in 2007 en 2012 door de economische crises een flinke daling heeft plaatsgevonden (Buck Consultants, 2016).
Sinds 2016 is er weer groei die gelijk op gaat met de groei van de Nederlandse economie, de import en de
export (CBS - Sector Verkeer en Vervoer (SVV), 27 juli 2017). De jaarmonitor Goedervervoer van CBS laat zien
dat de hoeveelheid vervoerde goederen in 2016 1,67 miljard ton betrof, 1,2% meer dan in 2015. Dat
Nederland een ‘exportland’ is, wordt bevestigd met het feit dat 61% van al het vervoer grensoverschrijdend is.
Goederenvervoer over de weg volgt dezelfde trend. Het is de belangrijkste modaliteit voor goederenvervoer
binnen Nederland, 82% van alle goederen die binnen de landsgrenzen worden vervoerd, gaat over de weg, het
grootste overige deel via de binnenvaart (CBS - Sector Verkeer en Vervoer (SVV), 27 juli 2017).
In 2016 is er op het Nederlandse wegennet in totaal 206.947 miljoen kilometer gereden, waarvan
goederenvervoer 12%, 24.447 miljoen kilometer en personenvervoer, 8 keer zoveel: 182.500 miljoen kilometer
(Kennisinstituut voor Mobiliteit, 2017). De verdeling hiervan in gereden kilometers is als volgt (TLN, 2016):
- Personenwagens: 81%
- Bestelauto’s (<3,5 ton): 13%
- Vrachtwagens (>3,5 ton): 5%
- Overig: 1%
Binnen goedervervoer over de weg wordt onderscheid gemaakt tussen goederenvervoer met vrachtwagens > 3,5
ton en met bestelauto’s < 3,5 ton. Het aantal bestelauto’s en ritten die ermee gereden worden is veel groter
in vergelijking met de vrachtwagens, 815.000 tegen 152.000 stuks.
En de trend is dat er meer bestelauto’s op de weg komen. In 2016 werden er 20% meer bestelauto’s
tegenover 2015 (CE Delft, 2017) verkocht. De stijging van het verkochte zware vrachtvoertuigen is kleiner,
1,3%. (CBS-Statline, 2018).
En hoewel er veel meer bestelauto’s zijn vervoeren vrachtwagens 90% van alle goederen en rijden bijna de helft
minder kilometers ivm bestelauto’s, zoals in onderstaande tabel te zien is. Het gaat hier om twee verschillende
logistieke stromen met verschillende karakteristieken en impact op het wegvervoer. Deze zullen daarom apart
van elkaar besproken worden.
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Vergelijking aantallen vrachtwagens en bestelwagens in Nederland 2015
Totaal
# goederen (x 1000 ton)
# ritten

675.272

Vrachtwagen
611.129

310.457.410

53.885.410

%
90%

Bestel

%

17%

63.143
256.572.000

10%
83%

15.407

63%

815.365

84%

# gereden km (x mln)

24.447

9039,7

37%

# voertuigen in gebruik

967.990

152.625

16%

Gemiddeld jaarkilometrage
25.256
59.228
nvt
18.896
nvt
Tabel 1 Vergelijking van bestelauto’s en vrachtwagens: aantallen, gereden kilometers en vervoerde lading (CBS - Statline, 2018). Een aanname is door de auteur
gemaakt: het aantal ritten van bestelwagens is geschat door de hoeveelheid goederen te delen door een gemiddelde belading van 250kg per bestelauto. Schatting
is gemaakt op basis van het onderzoek naar bestelauto’s in Nederland (CE Delft, 2017)

1.1. Vrachtverkeer >3,5 ton: sterke groei zorgt voor meer overlast op het wegennet
In Nederland zijn zo'n 12.000 bedrijven in de transportsector actief (TLN, 2016). Deze bedrijven vervoerden in
2017 ca. 744 miljoen ton goederen over de weg (binnenlands en bilateraal vervoer; vrachtwagens met
bulkgoederen van >1000 ton). Dit is een stijging van 9% ten opzichte van de diepste dip in 2012, en komt in
de buurt van de top van 754 miljoen in 2007 (voor de bankencrisis). De komende jaren zal er meer
goederentransport gaan plaatsvinden dan we ooit gehad hebben, en onze infrastructuur is niet voorbereid is op
deze stijging (Centraal Planburo, Planburo voor de leefomgeving, 2016).

Grafiek 1 Vervoerde volumes goederenvervoer, bron: (CBS Statline, 2018)

Prognoses van het goederenvervoer van Rijkswaterstaat laten zien dat deze stijging zich hoogstwaarschijnlijk de
komende 30 jaar gaat doorzetten. In het Lage Scenario is deze groei ca 8% en in het scenario Hoog wordt
zelfs in 2050 een stijging van ca. 31% van het goederenvervoer over de weg verwacht (Rijkswaterstaat, WVL en
ProRail, 2016), (Rijkswaterstaat, 2017)
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Grafiek 2 Basisprognose goederenvervoer 2010-2050 laat zien dat wegvervoer waarschijnlijk een sterke stijging gaat laten zien, (Rijkswaterstaat, WVL en ProRail,
2016)

In 2017 zijn nieuwe goederenvervoerprognoses opgeleverd die onder andere gebruikt zijn voor de NMCA.
Het basisjaar betreft het jaar 2014 en er zijn prognoses gemaakt voor de zichtjaren 2030, 2040 en 2050.
Hierbij zijn twee rustige, beleidsarme referentiescenario’s gehanteerd voor Nederland: een scenario Laag en een
scenario Hoog. Uit dit overzicht komen de verschillen tussen de scenario’s duidelijk naar voren: in het lage
scenario een beperkte groei met 5% in 2030 en 2040 en in het hoge scenario een hogere groei met 18% en
30% in 2030 en 2040 tegenover 2014.

Tabel 2 Prognose groei goederenvervoer, inc exportstromen in Nederland 2014-2040, bron: (Rijkswaterstaat, 2017)

En het lijkt erop dat de huidige logistieke infrastructuur in de Nederlandse Regio’s en steden niet voorbereid is
om deze stijging op te vangen. I&M’s onderzoek laat zien dat de verliesuren tijdens de avondspits de komende
decennia zullen stijgen met hoge kosten die in de miljarden lopen tot gevolg (Ministerie van Infrastructuur en
Milieu, 2017).
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Grafiek 3 Overzicht totale voertuigverliesuren hoofdwegennet en onderliggend wegennet per provincie 2016-2040, avondspits (Ministerie van Infrastructuur en
Milieu, 2017).

Er is dus sprake van een mobiliteitsprobleem en dan vooral in de Randstad, zoals de grafiek hierboven laat
zien; de voertuigverlies uren lopen op, en dit geeft grote economische consequenties. In dit rapport zal daarom
geanalyseerd worden hoe groot dit probleem is voor het goederenvervoer in de Metropool Regio Amsterdam.

1.2. Ca. 30% van vervoerde goederen >3,5 ton voertuigen is Agri-Food gerelateerd
Dit rapport richt zich specifiek de agri-foodstromen omdat deze een groot aandeel hebben in het totale
wegvervoer. In dit onderzoek sluiten we zo veel mogelijk aan bij de standaard NST2007 categorisering die in de
EU worden gehanteerd. Dit is een uniforme goederennomenclatuur voor de vervoersstatistiek binnen de lidstaten
van de Europese Unie. De NST2007 heeft sinds 2008 de NSTR vervangen (CBS, TLN, 2015).
De categorieën van agri-food zijn te zien in tabel 3. Hierbij zou voor de Agrarische sector ook twee categorieën
uit de Chemie kunnen worden toegevoegd:
- 08.5 Farmaceutische producten en chemische specialiteiten, met inbegrip van verdelgingsmiddelen, en
andere chemische producten voor de landbouw
- 08.3 Kunstmeststoffen en stikstofverbindingen (behalve natuurlĳke meststoffen)
Maar omdat dit geen voeding betreft, worden deze in dit onderzoek buiten beschouwing gelaten.
NST2007 Landbouwproducten en Voeding
01 Landbouw- en visserijproducten
01.1 Granen
01.2 Aardappelen

04 Voeding- en genotmiddelen
04.1 Vlees, ongelooide huiden en vellen en vleesproducten
04.2 Vis en visproducten, verwerkt en verduurzaamd

01.3 Suikerbieten
01.4 Andere verse groenten en vers fruit

04.3 Groenten en fruit, verwerkt en verduurzaamd
04.4 Dierlĳke en plantaardige oliën en vetten

01.5
01.6
01.7
01.8

04.5 Zuivelproducten en consumptie-ĳs
04.6 Maalderĳproducten, zetmeel en zetmeelproducten;
bereide diervoeders
04.7 Dranken
04.8 Overige voedingsmiddelen n.e.g en tabaksproducten (behalve in
pakketten of gegroepeerd)
04.9 Diverse voedingsmiddelen en tabaksproducten (in pakketten of
gegroepeerd)

Producten van de bosbouw
Levende planten en bloemen
Andere stoffen van plantaardige oorsprong
Levende dieren

01.9 Rauwe melk van runderen, schapen en geiten
01.A Andere grondstoffen van dierlĳke oorsprong
01.B Vis en andere visserĳproducten
Tabel 3 Overzicht van Agri-Food Categorieën, ahv NST2007 (CBS, TLN, 2015)
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In tabel 4 wordt de hoeveelheid vervoerde goederen in Nederland getoond en de verdeling per sector, aan de
hand van de NSTR en NST2007 codering. Na de bouwlogistiek, is het vervoer van landbouwproducten en voeding
(gezamelijk Agri-Food) de grootste logistieke stroom qua volume. Ca. 30% van alle vervoerde goederen zijn agrifood gerelateerd.
NSTR - Totaal # ton vervoerde goederen in NL 2016
529.171 ton
0 Landbouwproducten en levende dieren
10%
1 Andere voedingsproducten en veevoeder
20%
7 Meststoffen
4%
2 Vaste minerale brandstoffen
0%
3 Aardoliën en aardolieproducten
3%
4 Ertsen, metaalafval, geroost ijzerkies
1%
5 IJzer, staal en non-ferrometalen (inc.
2%
6 Ruwe mineralen en -fabricaten; bouwma.
21%
8 Chemische producten
11%
9 Voertuigen, machines en overige goede.
28%
Tabel 4 Cijfers CBS over goederenvervoer in NL. Agri-food en bouw zijn de grootste stromen

NST2007 - Tot bin.lands. & bilateraal
goederenvervoer 2016
NST2007 Landbouwproducten en voeding
NST2007 Bouw
NST2007 Meststoffen en afval
NST2007 Handelsgoederen
NST2007 Overige

657.402 ton
29%
35%
16%
10%
10%

(CBS-Statline, 2018)

In 2016 werden er 215.809.000 ton agri-food producten vervoerd en was er een relatief sterke stijging van
3,5% t.o.v. 2015 terwijl het totale goederenvervoer dat jaar 1,7% steeg. Hiervan zijn 32% Landbouw en
Visserijproducten, en 68% betreft voedings- en genotmiddelen. In 2018 was er geen sprake van een stijging,
terwijl het totale goederenvervoer wel met 1,5% toenam.
Het NCMA Goedervoeren geeft prognoses met een verwachte stijging in het lage scenario van 4% tot 28% in
het hoge scenario zal zijn in 2040 voor de agri-food (Rijkswaterstaat, 2017). Dus agri-food heeft niet alleen
momenteel al een groot aandeel in de logistieke sector heeft, maar dat dit zal naar verwachting sterk groeien.

1.3. Aandeel gereden ritten die gerelateerd zijn aan agri-food ook groot – ca. 40%
CBS gebruikt omrekentabellen om te schatten in hoeveel ritten de goederen worden vervoerd. Belangrijke noot:
dit gemiddelde is berekend aan de hand van dat de vrachtwagen vol heen (gemiddeld 24,4 ton) + dat de
vrachtwagen leeg terugrijdt. ‘Leeg’ wil zeggen, met bijna geen gewicht maar eventueel wel met volume zoals
bijvoorbeeld emballage en verpakkingen. Deze cijfers worden wel ondersteund door onderzoek dat laat zien dat
In geconditioneerd transport naar schatting 44% van de beschikbare palletruimte ongebruikt is (Janmaat, 2017).
Hier komt een beladingsgraad van 22% uit. En, zoals later in dit onderzoek blijkt, wordt in agri-food relatief
veel goederen geconditioneerd getransporteerd (bijv. in foodservice, ca. 44%).
Gemiddelde gewicht per vrachtwagen-rit:
01 Landbouw- en visserijproducten
8 ton per rit
04 Voeding- en genotmiddelen
9,5 ton per rit
NST2007 Gemiddeld
12,2 ton per rit
Tabel 5 Aanname CBS over # ton goederen dat per rit vervoerd wordt (Lapré, 2017)

Hieruit kan komt qua ritten een iets ander beeld naar voren:
- ca. 39% van alle voertuigritten van vrachtwagens >3,5 ton in Nederland en tussen Nederland en het
buitenland, zijn Agri-Food gerelateerd.
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-

Ongeveer 14% van alle ritten bevatten landbouw- en visserijproducten.
25% van de ritten bevatten voeding- en genotsmiddelen.

Deze omrekening wordt getoond in Tabel 5
Soort goederen ahv NST2007 categorisering
# ton x 1000 # ton x 1000
%
Geschat # ritten
%
NST2007 - Tot bin.lands. & bilat
goederenvervoer 2016
657.402
100%
53.885.410
100%
NST2007 Landbouwproducten en voeding
187.903
28,6%
20.966.019
39%
NST 01 Landbouw- en visserijproducten
60.129
9%
7.516.120
14%
NST 04 Voeding- en genotsmiddelen
127.774
19%
13.449.899
25%
NST2007 Bouw
231.680
35%
NST2007 Meststoffen en afval
106.221
16%
NST2007 Handelsgoederen
67.987
10%
NST2007 Overige
63.611
10%
Tabel 6 overzicht van # ton vervoerde goederen en omrekening naar het # gereden ritten per NST2007 categorie, aan de hand van cijfers CBS

Concluderend, kunnen we stellen dat in Nederland
 Ca. 30% van alle vervoerde goederen en
 Ca. 10% van alle vervoerde goederen en
Visserijproducten zijn
 Ca. 20% van alle vervoerde goederen en
zijn.

ongeveer:
39% van alle vrachtwagen ritten Agri-Food gerelateerd zijn
14% van alle vrachtwagen ritten Landbouw en
25% van alle vrachtwagenritten voedings- en genotmiddelen

Let op, het is een optelsom van relatief betrouwbare aannames en statistische schattingen. Ook is de
categorisering niet ‘zuiver’: niet alle genotsmiddelen (bijv. Sigaretten) zijn ook levensmiddelen. En daarbij kunnen
goederen in andere NST2007 categorieën (zoals handelsproducten) agri-food producten zijn.

1.4. Vrachtverkeer <3,5 ton: het groeiende belang van Bestelauto’s in de (stads-)logistiek
Bovenstaande cijfers gaan over het goederenvervoer met vrachtwagens >3,5 ton. Het goederenvervoer met
bestelauto’s is hierin niet meegenomen omdat het een categorie met andere eigenschappen is. Tussen de 16%36% van alle gereden kilometers door bestelauto’s vindt plaats binnen de bebouwde kom. En deze cijfers liggen
ca. 15% hoger voor de Randstad, o.a. Amsterdam en ca. 25% lager in de buitengebieden, waaronder Flevoland
(CE Delft, 2017).
Gebied

Totaal

Nederland

16%-36%

Buitengebied (o.a Flevoland)

12%-27%

Randstad (o.a. Amsterdam)
18%-41%
Tabel 7 Overzicht van % van bestelaut’s dat in de bebouwde kom rijdt, het lage getal komt van camera registraties, het hoge getal komt voort uit enquetes met
bestelauto eigenaren (CE Delft, 2017)

Op provinciale wegen en in steden rijden meer bestelauto’s dan vrachtwagens. Daarnaast worden de snelwegen
in de Randstad gebruikt als verbinding tussen steden, en rijden bestelauto’s veelal op de ‘ring’ rond grote
steden als Amsterdam en Utrecht. Deze plekken zijn veelal ook verkeersknelpunten (Ministerie van Infrastructuur
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en Milieu, 2017). De verwachting is dat de regionale en stadslogistiek de komende jaren zal toenemen, waarbij
kleinere hoeveelheden goederen in steeds dichter wordende logistieke netwerken worden geleverd, veelal binnen
de bebouwde kom. Dit zou ertoe kunnen leiden dat de bestelauto de komende jaren een sterke opmars gaat
maken in goederenvervoer.

1.5. Bestelauto’s en Agri-Food: één op de vier van de bestelauto’s rijdt in de Agri-Food sector
Het rapport van CE Delft toont dat de meeste bestelauto’s worden ingezet in de bouwnijverheid (ca 25%) en
rond de 16%-37% in de agri-food:
- 5% in de landbouw, bosbouw en visserij
- 11% in de Horeca
- 21% in de handel, waarvan een gedeelte food gerelateerd is (food-retail en groothandel). Het is
echter niet duidelijk hoe groot dit aandeel is.
Aan de hand van deze cijfers, gecombineerd met het feit dat in goederenvervoer de bouw en agri-food sector
bij elkaar liggen (Balm, 2016), kan de aanname gedaan worden dat dit aantal ook rond de 25% ligt (Het gaat
dan om circa 200.000 bestelauto’s in Nederland.

Grafiek 4 overzicht van # ton vervoerde goederen en omrekening naar het # gereden ritten per NST2007 categorie, ahv cijfers CBS (CE Delft, 2017)

Een andere interessante bevinding is dat bestelauto’s in de Agri-Food sector relatief veel binnen de bebouwde
kom rijden. Dit is te zien in onderstaande tabel. In handel (waar een gedeelte ‘food’ onder valt) is dit
gemiddeld, in de agrarische sector is dit minder, maar in horeca (11% van alle bestelauto’s) wordt in de
randstad tot aan 75% van alle ritten binnen de bebouwd kom gereden.
Gebied

Totaal

Handel

Horeca

Agra/bosb./vis.

Nederland

16%-36%

16%-36%

29%-65%

14%-32%

Buitengebied (o.a Flevoland)

12%-27%

12%-27%

22%-49%

11%-24%

Randstad (o.a. Amsterdam)
18%-41%
18%-41%
33%-75%
Tabel 8 schatting van totale % bestelauto’s dat binnen de bebouwde kom rijdt, gesplitst in de agri-food sectoren.

17%-37%

Tenslotte verschilt ook hier de beladingsgraad sterk per sector. Een bestelauto in de categorie ‘vervoer en
opslag’ heeft een gemiddelde lading van 418 kg, terwijl in de overigen (o.a. Horeca) een gemiddelde van 185
kilo geldt. Hieruit kan de conclusie voor het onderzoek getrokken worden dat voor het goederenvervoer over
snelwegen in de MRA, voornamelijk naar zware vrachtwagens gekeken moet worden, en voor onderzoek naar de
(groot) stedelijke omgevingen (inc. de ringwegen) bestelverkeer extra aandacht verdient.
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2. De Agri-Food sector, wat is dat precies?
De topsector Agri & Food is goed voor bijna 10% van onze nationale inkomsten (20,4 miljard euro = 3,8%
van de toegevoegde waarde aan de economie) en werkgelegenheid. Nederland staat, na de VS, tweede op de
exportranglijst van Agri & Food producten wereldwijd. De belangrijkste handelspartners zijn: Duitsland, België,
Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Rusland. (TNO, 2013)
Het lijkt het aannemelijk dat agri-food logistiek zowel een belangrijke ‘veroorzakers’ van verkeer in Nederland is,
als dat de sector relatief veel ‘last’ heeft van slechte doorstroming op het wegennet. Het is dan ook logisch de
agri-food sector een prominente rol te geven in onderzoek naar verbeteringen van zowel de doorstroming van
verkeer op het Nederlandse wegennet als de efficiëntie van de logistiek. Dit onderzoek is een eerste stap
daartoe.
Maar wat is agri-food exact en over wat voor vervoerde producten hebben we het? Ten eerste is er de splitsing
tussen agrarische productie en verwerking, welke slechts een gedeelte van de hoeveelheid geconsumeerd voedsel
in Nederland levert. Ten tweede de foodservice en Retail sector die aan de 17,1 miljoen mensen in Nederland
dagelijks het voedsel levert, via supermarkten en horeca. In figuur 2 is een overzicht van de totale Agri-Food
supplychain gegeven.

Figuur 1 Overzicht van de voedsellogistieke stromen in Nederland, verdeeld in agrarische productie en verwerking en Foodservice en Retail sector. Interessant is
dat supermarkten steeds meer aan Horeca leveren, en dat er horeca in supermarkten wordt opgetuigd. Het hier om ca. 8-10% van de totale horecadistributie
(Foodstep, Foodservice XS, 2016).

In dit hoofdstuk worden deze verschillende onderdelen apart besproken.

2.1. Feeding the world: Greenport Holland is wereldspeler in agri-food productie en logistiek
Nederland was en is een agrarisch land. En ondanks de sterke afname van het aantal landbouwbedrijven tussen
1960 en 2015 van 300.000 naar 64.000 zijn overgebleven, behoort de sector tot de absolute wereldtop in
productie, innovatie en logistiek. Terwijl de agrarische sector slechts 3% van het BBP levert.
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De hoeveelheid landbouwgrond is in dezelfde periode ook met slechts 8% afgenomen, zoals op onderstaande
figuren te zien is, wordt er in heel Nederland landbouw bedreven,

Figuur 2 Nederland is een grote agrarische regio zoals bovenstaande kaarten laten zien. Links staat een kaart met gebruik grond voor landbouw in Nederland
(Rijksoverheid, 2018). Op de kaart daarnaast staat een overzicht van welke producten verbouwd worden per provincie (Vleemingh, 2018)

De belangrijkste Nederlandse landbouwproducten zijn:
- AGF (aardappel, groenten en fruit)
- Vee
- Zuivel
- Plantaardige Oliën en vetten
- Sierteelt
- Bosbouw
- Chemische producten voor o.a. kunstmest

Figuur 3 Infographics van agri-food cijfers in Nederland (2015). Nederland kan gezien worden als 1 grote agrarische zone

Een groot deel hiervan wordt geëxporteerd of verwerkt in de voedingsmiddelenindustrie. Deze bestaat uit een
aantal sectoren, zoals te zien is in onderstaande tabel:
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De Nederlandse voedingsindustrie is als volgt verdeeld (2017):
Sector
% omzet van de
Aantal bedrijven
totale VM industrie
Broodverwerkende industrie
7%
53%
Vleesverwerkend/slachterijen
15%
11%
Zuivelindustrie
14%
6%
Oliën en vetten
12%
1%
Groente-/fruitverwerkers
7%
3%
Diervoeding
12%
4%
Dranken
7%
4%
Cacao, chocolade en suikerwerken
6%
4%
Tabak
4%
<1%
Meel en zetmeelproducten
3%
2%
Vis
1%
2%
Overig
12%
9%
Tabel 9 onderverdeling van de Nederlandse voedingsindustrie, SBI codes (Rabobank, 2018)

De voedingsmiddelenindustrie is een onderdeel van wereldwijde toeleveringsketens. De meeste producten die in
Nederland verwerkt worden, komen of uit het buitenland of zijn bestemd voor het buitenland. Nederland is
daarom een belangrijke spil in de in- en doorvoer van voeding, meer nog: de 2e exporteur van
voedingsmiddelen ter wereld. Het grootste deel van deze productie worden via de zes zogenaamd Greenports
gecollecteerd en doorgevoerd naar binnen- en buitenland.
2.2. Greenports en Mainports: levensaders van de internationale agri-food sector
De Greenports zijn samenwerkingsverbanden tussen de agri-food bedrijven rondom productie, handel en logistiek.
Gezamelijk worden zijn ‘Greenport Holland’ genoemd.

Figuur 4 Overzicht zes Greenports in Nederland die de doorvoer hubs zijn voor de agrarische productie (Greenport Holland, 2018)

Deze Greenports zijn:
1. Greenport Westland-Oostland: Nederlands grootste internationale glastuinbouwcluster. Alle wereldspelers
in productie, handel, kennis, innovatie en logistiek zijn hier te vinden.
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2. Greenport Venlo: Nederlands tweede tuinbouwgebied, is in opkomst dankzij haar strategische ligging
vlakbij belangrijke afzetgebieden als Duitsland en Midden-Europa.
3.

Greenport Aalsmeer: In en rond Aalsmeer zijn sierteelt, veredeling, vermeerdering, productie, de veiling
en de handel geconcentreerd. Dat Schiphol vlakbij ligt, is een groot logistiek voordeel.

4. Greenport Duin- en Bollenstreek: Waar bollen en bloemen te vinden zijn is bekend van de bollenvelden
en de Keukenhof. Wonen, werken en toerisme zijn sterk met elkaar verbonden.
5. Greenport Boskoop: Is wereldwijd bekend, maar dan op het gebied van boom- en heesterteelt.
Productie, handel en kennisinstellingen zijn hier bij elkaar te vinden.
6. Greenport Noord-Holland Noord: Is een van de meest veelzijdige agriregio’s van Nederland.
Verschillende sterke sectoren zijn aanwezig: akkerbouw, visserij, bollenteelt, dierhouderij, fruitteelt,
glastuinbouw, vollegrondsgroententeelt en zaadveredeling (SeedValley).
Deze zes Greenports worden ondersteund door een aantal grootschalige productiegebieden (satellietgebieden).
Gezamenlijk vormen zij “Greenport Holland”, vanwaar uit een groot deel van het transport naar binnen en
buitenland plaatsvindt. Niet alle agri-bedrijven zijn aangesloten bij de Greenports en zij organiseren hun logistiek
zelf. Wel zijn de logistieke mainports van Nederland (de (lucht-)havens en logistieke knooppunten) van groot
belang. Wat dit betreft is de Haven van Rotterdam de grootste doorvoerhaven, voornamelijk van food via
containers en de Haven van Amsterdam is groot in bulktransport.
2.3. MRA als foodlogistieke hub
En de MRA is wereldwijd een van de belangrijkste logistieke hubs voor food en wil in 2025 bij de Top 3 van
Europa behoren (Amsterdam Logistics, 2018). Logistiek wordt ‘een krachtige motor van de regionale economie’
en als smeerolie die andere clusters zoals de ICT, Finance, maakindustrie en de circulaire economie ondersteunen
en succesvol maken. Vooral de unieke combinatie van luchthaven, zeehaven, GreenPort én dataport zorgt voor
kansen om te groeien:
1. Transport over water: De Haven van Amsterdam behoort tot de top 3 voor agribulk in de Hamburg
- Le Havre range. In 2012 werd 6,8 miljoen ton agribulk in de haven overgeslagen. Maar de toekomst
voor de haven lijkt onzeker. De agribulk markt laat een afnemende trend zien door dalingen van
veevoer (afnemende markt) en van genotsmiddelen (overgang naar containerisatie). De markt van oliën
en vetten laat een grote jaarlijkse fluctuatie zien.
2. Luchtvracht: Luchthaven Schiphol is de grootste luchtvrachttransporteur van agriproducten in
Noordwest-Europa. Jaarlijks wordt 165.000 ton getransporteerd. Bij de luchtvracht zien we een
verschuiving van export naar import.
In de MRA zijn alle ketenonderdelen van de Food Supply Chain aanwezig (Van Bossum, 2018):
- Meer dan 1300 bedrijven en 19.000 werkzame personen rondom food Productie en verwerking.
Voornamelijk in Haarlemmermeer, de Beemster. Sierteelt in de regio Aalsmeer (productie) en rondom
Zaandam en iets verder Noordelijk in Noord-Holland Noord (verwerking)
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-

-

Meer dan 3300 (Internationale) groothandels en logistiek dienstverleners en 20.000 werknemers,
voornamelijk gesitueerd rondom de mainports Schiphol, de Haven en Lelystad. Floraholland is de
grootste hub voor sierteelt.
Daarnaast kunnen de 2,5 miljoen bewoners in de MRA bij meer dan 4.200 food detailhandels (waarvan
ca. 400 supermarkten) met ca 70.000 werknemers en bij 13.000 horecagelegenheden met 110.000
werkzame personen hun voedsel kopen.

Op onderstaande kaart staan deze weergegeven en in hoofdstuk 9 worden deze verder besproken:

Figuur 5 Kaart van voedselspelers in de MRA. de verschillende stippen geven de clusters weer van de in totaal meer dan 23.000 voedselspelers (Van Bossum,
2018)
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Zowel in de primaire productie als in de voedselverwerkingsindustrie spelen de Nederlandse mainports een grote
rol. Via wegtransport of over het water (binnenvaart) worden de meeste goederen van en naar de mainports
vervoerd. En voornamelijk over de weg worden producten voor de Nederlandse markt in het groothandel- en
Retail netwerk gebracht (zie volgende paragraaf). De Haven van Amsterdam is een doorvoerhaven voor ruwe
grondstoffen (o.a. cacao, vetten en granen), de haven in Rotterdam de doorvoerhaven voor containers met
(half)fabricaten en voedsel zoals aardappelen en uien. Schiphol is de hub voor voornamelijk de sierteelt. Verder
verloopt ook een gedeelte van de export via het spoor. Deze logistieke sector moet voldoen aan strenge
regelgeving en bestaat gedeeltelijk uit geconditioneerd transport (zie ook paragraaf 2.3).
Door de grote volumes en de samenwerkingsverbanden in de mainports is de logistiek van de agrarische sector
en voedingsmiddelenindustrie relatief efficiënt georganiseerd. Het gaat hier voornamelijk om bulktransport met
grote vrachtwagens in grote (internationale) logistieke netwerken. Toch lijkt er nog wel verbetering mogelijk
(Dam van, 2017). Ten eerste omdat er ondanks de functie van de Greenports relatief weinig wordt
samengewerkt door producenten om de goederen te bundelen: mogelijk zijn vrachtwagens daardoor nu niet altijd
optimaal beladen of zijn bij samenwerking efficiëntere routes mogelijk. Ook wordt nog weinig gebruik gemaakt
van binnenvaart en trein. De afgelopen jaren zijn vooral vanuit de politiek (Provincie Noord-Holland, Flevoland)
diverse projecten en onderzoeken geweest om agri-food goederenvervoer efficiënter te maken maar tot nu toe
zonder succes omdat de sector zelf sceptisch is. De vrachtwagen blijkt tot op heden zowel qua kosten als
flexibiliteit nog de beste optie te zijn: alle opties die leiden tot een extra overslagpunt en die samenwerking
vragen zijn duurder en omslachtiger en daardoor onaantrekkelijk. Daarnaast zorgen seizoensinvloeden (oogsten)
voor pieken in het transport. Dit wil zeggen dat er geen constant goederenvervoer mogelijk is. Het is moeilijk
om hier op efficiënte logistiek te organiseren in grotere volumes (zoals bij de trein of per schip) omdat dan ook
andere goederenstromen nodig zijn om de logistieke netwerken gevuld te houden buiten het oogstseizoen.
De vraag is of de negatieve prikkels de positieve mogelijkheden van bundelen en andere modaliteiten blijven
domineren als het wegennet volloopt. De grootste hoeveelheid goederen wordt geëxporteerd via de mainports
Schiphol en de Havens van Rotterdam en Amsterdam: het meest dichtbevolkte gebied in Nederland, waar nu al
problemen met de doorstroming zijn.
Dit onderwerp valt echter buiten de scope van dit onderzoek, dat zich op de foodservice logistiek richt. Het
advies is om hier in een apart onderzoek nog eens goed naar te kijken, zeker omdat drie Greenports en twee
mainports zich in of vlakbij de Metropoolregio Amsterdam bevinden.

2.4. Logistieke blueprint van de Food-Service en Food-Retail Sector
Volgens het Foodservice Instituut Nederland hebben in 2017 de 17,1 miljoen inwoners voor 278,5 mld. euro
besteed aan consumptiegoederen. Hiervan is 56,96 mld. euro besteed aan voedsel, ca. 20% van het totaal (FSIN,
2018). Tabel 10 en 11 laten de verdeling hiervan zien tussen de twee segmenten in food. 33% wordt besteed
in de Food-servicemarkt (o.a. restaurants) en 67% in de Food-Retailmarkt (o.a. Supermarkten). De twee grootste
kanalen zijn de supermarkten, waar meer dan de helft van al het voedsel wordt gekocht en de Horeca, waar
16% van al het voedsel wordt gekocht. Voedselbezorging (zowel boodschappen als warme maaltijden) is nu nog
4,2% van de totale omzet, maar groeit snel (FSIN, 2018).
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Overzicht omzet Food in
Nederland 2017
Totale omzet
Retail
Foodservice

Omzet
(mld. €)
59,5
40,4

% tot.
omzet
67%

Groei
t.o.v. ‘16
3,6%
3,4%

19,1

33%

4,1%

Overzicht sector food-markt
New Retail
Retail
Supermarkt
Speciaalzaak
Horeca
FoodCatering
service
Gemak

Omzet
(mld. €)
2,9
31,8
5,8
9,7
3,3
6,0

Voedsel bezorging
2,5
4,2%
25%
Tabel 10 a+b overzicht omzet voedselmarkten in Nederland, inclusief bezorgen van
voedsel, online boodschappen en maaltijdbezorging, en overzicht omzetten verschillende voedselmarkten in Nederland. Bron: (FSIN, 2018)

% van
markt
5%
53%
10%
16%
5%
10%

De retailmarkt: gecentraliseerd en relatief goed georganiseerd
De supermarkten-sector is sterk gecentraliseerd, zoals te zien is in figuur 5. Er zijn 5 inkoopkantoren en 25
supermarktformules waarvan de grootste twee 44% van de markt in handen hebben en die leveren aan ‘slechts’
4.400 supermarkten in Nederland. (Planburo voor de Leefomgeving, 2012) en (Pas, 2018). Zie hiervoor ook
figuur 6.

Figuur 6 Concentratie in voedselketen van het voedselsysteem in Nederland, 2011., (Planburo voor de Leefomgeving, 2012). De Retail is sterk gecentraliseerd, waar
weinig partijen veel volume verplaatsen. Noot, dit overzicht is iets verouderd, in 2018 zijn er nog 4 inkoopkantoren.

De aansturing van de ketens is hierdoor sterk gecentraliseerd en relatief efficiënt, mede omdat de
kostenbesparingen die gerealiseerd worden door het minimaliseren van transport, rechtstreeks tot
kostenbesparingen voor de beslissingmakers in de keten. Hierdoor wordt er vanuit de markt wel geïnnoveerd, en
gestuurd op het verminderen van de milieu-impact.
De Foodservicemarkt: gefragmenteerd en relatief lage logistieke efficiëntie
Heel anders is dit in de foodservice distributie. Nederland kende in 2016 meer dan 44.000 horecazaken, tien
keer zoveel als supermarkten. Daarbij hebben de vijf grootste groothandelaren ca 60% van de markt in handen
(Rabobank, 2018) en zijn er ca 10.000 groothandels in voedingsproducten (CBS - Statline, 2018), die naast de
1.500 grote en duizenden kleine carteraars, producten en leveranciers van voedingsmiddelen aan
horecaondernemers leveren. Door sociaaleconomische trends is er in Nederland de afgelopen jaren een sterke
groei in het aantal horecaondernemingen, en deze groei lijkt zich door te zetten (FSIN, 2018). Er is een grotere
absolute groei in het hoeveelheid leveranties aan de horeca.
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Korte keten logistiek: aaibaar en duurzaam, maar een crime voor de logistiek
Een belangrijke trend hierin is de opkomst van ‘korte keten logistiek’, waarin lokale producten in nieuwe
logistieke stromen, naast de bestaande ‘dikke’ stromen van logistieke specialisten (onder andere groothandels)
ontstaan (Levelt, 2017). Deze komen voort uit het feit dat horecaondernemers en consumenten steeds vaker op
zoek gaan naar speciale, lokale producten, die voornamelijk vers en kort houdbaar zijn. Dit leidt ertoe dat er
vaker besteld wordt, bij veel meer verschillende kleine leveranciers en producenten. Hier vallen ook de lokale
boeren onder, die rechtstreeks aan de eindklant leveren. Dit leidt tot meer vervoersbewegingen met relatief
minder producten omdat dat lokale producenten hun eigen logistiek opzetten om producten bij de klant te
krijgen. In de retailmarkt is dit effect veel kleiner dan in de foodservicemarkt omdat supermarktketens
contractuele afspraken maken met een veel kleiner aantal lokale boeren, waarin ook logistieke efficiëntie
onderdeel is van deze contracten. Groothandelaren zoals Bidfood hebben deze producten in het assortiment
maar, noemen de logistiek erachter inefficiënt en duur omdat de volumes zo laag zijn.
Meer lokale logistieke stromen door opkomst van online boodschappen en maaltijdbezorging
Interessant is verder dat het bezorgen van voedsel in totaal nu nog 4,2% van de totale food-omzet is, waarvan
ongeveer de helft bestaat uit online boodschappen en de helft uit het thuisbezorgen van warme maaltijden. Dit
is een klein gedeelte van de markt, maar zoals tabel 10 laat zien, is de groei van 25% t.o.v. 2016 en is de
verwachting dat thuisbezorging van voedsel in de toekomst nog veel groter gaat worden. De meeste
thuisbezorging vindt plaats in stedelijke gebieden, dus de impact hiervan op de stadslogistiek wordt steeds
groter (FSIN, 2017)
Omzetten online bezorgmarkt 2017
Totaal
Boodschap/maaltijdboxen
Warme Maaltijden

Omzet (mld €)
2,5
1,2
1,3

% groei
25%
33%
23%

Tabel 11 Overzicht omzet online boodschappen en maaltijdbezorging in 2017 laten een groei
van 25% zien in 2017, (FSIN, 2018)

In de foodservicemarkt wordt meer en meer online besteld, zowel door horecaondernemers als hun klanten (die
maaltijden laten thuisbezorgen). Deze groei neemt sterk toe en vraagt om een andere logistiek. Alleen,
groothandelaren staan pas aan het begin van de overgang naar een ‘e-commerce in de food’. Daarnaast vindt
ook steeds meer horizontale ‘blurring’ plaats. Horecaondernemingen kopen steeds vaker bij supermarkten in
(Foodstep, Foodservice XS, 2016). Het gaat hier vooralsnog om levering aan de kleinere, zelfstandig horeca, die
geen onderdeel van ketens zijn, circa 8-10% van de totale foodservice leveringen van brood, vleeswaren, vis,
AGF en kleinverpakkingen (bijv. koffiepads). Dit veroorzaakt extra vervoersbewegingen, naast de bestaande
leveranties.

2.5. Agri-Food logistiek, complexer dan ‘reguliere’ logistieke dienstverlening door strenge toezicht op
voedselveiligheid
Binnen de agri-food zijn er verschillende stromen te onderscheiden met als belangrijkste onderscheid bederfelijke
en niet bederfelijke stromen.
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Bederfelijke producten en voedsel moet onder bepaalde voorwaarden vervoerd worden. Er worden drie zones,
koel, diepvries en ambiant onderscheiden. Hiervoor is speciale regelgeving, die vanuit Europa is vastgelegd en
aansluit op nationale en internationale regelgeving. De doelstellingen hiervan zijn om zowel de voedselveiligheid
voor mensen en dieren, het plantenleven en het milieu te beschermen. En aan de andere kant om het vervoer
van voedsel te vergemakkelijken (Europees Parlement en het commité van 28 januari 2002, 2002).
Daarbij komt nog het economische probleem van de beperkte houdbaarheid van voeding. Vooral voor
versproducten met een houdbaarheid van enkele uren tot dagen is het van belang om goederen zo snel
mogelijk bij de klant te krijgen. De kwaliteit en waarde van het product dalen relatief zo dat snelle distributie
noodzakelijk is. Ook hebben ontvangende klanten vaak aanvullende eisen voor het leveren van goederen die
aansluiten bij hun eigen procesvoering (in bijv. een keuken) en meetsystemen (bijv. temperatuurcontrole bij
afleveren van goederen). Tijd is hier letterlijk geld.
De logistiek van voedsel wordt daarom streng bewaakt vanuit de markt en de wetgeving. De twee belangrijkste
onderwerpen rondom voedselveiligheid en logistiek zijn:
1. Iedere schakel van de supplychain heeft verantwoordelijkheid vanaf de productie tot aan de levering
aan de consument
2. Het voedsel moet door de hele keten heen traceerbaar zijn, waarbij iedere partij in de keten systemen
en procedures ingesteld moeten hebben hiervoor en waarbij deze informatie beschikbaar wordt gesteld
aan de autoriteiten en de markt.
HACCP: leidraad voor voedsellogistiek
In Nederland komt deze wetgeving tot uitdrukking in het HACCP-keurmerk (Hazard Analysis
and Critical Control Points). Dit is een risico-inventarisatie voor voedingsmiddelen in de voedsel-supplychain. Dit
beheersproces, uitgaande van de Europese richtlijnen, moet ervoor zorgen dat het productieproces van alle
voedingsmiddelen gepaard gaat met zo weinig mogelijk risico op besmetting. Het is het meest gebruikte maar
niet enige middel om voedselveiligheid te waarborgen. In Duitsland en Frankrijk wordt het International Food
Standard (IFS) gebruikt, en in Engeland BRC Global Standards, dat in lijn ligt met de standaarden van het
Global Food Safety Initiative (GFSI). Gezien dat de HACCP in Nederland het belangrijkste keurmerk is, wordt
hiervan een overzicht gegeven.
De belangrijkste uitgangspunten van voedselveiligheid zijn (Stichting Certificatie Veiligheid, Kwaliteit en
Duurzaamheid, 2016):
1. Directie verantwoordelijkheid voor de voedselveiligheid in de hele keten
2. Productinformatie moet bekend en transparant zijn (kenmerken van het product en verwacht gebruik
van het product)
3. Er moet inzicht zijn in de procesinformatie (o.a. via stroomschema’s, logistieke grondvormen en
procedures) waarin de kwaliteitsbeheersing wordt getoond.
4. Alle processen rondom voedselveiligheid moeten voldoen aan de Codex ‘General Principles of Food
Hygiëne’. Daar bovenop komen specifieke eisen rondom voedselveiligheid terugkomen in wetgeving,
hygiënecodes, klant- of consumentenspecificaties.
5. Een gevarenanalyse moet worden uitgevoerd, waarin potentiële (biologische, chemische en fysische)
gevaren die een negatief effect hebben op de veiligheid van de producten worden aangegeven.
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6.
7.
8.
9.

Specifieke Beheersmaatregelen voor ieder proces risico moeten zijn opgesteld en uitgevoerd.
Normen en kritische grenswaarden moeten worden vastgesteld en bewaakt
Prestaties moeten gemonitord en gemeten worden
Corrigerende acties en maatregelen moeten worden uitgevoerd.

De impact op de logistiek hiervan is als volgt:
1. Hygiëne eisen en vocht- en temperatuurbeheersing tijdens vervoer en opslag om voldoende bescherming
en afscherming tegen verontreiniging te geven. Dit houdt ook specifieke voertuigeisen en voorwaarden
voor het gecombineerd vervoeren van producten in.
2. Alle vervoerde producten in de keten moeten door middel van tracking en tracking traceerbaar zijn.
3. Er moet logistiek ingericht zijn om besmet voedsel in de keten terug te kunnen halen
4. Dit is afgestemd en geregeld met alle ketenpartners
5. De data over bovenstaande moet worden geregistreerd en beschikbaar gesteld aan derden (bijv. de
overheid)
Deze voorwaarden zorgen voor hogere kosten en complexiteit in de keten:
- De inrichting van de fysieke logistieke keten (opslag) en voertuigen
- De houding en kennisniveau van medewerkers in de keten
- De administratie en communicatie stromen in de supply chain
Bovenstaande bemoeilijkt aanpassing en samenwerking in de keten in vergelijking met andere (logistieke)
sectoren zoals bijvoorbeeld het gebruik maken van ‘logistieke hubs’ waar verschillende leveranciers gebundeld
hun goederen laten bezorgen. Bij het ontwerpen van oplossingen voor slimmere logistiek, moet hier rekening
mee gehouden worden.

2.6. Verschillende categorisering Foodservicestromen vragen om aangepast transport
Binnen de foodservice worden zijn veel goederenstromen. Voor dit onderzoek worden zeven categorieën gebruikt
(Verlinden, 2015). De categorie diepvries wordt hieraan toegevoegd, omdat deze specifieke logistieke vereisten
heeft. En ook de combinatie van verschillende soorten goederen. Deze worden door groothandelaren geleverd en
hebben dezelfde specificaties als Vers (of diepvries). Non-food, drank en DKW worden geconditioneerd ‘mee
vervoerd’:
- Drank bestaat uit zowel alcoholisch en non-alcoholisch, in vaten en kratten.
- DKW zijn droge kruideniers waren: al het voedsel dat niet gekoeld hoeft worden te bewaard en lang
houdbaar is.
- Vers zijn groente en fruit maar ook vis, vlees en gevogelte. Verder worden ook geprepareerde
maaltijden (voor o.a. catering) hieronder geschaard
- Specials zijn hoogwaardige (dure) ingrediënten en gerechten, zoals kaviaar, luxe patisserie en hapjes.
Het meeste moet geconditioneerd vervoerd worden, maar niet alles.
- Non-Food bestaat uit servetten, bekers, bestek. Maar ook uit wc-rollen en keukengerei.
- Non-Food Hotel Specifiek zijn voornamelijk de goederen voor housekeeping en de technische dienst.
Voorbeelden hiervan zijn bedlinnen, persoonlijke verzorgingsartikelen en verlichting
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Diepvries zijn snacks en delicatesse producten die onder het vriespunt moeten worden vervoerd en
opgeslagen. Ze zijn lang houdbaar en worden in relatief hoge volumes geleverd.

Ieder van deze stromen heeft zijn eigen ‘logistieke karakteristieken’. Deze zijn in de tabel hieronder
weergegeven.
Soort
Frequentie leveringen
Volume/ levering
Geconditioneerd
Drank
Laag
Hoog
Nee
DKW
Laag
Hoog
Nee
Vers
Hoog
Laag
Ja
Combi leveringen Vers, DKW,
Hoog
Hoog
Ja
Diepvries, drank, etc.
Specials
Laag
Laag
Verschilt
Non-Food
Laag
Hoog
Nee
Non-Food Hotel-specifiek
Hoog
Hoog
Nee
Diepvries
Laag
Hoog
Ja
Tabel 12 Logistieke karakteristieken van horeca stromen aan de hand van onderzoek Verlinden (2015)

Complexiteit
Opslagruimte
Opslagruimte
Kwaliteitsbewaking
Kwaliteitsbewaking en
opslag
Hoge prijs
Opslagruimte
Opslagruimte
Opslagruimte

Er is een streng gecontroleerde supplychain met (deels) geconditioneerd transport nodig om de goederen veilig
te vervoeren. Dit geeft extra complexiteit en kosten, zeker als gekeken wordt naar de last-mile bezorging.
Groothandelaren zoals Hanos en Bidfood vervoeren alle goederen in volledig geconditioneerde voertuigen. Enkelen
zoals Lekkerland maken gebruik van voertuigen met verschillende compartimenten (koel, diepvries, regulier).
Dit zijn relatief dure voertuigen, de koelelementen vragen extra energie en maken veel geluid. En er is hiervoor
nog geen mainstream alternatief voor dieselgeneratoren, elektrische en chemische koeling is relatief duur. De
ontwikkeling van elektrische varianten staat nog in de kinderschoenen. Een elektrische vrachtwagen met een
actieradius van 100 km kan met een elektrische koeling maar zo’n 30-50 km rijden en is daarbij tot twee keer
zo duur in vergelijking met de dieselvariant (Heijdeman, 2018).
Het soort goederen heeft ook invloed op de vereisten van overslag (geconditioneerd) en controles bij het
afleveren van goederen. Bij aflevering mag de temperatuur van geconditioneerde goederen niet te veel gestegen
zijn om de voedselveiligheid te garanderen. Daarom houden veel leveranciers en groothandels vast aan eigen
personeel dat goed opgeleid en gecontroleerd kan worden. Hierdoor wordt het bundelen van goederen via aparte
stadshubs of het leveren van goederen via stadsdistributeurs bemoeilijkt. Een ander nadeel is de lage
beladingsgraad die hieruit voortkomt. Deze ligt bij geconditioneerd transport rond de 44% (en 22% vanuit de
aanname dat ze qua gewicht ‘leeg’ terugrijden, zie ook hoofdstuk 2). Dus naast de extra CO2 uitstoot van
koeling, is er ook relatief veel uitstoot per vervoerd product.
2.7. Foodservice vs. Foodretaillogistiek: Foodservice absoluut en relatief een veel grotere logistieke footprint
Tenslotte, omdat er veel meer leveranciers en distributeurs en afnemers in Foodservicemarkt (55.000) dan in de
Retailmarkt (6.000) zijn, is er in deze eerste een veel groter aantal warehouses, productiehuizen en
vrachtverkeer. Aan de andere kant is het volume in de foodretail twee keer zo groot. Foodservice logistiek heeft
hierdoor een veel grotere absolute én relatieve impact op de mobiliteit van stad en regio, en is een veel
complexere ‘puzzel’ dan de retail logistiek.
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3. Conclusies deel 1
In het eerste gedeelte van het onderzoek is een beeld geschetst van de logistieke sector in Nederland en de
Agri-Food sector.
De belangrijkste bevindingen en conclusies over de logistieke sector zijn:
 Er zijn alleen grove macrodata beschikbaar over het goederenvervoer. Per sector en per regio is weinig
bekend
 Ca. 18% van het verkeer is goedererenvervoer, het overige is personenvervoer. Goederenvervoer kan
onderscheiden worden in > 3,5 ton (vrachtwagens) en < 3,5 ton (bestelauto’s)
 In 2017 werd in totaal 744 miljoen ton goederen over de weg vervoerd, waarvan 660 miljoen ton
binnen Nederland
 Goederenvervoer over de weg neemt de laatste jaren toe, en tot 2040 wordt een groei verwacht van
ca. 30% t.o.v. 2014
 Dit geldt voor zowel goederenvervoer van < 3,5 ton (vrachtwagens), als voor vervoer van goederen
<3,5 ton (bestelauto’s)). Wel neemt de groei van het aantal bestelauto’s harder toe 20% dan van
vrachtwagens 1,3% in 2017.
 De verwachting is dus dat de bestelauto de komende jaren een sterke opmars gaat maken in
goederenvervoer. Dit sluit aan bij de toename van de regionale en stadslogistiek, waarbij kleinere
hoeveelheden goederen in steeds dichter wordende logistieke netwerken worden geleverd, veelal binnen
de bebouwde kom.
 Agri-Foodlogistiek is momenteel naast bouwlogistiek de grootste logistieke sector, met ca. 30% van alle
vervoerde goederen en naar verwachting ca. 40% van de vervoersbewegingen van het vrachtverkeer
>3,5 ton.
 In het vrachtvervoer <3,5 ton heeft het een geschat aandeel van tussen de 16% en 26%.
 Agri-foodlogistiek is de afgelopen jaren met 3,8% 2x zo hard gegroeid als het gemiddelde, en de
verwachting is dat deze groei zal doorzetten.
 Ongeveer 1/3 hiervan bevat Agri-Food producten (meeste bulk), en 2/3 zijn goederen uit de voedingsen genotsmiddelen.
 75% van alle bestelauto’s) in de agri-food worden ingezet voor stadslogistiek.
 Hierdoor heeft agri-Foodlogistiek relatief veel impact op het verkeer en het milieu binnen en net
buiten de stad.
 Ook relatief heeft het veel impact de noodzaak van geconditioneerd transport en de relatief lage
beladingsgraad die hiermee gepaard gaat (44% voor leveringen, dus inclusief terugreis ca. 22%).
 De Agri-Food sector is een belangrijke motor van de Nederlandse economie: 20,4 miljard euro, is 0%
van de nationale inkomsten en 3,8% van de toegevoegde waarde aan de economie en werkgelegenheid

23

 De Sector kan verdeeld worden in Agri-food (Bulk, primaire producten en verwerking) en Foodservice &
Retail (kleinere hoeveelheden vooral voor directe consumptie
 Nederland is de 2e exporteur ter wereld van voedsel, door zowel eigen productie als het doorvoeren
(al dan niet na verwerking) van agri producten
 Deze logistiek verloopt via 6 grote Green Ports die in samenwerking met de mainports Schiphol en de
Havens van Rotterdam en Amsterdam.
 En hoewel deze logistiek relatief goed georganiseerd is, is er veel verbeterruimte door bundeling van
goederen en multimodaal transport (verschuiving van de weg naar het spoor en water)
 De MRA is wereldwijd een van de belangrijkste logistieke hubs voor food en wil in 2025 bij de Top 3
van Europa behoren. Drie Greenports en twee Mainports zijn gelegen in de MRA: Schiphol, de Haven
van Amsterdam, Greenport Aalsmeer, Duin en Bollenstreek en Noord-Holland Noord
De belangrijkste bevindingen en conclusies over de Retail en foodservicesector zijn:
 De omzet van de totale retail- en foodservicesector in Nederland is 60 miljard euro en groeit met ca.
3,5% per jaar. 2/3 hiervan is voor rekening van retail en 1/3 voor foodservice.
 De retailsector is sterk gecentraliseerd, waardoor de logistiek relatief efficiënt is: 4.400 supermarkten
van 25 supermarktformules kopen hun producten via slechts 5 inkooporganisaties,
 De Foodservice is juist sterk gefragmenteerd: 44.000 horecazaken worden door ca. 10.000
groothandelaren en 1.500 grote leveranciers en duizenden kleinere leveranciers beleverd
 Deze fragmentatie zal naar verwachting doorzetten doordat;
o Er weinig samengewerkt en zijn er bijna geen verbeter initiatieven waarbij de keten
samenwerkt (zowel horizontaal als verticaal). Er zijn veel meer en betere mogelijkheden om
nieuwe, efficiëntere ketens vorm te geven door middel van externe invloeden (o.a. regelgeving
en het opzetten van samenwerkingsvormen).
o Digitalisering van de agri-food sector zorgt voor meer thuisbezorging van zowel retail als
foodserviceproducten bij consumenten thuis. Hoewel dit nog een relatief klein deel is van de
totale markt (ca. 4%), groeit het snel en kan binnen 10 jaar een significant aandeel hebben.
Daarbij is de impact op de stedelijke logistiek relatief groot.
 Agri-Food logistiek is door de regelgeving rondom voedselveiligheid een veel complexere en duurdere
logistiek in vergelijking met andere logistieke stromen. Veranderingen zoals verduurzaming in deze
logistiek kosten hierdoor meer en zijn moeilijker te bewerkstelligen.
 Gezien bovenstaande is de logische eerste stap om de Nederlandse logistiek te verbeteren de Agrifoodsector. En om binnen de Agri-foodsector specifiek naar de Foodservicemarkt te kijken.
Aan de hand van deze conclusies wordt in het vervolg van het onderzoek gekeken naar de specifieke situatie
van mobiliteit en goederenvervoer in de Metropool Regio Amsterdam.
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DEEL II: UITDAGINGEN MOBILITEIT EN
DUURZAAMHEID IN DE MRA
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4. Mobiliteit en Goederenvervoer in de MRA
Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de mobiliteitsstromen (personenmobiliteit en goederenvervoer) in de regio
en wat de verwachte trends en bottlenecks voor de toekomst zijn. Ook wordt duidelijk wat de impact van de
Agri-Food logistiek hierop is door de sterke groei in (personen)mobliteit en het veranderende ruimte gebruik,
woningbouw ten koste van industrie en logistiek.
De MRA bestaat uit de 33 gemeentes in de provincie Noord-Holland en Flevoland. In dit onderzoek richten we
op de zeven regio’s zoals aangegeven in figuur 6.

Figuur 7 De zeven regio's van de MRA

De MRA heeft ca. 2,5 miljoen inwoners en dit aantal groeit snel naar meer dan 2,8 miljoen in 2040. Daarbij
trekt vooral Amsterdam meer dan 7 miljoen toeristen per jaar. Het is een dichtbevolkt conglomeraat waar de
verstedelijking sterk groeit (Levelt, 2017). Aan de andere kant, is de MRA een belangrijke logistieke en productie
regio, vooral in de Agri-Food. Zoals eerder in het rapport gesteld zijn in de MRA-spelers uit de hele voedselketen
actief. Aan de andere kant zal de komende 20 jaar de bevolking met meer dan 350.000 toenemen en zullen er
300.000 woningen worden bijgebouwd in de regio (Provincie Noord-Holland, Directie Beleid, sector Onderzoek &
informatie, 2017). In tabel 13 is te zien waar de meeste huizen gebouwd gaan worden: In Amsterdam, Almere
en Zaanstad gaat bijna 2/3 van alle nieuwe woningen komen.
1
2
3
4
5
6
7

naam
Amsterdam (SRA)
Amstel-Meerlanden (SRA)
Gooi en Vechtstreek
IJmond
Zaanstad (SRA)
Waterland (SRA)
Zuid-Kennemerland
Almere/Lelystad
West-Friesland
Regio Alkmaar
Kop van Noord-Holland

Totaal (nieuwbw)
114.643
45.724
13.014
8.396
24.970
14.191
14.614
70.400
12.254
11.936
5.363

2018-2019
28.029
7.264
2.544
1.511
3.303
3.078
5.549
6.356
2.431
4.305
1.711

2020-2024
34.863
18.460
6.156
4.936
8.351
5.671
5.927
11.057
3.135
5.880
1.114

2025-2029
19.190
11.400
2.137
1.476
4.056
2.830
197
10.790
3.228
1.313
1.014

2030-2050
32.561
5.450
1.050
413
9.250
0
375
42.022
3.395
310
0

onbekend
0
3.150
1.127
60
10
2.612
2.566
175
65
128
1.524
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Tabel 13 Aantal woningen dat gepland staat om gebouwwd te worden in de MRA en Noord-Holland t/m 2050. Bron: (Metropoolregio Amsterdam, 2018)

Naast economische groei wordt er ook een sterke stijging in de vraag naar goederen en (logistieke) diensten
zoals thuisbezorging van pakketten en mobiliteit verwacht. De impact hiervan op de leefbaarheid en economie
van de regio zal groot zijn, maar het is onbekend hoe groot. Schattingen geven een groei van ca. 60% meer
voor personenmobiliteit en 30% meer goederenvervoer in metropolen zoals Amsterdam tussen 2010 en 2050
(Arthur D. Little, 2014). Uitgaande van de berekening dat 150.000 mensen meer een toename betekent van
39% in mobiliteit. Doorgetrokken naar 2040, waarin het aantal mensen met 350.000 toe zal nemen, betekent
dit dat er in 2040 dagelijks 450.000 extra autoritten worden gemaakt (Gemeente Amsterdam, 2017).
Het huidige stedelijke én regionale verkeers- en vervoersnetwerk kan deze groei niet opvangen, zodat als er
niets gebeurt, files verdubbelen, en de druk op de openbare ruimte toeneemt.
De Gemeente Amsterdam ziet dat hierdoor al urgente problemen met de bereikbaarheid van de stad zijn en
heeft daarom in 2017 de agenda Mobiliteit opgesteld en zal in 2019 een vernieuwde Uitvoeringsagenda
Stedelijke Logistiek presenteren om aan de stad bereikbaar te houden. Op Regionaal niveau ontbreekt dit echter
nog. Een eerste stap is in 2018 gezet met de ‘Samenwerkingsagenda Logistiek’ van de Vervoerregio Amsterdam,
opgesteld door Royal Haskoning DHV, maar concreet is er nog niet veel gebeurd.

Figuur 8 De MRA is een snelst groeiende regio’s in Nederland (KIM, 2017).

De gemeenten in de MRA staan dus pas aan het begin van de inventarisatie van de huidige stadslogistiek en
het in kaart brengen van de stadslogistieke stromen is nu een essentiële eerste stap om een goede inschatting
van de toekomstige logistiek, de problemen en de mogelijke oplossingen te geven. Hiermee kan een effectief
beleid worden gevoerd en kunnen bedrijven zich aanpassen aan de veranderende situatie.
In de volgende paragrafen wordt inzicht gegeven in de verkeersstromen, personenmobiliteit en goederenvervoer,
in de MRA. Hierbij is een splitsing gemaakt tussen de gemeenten in Noord-Holland en Flevoland omdat deze
provincies grote verschillen hebben qua demografie, economie en mobiliteit. Het ‘bij elkaar optellen’ van cijfers
en daaruit gemiddelden nemen voor de MRA kan een vertekend beeld geven.
4.1. Bronnen en methodologie voor het in kaart brengen van de mobiliteit en logistiek in de MRA
Voor het bepalen van het goederenvervoer en agri-food vervoer is gebruik gemaakt van de cijfers van CBS en
drie verkeersonderzoeken van Rijkswaterstaat.
- Onderzoek personenmobiliteit van Rijkswaterstaat 2014
- Onderzoek Goederenvervoer van Rijkswaterstaat 2012 en 2016
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Dit zijn de enige openbaar beschikbare onderzoeken die zicht geven op de regionale mobiliteit en het
goederenvervoer. Er zijn wel andere datasets beschikbaar maar deze zijn onbekend, of niet-toegankelijk.
Of, om goede uitspraken te doen over de mobiliteit in de MRA is de huidige data niet gedetailleerd genoeg en
toegang tot andere bronnen is noodzakelijk. De CBS-cijfers zijn bruikbaar op landelijk geaggregeerd niveau. Per
provincie of subcategorie is de afwijkingsmarge een stuk groter (maar onbekend hoe groot). Daarbij worden
aannames gedaan, zoals bijvoorbeeld voor het bepalen van de gemiddelde tonnage per rit.
De onderzoeken van RWS zijn behoorlijk gedetailleerd, maar bevatten wel een aantal belangrijke hiaten:
 De conclusies worden getrokken aan de hand van een 24-uurs meting op één dag die representatief
zou zijn voor het hele jaar.
 Het aantal bestelauto’s is wel gemeten, maar deze zijn niet meegenomen in het detailonderzoek,
terwijl dit een belangrijk onderdeel van het goederenvervoer betreft.
 En een laatste limitatie is dat agri-foodlogistiek grotendeels terugkomt in de categorieën “agrarisch
vervoer’ en “geconditioneerd vervoer”, maar hier kunnen ook non-food transport tussen zitten zoals
bloemen, medicijnen en organen. Vervolgonderzoek kan hier meer duidelijkheid in geven.
De RWS en CBS onderzoeken worden daarbij een of tweejaarlijks uitgevoerd, terwijl een continue meting en
registratie nodig is om goed inzicht te kunnen krijgen.
Tenslotte, er wordt gebruik gemaakt van cijfers van de ANWB en het Kennis Instituut voor Mobiliteit voor de
prognoses over de verkeershinder en verkeersdrukte. Voor het bepalen van toekomstprognoses van
goederenvervoer maken zij gebruik van dezelfde (beperkte) datasets. Voor prognoses van de personenmobiliteit is
wel betere data beschikbaar. Onderstaande resultaten moeten daarom gezien worden als een eerste, belangrijke
indruk, die de urgentie van de mobiliteitsproblemen duiden en richting geeft voor vervolgonderzoek.
Verkeersonderzoeken van Rijkswaterstaat: Overzicht van meetpunten en corridors
In de RWS onderzoeken wordt gedurende 24 uur alle voertuigen die langs 40 meetpunten in de randstad rijden
geregistreerd. Vervolgens worden aan de hand van de kentekens enquetes gestuurd naar de personen dan wel
bedrijven achter de kentekens. Aan de hand hiervan kan per meetpunt worden bepaald hoeveel voertuigen er
gereden hebben, wat voor soort voertuigen het zijn en wat hun bestemming is. Voor dit onderzoek zijn de
volgende 21 meetpunten in de MRA gebruikt:

Figuur 9 Overzicht gebruikte meetpunten in de MRA voor onderzoek naar verkeersstromen. (Rijkswaterstaat, 2017)
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4.2. Blik op het verkeer in de MRA: het is (te) druk
De mobiliteit in de MRA staat onder druk. Na afvlakking in 2017, is de filedruk halverwege 2018 met 20%
toegenomen en de verwachting is dat dit sterk zal gaan groeien (ANWB Verkeersinformatie, 2018). De
verkeersonderzoeken van RWS naar het goederenvervoer (2012 en 2016) laten zien dat het aantal voertuigen op
de weg toeneemt, en dat de percentages van voertuigen op de weg in de randstad de afgelopen jaren ongeveer
gelijklopen. Zie hiervoor tabel 14. In 2016 was het totaal aantal voertuigen dat in beide richtingen langs de
meetpunten rijden 1,5 miljoen (Een aantal meetpunten wordt niet in beide richtingen geregistreerd. Hier wordt
de aanname gedaan dat er in beide richtingen evenveel voertuigen rijden (Rijkswaterstaat, 2017)).

Totaal
Personen

MRA 2012
100%
83%

MRA 2016
100%
82%

Toename #
voertuigen
9%
7%

Bestelwagens
10%
11%
13%
Vrachtwagens
7%
7%
19%
Tabel 14 Overzicht soorten vervoer op de belangrijkste wegen in de MRA, van 0.600 tot 20.00, op 1 dag gemeten. (Rijkswaterstaat, 2017) (Rijkswaterstaat, 2013).
Bussen zijn hierin niet meegenomen, dit zijn ca 0,3% van alle voertuigen

Als we kijken naar het verkeer dat langs de meetpunten gereden is in de metropool regio, zien we in 2016, tov
2012 een toename van 9% verkeer. De ratio’s tussen personenvervoer en vrachtverkeer, is per meetpunt
nagenoeg gelijk, net als de verdeling van verkeer over de dag. Hierdoor kan de aanname gedaan worden dat de
verkeersgroei gelijk is verdeeld en dat dit voor de hele MRA geldt. Interessant is dat het vrachtverkeer twee
keer zoveel is toegenomen, met 15%. En dat het aantal vrachtwagens, hoewel dit in Nederland afneemt, in de
MRA harder stijgt dan het aantal bestelauto’s. Dit kan gebieds-specifieke oorzaken hebben, zoals de aanwezigheid
van relatief veel distributiecentra en leveranciers van bulkgoederen.De verdeling van de 1,5 miljoen voertuigen
staat in onderstaande figuur. Hoe donkerder de kleur rood, hoe drukker het punt, zowel voor personenmobiliteit
als vrachtverkeer. Het gemiddelde van het verkeer is 89.000 voertuigen per punt:
- 73.000 personenwagens
- 9.500 bestelwagens
- 6.500 vrachtwagens
En het aandeel van het vrachtverkeer (bestelauto’s en vrachtwagens) ligt per punt tussen de 15-23%.

Figuur 10 Overzicht van drukte personenverkeer tov goederenverkeer in de MRA (Rijkswaterstaat, 2017)

29

De verschillen tussen de meetpunten zijn behoorlijk groot. Op de druktste 3 punten is meer dan 36% van al
het verkeer gemeten, en per punt gemiddeld 140.000 voertuigen:
- Punt 8/108: A1 Muiden
- Punt 7: A4 Schiphol
- Punt 22: A2 Breukelen
Daarentegen is het verkeer op de N-wegen en in Flevoland relatief rustig. Op deze vier punten is <3% van het
aantal voertuigen gemeten, per punt gemiddeld 28.000 voertuigen.
4.3. Spitspatroon MRA wijkt af van Nederland, vrachtverkeer rijdt relatief weinig in de spits
De filedruk in de steden neemt steeds meer toe. In de spits is er sprake van een 22% langere reistijd in
Amsterdam, in Haarlem zelfs 27%. Volgens de gemeente Amsterdam ligt de gemiddelde rijsnelheid van
autoverkeer in het centrum op een aantal plekken dan onder de 20 kilometer per uur, veroorzaakt door files
en opstoppingen (Gemeente Amsterdam, 2017). Er is een duidelijk patroon te herkennen van verkeersdrukte op
alle meetpunten, gedurende de dag, zie hiervoor ook onderstaande grafieken:
- Van 5.30u tot 9.00u en 15.30-18.30u is het spits, met pieken tussen 7.00u-8.00u en 18.00u
- Van 9.00u-15.30u en 19.00u-21.00u is het ‘normaal’ verkeer
- En tussen 21.00u en 05.00u is de dalperiode, waarin minder dan 7% van al het verkeer rijdt.
Gekeken naar de verschillende meetpunten in de MRA, is onderstaand patroon bij de meeste punten hetzelfde,
met als enige grote uitzondering de ochtendspits bij punt 4 (S103/N200 bij Halfweg).

Grafiek 5 a+b overzicht van verkeersdrukte in de MRA, totaal en per meetpunt (Rijkswaterstaat, 2017)

Het patroon voor vrachtverkeer ziet er anders uit, zoals te zien in onderstaande grafiek.
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Grafiek 6 Overzicht # voertuigen op 21 meetpunten in de MRA gedurende 24 uur ahv data GVO 2012 en 2016, Rijkswaterstaat
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De ochtendspits stijgt vanaf 6.00, maar is het hoogst gedurende de middag. Vanaf 15.00 uur loopt deze af. Het
lijkt er dus op dat er relatief weinig vrachtverkeer in de spits rijdt. Verder is het interessant dat het
vrachtverkeer tussen 2012-2016 is toegenomen maar het patroon hetzelfde is gebleven.
Als tenslotte een vergelijking gemaakt wordt met het Nederlandse spitspatroon dan valt op dat de avondspits
relatief minder druk is. Hij begint deze later en piekt sterker. Het patroon van goederenvervoer is in Nederland
vlakker, zoals te zien is onderstaande grafiek.

Grafiek 7 overzicht verkeersdrukte in Nederland gedurende een gemiddelde dag. Bron RWS, NIS

4.3. Personenvervoer in de MRA: filedruk is een groeiend probleem
Het aantal personenautokilometers in de provincie Noord-Holland is van 2006 tot 2016 met meer 9 miljard
kilometer toegenomen, en er het aantal auto’s dat rondrijdt is gestegen met 1.000.000, het hoogste aantal ooit.
Automobilisten in de Provincie Noord-Holland, rijden gemiddeld 11.500 km per jaar, en liggen hiermee dicht bij
het landelijk gemiddelde (CBS, 2017). Het Verkeersonderzoek Personenvervoer 2014 van Rijkswaterstaat geeft aan
dat de automobilisten in de MRA relatief korte afstanden rijden. 60% van de gereden ritten is korter dan 40
km, tot net buiten de MRA en 94% korter dan 100km.
Ritafstand
%
tot 20 km
21%
20-40 km
39%
40-60 km
22%
60-80 km
8%
80-100 km
4%
Tabel 15 Overzicht gemiddelde ritafstanden binnen de MRA

De belangrijkste ritmotieven zijn werk gerelateerd: werken naar vast/tijdelijk adres of zakenbezoeken zijn samen
- 66% van alle ritten. 'Privé' ritten vormen de overige 34% waarvan Familie/ kennis bezoek het grootste is 10%. Goederenvervoer met personenwagens 0,6% vormt slechts een heel klein deel. Zie ook onderstaande
grafiek voor een overzicht.
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Grafiek 8 Ritmotief voor automobilisten in de MRA

Tenslotte nog een paar andere interessante feiten:
 In 77% van de auto's rijdt 1 persoon in, 19% 2 personen.
 9,70% van de automobilisten zijn leaserijders en 90,3% particuliere automobilisten.
Filedruk en vertragingen personenvervoer
Van de respondenten die geregistreerd zijn de in MRA geeft 85% aan minder dan 3x per week in de file te
staan, en 27,4% helemaal niet in de file te staan. Logischerwijs geven 80% van de automobilisten die in de
spits (tussen 7u-10u en 17-19u) geregistreerd zijn aan, meer dan 3/4 keer per week in de file te staan, terwijl
automobilisten die tussen 5-7u, 10u-17u en 19u-21u geregistreerd zijn, aangeven slechts 1 à 2x per week in de
file te staan.
42% van de automobilisten loopt meer vertraging op dan ze accepteren. Terwijl 31% meer vertraging zou
accepteren en voor 27% de vertraging nu net acceptabel is. De mate van acceptatie is afhankelijk van de
ritafstand en het verschil tussen leaserijders en particulieren:




Tussen 40-100km ritten: 47-51% loopt meer vertraging op dan ze willen.
Korte ritten tot 20 km: 25% loopt meer vertraging op dan ze willen.
50% van de leaserijders en 41% van particulieren vindt dat ze meer vertraging oplopen dan ze
accepteren

Deze cijfers zijn uit 2014, dus de problemen zullen nu groter zijn door de toegenomen filedruk. Daarbij zullen
de files en vertragingen de komende jaren groter worden en dus de ervaren problemen ook. Dit laat zien dat
dit een urgent probleem is.
4.4. Overzicht van vrachtvervoer: Bestelauto’s en Vrachtwagens in de MRA
De verhoudingen binnen goederenvervoer wijken af van de personenvervoer en de spreiding per punt is groter. In
onderstaande figuur staat het aantal bestelauto’s en vrachtwagens dat op beide richtingen in het GVO 2016 gemeten zijn.
Het gaat in totaal om 172.000 voertuigen, gemiddeld zijn er 8.200 voertuigen per punt gemeten. Vergeleken met 2012 is
het aantal voertuigen met 15% toegenomen.
Op de punten verschilt het percentage bestelauto’s tussen de 52% en 67% en gemiddeld is 60% bestelauto’s en 40%
vrachtwagens. De opmars van de bestelauto in Nederland wordt in de MRA bevestigd.
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Figuur 11 Overzicht van drukte personenverkeer tov goederenverkeer in de MRA (Rijkswaterstaat, 2017)

Op vijf punten zijn gezamenlijk 47% van alle voertuigen gemeten, met >20.000 voertuigen per punt:
- (22) A2 Breukelen ri. Utrecht – 12% van al het vrachtverkeer
- (8/108) A1 Muiden – 11% van al het vrachtverkeer
- (10/ 110) A4 Roelofarendsveen – 8% van al het vrachtverkeer
- (5/ 105) A10 Ring Amsterdam Noord – 8% van al het vrachtverkeer
- (7) A4 Schiphol ri. Leiden – 8% van al het vrachtverkeer
Het minste aantal voertuigen is ook hier op de N-wegen (punten 9,20 en 28). Terwijl op de A6 door Flevoland veel
vrachtverkeer gemeten is.

4.5 Aandeel Agri-Food logistiek in de MRA rond 23% en stijgend
Het RWS-onderzoek geeft aan dat in de MRA ca. 23,19% van de geregistreerde voertuigen Agri-Food gerelateerd
is, 8,7% is Agri en 14,5% geconditioneerd. Dit is een sterke stijging in vergelijking met 2012, toen het
percentagens op respectievelijk 6,3% en 13,9% lagen. De absolute groei is nog hoger: er zijn in 74% meer agri
en 33% meer food gerelateerde voertuigen gemeten. Noot: zoals eerder gesteld is de aanname dat het grootste
gedeelte van het geconditioneerde vervoer food gerelateerd.
Deze cijfers komen overeen met de provinciale goederenvervoer cijfers van CBS voor Noord-Holland, hoewel in
Flevoland dit percentage met 33%, een stuk hoger lijkt te liggen (CBS-Statline, 2018).
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Figuur 12 Cijfers over goederenvervoer en specifiek agri-food in de provincies Noord-Holland en Flevoland, in 2017 aan de hand van CBS-data (CBS Statline, 2018)

4.5. Problemen voor vrachtverkeer op wegennet in de MRA: klant dwingt rijden in de spits af
Uit het GVO 2016 blijkt dat de snelwegen in de MRA, vaak als knelpunten genoemd worden. De A4, A2, A1 en
A9 zijn in totaal 32% van alle door transporteurs genoemde knelpunten, zoals te zien is in de figuur hieronder.

Grafiek 9 Genoemde knelpunten snelwegen in de randstad door transporteurs (Rijkswaterstaat, 2017)

Zoals eerder getoond, is er in de spits geen sprake van pieken in het aantal vracht-voertuigen op de weg.
Ongeveer 20% van het vrachtvervoer rijdt in de spits (07.00-09.00 uur ’s-ochtends en 16.00-18.00 uur ’savonds). De meerderheid, 2 op de 3 ritten wordt in de spits uitgevoerd doordat de klanten dit afdwingen.

Grafiek 10 Ritten met noodzaak tot rijden in de spits (Rijkswaterstaat, 2017)

60% van de vervoerders geeft aan hier niet over in gesprek te gaan met hun klanten. Hier zit dus
verbeterpotentieel, 4% zegt dit wel te doen, en 36% heeft geen antwoord gegeven op deze vraag. Hier zit
mogelijk verbeterpotentieel in.
Tenslotte blijkt dat venstertijden in de stad maar weinig invloed (3%) op de routeplanning. Dit heeft ermee te
maken dat de doelgroep van het onderzoek uit goederenvervoer >3,5 ton bestaat. Dit is voornamelijk bulk dat
niet voor consumenten en voor een klein gedeelte voor winkels bedoeld is. In de MRA wordt er maar beperkt
gebruik gemaakt van deze maatregel en worden daarbij veel ontheffingen verleend (specifiek aan de
horecadistributeurs).
Het goederenvervoer heeft ondanks dat het 18% van het totale verkeer is, een relatief grote impact op het
milieu (voornamelijk broeikaseffect), de leefbaarheid van de bewoners (geluidsoverlast en verkeersveiligheid) en
drukte op de weg (vrachtwagen heeft een 2x zo grote impact op het weggebruik dan een personenauto. In het
volgende hoofdstuk wordt daarom specifiek ingegaan op de rol van mobiliteit en stadslogistiek in Amsterdam en
de MRA.

34

5. Urgente problemen leefbaarheid en milieu door
mobiliteit in Amsterdam
Uit het vorige hoofdstuk kwam naar voren dat de mobiliteit in de MRA sterk groeit en economische problemen
(vertragingen) oplevert. Daarnaast is er ook een grote impact op het milieu en leefbaarheid van de regio. In dit
hoofdstuk wordt hier dieper op ingegaan en dan specifiek gericht op de stad Amsterdam, als opmaat naar het
onderzoek naar de horecadistributie in deze stad.
Mobiliteit in heel Amsterdam is een belangrijk (politiek) thema. Door de toenemende bevolking en vraag naar
diensten, past de mobiliteit niet meer in de stad en moeten er maatregelen genomen worden om de stad
leefbaar en bereikbaar te houden. (Gemeente Amsterdam, 2017). Naast personenmobiliteit heeft goederenvervoer,
zoals we zullen zien een buiten proportionele impact op het milieu, de gezondheid van burgers en de economie.
De redenen hiervoor zijn dat goederenvervoer langer in en door de stad rijden dan automobilisten en op
verschillende adressen laden en lossen.
De situatie is meer dan urgent, ook in vergelijking met andere regio’s in de MRA. Deze ontwikkelingen leiden
tot drie kernproblemen voor de stad:
1. De bereikbaarheid in de stad neemt af, dat leidt tot hogere economische kosten voor de stad en
bedrijven. (Dit is in het vorige hoofdstuk besproken)
2. Schade aan de infrastructuur bij. Amsterdam heeft jaarlijks een extra kostenpost van ca. 20 miljoen
door schade en verzakking van de straten, dat voor een groot deel veroorzaakt wordt door zwaar
wegverkeer.
3. Daling van de leefbaarheid: gezondheid, veiligheid en aantrekkelijkheid van het leefgebied voor
bewoners en toeristen.
Deze problemen worden sinds een aantal jaar onderkend en sinds 2016 heeft de Gemeente Amsterdam concrete
plannen via de Mobiliteits Agenda en Uitvoeringsagenda Stedelijke Logistiek om hier oplossingen voor te vinden.
Echter is het de vraag of dit voldoende zal zijn want de problemen blijven tot nu toe (2018) groter worden. In
dit hoofdstuk wordt een analyse van de problemen rondom de leefbaarheid gemaakt.

5.1. Problemen met de bereikbaarheid van, naar en in de stad nemen sterk toe
In de Amsterdamse thermometer van de bereikbaarheid uit 2016 is te zien hoe tussen 2008 en 2014 16%
minder autogebruik in de stad is waar te nemen en de gemiddelde snelheid op steeds meer plekken gedurende
de spit onder de 20km per uur ligt. De afgelopen drie jaar is deze trend doorgezet, mede door het toegenomen
verkeer en de verminderde toegang voor autoverkeer in de stad is de gemiddelde snelheid op meer plekken
lager geworden.
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Figuur 13 Gemiddelde snelheid in Amsterdam gedurende de ochtendspit (8.00-10.00u), 1e helft 2015) (Gemeente Amsterdam, 2017)

En de prognoses stellen dat het nog erger gaat worden. De gemeente Amsterdam heeft berekend dat als de
geplande 70.000 extra woningen de komende decennia in Amsterdam gebouwd worden, het aantal
verplaatsingen in de stad met 20% zal toenemen, met ca. 230.000. Deze toename komt door zowel het extra
inwoners als banen in Amsterdam en de regio. Dit zal to nog grotere problemen zorgen bij zowel de
aansluitingen op de rijkswegen als de doorstroming in de stad. Hier zal naar verwachting de vertraging
verdubbelen (Gemeente Amsterdam, 2017). Hier is nog niet de mobiliteit van toeristen in meegenomen. Het
aantal toeristen in Amsterdam is de afgelopen 10 jaar verdubbeld tot 7,5 miljoen per jaar (37% van alle
toeristen in Nederland), en deze groei zet zich onverminderd door. Dit gaat tot nog problematischere vormen
aannemen voor de mobiliteit als dit aantal naar verwachting in 2030 wederom verdubbeld tot ca 15 miljoen
(Gemeente Amsterdam, 2017).
Er is ook relatief veel goederenvervoer in Amsterdam is, ca 15%-20% van al het verkeer in de stad. Dit komt
omdat er veel mensen wonen en omdat Amsterdam met haar Haven, Luchthaven een logistieke ‘hotspot’ is voor
de (inter-)nationale handel en logistiek. Dit zorgt voor grote economische activiteiten en groei, die weer leiden
tot een grotere vraag naar logistiek.

5.2. Problemen met gezondheid en Luchtkwaliteit door uitstoot van wegverkeer
De impact van emissies van wegvervoer op de luchtkwaliteit is al jaren een belangrijk thema. Vanuit Europa zijn
er normen van de maximale uitstoot van verschillende stoffen en sinds het klimaatakkoord van Parijs heeft
Nederland ook grote ambities op het verminderen van de broeikasgassen, voornamelijk CO2. (Rijksoverheid,
2018). Emissies zorgen voor voor de mens giftige stoffen (en smog), een verdere van de opwarming van de
aarde door broeikasgassen en verzuring van de lucht en (via de regen) de grond.
De giftige stoffen zoals Nox, VOS en Pm10 zorgen voor een groeiend aantal gezondheidsklachten op zoals
bronchitis, en zorgen voor vroegtijdige sterfte. Zo sterven in Europa ca. 400.000 mensen per jaar eerder door
de slechte lucht en in Nederland zijn dit er 18.000 (European Environmental Agency, 2017)
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Dit komt vooral als lokaal probleem voor. Nederland in zijn geheel zit ruim onder de Europese uitstootnormen,
maar in steden zoals Amsterdam en Rotterdam, liggen zij hierboven en vormen urgente problemen waarvan het
tot nu toe niet lukt om onder de normen te komen.
Wegverkeer is goed voor 15% van alle schadelijke emissie uitstoot in Nederland en vrachtverkeer over de weg
voor 5% zoals in de tabel hieronder te zien is (CBS Statline, 2018), (CBS Statline, 2018). Hoewel slechts 1/6
van het wegverkeer, heeft goederenvervoer een groot aandeel in de N2O, NOx, Pm10, SO2 en CO2-uitstoot.
Afkorting

Tot
CO2
NOx
Pm10
CO (EC)
VOS

Stof

Giftig

Broeikasgas

Smog

Verzuring

Uitstoot
wegverkeer
2016 (Mln kg)
30.134,4
29.700,0
74,2
4,6
323,9
28,5

% uitstoot
wegverkeer
tov tot. NL
15%
15%
12%
14%
51%
20%

Totaal
X
X
X
X
Koolstofdioxide
X
X
Stikstofoxide
X
X
X
Fijnstof
X
Koolstofmonoxide/ roet
X
Vluchtige Organische
X
X
Stoffen (o.a. benzeen)
N2O
Stikstofdioxide
X
0,8
SO2
Zwaveldioxide
X
0,2
CH4
Methaangas
X
X
2,3
Tabel 16 Overzicht emissies wegverkeer in Nederland tov totale uitstoot in 2016. 5% van alle emissies komst van het
emissies van wegverkeer, terwijl dit maar 18% van het wegverkeer behelst (CBS Statline, 2018)

%
vrachtverkeer
tov pers.
32%
33%
50%
43%
5%
5%

%
vrachtverkeer
tov tot. NL
5%
5%
10%
6%
2%
1%

3%
52%
1%
<1%
33%
<1%
<1%
3%
<1%
vrachtverkeer, en dit is 32% van de totale

Qua CO2, NOx en Pm10-uitstoot is goederenvervoer een belangrijke veroorzaker die verder worden besproken.

5.3. Aanpak van CO2-uitstoot mobiliteit in Nederland: Factor 6
In de Annual Outlook Citylogistics (Connekt, CE Delft, Hogeschool van Amsterdam, TNO, Topsector Logistiek,
2017) is onderzoek gedaan naar het bereiken van de CO2-doelstellingen voor de mobiliteit (inc. Logistiek).
In het klimaatakkoord van Parijs heeft de EU zich tot doel gesteld om in 2050 de CO2-uitstoot te reduceren
met 80-95% tov het niveau in 1990. Er zit urgentie op, omdat om dit te bereiken er nu al een duidelijke
daling van uitstoot moet worden gerealiseerd, terwijl dit tot op heden nog niet gelukt is.
Er zijn hiertoe plannen gemaakt om de CO2 te reduceren, ervan uit gaande dat de vraag naar mobiliteit sterk
blijft toenemen. Onder het plan ‘Factor 6’ is daarom het doel om in 2050 de ‘CO2 productiviteit te
verzesvoudigen: ‘met dezelfde hoeveelheid CO2-uitstoot moeten er 6x zoveel goederen en mensen vervoerd
worden. Analyses laten zien dat dit een zeer uitdagend doel is, en oplossingen moeten bestaan uit een
geïntegreerde aanpak: schone energiebronnen en technologieën, andere logistieke modellen, voertuigen en gedrag.
Op dit moment (in 2018) lijkt het erop dat deze doelen niet gehaald gaan worden, en in het eerste kwartaal
van 2018 was er nog een stijging van 5% tov 2017 (CBS Statline, 2018).
De huidige totale CO2 uitstoot in verkeer en vervoer in 2016 was 41.000 miljoen ton. Personen- en
goederenvervoer over de weg zijn met 28.000 miljoen toen verantwoordelijk voor 70% van de uitstoot (CBS
Statline, 2018) (zie de onderstaande tabel).
37

% van CO-emissie verkeer en vervoer per sector
Personenvervoer over de weg
45%
Goederenvervoer over de weg
23% (stadslogistiek: 12-15%)
Zeevaart
9%
Binnenvaart
9%
Mobiele werktuigen
9%
Luchtvaart
2%
Railverkeer (diesel)
<1%
Tabel 17 Overzicht % van CO2-emissie verkeer en vervoer per sector in 2016 (CBS Statline, 2018)

Stadslogistiek is met een CO2-uitstoot van 3600-4500 miljoen kg verantwoordelijk voor rond de 10% van alle
CO2 uitstoot van verkeer en vervoer en voor 45% van de CO2 uitstoot van het goederenvervoer over de weg.
Hiervan wordt 40% uitgestoten buiten de stad (tussen het Distributiecentrum en de stadsgrens), dus
stadslogistiek heeft zowel een grote impact op stad als regio’s zoals de MRA (CE Delft, 2017).
Gekeken naar de segmentering van de CO2-uitstoot van stadslogistiek is bouwlogistiek de grootste ‘boosdoener’.
Horecadistributie, dat bestaat uit een combinatie van bijna al het temperature-controlled, en een gedeelte van
de ‘general cargo and retail’, is de tweede grote veroorzaker. Deze sector gaat naar verwachting sterk groeien
(Connekt, CE Delft, Hogeschool van Amsterdam, TNO, Topsector Logistiek, 2017).

Grafiek 11 Overzicht van verdeling CO2-uitstoot van stadslogistieke sector. Horecadistributie is een combinatie van temperature-controlled en general cargo en
retail.

Concluderend, de aanpak van CO2-uitstoot in de stadslogistiek en daar binnen de horecadistributie is belangrijk
voor het behalen van de klimaatdoelstellingen in 2050.

5.4. Emissies in Amsterdam: CO2 en Fijnstof ook in de stad een belangrijk issue
In Amsterdam wordt ca 843 miljoen kilo CO2 door het verkeer en vervoer uitgestoten. Dit is 20% van de totale
CO2 uitstoot van de stad en 3% van alle CO2 uitstoot van het Nederlandse wegvervoer (Gemeente Amsterdam,
2017). Het vrachtverkeer dat 18% van het verkeer is, heeft een onevenredig groot deel hierin, vooral het zware
vrachtverkeer (Gemeente Amsterdam, 2017).
De uitstoot van giftige stoffen is een probleem voor de gemeente Amsterdam omdat dit op een aantal plekken
(vooral langs de doorgaande wegen) boven de normen van de Europese Unie ligt en een gevaar voor de
volksgezondheid geeft. Dit is op onderstaande kaarten te zien.
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Figuur 14 Kaarten van NO2 en PM10 concentraties in A'dam in 2016. De niveaus liggen op veel plekken tegen of boven de maximaal toegestane concentraties
(Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2018)

Sinds 2011 is door een actief beleid en technologische innovatie in de automotive de uitstoot van fijnstoffen
verminderd terwijl desondanks de CO2-uitstoot is gestegen. Cijfers over 2015 laten tov een daling van 10% in
NOx zien en een stijging van 1% in CO2. Daarbij liggen de fijnstof concentraties in 2015 nog steeds op enkele
plaatsen in de stad boven het toegestane maximum (Gemeente Amsterdam, 2017).
Het vrachtverkeer is hier in grote mate debet aan. Zo zijn vrachtwagens verantwoordelijk voor 50% van de NOx
uitstoot en bestelauto’s voor 18%, terwijl dit maar 18% van het aantal voertuigen in de stad is. Personenauto’s
geven 25% en bussen 8% van het totaal (TNO, 2017). Een andere veroorzaker van slechte luchtkwaliteit in de
stad zijn bromfietsen. Slechts 1% van de voertuigen in Amsterdam zijn verantwoordelijk voor ca 4,6% van de
totale emissies in de stad. Voor wat betreft CO2-uitstoot is de impact klein, 0,9% maar het effect op de
gezondheid is een stuk groter. Het gaat om 2,1% van de fijnstof (NOx en Pm10)-uitstoot, 31% van alle CO en
24,2% van de VOS in Amsterdam (TNO, 2017).
Aan de hand hiervan kan gesteld worden dat voor het verbeteren van de luchtkwaliteit in Amsterdam,
personenmobiliteit de grootste veroorzaker is, maar het goederenvervoer relatief groter is. De aanpak van deze
laatste is een goede manier om relatief veel verbetering van de luchtkwaliteit te bewerkstelligen.

5.5. Geluid als gezondheidsrisico: Geluid is het nieuwe asbest?
Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is lawaai de tweede belangrijkste oorzaak van
gezondheidsproblemen, na luchtvervuiling (Cleene, 2017). In oktober 2018 heeft de WHO nieuwe geluidsnormen
vastgesteld. Voor wat betreft wegverkeer, geeft langdurige blootstelling aan meer dan 53 decibel overdag, en 45
decibel ‘s nachts risico op een verhoogde bloeddruk en hardklachten. ’s Nachts heeft geluid van 45 decibel al
negatieve effecten, zoals een hogere hartslag en minder diepe slaap (Europe, 2018). Daarnaast veroorzaakt
lawaai stress die ertoe kan leiden dat mensen ongezonder gaan leven, door bijvoorbeeld meer te gaan roken.
Volgens de EEA sterven erin Europa jaarlijks 10.000 mensen vroegtijdig door langdurige blootstelling aan
geluidsoverlast.
Onderzoek door het RIVM naar geluidsoverlast in Nederland (RIVM, 2018) laat zien dat verkeer de grootste
veroorzaker van geluidsoverlast in Nederland is. 48% van alle respondenten heeft overdag in meer of mindere
mate last van geluidsoverlast door verkeer en 38,4% heeft ’s nachts tijdens de slaap enige tot zeer ernstige
verstoring. De meeste hinder wordt ondervonden op wegen in de bebouwde kom met een maximale snelheid
van 50 km/uur – in stedelijk gebied en zowel hinder van personenwagens als bestelauto’s en vrachtwagens
wordt door 30% van de mensen genoemd. Daarbij is het wegverkeer in Nederland ook de belangrijkste oorzaak
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van hinder door trillingen. 17% van de Nederlanders wordt minstens enigszins gehinderd, waarvan 4,1% ernstig
gehinderd door de effecten van trillingen.
Op onderstaande kaart is te zien dat geluid voornamelijk in stedelijk gebied een issue is, en in de meeste
steden in de MRA ligt het niveau onder de 50 decibel.

Figuur 15 Overzicht van geluid in Nederland en specifiek de MRA in decibel (RIVM & RWS, 2018). De MRA heeft veel geluidsoverlast ivm andere delen van
Nederland. Het bebouwde gebied ligt tussen de 45 en 75 decibel. In de grotere steden (Amsterdam en Haarlem) is geluidsoverlast nog groter.

Voor Amsterdam is de situatie het meest urgent, zoals op onderstaande geluidskaart van Amsterdam is te zien.
In het centrum is op de meeste plaatsen de geluidsoverlast hoger dan 50 decibel (geel-oranje-rood), en alleen
buiten de ring is deze lager (licht geel tot aan zwart). 100.000 Amsterdammers (14%) ondervinden
geluidshinder en 20% hiervan ondervindt ernstige geluidshinder door het verkeer, hoewel er volgens de
methodiek van de EU geen ‘slaapverstoorder’ bekend zijn.

Figuur 16 Overzicht van geluid in Amsterdam, in decibel, gemiddeld over 24 uur. Een groot deel van de stad heeft geluidsoverlast van rond of boven de norm
van 53 decibel (RIVM & RWS, 2018).

(Vracht)verkeer speelt hier een belangrijke rol in. Langs ongeveer iedere doorgaande weg voor auto’s in de stad,
is het geluidsniveau gedurende de dag hoger dan 55 decibel, en langs de ring 70 db of meer. ’s Nachts is de
overlast een stuk minder, maar nog steeds op veel plaatsen boven de 55 decibel. Dit is hieronder te zien.
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Figuur 17 Overzicht van het gemiddelde geluidsniveau in Amsterdam, gedurende het etmaal (figuur links) en het gemiddelde geluidsniveau in de nacht (figuur
rechts) (Gemeente Amsterdam, 2018)

Het is onbekend hoe groot de impact op de gezondheid van de Amsterdammer is maar de gemeente heeft in
het Actieplan Geluid 2014-2018 een visie en aanpak gepresenteerd en de afgelopen jaren uitgevoerd. Dit loopt
in 2018 af en hier zou vervolg aan kunnen worden gegeven door een koppeling te maken met het mobiliteitsen stadslogistieke beleid (Gemeente Amsterdam, 2016). Het is wel duidelijk dat het een urgent probleem is en
voortschrijdend inzicht laat zien dat het veel groter is dan gedacht. Zo heeft in oktober 2018 de WHO de
gezondheidsnorm van 55 naar 52 decibel verlaagd.

5.6. Verkeersveiligheid neemt af door toename vrachtverkeer in de stad
De toename van verkeer zorgt ook voor een dalende verkeersveiligheid. (Gemeente Amsterdam, 2017). De laatste
10 jaar blijft het aantal doden door verkeersongelukken stabiel op gemiddeld 16 per jaar, terwijl het aantal
gewonden lijkt toe te nemen. (Gemeente Amsterdam, 2017).
Ongevallen met grote voertuigen, zoals trams, bussen en vrachtwagens gebeuren relatief weinig, maar als zij
gebeuren, hebben zij ernstige gevolgen. Ze zijn vooral als tegenpartij betrokken bij dodelijke ongevallen. Dit
komt vooral door de dode hoek die vrachtwagens hebben, in de krappe ruimtes in steden zorgt dit voor
onveilige situaties voor fietsers en voetgangers. Bij 14% van de verkeersdoden tussen 2000 en 2013 was een
vrachtwagen betrokken. Bussen en trams waren als botspartner betrokken bij 16% van de dodelijke ongevallen.
De landelijke cijfers laten zien dat in 2017, dat 12% van de verkeersdoden de tegenpartij een vrachtwagens
was en in 9% van de gevallen een bestelauto. Dit is 21% van het totaal, in vergelijking met 34% voor
personenauto’s. Aangezien ca. 18% van het verkeer vrachtverkeer is en 82% personenauto’s, is vrachtverkeer
bijna 2,5x vaker betrokken bij een dodelijk ongeluk (SWOV - Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek
Verkeersveiligheid, 2019).

Grafiek 12 Overzicht van verkeerdoden in 2017 naar tegenpartij. Vrachtverkeer (vrachtauto's en bestelauto's) hebben een relatief groot aandeel van 21%, tov 34%
voor personenauto's. Individuele ongevallen met personenauto's komen het meeste voor. Grafieken komen uit de ‘Monitor Verkeersveiligheid 2018’ (SWOV Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid, 2019)

Verkeersveiligheid blijft een belangrijk, en zou ook (nog) beter gekoppeld kunnen worden met het stadslogistieke
beleid.
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6. Conclusies Deel II
Er zijn wel andere datasets beschikbaar maar deze zijn onbekend, of niet-toegankelijk. Echter, om goede
uitspraken te doen over de mobiliteit in de MRA is de huidige data niet gedetailleerd genoeg en toegang tot
andere bronnen is noodzakelijk.
Mobiliteit in de MRA
 Tot 2040 zal de bevolking met meer dan 350.000 toenemen en zullen er 300.000 woningen worden
bijgebouwd in de MRA
 Dit zal in 2040 tot 60% meer personenmobiliteit en 30% meer goederenvervoer leiden ivm 2010
 In 2016 is tov 2012 het totale verkeer met 9% toegenomen en personenverkeer is met 7%
 Op de drukste drie punten in de MRA is meer dan 36% van al het verkeer gemeten, per punt gemiddeld
140.000 voertuigen. Het gaat om de A1 bij Muiden, A4 bij Schiphol en A2 bij Breukelen
 Voor automobilisten in de MRA geldt dat 60% van de gereden ritten korter is dan 40 km, tot net buiten
de MRA en 94% korter dan 100km.
 Zakenbezoeken zijn samen - 66% van alle ritten en 77% van de auto’s bevat maar 1 persoon.
Goederenvervoer & agri-food in de MRA
 Het goederenvervoer is tov 2012 in 2016 met 15% toegenomen.
 60% van het goederenvervoer bestaat uit bestelauto’s en 40% uit vrachtwagens.
 Op vijf punten zijn gezamenlijk 47% van alle voertuigen gemeten, de A2 bij Breukelen, de A1 bij Muiden,
de A4 bij Roelofarendsveen, de A10 Ring Amsterdam Noord en de A4 bij Schiphol
 Cijfers over agri-foodvervoer in de MRA zijn niet nauwkeurig maar is er wel een inschatting te maken.
 Ca. 23% van het vrachtverkeer in de MRA lijkt Agri-Food gerelateerd te zijn, 9% is Agri en 14,5% food. In
Flevoland ligt dit percentage waarschijnlijk een stuk hoger.
 Dit is een stijging in vergelijking met 2012, toen de percentages op respectievelijk 6,3% en 13,9% lagen
 Ook zijn er sinds 2012 74% meer agri voertuigen gemeten en 33% meer food-gerelateerde voertuigen
Filedruk in de MRA
 De filedruk neemt sterk toe in de MRA. In de spits is er sprake van een 22% langere reistijd in
Amsterdam, in Haarlem zelfs voor 27%.
 De gemiddelde reistijd in de spits in Amsterdam ligt op een aantal plekken onder de 20 km/uur
 43% van de automobilisten vindt dat ze meer vertraging oplopen dan ze accepteren
 De A4, A2, A1 en A9 worden door 32% van alle transporteurs als fileknelpunten genoemd
 Goederenvervoer rijdt grotendeels buiten de ochtend- en avondspits om. Ca. 20% rijdt in de spits, en geeft
als reden hiervoor aan klantafspraken die nagekomen moeten worden.
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Impact vrachtverkeer op milieu en leefbaarheid
 De uitstoot van schadelijke stoffen zorgen voor urgente schade aan het milieu en de volksgezondheid. Zo
sterven in Europa ca. 400.000 mensen per jaar eerder door de slechte lucht, in Nederland zijn dit er
18.000.
 Om zowel de eisen vanuit de Europese Unie als de wettelijke milieunormen te voldoen, moeten er in
Nederland nog grotere stappen gezet worden en het is maar de vraag of de Nederlandse Factor-6
doelstellingen gehaald kunnen worden.
 Wegverkeer is goed voor 15% van alle schadelijke emissie uitstoot in Nederland en vrachtverkeer over de
weg voor 5%.
 CO2, NOx en Pm10-uitstoot zijn de belangrijkste stoffen qua hoeveelheid en relatieve grootte in het
goederenvervoer
Het vrachtverkeer in verantwoordelijk voor 8-10% van de NOx en Pm10-uitstoot in heel Nederland, en voor
de helft hiervan in het wegverkeer.
 5% van de totale CO2 uitstoot in Nederland komt van goederenvervoer over de weg. Dit is 33% van de
totale CO2 uitstoot van het wegverkeer.
 De CO2 in de logistiek blijft stijgen en de normen van het Factor 6 programma worden niet gehaald, het
huidige beleid werkt onvoldoende
 Stadslogistiek is verantwoordelijk voor rond de 10% van alle CO2 uitstoot van verkeer en vervoer en voor
45% van de CO2 uitstoot van het goederenvervoer over de weg. 40% hiervan wordt in de regio
uitgestoten, 60% in de steden zelf.
 Amsterdam heeft hier veel last van, 20% van de CO2 uitstoot in Amsterdam komt van het wegverkeer en
diverse gebieden in de stad hebben een hogere concentratie giftige stoffen dan toegestaan door het (vracht) verkeer.
 Ook geluidhinder is een belangrijk probleem voor Amsterdam, het grootste gedeelte van de stad is het
geluidsniveau boven de normen van 53 of 55 decibel. (Vracht-)verkeer heeft hier een belangrijk aandeel in
 Gemiddeld vallen er 16 verkeersdoden per jaar in Amsterdam, en tussen 2000 en 2013 was bij 1 op de 7
ongelukken een vrachtwagen betrokken.
 Concluderend: goederenvervoer heeft hier een relatief groot aandeel in de milieu en gezondheidsproblemen
in het land en de steden. En Agri-food logistiek heeft hierin door haar grootte (> 25%) en relatief grotere
impact, een nog groter aandeel in.
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DEEL III: ONDERZOEK NAAR HORECADISTRIBUTIE IN
AMSTERDAM
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7. Onderzoeksverantwoording onderzoek
Horecadistributie Amsterdam
Voor het bepalen van de horecadistributie in Amsterdam is er voornamelijk vanuit het perspectief van de
bevoorrading van horecaondernemers gewerkt. Voor het schatten van de stromen richting de
horecaondernemingen is een beleveringsprofiel van de verschillende soorten horeca nodig. Deze
beleveringsprofielen laten logistieke kenmerken zien hoeveel en welke soort goederen er gemiddeld bij een
bepaald soort horecaonderneming bezorgd worden. Hieronder wordt beschreven hoe deze bepaald zijn in dit
onderzoek.

7.1. In kaart brengen voedselactoren in de stad
De eerste stap hierin is het in kaart brengen van de voedselactoren in de stad en regio. De dataset en kaarten
die gebruikt zijn, komen voort uit onderzoek naar het voedselsysteem in Amsterdam ( (Bossum Van, 2017) het
‘Evidence Based Food System Design’-project (Kranendonk, 2018) en (Van Bossum, 2018). In dit onderzoek zijn
alle voedselactoren in de MRA in kaart gebracht. Gegevens van verschillende databronnen zoals de KVK en de
HIS, zijn aan elkaar gekoppeld om een volledig bestand te krijgen. De gegevens zijn zichtbaar gemaakt op
online kaarten die vrij toegankelijk zijn. Deze datasets zijn 80%-90% correct, en hoewel niet helemaal compleet
wel het meest gedetailleerde overzicht dat beschikbaar is.
De ambitie was om aan de hand hiervan de attributen van horecaondernemingen te koppelen aan leveringsdata
hun beleveringsprofiel en de leverdata van groothandelaren. Hiermee zou een leveringsprofiel per type
horecaonderneming én de impact hiervan op de logistiek in de stad kunnen worden voorspeld.
Deze attributen bestaan uit de ‘basics’ zoals het aantal couverts, soort horeca of beschikbare opslagruimte. En
daarnaast ook uit andere variabelen zoals het soort gerechten, de bedrijfsfilosofie, de kwaliteit, de
organisatiestructuur ent managemen hebben hier invloed op. Om te bepalen welke variabelen effect hebben en
hoe groot dit effect is, is een algoritme ontwikkeld, dat door middel van de zogenaamd Random Forrest
techniek bepaalt welke variabelen op welke manier de bevoorrading beïnvloeden, zodat hiermee een logistiekecategorisering van horecazaken mogelijk wordt gemaakt.
Het algoritme genereert vervolgens voorspellingen over de distributie aan deze horeca, de leveranciers en
vervoerders. Hoewel onnauwkeurig om op individueel horecaniveau te voorspellen, is dit waarschijnlijk wel
geschikt om per horeca-gebieden in verschillende steden de grootte van horecadistributie te bepalen. Dit zou een
nieuwe manier zijn om logistieke stromen vanuit de ontvanger te bepalen in plaats van vanuit de verzender en
is uitgebreid beschreven in het EFBSD-eindrapport (Kranendonk, 2018).
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Tabel 18 Overzicht van de variabelen voor het voorspellende model van horecadistributie vanuit de horecaondernemers. Deze variabele en gevonden data hierover
zijn gebruikt om een analyse te doen van de Amsterdamse horecadistributie

Echter, door gebrek aan data en resources in het project om dit verder uit te werken, is voor dit onderzoek
van deze methodiek afgestapt. In plaats daarvan zijn de gevonden data en attributen gebruikt om een analyse
te maken van zowel het bestelgedrag als leveringen aan horecaondernemers en de horecadistributie in
Amsterdam in het algemeen. De methodiek is als volgt:
1. Het bepalen van het aantal en locatie van horeca in Amsterdam
2. Het schatten van de relatieve grootte van horecadistributie tov andere logistieke stromen in de stad
3. Het schatten van de grootte van horeca logistiek in Amsterdam
a. Berekening ahv het gemeten aantal voertuigen in de stad en kengetallen van horeca
b. Berekening ahv belevering per horeca-categorie (gemiddelde levering/ week)
c. Zowel bestelauto’s als vrachtverkeer
4. Een analyse van de horecaleveranciers en hun impact op de stad(slogistiek)

7.2. Data van Horecaondernemers
Voor het opmaken van het Amsterdamse horeca bevoorradingsprofiel zijn de gegevens van in totaal 115
horecazaken in de stad verzameld. Deze zijn in onderstaande tabel per SBI-code gecategoriseerd.
Restaurants/ eetcafes
Zuidas
Kinkerbuurt
Knowledge Mile (Wibautstr.)

58
6

Cafetaria's & Snackbars
Kinkerbuurt

37
23

4

Overig

1

4

Pijp

8

Overig

4

Reg. Dwars

3

Pijp

19

Zuidas

2

Reg. Dwars

21

Cafes
Pijp

4

Hotels
Knowledge Mile

3

Reg. Dwars

8

Overig

2

12

6

Zuidas

1
Kantines& contractcatering
3
Zuidas
3
Tabel 19 Overzicht van de 115 onderzochte horecaondernemingen in Amsterdam, gecategoriseerd via de SBI-codering
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Deze gegevens van de horeca op de Zuidas komen uit zowel eigen onderzoek, de overige uit reeds bestaand
onderzoek en zijn verkregen door middel van interviews en verkeerstellingen. De eerder uitgevoerde onderzoeken
zijn:
- Analyse van 36 horecazaken in de Reguliersdwarsstraat (Vergeer, 2017)
- Analyse van 27 horecazaken in de Pijp (Balm, 2016) en (Marchena, 2017)
- Analyse van 3 hotels + 4 restaurants op de Wibautstraat (Knowledge Mile) (Hoogteyling, 2018)
Onderzoeken uitgevoerd door studenten binnen het huidige project
- Analyse van 27 horecazaken in de Bellamy buurt Amsterdam (Berg, 2018)
- Analyse van 3 hotels in Amsterdam (Hoekstra e.a., 2018)
- Analyse van 6 horecazaken in Amsterdam (Koldenhoff, 2018)
- Analyse bevoorrading catering UvA/ HvA (Biesheuvel, 2018)
Validiteit en betrouwbaarheid datasets
De dataset is met 115 horecaondernemingen groot, maar er zijn wel een paar kanttekeningen bij de
betrouwbaarheid en validiteit van deze set:
- Het gaat om slechts ca. 2% van alle horecaondernemingen in de stad.
- Het aantal hotels, contractcateraars en cafés in de onderzoekspopulatie is laag
- Niet alle data per horecaonderneming beschikbaar of kloppend. Om de dataset zo bruikbaar mogelijk
te maken, zijn er aannames gedaan om ontbrekende gegevens aan te vullen:
o Bestelauto/ vrachtwagen  ahv soort leverancier aangevuld
o Geconditioneerd ja/nee: Grote groothandelaren, AGF en vers leveranciers rijden in principe
geconditioneerd
o Vestigingen met weinig data zijn uit de dataset gelaten als de beschikbare cijfers te veel
afwijken van het gemiddelde (bijv. Milk op de Zuidas)
o Onbekende leveranciers met onbekende bestemming (voornamelijk in de Reg. Dwarsstraat, zijn
naar rato van het aantal ondernemingen per categorie toegewezen
o Niet alle vertrekadressen van leveranciers zijn bekend. Vooral bakkers hebben centrale
productiefaciliteiten die niet te achterhalen zijn
o Voor vertrekadressen van logistiek dienstverleners zijn de DC’s in de buurt van Amsterdam
genomen, dit hoeft niet de werkelijke plek van oorsprong te zijn.
o De inzet van LEVV en eigen vervoer zijn alleen in het De Pijp onderzoek onderzocht.

7.3. Bronnen voor het onderzoek naar groothandelleveringen en oplossingen voor horecadistributie
Daarnaast is aan meer dan 70 groothandelaren is gevraagd om mee te werken aan het onderzoek. Er heeft
slechts een handvol gereageerd, Bidfood, Vishandel Van As, Miedema AGF, Wijnimport Bart, Horecaleverancier
Buurtjes. Met deze partijen is een workshop over de kwalitatieve kant van horecadistributie in Amsterdam
gehouden. Bidfood heeft een set met complete leverdata van een heel jaar in Amsterdam gedeeld. Vishandel Van
As en Miedema AGF hebben beperkte datasets gedeeld, Wijnimport Bart en Horecaleverancier Buurtjes hebben
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geen data gedeeld. Bedrijven hebben veel minder data gedeeld. Met de beschikbare data kan globaal iets gezegd
worden over:
- Het vervoerde volume (per rit)
- Het aantal ritten en afstanden die gereden worden.
- Het aantal beleverde klanten
- En efficiëntie van het vervoer
Naast dit onderzoek, zijn resultaten gebruikt van student-onderzoeken bij groothandelaren (Heijdeman, 2018),
(Maris, 2018). Deze data is vertrouwelijk en er wordt in dit rapport alleen op hoofdlijnen naar verwezen.
Tenslotte is ook gebruik gemaakt van kennis, verkregen uit het Last-Mile Fresh Project van Rijkswaterstaat
(2018), door middel van interviews en bijeenkomsten met de deelnemers. Aan de hand hiervan zijn
oplossingsrichtingen beschreven waarbij aandacht gegeven wordt aan de rollen van de verschillende stakeholders
in de horecadistributie. Daarbij is duidelijk geworden dat de oplossingen integraal met elkaar verbonden zijn.
Nadat in de volgende drie hoofdstukken de problematiek in kaart gebracht wordt, worden in deel vier van het
rapport deze oplossingen besproken.
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8. Grote impact van Horecadistributie op de
Stadslogistiek in A’dam
8.1. Sinds 2015 dagelijks > 30.000 vrachtvoertuigen in Amsterdam
Er worden veel goederen vervoerd in Amsterdam. In 2016 is 18,34 miljoen ton aan goederen geladen en gelost
in de gemeente Amsterdam door grootvervoer (dus exclusief bestelauto’s). (Kennisinstituut voor Mobiliteit, 2017)
Dit is ongeveer 2,5% van alle goederen in Nederland en 19% van al het vervoerd gewicht in de Provincie
Noord-Holland. De verwachting is dat dit met ca. 2% per jaar blijft groeien. Het ging in 2016 om 2.759.000
ritten, waarbij in totaal 140.877 miljoen km in de gemeente Amsterdam is gereden. Dit is 35% van alle ritten
in de Provincie Noord-Holland. Uit deze cijfers blijkt dat de gemiddelde ritafstand 51 km bedraagt. En dat
tussen de 16% en 18% van alle voertuigkilometers op het hoofdnetwerk van Amsterdam vrachtverkeer is
(Kennisinstituut voor Mobiliteit, 2017),vergelijkbaar met de cijfers in de gehele MRA (zie ook hoofdstuk 5).
Vergeleken met de gehele mobiliteit in Amsterdam, inclusief fietsers, voetgangers en OV, is het percentage
goederenvervoer in de stad slechst ca. 5% in 2015 en in 2018 waarschijnlijk nog een stuk lager door de
relatief sterker toegenomen personenmobiliteit (Gemeente Amsterdam, 2017). Dit percentage is niet in iedere
straat of wijk hetzelfde zoals in dit rapport naar voren zal komen, waardoor de overlast en problemen van
goederenvervoer in de stad lokaal van elkaar verschillen.
Mobiliteit

%

Fietsers + bromfietsers

26%

Openbaar Vervoer

21%

Lopen

17%

Auto (personenauto’s en taxi’s)

30%

Goederenvervoer (Vrachtwagen en bestelauto’s
5%
Tabel 20 Percentage vervoersbewegingen in A'dam per mobiliteit (Gemeente Amsterdam, 2017). Let op dit zijn cijfers van 2015, en de verwachting is dat het
aandeel van auto’s en goederenvervoer sinds die tijd gedaald is.

Voor meer gedetailleerde cijfers over het goederenvervoer in Amsterdam is gebruik gemaakt van het rapport
“Onderzoek naar Goederenvervoer in Amsterdam” van Raoul Teekamp (Gemeente Amsterdam, 2016) en recente
cijfers van de afdeling Informatie, Onderzoek en Statistiek (IOS) van de gemeente Amsterdam.
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Figuur 18 Milieuzone vrachtwagens en bestelwagens Amsterdam (Gemeente Amsterdam, 2018)

In de stad zelf rijden dagelijks 30.000 goederenvervoer voertuigen, waarvan ca. 5.500 vrachtwagens en 24.500
bestelauto’s (zie onderstaande grafiek). Dit aantal is in 2015 sterk gegroeid, met 15% (16% bestelauto’s en
15% vrachtwagens). Vanaf 2016 is echter een lichte daling, of misschien een stabilisering te zien en in 2017
volgde in het totaal een lichte daling: het aantal vrachtwagens groeide in 2017 met 5% maar het aantal
bestelauto’s daalde met 3%. Dit gaat tegen de landelijke logistieke trends in (zie hoofdstuk 1):
- Het aantal bestelauto’s stijgt sterk, zeker in stedelijk gebied
- Het aantal vrachtwagens neemt in Nederland toe, maar in stedelijk gebied af

Grafiek 13 Overzicht van vrachtverkeer in A’dam binnen de milieuzone tussen 2015 en 2018. De groei is sinds 2016 gestabiliseerd en vanaf 2017 volgde een
lichte daling tot in Q1 2018. Dit kwam vooral door de afname van het aantal bestelauto’s in de stad (IoS Amsterdam, 2018)

De reden hiervoor is onbekend. Mogelijk heeft de invoering van de milieuzone bestelauto’s in 2016 in
Amsterdam hier invloed op gehad doordat bestelauto’s met een bouwjaar voor 2000 niet meer de stad in
mogen.
Het verkeer in de stad kent net als het landelijke verkeer dagelijks twee pieken, de ochtend- en avondspits.
Goederenvervoer piekt echter alleen in de ochtendspits, tussen 6.00u en 7.00u en loopt dan geleidelijk af. Tegen
de avondspits (vanaf 16.00u) ligt het niveau op de helft van de piek. Dit geldt voor zowel bestelauto’s als
vrachtwagens. Deze piek in de ochtend heeft te maken met dat ontvangende klanten over het algemeen tussen
8.00u en 12.00u bezorgd willen worden en met venstertijden in de Gemeente (tussen 7.00 – 12.00u). Dit geldt
vooral in de horecadistributie en hier wordt in het volgende hoofdstuk op doorgegaan.

50

Grafiek 14 a,b,c en d In grafieken a,b en c is het patroon van verkeer dat op werkdagen de milieuzone inrijdt (personenauto's, bestelauto's en vrachtauto's en
bussen) te zien (Gemeente Amsterdam, 2016). Grafiek d is het patroon van vrachtverkeer in de hele MRA.

Dit patroon wijkt af van het vrachtverkeer in de hele MRA, waarbij in de middag juist een vlak patroon te zien
is (zie hoofdstuk 6).

8.2. Stadslogistiek is regionaal en horeca en bouw zijn de groot(st)e sectoren (20-30%)
Ondanks dat de Gemeente Amsterdam sinds enkele jaren veel metingen doet naar het goederenvervoer en er
behoorlijk wat informatie over de hoeveelheid goederenvoertuigen bekend is, is het nog steeds niet exact bekend
wat er in alle voertuigen zit en uit welke sectoren zij komen.
Onderzoek hiernaar van de Hogeschool van Amsterdam (Balm, 2016) laat zien dat Bouw- en horecadistributie de
twee grootste sectoren zijn. Hier moet wel de kanttekening bij gezet worden, dat deze metingen in de Pijp in
Amsterdam zijn gedaan (met relatief veel horeca) en dat 36% van alle gemeten voertuigen ‘blanco’ zijn. Wel is
de verwachting dat deze vooral bouw, service en horecadistributie betreffen. Andere cijfers van onder andere de
Annual Outlook City Logistiek schatten Horeca en Bouwlogistiek in steden beiden tussen de 20% en 30% van
het totaal aantal voertuigbewegingen. Ondanks de grote omvang van de horecadistributie is hier in Nederland
weinig onderzoek naar gedaan.

Grafiek 15 Segmentering goederenvervoer in Amsterdam en andere grote steden (Balm, 2016) en (Connekt, CE Delft, Hogeschool van Amsterdam, TNO, Topsector
Logistiek, 2017)
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Verder laten cijfers van de Hogeschool van Amsterdam (Balm, 2016) zien dat:
- De gemiddelde afstand van verzender tot aan ontvanger rond de 30 km ligt, en voor horeca rond de
20 km
- 95% van non-food leveranciers < 100 km afstand van de verzender
- 95% van Horeca en Retail leveranciers <50 km afstand van de verzender
Een overzicht hiervan is te zien in onderstaande grafiek. Let op, hier worden niet de logistieke stromen die de
verzendende partijen bevoorraden meegenomen. Bijvoorbeeld, een groothandel ontvangt fruit uit Spanje op zijn
DC in de MRA, dat vervolgens vanuit dit DC in Amsterdam wordt bezorgd. In dit onderzoek is alleen de lastmile meegenomen, het achterliggende transport vanuit Spanje niet.

Grafiek 16 overzicht afstand verzendende en ontvangende partijen in de logistiek (Balm, 2016)

Hieruit kan de conclusie getrokken worden dat horeca logistiek ook in vergelijking met andere logistiek sectoren
zowel een groot aandeel in stadslogistiek heeft en de last-mile een regionale aangelegenheid is.
Horecadistributie is dus omvangrijk en legt een relatief grote belasting op de mobiliteit van Amsterdam qua
aantal vervoersbewegingen, voertuigen en piek bezorgtijden. Deze effecten worden nog vergroot door de druk op
stadsdistributie door regelgeving en gebrek aan ruimte in de stad, zoals in het vervolg wordt getoond. Daarom
zijn er oplossingen voor betere, schonere en efficiëntere horecadistributie nodig. In de volgende hoofdstukken
wordt de horecadistributie in Amsterdam verder geanalyseerd, waarna in hoofdstuk 11 oplossingen voor de
problemen worden gegeven.
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9. Sterke groei Horeca in steeds minder goed te
bereiken gebieden
In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de food-actoren in de regio en specifiek ingegaan op de
voedsel groothandels in de MRA en horeca in de stad. Aan de hand hiervan wordt laten zien dat los van de
efficiëntie van de logistiek, de groeiende vraag naar voedsel de horecadistributie in de stad onder druk zet.
Meer vraag naar horecadistributie zorgt voor meer overlast en kosten rondom leefbaarheid, milieu en economie.
De distributie wordt daarnaast steeds moeilijker waardoor de ‘last-mile’ kosten voor de distributeurs sterk
toenemen. Een oplossing hiervoor is nog niet gevonden en de huidige regelgeving lijkt niet te voldoen om tot
structurele lange termijn oplossingen voor alle stakeholders te komen. Deze zijn wel ondanks de uiteenlopende
belangen in de last-mile distributie verbonden door dit probleem.

9.1. 17.000 voedselactoren in de MRA: >50% is horeca > 24% is horecaleverancier
In deze paragraaf wordt verder ingegaan op de horeca in Amsterdam en de groothandelaren in de regio. We
beginnen bij de Horeca, en vandaaruit wordt de logistiek ‘naar buiten toe’ in kaart gebracht. In de MRA en
Flevoland zijn ongeveer 17.000 voedselactoren aanwezig, waarvan de horeca met 9188 bedrijven 52% van
uitmaakt. Dit is twee keer zoveel als het aantal detailhandelszaken.

Figuur 19 Overzicht 515 groothandelaren (bruine stippen) en 9188 horeca (blauw stippen) in de MRA, exclusief ca. 3.500 kleine handelsondernemingen tussen de
1-6 FTE (Van Bossum, 2018)
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Er zijn 515 voedsel gerelateerde Groothandels met >6 FTE en ca 3.500 kleine voedselleveranciers met 1-6 FTE.
Deze laatste is een diverse groep van handelsondernemingen (postbus-firma) tot 1-pitters die op kleine schaal
producten leveren. Er is weinig bekend over deze groep en is daarom uit de overzichten gehouden, net als
voedselproductie bedrijven met 1 FTE.

9.2 Horeca in Amsterdam: 5.000 vestigingen in de stad, 8% van werkgelegenheid
Meer dan helft van alle horeca in de MRA bevindt zich in Amsterdam ca 5.000 vestigingen, waar meer dan
47.000 mensen werkzaam zijn. En hoewel er veel flex- en parttimers werken, is het belang voor de
Amsterdamse werkgelegenheid groot: 8% van het totaal aantal banen (ca. 550.000) in Amsterdam. Meer dan
2/3 van alle hotels in de MRA bevindt zich in Amsterdam: 427 van de 634 hotels, waarvan 198 hotels zonder
mogelijkheid tot eten voor externe gasten. Deze laatsten worden buiten het onderzoek gelaten omdat ze niet
bevoorraad worden door horecagroothandels (grossiers) en leveranciers. Voor dit onderzoek zijn dus 4.800
horecagelegenheden in Amsterdam van belang.
Omschrijving (SBI code)
Restaurants
Cafetaria's, Snackbars, eetkramen, etc.
Cafés
Hotel-restaurants
Sec Hotels*
Kantines en contractcatering
Overige logiesverstrekking
Totaal

# vestigingen
1.872
1.408
1.139
229
198
97
54
4.997

%
45%
34%
27%
5%
10%
2%
1%
100%

# FTE
18.624
7.409
9.382
7.786
NB
4.099
70
47.370

%
39%
16%
20%
16%
NB
9%
0%
100%

# FTE/ vestiging
10
5
8
34
NB
42
1
100%

Tabel 21 overzicht # en soorten Horeca in A'dam (Van Bossum, 2018). * = hotels zonder restaurant toegankelijk voor externen

De verwachting is dat dit aantal in de toekomst zal blijven stijgen. Door de economische groei en ons
veranderend eetpatroon, verandert ook onze vraag naar voedsel: we eten meer, divers en steeds vaker buiten de
deur (FSIN, 2018). Na een dip in 2012, consumeren wij sinds 2016 weer meer dan voor de crisis. De jaarlijkse
foodomzet is ca. 60 miljard euro, waarvan 32% in Foodservice zit (Horeca) Daarbij komen er steeds meer
mensen naar Amsterdam, als bewoner of toerist, zodat er een structurele stijging in de vraag naar voedsel is en
vooral in de horeca.
De horeca is verspreid over de gehele stad maar wel grotendeels (80%) geconcentreerd binnen de ring. In
figuren 18 tot en met 21 is dit weergegeven:
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Figuur 20 ca. 5.100 horecavestigingen in heel A'dam

Figuur 21 ca 4.000 horecavestigingen binnen de Ring A10

Figuur 22 Ca. 2.000 vestigingen binnen de Grachtengordel (Stadshouderskade) Figuur 23 ca. 800 vestigingen in het Centrum (binnen de Singel)

De horeca clustert zich niet alleen in de binnenstad, maar ook in verschillende gebieden hierbinnen. Er zijn 5
grote “horeca-hotspots”, waar binnen een straal van 200 meter, meer dan 100 horecazaken zijn gelegen.
De Wallen/ Binnenstad (300)
Spui/ 9 straatjes (ca. 150)

Het Rembrandtplein/
Reguliersdwarsstraat (ca. 200)

Het Leidseplein (ca. 200)

Ferdinand Bolstraat en
omgeving (ca. 120)
Figuur 24 Overzicht 'horeca hotspots' Amsterdam. Hoewel de stad één grote horeca hotspot lijkt te zijn, is er een duidelijke concentratie op een vijftal plaatsen
waar binnen een straal van 500 meter meer dan 100 horecazaken liggen. Let op: niet alle horeca is zichtbaar door de schaalgrootte van de kaart.
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9.3 Impact horeca distributie verschilt per wijk/ straat tussen 10%-40% van totale goederenvervoer
Onderzoek naar stadslogistiek (Balm, 2016) heeft zoals eerder genoemd laten zien dat ca 20%-30% van het
goederenvervoer in de Pijp horeca gerelateerd is. Onderzoek naar goederenvervoer in specifieke gebieden en
straten geven aan dat er grote verschillen zijn tussen straten, zowel in het totaal aantal voertuigen als in
specifiek horeca gerelateerde voertuigen (Berg, 2018), (Vergeer, 2017) (Dufec Dataverzameling, 2016). Zie
hiervoor onderstaande figuur.

Figuur 25 Tellingen goederenvervoer per dag in 10 straten in A’dam en % horeca gerelateerd (Berg, 2018), (Vergeer, 2017), (Dufec Dataverzameling, 2016)

De hoeveelheid horeca gerelateerde voertuigen hangt af het aantal horecaondernemingen dat in een straat
gevestigd is en of de straat een doorgaande route is voor goederenvervoer (de stad in/uit en naar/van winkels
en bedrijven). Aan de hand van deze indeling en verschillende verkeersmetingen in in totaal 10 straten in
Amsterdam (Dufec Dataverzameling, 2016), (Berg, 2018), (Vergeer, 2017), (Balm, 2016), is een drietal
categorieën van straten en gebieden te onderscheiden. Zie figuur 23 voor een overzichtskaart met de
meetresultaten:
1. Horeca gebieden/straten: weinig goedervervoer, veel horeca. Hier bevindt zich veel horeca en heeft
daarom veel horecaverkeer. Er is relatief weinig goederenvervoer, omdat dit geen doorgaande wegen
zijn. Voorbeelden: de Ferdinandbolstraat, Haarlemmerstraat, Gerard Douplein, Hartenstraat en het
Bellamyplein. Hier komen dagelijks tussen de 100 en 300 voertuigen en veel hiervan is horeca
gerelateerd, tussen de 25%-40%.
2. Doorgaande wegen voor goederenvervoer: veel goederenvervoer, relatief veel horeca. Dit zijn de
toegangswegen in de stad (bijv. Van Woustraat/ Wibautstraat). Hier is relatief weinig horeca aanwezig,
maar veel horecaverkeer dat de stad in- en uitgaat via deze routes. Aannames (aan de hand van de
Van Woustraat en Raadhuisstraat) zijn dat er dagelijks tussen de 500 en 1000 goederenvoertuigen
rijden, en dat 20%-25% hiervan horeca gerelateerd is.
3. Niet-horeca gebieden/ straten: weinig verkeer, relatief weinig horeca. Hier is weinig horeca is gevestigd
en het zijn geen doorgaande wegen (aan de hand van de Kinkerstraat en Herengracht). De aanname is
dat hier tussen de 100 en 300 goederenvoertuigen komen en dat tot 20% horeca gerelateerd is.
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Een speciale vermelding verdienen de Haarlemmerstraat en Jan van Galenstraat. Dit zijn doorgaande wegen van
en naar het Food Center Amsterdam (de groothandelsmarkt met ca. 70 horeca groothandels). De hoeveelheid
goederenvervoer is niet alleen groot, maar ook zal het merendeel van het goederenvervoer horecagerelateerd
zijn. Hier zijn echter geen exacte cijfers van bekend. Hieruit kan de belangrijke hoofdconclusie getrokken worden
dat onderzoek per gebied of straat noodzakelijk is om de impact en problemen van horecadistributie te
begrijpen en aan te kunnen pakken. Verdere conclusies zijn:
Ten eerste, logischerwijs, hebben straten met veel horeca zowel relatief veel laad/los verkeer als doorgaand
verkeerd dat horeca gerelateerd is.
Ten tweede, ook in straten waar weinig horeca is, kan een groot aantal doorrijdend horecadistributie-verkeer
zijn als de straat deel uitmaakt van een doorgaande route. Er is ook vrij weinig horeca gevestigd aan deze
doorgaande wegen.
Ten derde, of horecadistributie tot problemen leidt in een specifieke straat is maar deels afhankelijk van de
horecadistributie. Van al het gemotoriseerd verkeer is slechts 16-18% goederenvervoer, waarvan tussen de 1540% horeca gerelateerd is. Dus dit is tussen de 2,5% en 7% van al het gemotoriseerd verkeer. Fietsers en
voetgangers meegerekend, is goederenvervoer slechts ca. 5% van al het verkeer en ligt horecadistributie tussen
de 0,5 en 2%. Onderzoek van de Gemeente in de Haarlemmerstraat laat bijvoorbeeld zien, dat de bewoners en
ondernemers goederenvervoer wel als een belangrijke belemmering zien, maar dat het fietsverkeer een veel
groter probleem is (Faerber, 2018).
Ten vierde, is de mate van overlast afhankelijk van de kwaliteit van de infrastructuur (o.a. aantal
laad/losvoorzieningen en doorstroming) van het gebied. Onderzoek naar de horeca bevoorrading op de Zuidas
laat bijvoorbeeld zien dat 13 van de 15 geïnterviewde horecaondernemingen de bevoorrading als probleemloos
ervaren. Er zijn voldoende los/laadvoorzieningen, de doorstroming van verkeer wordt niet gehinderd en de
overlast is minimaal. Dit in tegenstelling to de Pijp waar de meeste ondernemers klagen over het gebrek aan
los/laadplaatsen en files veroorzaakt door drukte (Balm, 2016).
Horecadistributie is dus een onderdeel van een veel groter systeem, en wordt beïnvloed door het hele
ecosysteem van de stad. Dit zal in de volgende paragraaf verder worden uitgelegd.

9.4. Bereikbaarheid van de Horeca in Amsterdam neemt af door groei bevolking en nieuw
mobiliteitsbeleid
Amsterdam wordt steeds drukker door het toenemende aantal bewoners, bezoekers, werkenden en toeristen. Dit
heeft zijn weerslag op de bereikbaarheid van de stad: er is steeds minder ruimte voor mobiliteit terwijl de
vraag toeneemt. Om de mobiliteit in de stad in goede banen te leiden heeft de Gemeente Amsterdam het
beleidskader verkeersnetten vastgesteld (Gemeente Amsterdam, 2018). Er komt een grotere nadruk op
voetgangers, ten koste van het gemotoriseerd vervoer. Dit wordt ingericht door middel van zogenaamde
plusnetten: wegen die voor verschillende modaliteiten prioriteit hebben. Het plusnet auto (in rood) en plusnet
voetgangers (in geel) zijn hieronder op de kaart aangegeven. De verschuiving naar ruimte voor de voetganger
zal ervoor zorgen dat slechts een gedeelte van de stad ook in de toekomst goed bereikbaar zal blijven voor de
auto (en dus goederenvervoer).
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Figuur 26 Overzicht van de geplande Plusnetten voor auto's en voetgangersgebieden in A'dam (Gemeente Amsterdam, 2018) en de horeca in Amsterdam. De
horeca-hotspots zijn in blauw weergegeven

Hier komen aanvullende beperkingen voor (goederen)vervoer bij, zoals in de momenteel in de maak zijnde
Uitvoeringsagenda Stedelijke Logistiek (Hermans, 2018).

Figuur 27 Schematische weergave van de Uitvoeringsagenda Stedelijke Logistiek 2018 en venstertijdgebieden A’dam (Hermans, 2018)

Het streven van de gemeente is een autoluwe stad, die in de toekomst (2025-2030) alleen toegankelijk zal zijn
voor zero-emissie voertuigen. De huidige plannen bestaan nu uit:
1. Een milieuzone binnen de ring A10 voor vrachtwagens > 3.500 kg, vanaf Euro 4 motoren en
bestelauto’s van voor 1-1-2000
2. Een verbod op 7,5 tons vrachtvoertuigen binnen het centrum (grachtengordel/ Stadhouderskade)
3. Venstertijden waar alleen in de ochtend (tussen 7-12u) geladen en gelost mag worden.
4. Een autoluwe/ vrije, zero-emissie centrum (binnenstad) in 2025
5. Het aanpassen van de infrastructuur zodat het centrum van Amsterdam steeds minder bereikbaar wordt
voor gemotoriseerd vervoer. Dit wordt gedaan door middel van verschillende ‘knippen’ (bijv. bij het
Muntplein en bij CS Amsterdam), autovrije straten en/of shared spaces waar de auto ‘te gast is’.
6. Het gebruik van stadshubs aan de rand van de stad en microhubs in de wijken voor stedelijke
bevoorrading, ook over het water.
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Figuur 28 Sinds 18 juli 2018 is de toegang voor gemotoriseerd verkeer tot het centrum van Amsterdam verder beperkt Verschillende ‘knippen’ zorgen ervoor dat
ervan oost naar west en zuid naar noord geen directe verbinding door het centrum meer zijn (Gemeente Amsterdam, 2018).

De huidige regels hebben nu en in de toekomst als volgt impact op de horecadistributie:
- 4.000 horecavestigingen (ca. 80%) liggen binnen de milieuzone waardoor de distributie met schonere
voertuigen (nu min. Euro4 in de toekomst Euro 6?) moet worden uitgevoerd.
- Enkele stadsdelen buiten de geplande 7,5-tons zone hebben reeds een verbod op vrachtwagens
zwaarder dan 7,5 ton (bijvoorbeeld Buitenveldert).
- 2.000 horecavestigingen (Ca. 40%) liggen binnen de grachtengordel en zullen in 2025 zero-emissie
moeten worden beleverd. Vrachtwagens zwaarder dan 7.5 ton mogen dan dit gebied niet meer in. De
bereikbaarheid neemt verder af door meerdere autoluwe en autovrije straten en er zijn nieuwe routes
voor los/laad verkeer opgesteld, in combinatie met venstertijden van 7.00u-1100u (of 12.00u). Dit is
een verdere stap richting het volledig autovrij maken van het centrum.
- Midden in het centrum (rondom de Dam en de Wallen), liggen 800 horecavestigingen (ca. 15%) die
nu al in een gedeeltelijk autoluw gebied liggen.
- Tenslotte zijn er ook in een aantal andere delen van de stad zijn venstertijden tussen 7.00u-12.00u
ingevoerd voor vrachtwagens zwaarder dan 7,5 ton. Het ontheffingenbeleid van de Gemeente
Amsterdam is de afgelopen jaren echter heel ruim geweest, waardoor ontheffingen gemakkelijk konden
worden aangevraagd. Pas sinds 2019 wordt actiever beleid gevoerd om het aantal ontheffingen terug
te brengen. Horecadistributeurs kunnen tot op heden gemakkelijk een ontheffing krijgen en het is de
vraag in hoeverre deze regeling effect op hun gaat hebben.
Bovenstaande regels kunnen ertoe leiden dat er meer piekbeleveringen – en dus opstoppingen plaats gaan
vinden, qua:
- Aantal voertuigen: omdat vrachtwagens >7,5 ton niet meer de stad in mogen moet met meer,
kleinere voertuigen (o.a. bestelbussen worden beleverd.
- Tijdstip: o.a. ndere door venstertijden worden vervoerders gedwongen in de ochtend te beleveren.
- Qua instrastructuur: omdat er minder wegen toegankelijk worden voor vrachtverkeer, zal het verkeer
zich verder concentreren op een klein aantal doorgaande straten.
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Tenslotte is de verwachting dat er hier bovenop extra aandacht en mogelijk ook regelgeving komen voor
bouwlogistiek en vers- & horecadistributie. Het is echter nog niet bekend wat dit precies zal inhouden. Wel is
duidelijk dat de horecadistributie nu al onder druk staat, en nog veel meer zal komen te staan. In de volgende
twee hoofdstukken worden deze problemen concreet gemaakt.
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10. Detailanalyse van de horecadistributie in
Amsterdam
Dit hoofdstuk geeft inzicht in de horecadistributie in Amsterdam voor wat betreft aantal leveringen, leveranciers,
soorten en hoeveelheden goederen en voertuigbewegingen. Aan de hand van 115 horecaondernemingen, ca 2%
van alle horeca in Amsterdam, verdeeld over 6 gebieden in de stad, is een gedetailleerd profiel opgesteld van
de horecabevoorrading. Deze data is geëxtrapoleerd en geaggregeerd om een schatting te maken voor de totale
horeca, zo’n 5.100 zaken in Amsterdam (cijfers 2018). Samen is dit het tot op heden (juni 2019) meest
gedetailleerde overzicht. Voor de categorisering is gebruikt gemaakt van SBI-codering. Deze is niet ideaal voor,
omdat de logistieke profielen deels door de SBI-categorieën heenlopen. Zo wijkt de bevoorrading van
verschillende restaurants sterk van elkaar af, en passen ze beter in de categorie ‘Cafetaria’s en Snackbars’. Het
gebruik van de SBI-categorisering geeft wel voldoende een beeld van de totale belevering in de stad. Voor
vervolgonderzoek naar specifieke gebieden is echter een uitgebreidere categorisering nodig.
10.1 Logistieke profiel voor horeca: gemiddeld 12 leveringen per week en 6,6 leveranciers per vestiging
Gemiddeld worden de horecazaken in het onderzoek 12,6 keer per week beleverd door 6,6 leveranciers, zoals
getoond in onderstaande tabel.
# onderzochte
Gem. # levering /
# leveran./
horeca
horeca
horeca
Cafés
12
6,6
4,5
Cafetaria's & Snackbars
37
11,1
4,4
Hotel
6
26,5
15,2
Kantines en contractcatering
3
25,0
17,3
Restaurant/ eetcafe
58
12,8
6,5
Totaal
116
12,6
6,6
Tabel 22 Overzicht van gemiddelde leveringen en leveranciers per horeca categorie die uit het onderzoek zijn gekomen
Soort Horeca (SBI)

Extrapolatie van de data naar alle horecaondernemingen in de stad levert de schatting op dat er 55.601
leveringen per week plaatsvinden aan de 4.745 horecavestigingen (ex.“sec-hotels” en “overige logieverstrekking”).
Omschrijving
Restaurants
Cafetaria's, Lunch, Snackbars& eetkramen
Cafés
Hotel-restaurants (exc. Sec hotels)
Sec hotels (geen publieke horeca)

# leveringen
/week/vestiging
12,8
11,1
6,6
26,5
NB

1.872
1.408
1.139
229

%
vestigingen
39%
30%
24%
5%

# leveringen/
week
23.962
15.629
7.517
6.069

% van
leveringen
43%
28%
14%
11%

(198)

NB

NB

NB

2%

2.425

4%

17,3

NB
100%

NB
55.601

NB
100%

6,02

# vestigingen

Kantines en contractcatering (publiek
25
97
toegankelijk)
Overige logiesverstrekking
NB
(54)
Totaal
11,7
4.745
Tabel 23 aantal leveringen aan horeca in A'dam ahv gegevens dataonderzoek

Gem. #
leveranciers
6,5
4,4
4,5
15,2
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Dit leidt verder tot een gemiddeld aantal wekelijkse leveringen per horecavestiging van 11,7. Gemiddeld heeft
een horecavestiging 6 leveranciers. Dus iedere leverancier komt gemiddeld 1x per week. Maar, let op de
spreiding tussen is groot. Zo hebben hotels 26,5 en cafés slechts 6,6 leveringen per week. En sommige
leveranciers leveren 1x per kwartaal, terwijl andere dagelijks leveren. De grootste groep horeca is “restaurants”:
(39% van de alle vestigingen, 43% van alle leveringen. Daarnaast zijn er maar weinig hotels met horeca (5%
van alle horeca) maar de categorie “hotels” is wel verantwoordelijk voor 11% van de leveringen. In beide
categorieën zijn sterrenrestaurants aanwezig. Deze vormen een categorie op zich omdat zij anders georganiseerd
zijn en mede daardoor veel meer leveranciers hebben. Het sterrenrestaurant uit dit onderzoek heeft 32
leveranciers en wordt 26 keer per week beleverd. Het advies is om verder onderzoek op deze twee categorieën,
en daarbinnen op sterrenrestaurants uit te voeren. Tenslotte, zijn in de categorie “contractcatering” alleen
kantines die publiekelijk toegankelijk zijn meegenomen. Bedrijfskantines vallen hier buiten omdat het een ander
soort bedrijfsvoering en bevoorrading betreft.
Vergelijking cijfers met eerder uitgevoerd horecaonderzoek in Utrecht
Een alternatieve manier voor het berekenen van de horecadistributie in Amsterdam is het combineren van
gegevens over het aantal horeca en schatting van beleveringen per horeca-soort (SBI-code). Dit laatste is
onderzocht in een onderzoek naar de bevoorrading van winkels en horeca in Utrecht (Vries de, 2010). Hieruit
kwam naar voren dat in deze stad:
- Hotels gemiddeld 17 keer per week worden beleverd
- Horeca (eet)café/ restaurants 9 keer per week worden beleverd
- Horeca overig 11 keer per week worden beleverd
Aan de hand hiervan is geschat dat de 4.745 horecazaken in Amsterdam (ex. Sec hotels en ex overige logies
verstrekking) per week 44.731 leveringen ontvangen, en gemiddeld 9,9 leveringen ontvangen. Dit wijkt bijna
20% af van de Amsterdamse analyse en ook per categorie zijn er behoorlijk wat afwijkingen. In de
Amsterdamse analyse worden alle categorieën behalve cafés vaker beleverd.
# leveringen
/week/vestiging

#
vestigingen

% vestigingen

# leveringen/
week

% van leveringen

Restaurants
Cafetaria's, Snackbars, eetkramen, etc

9
9

1.872
1.408

39%
30%

16.848
12.672

38%
28%

Cafés

11

1.139

24%

10.251

23%

Hotel-restaurants

17

Sec Hotels (geen publieke horeca)
Kantines en contractcatering
Overige logiesverstrekking

nb
11
nb

Omschrijving (SBI code)

229
3.893
9%
5%
-198
nb
NB
NB
97
1.067
2%
2%
-54
nb
NB
NB
4.745
Totaal
9,9
100%
44.731
100%
(4.997)
Tabel 24 # leveringen aan de horeca in A'dam per week, aan de hand van gemiddeld bevoorradingsprofiel uit onderzoek naar horeca in Utrecht (Vries de, 2010)

De verwachting is dat de Amsterdamse analyse beter is, gezien het aantal betrokken horecaondernemingen en de
diepgang van het onderzoek (interviews in combinatie met tellingen). Het zou ook kunnen zijn dat de Utrechts
horeca een ander logistiek profiel heeft dan de Amsterdamse. Maar hier is geen 100% uitsluitsel over te geven
zonder vervolgonderzoek.
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10.2 Horecazaken hebben gemiddeld 1 groothandel, 1 drank- en 1 non-foodleverancier
Met deze cijfers is ook het soort leveranciers per horecaonderneming worden bepaald. Als stelregel kan woorden
aangenomen dat een horecaondernemer gemiddeld klant is bij 1 grote groothandel (zoals Sligro, Bidfood of
Hanos) en 1 drankleverancier.
Soort leverancier
AGF Groothandel
Bakkerij
Drankleverancier
Groothandel
Non-Food
Vlees/Vis/Wild/ Gevogelte
Overige leveranciers
Alle leveranciers

Gemiddelde/ horeca
0,4
0,4
1,4
1,3
0,9
0,7
1
7

Soort leverancier
Cateraar/ traiteur
Delicatesse leverancier
Eigen keten
Koffie/ Thee
Onbekend
Restaurant
Specialist producent
Supermarkt

Gemiddelde/ horeca
0,1
0,1
0,01
0,3
0,4
0,1
0,2
0,01

Tabel 25 a+b Gemiddeld aantal soort leverancier per horeca. Tabel 26b geeft een uitsplitsing van de categorie ‘overige leveranciers’

De helft van de horeca heeft een specialist op gebied van AGF en/of broodwaren en 2/3 een
vlees/vis/wild/gevogelte leveranciers. Gemiddeld heeft iedere horecaonderneming een ‘overige leverancier’ met
specialistische producten zoals koffie/ thee of delicatessen. Rond de 33% van de horecaondernemingen heeft een
van deze twee (of beiden).
In het totaal zijn er 360 unieke leveranciers en in de top 10 van meest genoemde leveranciers in dit onderzoek
zijn Heineken en de grote landelijke leveranciers aanwezig. En daarnaast een aantal partijen die specialist zijn
en voornamelijk lokaal leveren.
# horeca
Naam leveranciers
Soort
als klant
Heineken
Leverancier
24
De Kweker
Groothandel
21
Hanos
Groothandel
19
Sligro
Groothandel
16
Fontijn Vlees en Vleeswaren B.V.
Specialist
13
Bidfood
Groothandel
11
AGF Overtoom
AGF Groothandel
9
Miedema AGF
AGF Groothandel
8
Jan van As
Specialist
7
Lekkerland
Groothandel
7
Tabel 26 Overzicht van de 10 meest genoemde leveranciers in het horecaonderzoek

% aantal horeca
in onderzoek
21%
18%
17%
14%
11%
10%
8%
7%
6%
6%

Bij het gebruiken van deze cijfers moet wel rekening gehouden worden met dat er slechts 2% van het aantal
horecazaken in de stad onderzocht is. Dus de absolute cijfers zeggen niet zoveel, en met de relatieve cijfers is
het de vraag hoe representatief deze zijn.
Naast het aantal leveringen is het ook van belang om inzicht te krijgen in het soort goederen en de volumes.
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10.3 Analyse soorten goederen: vers en drank grootste stromen, geconditioneerd transport essentieel
Zoals in hoofdstuk 3 uitgelegd is, verschilt horecadistributie van reguliere distributie wat betreft de
bederfelijkheid van goederen. Food en horecadistributie is een streng gecontroleerde supplychain met (deels)
geconditioneerd transport om de goederen veilig te vervoeren. Dit geeft extra complexiteit, zeker als gekeken
wordt naar stadslogistiek. In deze paragraaf wordt daarom ingegaan op de soorten goederen die geleverd
worden.
De grootste productgroep is ‘drank’, één op de vijf leveringen (exclusief de leveringen van gecombineerde
producten waar ook drank bij zit) en de kleinste is ‘diepvries’ met 1%. De verwachting is dat deze percentages
zullen dalen, en de gecombineerde leveringen zullen stijgen. Door stijgende distributiekosten wordt er meer
samengewerkt tussen distributeurs. Zo heeft bijvoorbeeld de grootste drankleverancier in Amsterdam, Heineken, in
2018 de logistiek deels aan Sligro uitbesteed. In onderstaande tabel zijn verder de verschillende categorieën
weergegeven. Onder de categorie Vers/Diepvries/DKW vallen gecombineerde leveringen die voornamelijk door
horeca groothandels met een groot assortiment bezorgd worden, zoals Hanos, Sligro en Bidfood. Dit is niet qua
aantal leveringen maar wel qua volume de grootste groep.
Categorie
Vers

%
27%

Sub-categorie

%

Specials (Snacks en delicatessen)

6%

Pattiserie

3%

AGF

7%
11%
17%
2%

Drank

19%

Drank, Vers/Diepvries/ DKW
DKW

19%
15%

Vlees/Vis/Wild/ Gevogelte
Bier/Wijn/ Sterk
Frisdrank
Vers, drank, DKW, diepvries bij elkaar
Brood
Koffie/ Thee
Onbekend
Snacks en delicatessen

Non-Food

13%

Meubilair, machines, servetten, bekers, etc

Blanco

6%

onbekend

5%
5%
3%
2%

Diepvries
1% Snacks & ijs
Tabel 27 Sub-verdeling van caterogieén geleverde goederen

Elke categorie heeft bepaalde karakteristieken, zowel qua vervoer als qua verbruik door de horecaondernemers.
Deze bepalen de frequentie en grootte van de leveringen. Zo worden houdbare goederen bijvoorbeeld minder
vaak maar in grotere hoeveelheden besteld, terwijl vlees en vis veel vaker, in kleinere volumes besteld en
geleverd worden omdat de (dag)verse kwaliteit van groot belang is. In onderstaande tabel zijn de belangrijkste
karakteristieken en complexiteiten voor het opslag en vervoer per categorie gegeven. Met opslagruimte wordt
zowel de fysieke ruimte als de duur van de opslag bedoeld. Plastic bekers worden bijvoorbeeld in grote
hoeveelheden besteld omdat dit goedkoper en handiger is om in één keer de goederen te ontvangen en op te
bergen en een voorraad te hebben. Een voorwaarde hiervoor is wel dat de horecaondernemer voldoende
opslagruimte heeft om deze goederen voor langere tijd te bewaren. Anders is de horecaondernemers gedwongen
om vaker kleinere hoeveelheden te bestellen.
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Soort levering

% van
Frequentie
Volume /
GecondiComplexiteit irt opslag en transport
leveringen
leveringen
levering
tioneerd
Drank
19%
Laag
Hoog
Nee
Opslagruimte
DKW
15%
Laag
Hoog
Nee
Opslagruimte
Vers
24%
Hoog
Laag
Ja
Kwaliteitsbewaking
Vers, diepvries, drank, etc.
19%
Hoog
Hoog
Ja
Kwaliteitsbewaking en opslagruimte
Specials (snacks & specialiteiten)
3%
Laag
Laag
Verschilt
Kwaliteit, laag volume
Non-Food
13%
Laag
Hoog
Nee
Opslagruimte
Diepvries
1%
Laag
Hoog
Ja
Lage temperatuur
Blanco
6%
??
??
??
??
Tabel 28 % soorten leveringen horecadistributie met daarbij eigenschappen over de frequentie, het volume en complexiteit

De belangrijkste complexiteit is de noodzaak van geconditioneerd transport. Dit is duurder en complexer omdat
er specifieke voertuigen met een koelunit moeten worden ingezet en de goederen op constante temperatuur
moeten worden vervoerd omdat anders de kwaliteit en houdbaarheid verslechteren. Ook de opslag van deze
goederen (bijv. bundelen in een stadshub) vraagt om een geconditioneerde omgeving. Dit vraagt van zowel de
horecadistributeur als de ondernemer meer werk en aandacht voor deze specifieke stroom. Volgens de
categorisering zoals uitgelegd in hoofdstuk 3, bevat tussen de 43% en 47% van alle leveringen goederen die
geconditioneerd moeten worden beleverd (de vraag is wel of dit altijd volgens de richtlijnen wordt ingezet,
vooral kleinere leveranciers lijken niet aan deze eisen te voldoen).
Door deze complexiteiten is het vervoer van food in horecadistributie over het algemeen duurder en minder
flexibel in vergelijking met andere markten (bijv. food-retail, retail of e-commerce).

10.4. Analyse volumes: 99% van leveringen past in een bestelauto, 87% in een vrachtfiets
Volume kan zowel in gewicht als in inhoud (m³) worden bepaald. In dit onderzoek is alleen naar de inhoud
gekeken, data rondom gewicht ontbreekt. Het volume is berekend door de verschillende ladingdragers (kratten,
rolcontainers, pallets, dozen, zakken, etc.) te vertalen in m³ volume. Dit is niet heel nauwkeurig, en ook de
genoemde volumes door horecaondernemers zijn niet nauwkeurig. Bijvoorbeeld het leveren van ‘één rolcontainer’,
wil niet zeggen dat de rolcontainer helemaal vol zit. Ook verschillen afmetingen van dozen en kratten. Verder is
het aantal couverts van de verschillende horeca niet meegenomen, terwijl dit veel invloed heeft op de
bestelvolumes. Daarom moet voorzichtig omgegaan worden met onderstaande cijfers.
Het grootste volume wordt geleverd door relatief weinig leveranciers: de groothandelaren en drankleveranciers.
Onderzoek naar Stadslogistiek laat zien dat ca. 80% van de goederen door 20% van de bedrijven wordt
geleverd (Balm, 2016) en dat lijkt hier ook op te gaan. De zes grote groothandelaren rijden met vrachtwagens
vol goederen, zo’n 16 rolcontainers voor een 6 tot 8 klanten, terwijl de vele kleine leveranciers een pakketje op
de fiets bezorgen. Er is hier echter geen specifieke data over de volumes en stops per route bekend, en dat zou
verder onderzocht kunnen worden.
We weten wel dat een horecaonderneming per week gemiddeld 2m³ aan besteld, en dat het volume 1m³ per
levering is.

65

Soort Horeca (SBI)
Cafe
Cafetaria's & Snackbars
Hotel
Kantines en contractcatering
Restaurant/ eetcafe
Totaal

# Horeca
12
37
6
3
58
115

Gem. m³/ levering
1,6
0,7
1,2
1,5
1,1
1,0

Gem. m³/ leverancier/ week
1,7
1,7
3,6
5,1
1,9
2,0

Tabel 29 Overzicht gemiddelde volume van leveringen in m³

Hotels en kantines en contractcatering hebben relatief de grootste volumes en dat is in lijn met dat zij over het
algemeen een veel groter aantal klanten bedienen. Verder is het belangrijk om de hoeveelheid leveringen die
groter of kleiner zijn dan 1m³ (rolcontainer) te verbinden met het inzetten van voertuigen. Leveringen groter
dan 5m³ kunnen namelijk alleen met grote bestelauto’s en vrachtwagens worden gebruikt, terwijl leveringen
tussen 0,1 en 5m³ in kleinere voertuigen (o.a. lichte elektrische vrachtvoertuigen (LEVV)) passen en leveringen
kleiner dan 0,1m³ zijn geschikt voor de cargofiets. De niet-geconditioneerde goederen in kleine volumes kunnen
daarbij ook door pakketdiensten (PostNL, DHL) geleverd worden, die door hun grote volumes tegen lagere
prijzen kunnen leveren.
Gekeken naar het gemiddelde volume per levering voor alle leveranties, dan kan 26% van alle leveringen per
fiets worden geleverd en 99% met een LEVV of bestelauto. Slechts voor 1% van de leveringen is een
vrachtwagen nodig. Verder lijken LEVV voor de meeste horeca categorieën geschikt, behalve voor het beleveren
van hotels omdat dit volume te hoog is.
m³ per
levering
> 10 m³
5-10 m³
2-5 m³
1-2 m³
0,5-1 m³
< 0,1 m³

Voertuig

Totaal

Bar

Cafe

Cafetaria's &
Snackbars

Hotel

Kantines &
cont. cater.

Restaurant

100%
99%
99%
87%
70%
26%

NB
NB
NB
NB
NB
NB

100%
100%
100%
71%
43%
0%

100%
100%
100%
96%
77%
11%

100%
97%
94%
84%
74%
11%

100%
100%
100%
63%
63%
25%

100%
98%
97%
92%
80%
56%

Vrchtwag.
Bestelauto
LEVV
LEVV
LEVV
Fiets

Tabel 30 % leveringen per m³ voor iedere categorie, met daarbij de modaliteit die geschikt is. LEVV’s lijken de meest geschikte voertuigen

Let op, dit is een indicatie. Deze cijfers komen voort uit relatief weinig metingen. Voor de categorie ‘bar’ zijn
bijvoorbeeld geen metingen gedaan. Ook zegt het niets over de efficiëntie per levering: de vraag is het of het
voordelig is dat een fietser één levering bezorgt, of dat leveringen beter gebundeld in een vrachtwagen kunnen
worden beleverd. Hier zou verder onderzoek naar kunnen worden gedaan.
Bovenstaande cijfers gaan over individuele leveringen. Nu wordt gekeken naar totale wekelijkse leveringen aan
horecaondernemingen.
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Totaal volume van wekelijkse leveringen
In vergelijking met de individuele leveringen zijn de totale leveringen aan horecaondernemingen per week qua
volumes hoger. Ook lijkt de fiets een stuk minder bruikbaar. Wel is gemiddeld nog steeds 92% met LEVV’s te
beleveren, dit percentage is alleen voor hotels en kantines/ contractcatering iets lager.
m³ per levering

Totaal

Bar

Cafe

Cafetaria’s
en Snackbars

Hotel

Kantines en
contractcatering

Restaurant

> 10 m³

100%

NB

100%

100%

100%

100%

100%

Voertuig
Vrachtwagen

5-10 m³

96%

NB

100%

98%

87%

78%

95%

Bestelauto

2-5 m³

92%

NB

100%

90%

87%

78%

90%

LEVV

1-2 m³

76%

NB

71%

79%

73%

67%

77%

LEVV

0,5-1 m³
55%
NB
57%
57%
< 0,1 m³
3%
NB
0%
5%
Tabel 31 Overzicht volumes van leveringen per week van geconditioneerde goederen

56%

67%

52%

LEVV

2%

0%

5%

Fiets

Hieruit kan geconcludeerd worden dat technisch gezien kleine voertuigen (die minder uitstoot en minder overlast
veroorzaken) een belangrijke rol in horecadistributie zouden kunnen spelen. Toch worden deze bijna niet ingezet
op dit moment.
Tenslotte wijkt ook hier het sterrenrestaurant af: het heeft twee keer minder m³ per levering en er wordt 4x
minder volume per week geleverd, met vier keer zoveel leveranciers en 2,5 keer meer leveringen. Het restaurant
koopt heel precies in, er wordt minder weggegooid en de maaltijden zijn waarschijnlijk kleiner. Dit zou in
vervolgonderzoek verder kunnen worden onderzocht.

10.5. Dag en Tijdstip: 80% van alle leveringen op werkdagen, >74% voor 13.00u
Horecadistributie vindt behoorlijk consistent elke dag van de week plaats (met uitzondering van zondag). In
onderstaande grafiek is te zien dat maandag tot en met vrijdag de meest leveringen (87%) plaatsvinden. Dit is
gebiedsafhankelijk, zo zijn op de Zuidas de meeste horecazaken op zaterdag en zondag gesloten en vinden
leveringen voor maandag al op vrijdag plaats. In het centrum zijn de weekenden juist het drukste zijn en wordt
op vrijdag en in mindere mate op zaterdag al geleverd voor zaterdag, zondag en maandag.
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Grafiek 17 Overzicht % beleveringen per dag van de week
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Ook als gekeken wordt naar de verschillende categorieën worden de leveringen constant gedurende weekdagen
gedaan en wordt er in het weekend een stuk minder beleverd.
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Grafiek 18 % leveringen over dagen van de week per horeca categorie

Een analyse van het tijdstip van leveren, laat zien dat het grootste gedeelte van de leveringen (74%) in de
ochtend wordt geleverd, waarvan 18% specifiek in de ochtendspits tussen 7-9u. De ondernemers geven aan dat
12% van de leveringen op wisselende tijdstippen wordt gedaan, ook in de ochtend. Het werkelijke percentage
leveringen in de ochtend is daarom nog hoger, waarschijnlijk boven de 80%.
Tijdstip leveringen horeca
80%
60%
40%
20%
0%
< 7u

7u-9u

9-13u

13u-00.00u

Wisselend

Tijdstip leveringen horeca

Grafiek 19 Overzicht % leveringen horeca gedurende de dag

Dit heeft deels te maken met de venstertijden die door gemeente Amsterdam zijn ingevoerd. De belangrijkste
reden is echter het logistieke proces van de keukens: goederen worden dagvers geleverd en moeten ruim
(minimaal één uur) voordat de locatie open gaat geleverd zijn. Dit is een bedrijfskritisch proces waaraan het
leveren ondergeschikt is en verschilt per horecacategorie. Zo serveren hotels en kantines/contractcateraars ontbijt,
terwijl de meeste cafés en restaurants in de ochtend gesloten zijn. Leveringen vinden daarom meer in de
ochtend plaats. Hotels hebben daarnaast veel meer opslagruimte en ontvangen meer DKW en non-food, zodat zij
minder afhankelijk zijn van vroege en/of stipte leveringen. Dit komt terug in onderstaande grafiek.
In de middag en avond wordt vrij weinig geleverd. Dit is logisch aangezien keukens voor de lunch al in volle
gang zijn en in de middag soms al gesloten zijn. Leveringen later in de ochtend of middag verstoren het
keuken-proces en/of de gasten. In de onderzoekspopulatie zijn bijna geen restaurants die alleen ’s avonds
maaltijden serveren. Het is onbekend of dit representatief is voor de horeca van Amsterdam als geheel.
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Verder vinden incidenteel ook naleveringen plaats in de middag omdat lever- of bestelfouten moeten worden
opgelost of omdat er tekort is aan bepaalde producten (vooral vers) door een hoger dan verwachte vraag. Deze
naleveringen zijn niet in de cijfers meegenomen omdat het aantal en volumes laag zijn.
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Grafiek 20 Overzicht van % leveringen per horeca categorie

Voor horecadistributeurs brengt dit bestelgedrag hoge kosten met zich mee, zoals in de volgende hoofdstukken
verder zal worden besproken: er moet georganiseerd worden op een piek-belevering: inzet van veel voertuigen
en chauffeurs in de ochtend, waarna er geen werk meer is.
Wisselende levertijdstippen worden een steeds groter probleem voor de horeca
Horecaondernemers maken in principe met hun hoofdleveranciers contractuele afspraken over levertijden, die
veelal in de ochtend plaatsvinden. Dagverse producten worden op dezelfde dag gebruikt, terwijl bij veel DKWproducten voorraad wordt opgebouwd. Afwijkingen van levertijden kunnen problematisch zijn als ze leiden to
vertragingen voor de gehele keukenlogistiek. De horecaondernemers noemen vertragingen als belangrijke ergernis
en dit geldt vooral voor de (vers)producten die meerdere keren per week besteld worden.
Levertijden wissen behoorlijk, onder andere wanneer er ad-hoc besteld wordt of wanneer (veelal de kleinere)
horecadistributeurs hier geen afspraken over kunnen of willen maken. Levertijden zijn dan afhankelijk van hun
transportplanning, in combinatie met verkeersomstandigheden (wel of geen files). Ook wanneer vaste levertijden
zijn afgesproken, houden de distributeurs is zich daar niet altijd aan. Dit komt ofwel door een algehele
afwijking in de planning of door incidentele vertraging door bijvoorbeeld files. Dit laatste wordt in Amsterdam
een steeds groter probleem. De grote horecazaken en ketens hebben voldoende inkoopkracht om hun
leveranciers dan op het matje te roepen. Het grootste gedeelte van de horeca, de kleinere zaken kunnen of
durven dit niet.

10.6. Analyse van het bestelgedrag van horecaondernemers
In deze laatste paragraaf wordt ingegaan op de relatie tussen de leveringen en de eigen ‘keuken-logistiek’ van
de horecaondernemers. Hun bestelgedrag bepaalt voor een groot gedeelte hoe de horecabevoorrading eruitziet –
dus wat in de voorgaande paragrafen is besproken. Dit bestelgedrag wordt weer voor een groot deel bepaald
door de producten (zoals maaltijden) die verkocht worden in combinatie met de fysieke eigenschappen van de
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horecazaak (bijv. opslagruimte). En daarnaast door de eigen logistieke en personele organisatie die bepalen hoe
slim en efficiënt (of juist niet) de bevoorrading georganiseerd is. In deze paragraaf wordt hier een analyse van
gemaakt.
Uit het onderzoek (interviews met de ondernemers en groothandelaren) komen de volgende factoren naar voeren
die van invloed zijn op het bestelgedrag van een horecaonderneming: hoe vaak en hoeveel er besteld wordt:
- De grootte van de horecazaak (aantal couverts)
- De hoeveelheid beschikbare opslagruimte (m²), voor koel, diepvries als ambient goederen.
- De dagelijkse frequentie waarmee producten gebruikt worden: hoe vaker en hoe meer er gebruikt
wordt, hoe vaker er wordt besteld.
- Het volume van de producten zowel per stuk als het aantal benodigde stuks.
- De kwaliteit van het product: hoe hoger, hoe meer er ad-hoc/per dag wordt besteld.
- Hieraan vast zit de bederfelijkheid van de producten voor vooral vlees, vis en groenten.
- De omstandigheden waarin de producten moeten worde opgeslagen (geconditioneerd ja/nee).
Deze factoren zijn onderling met elkaar verbonden (de beschikbare opslagruimte is bijvoorbeeld direct verbonden
aan het ingekochte volume) maar ook kennen ieder van deze groepen kennen hun eigen complexiteit voor wat
betreft opslag en transport, zoals in paragraaf 10.3. is besproken. Bij het onderzoeken van de efficiëntie van
horecadistributie en voor het vinden van verbeteringen zijn deze zaken cruciaal: de keuken als start van de
supplychain, bepaalt de randvoorwaarden en organisatie ervan.
Bovenstaande factoren worden daarbij in grote mate beïnvloed door de organisatie en professionaliteit van de
onderneming en de bestelgemachtigden (de Food and Beverage (F&B) -manager, kok of medewerker). Zo hebben
grotere horecaondernemingen (bijvoorbeeld hotelketens) met een inkooporganisatie waar het bewustzijn over het
belang van logistiek groot is, een heel ander bestelgedrag en bevoorradingsprofiel dan kleine cafés. Hier worden
dagelijkse bestellingen adhoc en ‘op gevoel’ door één persoon gedaan. Binnen deze verschillende horecagroepen
zijn ook weer grote verschillen waargenomen, afhankelijk van de persoonlijke visie en kwaliteiten van de
managers en koks op het gebied van duurzaamheid, keukenlogistiek en vooral ook kostenbewustzijn.
Door de toevoeging van dit laatste, is het heel moeilijk om een logistieke categorisering van
horecaondernemingen te maken: subjectieve factoren zoals logistieke skills moeten worden gecombineerd met
objectieve factoren zoals opslagruimte.
In dit onderzoek is een eerste stap hiertoe gemaakt: een categorisering op drie niveaus van logistieke
organisatie:
Level 1: “Kitchen First!”: Ad-hoc beslissen en bestellen
De focus ligt op het ‘draaiende houden’ van de keuken. Leveranciersbeheer en bezorging is hieraan
ondergeschikt. Het kennisniveau rondom de impact van de bevoorrading op het eigen proces en de omgeving is
laag. Inzicht dat door slimmere bevoorrading en planning het keukenproces kan worden verbeterd ontbreekt. De
meeste onderzochte horecaondernemingen zitten in dit profiel. Dit zijn vooral de kleine restaurants en barretjes
of grotere zaken die net gestart zijn. De kok is hier vaak ook manager en besteller en werkt ad-hoc.
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Level 2: “Slim Geregeld”: logistiek is volgend, aangepast aan de behoeften van de interne processen (de keuken)
Grotere horecazaken die beter georganiseerd zijn en lokale ketens hebben hun bevoorrading beter op orde. De
eigen logistiek (keuken, roomcleaning, bar) is op orde en er zijn heldere afspraken over bestellen en ontvangen
van goederen. De kok en medewerkers hebben veel vrijheid in het bestellen. Binnen een selectie van leveranciers
hebben zij de vrijheid om ad-hoc te bestellen en nieuwe producten of leveranciers te kiezen. Dit zijn de wat
grotere restaurants en hotels, met meerdere vestigingen die over het algemeen minimaal een jaar of 2 bestaan.
Er is geen logistieke manager of know-how maar de bevoorrading is wel relatief goed georganiseerd voor de
eigen bedrijfsvoering. Aandacht voor de impact op de omgeving ontbreekt.
Level 3: “Lean Kitchen”: Logistiek als integraal onderdeel van de logistiek – een professionele logistieke
organisatie
Een klein aantal horecaondernemingen valt in deze categorie. Dit zijn óf ervaren en kapitaalkrachtige restaurants
waarvan de eigenaar een strakke organisatie handhaaft en kennis heeft van logistiek. Of het gaat om grotere
horecaketens die (inter-)nationaal opereren en logistieke managers hebben. Een gedeelte van deze groep is
primair gefocust op kostenbesparing en efficiëntie in de interne logistiek en heeft de bevoorrading hierop
aangepast. Zonder dat de impact van bevoorrading op duurzaamheid of leefbaarheid in de doelstellingen staan,
zorgt deze efficiëntie voor positieve effecten. Door goede leveranciersafspraken en strakke sturing op het
bestellen van de eigen medewerkers worden leveringen zoveel mogelijk gebundeld om de interne logistiek te
faciliteren. Deze bundeling zorgt voor minder vervoersbewegingen en minder uitstoot.
Een andere groep horeca binnen deze categorie is zich juist heel bewust van hun uitstoot en heeft als doel hun
logistieke footprint te minimaliseren in combinatie met het gebruik van duurzame, biologische producten. Zij
kiezen bijvoorbeeld voor lokale leveranciers die met bakfietsen komen leveren. Er zit een ‘catch’ bij deze
strategie. De keuze voor biologische, lokale producten van kleine leveranciers in plaats van inkoop van
‘standaard producten’ bij groothandelaren, zorgt ervoor dat er veel meer leveranciers komen, kleine
hoeveelheden komen leveren. Hierdoor neemt de logistieke footprint toe, terwijl de producten heel duurzaam
zijn. Omdat de logistiek slechts een klein gedeelte van de totale footprint van voedsel is, kiezen zij hier echter
bewust voor. Duurzame, circulaire horeca kan daarom een grotere negatieve impact op de directe omgeving
hebben qua logistiek dan niet duurzame, horeca die gericht is op logistieke efficiëntie.
Verder is de bedrijfsvoering voornamelijk intern gericht en samenwerking met andere horeca in de buurt is niet
relevant of zelfs niet mogelijk omdat landelijke ketenafspraken het onmogelijk maken om per vestiging af te
wijken van leveranciers. Of er wordt zo groot belang gehecht aan bepaalde producten of leveranciers dat
afwijken hiervan om gezamenlijk te kunnen inkopen niet mogelijk is.
Dus hoewel deze groep qua logistiek aanzienlijk beter presteert dan niveau 1 en 2, zal de huidige werkwijze
van deze horecaondernemers waarschijnlijk niet de benodigde (structurele) oplossingen gaan bieden voor de
problemen van horecadistributie.
Deze categorisering kan nu alleen worden gekoppeld aan horecaondernemingen door middel van een individuele
analyse van de verschillende ondernemingen. In een vervolgonderzoek kan geprobeerd worden een model te
ontwikkelen waarmee het profiel van een horecaonderneming kan worden aan de hand van verschillende
karakteristieken. Hierdoor is onderzoek naar individuele horecaondenemingen niet meer nodig is. Hier was
binnen de scope van dit project geen capaciteit voor beschikbaar.
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Tenslotte is het belangrijk om hierin mee te nemen dat door eerdergenoemde digitalisering en trends in food,
het bestellen van al deze groepen structureel aan het veranderen is. De verwachting is dat in de groepen voor
alle ‘level’s meer verschillende producten (vooral lokaal), van meer verschillende kleinere leveranciers zullen
worden besteld. In combinatie met afnemende opslagruimte, zal het bestelvolumes nog verder afnemen, terwijl
de vraag naar het aantal bezorgmomenten gaat stijgen. Het is de vraag hoe de horecadistributeurs hiermee
omgaan, om de hogere last-mile bezorgkosten die dit met zich meebrengt te kunnen reduceren. In het volgende
hoofdstuk is daarom een analyse van de horecaleveranciers gemaakt.
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11. Analyse van horecadistributeurs
In het vorige hoofdstuk zagen we dat er wekelijks meer dan 55.000 leveringen aan horeca gedaan worden aan
de bijna 4.745 horecazaken in de stad (ex de ca 200 hotels zonder restaurant). Gemiddeld hebben zij 6
leveranciers, die gemiddeld 2x per week leveren. In dit hoofdstuk wordt verder ingegaan op de logistiek van
deze horecadistributeurs: wie verzendt de goederen, en op welke manier? In het vervolg wordt de totale groep
leveranciers, producenten en groothandels ‘horecadistributeurs’ genoemd.

11.1. Overzicht van de groepen horecadistributeurs
Het onderzoek naar voedselactoren laat zien dat er ca. 4.000 horecadistributeurs in de MRA zijn, waarvan 515
groothandelaren/leveranciers (>6 FTE) en ongeveer 3400 kleine ‘leveranciers’ die hun specifieke, lokale
producten verkopen. De horecadistributeur zijn te onderscheiden in:
1. Grote producenten/ leveranciers (bijv. Heineken)
2. Specialistische producenten/ leveranciers (bijv. Vishandel Jan van As)
3. Groothandels (bijv. Bidfood)
4. Transporteurs (bijv. Leen Menken)
Deze spelers in de keten staan hieronder schematisch weergegeven:

Producent of
Leverancier

Groothandel

Horeca
ondernemer

Transporteur

Figuur 29 Overzicht van partijen in de horecadistributie-keten. Stadslogistieke specialisten worden

Zoals te zien, lopen de stromen vanaf de producenten en leveranciers direct of via meerdere partners naar de
horecaondernemer. Ieder van deze groepen heeft zijn eigen doelstellingen en een eigen soort logistiek die
hieraan gerelateerd is. Dit is in onderstaande tabel te zien en per groep wordt dit verder geanalyseerd.
Dienstverlener

Primaire Doel

Primaire klant

Grote producenten/
leveranciers
Specialistische producenten/
leveranciers
Food-Groothandels

Verkoop specifiek
product
Verkoop specifiek
product
Verkoop Assortiment

Ontvangende klant

Rol Logistiek

Ondergeschikt aan verkoop, maar
wel goed georganiseerd
Ontvangende klant
Nevenactiviteit, ondergeschikt aan
verkoop
Ontvangende klant
Primaire activiteit, ondergeschikt
aan verkoop
Transporteurs/
Vervoer van goederen Verzendende klant
Primaire activiteit, gericht op
netwerkvervoerders
efficientie en kosten
Tabel 32 Overzicht van partijen die logistiek uitvoeren, hun belang en de rol van logistiek hierin

Volume
Middel/hoog

Logistieke
efficientie
Middel

Laag

Laag

Hoog

Middel

Hoog

Hoog

De scheiding tussen leverancier en groothandel is arbitrair. In de categorisering die is toegepast vallen bedrijven
die producten van één of twee productgroepen leveren onder leveranciers, en degene die meerdere
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productgroepen voeren onder de categorie groothandel. Zo is Miedema AGF een groothandel in groente en fruit,
maar in deze categorisatie valt hij binnen de groep “Specialistische producenten/leveranciers” en niet “Foodgroothandels” omdat het logistieke profiel van Miedema meer lijkt op dat van producenten/ leveranciers die een
beperkt aantal producten leveren.
Producent/ Leveranciers
Producenten en Leveranciers zijn primair gericht op het produceren en verkopen van hun producten en in
mindere mate in de logistiek. Hun logistieke organisatie is het vergeleken met de andere categorieën het minst
geproffessionaliseerd. Veel partijen besteden hun logistiek dan ook uit aan specialisten. Er zijn drie categorieën
te onderscheiden:
1. Grote nationale leveranciers zoals Heineken, die een professionele logistieke organisatie hebben. Door
het grote aantal klanten en volume dat zij vervoeren is hun logistiek relatief goed georganiseerd,
vergelijkbaar met groothandels. Veelal hebben zij hun logistiek (deels) uitbesteed en grote invloed op
de logistiek dienstverleners die voor hen leveren.
2. Middelgrote leveranciers met één productcategorie die regionaal en soms landelijk leveren maar een
kleiner volume vervoeren en minder klanten hebben. Voorbeelden hiervan zijn Vishandel Jan van As of
Miedema AGF en ook drankleveranciers zoals lokale bierbrouwerij De Prael, of Wijnhandel Bart. Deze
leveranciers zijn goed georganiseerd, soms ook qua logistiek maar door hun beperkte schaal en
volumes zijn ze niet zo efficiënt als de grote leveranciers of groothandelaren. Daarbij is hun primaire
focus op het verkopen van producten en is logistieke efficiëntie ondergeschikt. Dit zijn er zo’n 600.
3. Kleine lokale leveranciers die soms maar één of enkele producten leveren en waarvan de volumes
(heel) klein zijn. Duurzame start-ups zoals de Pindakaasfabriek en lokale boeren die hun goederen
rechtstreeks aan de consument verkopen zijn hier voorbeelden. Deze partijen hebben het over het
algemeen weinig logistieke kennis of middelen.
Het grootste aantal producent/leveranciers in de MRA valt onder categorie 2 en 3 (ca 4.000). Deze groepen zijn
idealiter het startpunt voor het verbeteren van de horecadistributie omdat er de meeste inefficiëntie in de
logistiek zit en omdat logistiek niet het primaire bedrijfsproces is. Hierdoor is er minder belang bij het
controleren van de eigen last-mile bezorging. Grotere leveranciers zoals Heineken hebben een veel grotere
logistieke efficiëntie die vergelijkbaar is of net onder het niveau van de groothandels ligt (waar zij ook mee
samenwerken), door het grote volume dat zij verkopen.
Food-groothandels
De tweede categorie is de food-groothandel. Groothandels verkopen een breed assortiment aan producten en
kopen deze in bij verschillende leveranciers of andere groothandels. De bekendste landelijke partijen zijn Bidfood,
Hanos en Sligro en in de regio Amsterdam zijn de Kweker en Vroegop-Windig het grootst. Logistiek is onderdeel
van hun primaire proces: het consolideren van goederenstromen en met hoge service (value added logistics)
leveren aan de eindklant, de horecaondernemer. Hun businessmodel is gericht op het ontzorgen van de
horecaondernemer voor wat betreft productkwaliteit en bevoorrading. Vroeger waren groothandels grote
supermarkten waar de horecaondernemer zelf producten kwam kopen, maar nu vindt een verschuiving van
fysieke markten naar online markten plaats (hier wordt later op terug gekomen). Door de grotere volumes en
dieper assortiment is de logistiek van groothandels per definitie efficiënter dan die van de leveranciers. Toch is
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deze logistieke efficiëntie ondergeschikt aan de productverkoop en daaraanvast de leverwensen van de
ontvangende klant. Serivce staat voorop en dit zorgt voor een suboptimale logistiek. Het verbeteren/
verduurzamen van deze logistiek is gericht op vergroening in combinatie met efficiëntere routeplanning door
klanteisen los te laten. Bundelen van goederen heeft hier relatief weinig zin omdat de groothandelaren zelf veel
volume hebben en met volle vrachtwagens rijden. Door de grote concurrentie bij de service van de bezorging
aanwezig is en lage marges in de markt, stuit samenwerking net als bij de logistiek dienstverleners tot op
heden op onoverkomelijke problemen en weerstand.
Food-Logistiek dienstverleners/ netwerkvervoerders
Logistiek dienstverleners hebben in principe de hoogste logistieke efficiëntie en laagste kosten. Hun core business
is logistiek en hun klanten zijn leveranciers, die proberen tegen de laagste prijs logistiek in te kopen. Door het
verzamelen van goederen van meerdere klanten (ook in de foodretail), hebben zij relatief de meest dichte
netwerken van alle categorieën. Steeds meer leveranciers besteden hun logistiek uit aan logistiek dienstverleners
omdat zij goedkoper en tegen betere service producten kunnen leveren (TLN, 2016). Er zit hier echter een grote
kanttekening aan, die later in dit hoofdstuk besproken wordt.
Het verbeteren/ verduurzamen van deze logistiek is vooral gericht op vergroening (bijv. elektrisch rijden), en
verminderen van geluidsoverlast en congestie door het aanpassen van levertijden. Het bundelen van goederen
heeft relatief weinig zin omdat de logistiek reeds efficiënt georganiseerd is. Daarbij is ook in deze markt veel
angst voor concurrentie, verticale druk vanuit de keten (de leveranciers) en de hoge kosten van het omgooien
van de logistieke systemen om samenwerking mogelijk te maken.

11.2. 74% van horecadistributeurs < 25 km afstand van afleveradres, 51% < 10 km afstand.
Uit de data komt naar voren dat de gemiddelde afstand van de distributeurs tot aan de horeca gemiddeld 24
km is. Dit is in overeenstemming met cijfers uit andere onderzoeken (zie paragraaf 8.2). 74% van alle
leveranciers is op een afstand van 25 kilometer van Amsterdam gevestigd. Het gaat hierbij om zowel de
hoofdvestiging (van vooral kleinere distributeurs) als distributiecentra van grotere landelijke netwerken.

Soort Horeca (SBI)
Cafe
Cafetaria's & Snackbars
Hotel
Kantines en contractcatering
Restaurant/ eetcafe
Totaal

Gem.
afstand
24
25
32
27
23
24,1

% lev
<6 km
37%
33%
29%
29%
42%
37%

% lev <
10 km
62%
46%
36%
65%
53%
51%

% lev <
25 km
76%
65%
58%
78%
80%
74%

Tabel 33 Gemiddelde afstand van horecadistributeur tot aan de horecazaken in Amsterdam

De helft van alle distributeurs bevindt zich binnen een straal van 10 kilometer van hun leveringsadressen. De
grote groothandelaren hebben distributiecentra aan de rand of in de stad. Op het Food Center Amsterdam (FCA)
in Amsterdam West, binnen de Ring A10, zijn 60 grote en middelgrote groothandelaren gevestigd. Deze
bedrijven die gevestigd zijn leveren primair in Amsterdam en bevoorraden naar schatting 50% van de horeca in
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de stad. Verder zijn in Amsterdam Westpoort en Amsterdam Zuidoost clusters van horecadistributeurs, die gericht
zijn op stedelijke distributie.

11.3. “80-20”-regel voor aantal wekelijkse leveringen en volume horecadistributie lijkt een conservatieve
inschatting
Analyse van de horecaleveringen geven 701 geregistreerde horecadistributeur, waarvan 369 unieke leveranciers,
die 1463 keer per week leveren, waarvan 1349 keer foodproducten. Ca. 47% van de leveranciers komt bij
meerdere van de horecaondernemingen en de top 10 van de leveranciers zijn verantwoordelijk voor 23,4% van
alle leveringen. Heineken is de grootste, gevolgd door de grote landelijk groothandels Hanos, Sligro en Bidfood.
Daartussen staat de Kweker/Vroegop Windig, die in de regio Amsterdam een van de grootste partijen is.
20% van deze distributeurs is goed voor 85% van alle leveringen. Dus de algemene Pareto-stelregel” dat 20%
van het aantal leveringen door 80% van het aantal distributeurs wordt gedaan, lijkt hier ook te gelden.

Naam leverancier
Heineken
De Kweker/ Vroegop-Windig
Hanos
Sligro
Fontijn B.V.
Bidfood
AGF Overtoom
Miedema AGF
Jan van As
Lekkerland

Soort
Drank
Groothandel
Groothandel
Groothandel
Specialist
Groothandel
AGF Groothandel
AGF Groothandel
Specialist
Groothandel

% van horeca
als klant
21%
18%
17%
14%
11%
10%
8%
7%
6%
6%

% van totaal #
leveringen/ week
2,0%
3,1%
3,9%
2,9%
3,5%
2,8%
1,5%
1,7%
1,1%
0,9%

M³ van wekelijkse
leveringen
3%?
5%?
3%?
7%?
3%?
8%?
1%
1%
1%
1%

Tabel 34 Top 10 leveranciers van de 115 horeca in Amsterdam qua aantal klanten, afgezet tegen het % leveringen dat zij wekelijks doen en het volume van deze
leveringen. Data over het volume is niet heel betrouwbaar door gebrek aan data

Het onderzoek laat zien dat er wekelijks naar schatting zo’n 700m³ goederen worden geleverd aan de 115
horecavestigingen. Echter niet van alle horeca zijn deze cijfers bekend en er zijn aannames gedaan van de
grootte van leveringen (bijv. over de grootte van ene gemiddeld ‘krat’ of ‘zending’). Ook ontbreken van 4
partijen uit de top 10 cijfers en de overige cijfers zijn niet compleet. Het volume van de tankwagens van
bierbrouwers is bijvoorbeeld hierin niet meegenomen. En ook is het de vraag representatief deze doelgroep voor
de gehele horeca populatie in Amsterdam is. De cijfers geven de volgende indicatie aan:
- 99% van het volume wordt door 65% van de leveranciers geleverd
- 86% van het volume wordt door 20% van de distributeurs geleverd.
- 15% van alle distributeurs leveren 80% van het volume
- De top 10 distributeurs leveren 58% van al het volume
- De top 5 levert 5% van het volume
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Naam leverancier
Bidfood
Bier& Co
Sligro
Hocras
De Kweker/ Vroegop-Windig
AB inbev
VHC Jongens
Heineken
Henk Smit
Hanos

Soort
Groothandel
Drank Groothandel
Groothandel
Groothandel
Groothandel
Drank Groothandel
Groothandel
Drank Groothandel
AGF Specialist
Groothandel

% van
total
geleverd
volume
10%
8%
8%
6%
5%
5%
5%
4%
4%
4%

Cumulatief % van
totaal # geleverd
volume
10%
18%
26%
32%
37%
41%
46%
50%
54%
58%

Tabel 35 Top 10 leveranciers van de 115 horeca uit de onderzoekspopulatie op basis van volume (m³). Let op: de cijfers zijn alleen betrouwbaar als indicatie. Zo
wordt bijv. het leveren van bier door de tankwagens van Heineken niet meegenomen. Van de 364 leveranciers uit het onderzoek zijn slechts bij 194 de volumes
bekend.

De stelregel dat 80% van het volume door 20% van de partijen wordt geleverd, lijkt dus zelfs conservatief te
zijn.

11.4. De helft van horecadistributie met bestelauto’s, 44% is geconditioneerd transport
Het gros van alle leveringen aan de onderzochte horeca wordt gedaan door vrachtwagens (36%) en bestelauto’s
(51%) Eigen vervoer ligt rond de 7% (dat voornamelijk uit bestelauto’s en personenwagens bestaat) en de inzet
van Lichte Elektrische Vrachtvoertuigen (LEVV) ligt rond de 5%. De voertuigregistratie is echter compleet, dus
deze cijfers geven alleen een indicatie. Er zijn verschillen per horeca categorie maar het is onbekend wat de
correlatie hiervan is.
De grotere leveranciers en groothandelaren leveren in principe met vrachtwagens omdat hun volumes en aantal
klanten groot zijn. De kleinere leveranciers leveren met bestelauto’s of LEVV’s/ Cargofietsen. Zij hebben in
principe weinig volume en zijn op korte afstand van de horeca gevestigd (<10 km). Daarom kunnen zij hun
producten in kratten, dozen of zakken met kleine voertuigen leveren, bestelauto’s en steeds vaker met LEVV’s.
Een behoorlijk aantal horecaeigenaren haalt zelf producten bij de groothandelaren en leveranciers. Hiervoor
rijden ze met eigen vervoer (personenauto of bestelauto). Er is hierin een dalende trend, omdat het steeds
makkelijker wordt om via internet te bestellen. De verwachting is verder dat er steeds minder vrachtwagens en
meer bestelauto’s en LEVV’s zullen worden ingezet in de horecadistributie. Vrachtwagens zullen niet geheel
verdwijnen omdat voor het leveren van grote volumes zij het meest efficiënt zijn. De verhouding zal wijzigen.
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Soort Horeca (SBI)
Cafe
Cafetaria's & Snackbars
Hotel
Kantines en contractcatering
Restaurant/ eetcafe
Totaal

% BB
52%
41%
57%
48%
57%
51%

% VW
40%
40%
42%
38%
32%
36%

% LEVV
2%
9%
1%
10%
3%
5%

% Eigen
vervoer
6%
10%
0%
5%
7%
7%

Geconditioneerd
37%
46%
29%
37%
46%
44%

Tabel 36 Verhouding inzet voertuigen voor horeacdistributie en geconditioneerd transport

Ook de cijfers van het aantal geconditioneerde voertuigen zijn schattingen. De registraties zijn aangevuld met
schattingen aan de hand van leveringen die in principe geconditioneerd moeten worden vervoerd (Vers,
Diepvries). Aan de hand hiervan zou ca. 44% van alle leveringen wordt met een gecondtioneerd voertuig
worden gedaan. 37% van de bestelauto’s en 60% van de vrachtwagens voor horecadistributie is geconditioneerd.
Het vermoeden is dat het percentage lager ligt omdat geconditioneerde voertuigen duur in aanschaf zijn en
vooral kleine leveranciers als alternatief koelboxen of helemaal geen koeling gebruiken (tegen de regelgeving in).
Aan de andere kant, de grotere partijen met professioneel vervoer (o.a. Bidfood, Hanos, Heineken) rijden geheel
met geconditioneerd transport.

11.5. Aantal stops en volume per route is onbekend maar de beladingsgraden lijken te dalen
Er is weinig bekend over de beladingsgraad en het aantal stops. De schattingen gedaan in paragraaf 8.3, geven
een spreiding van gemiddeld 1-8 stops per route, en de verwachting dat voornamelijk de grote partijen
(Heineken, De Kweker) met veelal volle vrachtwagens rijden omdat zij relatief veel klanten en volume hebben
met veelal volle vrachtwagens rijden. De beschikbare groothandel-data laten zien dat deze partijen ca. 6 tot 8
stops per route hebben, met een gemiddeld volume van 1,5 rolcontainer (ca. 1,3m³) en een gewicht van 450kg
per stop. De gemiddelde beladingsgraad wordt geschat op rond de 75%. In het geval diepvries wordt vervoerd
ligt dit percentage lager, rond de 60%, door de specifieke temperatuur vereisten. De data van de kleinere AGF/
Vis leveranciers laten zien dat er gemiddeld tussen de 3-5 colli (kratten) per klant geleverd worden, maar het
aantal klanten per route is onbekend. De omvang van een levering is ca. 0,4m³, waarmee kan worden berekend
dat er in een bestelauto van 6m³ zo’n 15 klanten kunnen worden beleverd.
De gemiddelde beladingsgraad van vrachtwagens en bestelauto’s in Nederland ligt rond de 30% en de
beladingsgraad van vrachtvoertuigen in stadslogistiek ligt waarschijnlijk iets hoger, in Londen ligt deze rond de
38% (KennisInstituut voor Mobiliteit, 2017), waarbij foodlogistiek gemiddeld weer een lagere beladingsgraad
heeft. Aan de hand hiervan kan geschat worden dat de kleinere distributeurs, die zoals we hebben gezien over
het algemeen met bestelauto’s rijden ca 4 stops per route hebben.
Voor de kleinste leveranciers en producenten – en dit zijn het grootste aantal horecadistribiteurs (ca. 80%) die
de stad in rijden, is dit aantal waarschijnlijk nog veel lager: zij hebben weinig klanten en volume, maar verder
zijn hier geen cijfers over bekend.
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Grafiek 21 Ontwikkeling beladingsgraden Nederlandse wegvervoer 2000-2009 (inc. bestelauto's) (KennisInstituut voor Mobiliteit, 2017)

Maar gezien de cijfers over het aantal leveringen in paragraaf 10.3, is de verwachting dat het aantal stops van
de middel en kleine distributeurs aan de lagere kant zit – rond de 1-2 gemiddeld, met een laag volume,
terwijl de grote partijen het meeste volume vervoeren met een 3 tot 4x zo hoge beladingsgraad.
Concluderend, de schatting over het aantal stops per route is als volgt:
- Grote leveranciers (ca. 20 partijen) hebben gemiddeld 6-8 stops per route
- Middelgrote distributeurs (ca 20%) hebben rond de 1-4 stops per route
- Kleine distributeurs (ca. 80%) hebben rond de 1-2 stops per route
De cijfers van de grote leveranciers zijn exclusief incidentele naleveringen aan klanten, die veelal uit 1 à 2 stops
bestaan.

11.6. Horeca 30x grotere impact op stadslogistiek dan E-commerce?
Bovenstaande cijfers laten zien dat horecadistributie in Amsterdam niet alleen een grote stroom maar ook een
inefficiente stroom is, door de lage beladingsgraden. Tot op heden heeft zij echter weinig aandacht gekregen en
in discussies over stadslogistiek wordt vaak naar e-commerce als de grote probleem-eigenaar gewezen. Door de
sterke groei in volume en grote zichtbaarheid (bestelauto’s stoppen letterlijk voor de deur van alle
consumenten), lijkt dit terecht. Maar, vergeleken met horeca distributie is de werkelijke impact echter relatief
laag, zoals hieronder zal worden getoond. De hieronder gebruikte data over horecadistributie is in dit onderzoek
verzameld. De schattingen van de e-commerce leveringen zijn een extrapolatie van de cijfers van PostNL,
waarvan geschat wordt dat zij een marktaandeel van 80% in de stad heeft.
Het uitgangspunt voor deze berekening is het aantal wekelijkse leveringen aan Horeca (55.500) en E-commerce
klanten (170.000). De data in dit onderzoek geven aan dat in de horeca het aantal stops tussen de 1 en 8 per
voertuigrit ligt, waarbij naar verwachting het gemiddelde tussen de 1,5-2 stops per rit ligt. Van de E-commerce
distributie zijn betere cijfers beschikbaar. De E-commerce markt wordt gedicteerd door een klein aantal, grote
spelers (PostNL, DHL, DPD) die tot 200 pakketten voor 140 afleveradressen per route hebben. Aan de hand
hiervan is onderstaande tabel opgesteld:
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Horeca
# leveringen
55.500
# leveringen/ route
Gemiddeld tussen de 1,5 – 2
# routes of # voertuigen
29.000 - 35.000
Groei # leveringen 2015-18
47.500  55.500
Groei # routes 2015-18
26.000 - 33.000  28.000 - 35.000
Tabel 37 Vergelijking horeca- en e-commerce logistiek in Amsterdam

E-Commerce
170.000
140
1.200
110.000  170.000
800 1.200

Er zijn nog een twee aanvullende zaken die de impact van horecadistributie nog groter maken:
- E-commerce leveringen worden vrijwel volledig met bestelauto’s uitgevoerd, terwijl 46% van de
horecadistributie met vrachtwagens wordt geleverd. Ook is 44% van de horecadistributie is
geconditioneerd vervoer. Dus zowel qua uitstoot als impact op het verkeer is horecadistributie
belastender.
- De horecadistributie vindt voornamelijk (82%) plaats in de ochtend, tussen 7.00u en 13.00u. Ecommerce gaat de hele dag door, dus er is minder sprake van een piek. Deze zijn wel langer in de
stad omdat een route gemiddeld zes uur duurt, terwijl bij horecadistributie de voertuigen na 3 uur
terugkeren.
Het aantal routes (en dus voertuigen) voor horecadistributie kan tot aan een factor 30 hoger liggen. En hoewel
de afgelopen 3 jaar het aantal e-commerce leveringen met 50% gegroeid is en horecaleveringen ‘maar’ met 5%,
is de absolute groei in aantal horecaleveringen nog steeds veel groter. En deze groei kan nog groter worden
omdat niet alleen het aantal horeca toeneemt maar ook het aantal nieuwe lokale horecaleveranciers (o.a. lokale
boeren) ‘booming’ is. Dit zorgt voor een nieuw soort regionale uitdaging: “de korte keten logistiek”.

11.6. Opkomst van “Korte Keten”-logistiek geeft extra druk op horecadistributie in de regio
Sinds een jaar of vijf is ‘lokaal, duurzaam en speciaal’ eten een groeiende trend in de horeca. Dit wordt gevoed
door argwaan of afkeer van de ‘grote food-corporates’ waarvan wordt gezegd dat zij ongezonde met te veel ‘enummer’ toegevoegd producten op de markt brengen, die door uitgebuite boeren worden geproduceerd. Dit
heeft twee belangrijke effecten op de horeca-voedselmarkt (FSIN, 2018).
Ten eerste komen er steeds meer leveranciers die specifieke producten in kleine volumes maken. Zoals
voorgaande cijfers laten zien, bestaat het grootste aantal leveranciers uit kleine bedrijven die specifieke
producten verkopen. Er zijn veel start-ups die producten zoals pindakaas of soepen produceren. Daarnaast zijn
er boeren die (een deel van) hun productie niet alleen via veilingen op de groothandelsmarkt brengen, maar
rechtstreeks aan consumenten leveren. Deze producten worden veelal lokaal gedistribueerd met eigen vervoer. Dit
is niet alleen kostbaar voor de verzender, maar genereert een nieuwe stroom van horecadistributie vanuit de
regio naar de stad (ca. 20-30 km), die inefficiënt is: een kleine hoeveelheid producten voor een kleine
hoeveelheid klanten. Deze leveranciers vragen een hogere marge voor hun producten om de kosten te dekken
en klanten zijn bereid dit als ‘goodwill’ te betalen. Hierdoor en door gebrek aan logistieke kennis is er geen
incentive om de logistiek efficiënter te laten lopen.
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Ook de grotere groothandelaren zoals Hanos en Sligro zien dit als een probleem. Zij hebben deze ‘lokale
producten’ in steeds grotere mate in hun assortiment omdat hun klanten daarom vragen. De kosten van het
collecteren van deze kleine volumes zijn relatief hoog, zodat de marges laag (negatief) zijn. Daarbij is de prijs
hoog vergeleken met reguliere producten, zodat de afname beperkt blijft. Er is hierdoor weinig volume en
daardoor geen incentive om deze producten op een slimmere manier (bijv. door samenwerking met
concurrenten) te collecteren.
Korte keten logistiek is nog een klein gedeelte van de totale voedsellogistiek, maar heeft een relatief groot
aandeel op de impact ervan. Als de groei in vraag naar lokale producten blijft toenemen (wat de verwachting
is), dan zal het over een aantal jaar belangrijk zijn om verder te onderzoeken.

11.7. Groeiende vraag naar last-mile logistiek, terwijl de kosten stijgen en de prijzen dalen
Een van de hoofdregels van de logistiek is zoveel mogelijk goederen naar zo weinig mogelijk adressen te leveren
omdat dit de logistieke efficiëntie zo hoog mogelijk maakt. Het businessmodel van logistiek dienstverleners was
tot de afgelopen jaren hierop gebaseerd, waarbij de verzendende klant de macht in de keten had. Deze had
belang bij deze efficiëntie, omdat dit zijn eigen kosten verlaagde. In de (stads-)logistiek is dit businessmodel
door de opkomst van e-commerce/ digitalisering echter onder druk komen te staan. Logistiek wordt in steeds
grotere mate een verlengstuk van marketing, gebruikt om de ontvangende partij, vaak de klant-van-de klant
van de logistiek dienstverleners tevreden te stellen.
In de horecadistributie is deze transitie in volle gang, en de effecten beginnen zichtbaar te worden. Het
verdienmodel van de horecadistributeurs verandert van het bezorgen van goederen, naar het coördineren van
vraag en aanbod van goederenstromen (via digitale platformen), waarbij de fysieke bezorging ondergeschikt
wordt gemaakt aan de ‘customer experience’ van de ontvanger. De groothandels spelen hierop in door verticale
integratie in de keten. Zij komen (letterlijk) in de keuken van de horecaondernemer om te adviseren over
producten en gerechten. Daarbij bieden zij de mogelijkheid aan haar klanten om online een breed assortiment
te bestellen, van zowel de groothandel zelf als van gelieerde producenten en leveranciers. Hierdoor is de focus
nog meer op de ontvangende klant gelegd, met twee gevolgen:
1. De horecaondernemer bepaalt nu in steeds grotere mate welke goederen wanneer geleverd worden.
Hierdoor wordt er niet langer primair georganiseerd op logistieke efficiëntie. Er wordt tot ca. 30%
meer kilometers gereden dan strikt noodzakelijk vanwege de tijdslot-vereisten van klanten (Connekt, CE
Delft, Hogeschool van Amsterdam, TNO, Topsector Logistiek, 2017). Daarnaast wordt het assortiment
uitgebreid met nieuwe, lokale producten die in kleine volumes worden geleverd.
2. Logistiek draait meer en meer om “Value Added Logistics”, het leveren van extra service voor de
ontvangende klant, zoals spoedleveringen, beveiligde leveringen, informatieverschaffing tijdens het
transport en persoonlijke service achter de deur. De horecaondernemer wordt hierdoor gestimuleerd om
vaker te bestellen.
Deze twee zaken zorgen er niet alleen voor dat de last-mile logistiek complexer en minder efficiënt wordt: meer
ritten met minder volume, geleverd op piekmomenten in de ochtend. De effecten hiervan worden verergerd door
steeds strenger wordende eisen voor stedelijke bevoorrading zoals besproken in paragraaf 8.4. Beperkte
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toegankelijkheid voor het bevoorradend verkeer van voornamelijk binnensteden als gevolg van files, krappe
infrastructuur en (vracht)verkeersbeperkende maatregelen in combinatie met beperkte laad en losmogelijkheden.
Zo liggen in de ‘the last mile’ tussen de 13-75% van de totale logistieke kosten, afhankelijk van de
bereikbaarheid van de eindklant (RLI, Nederlandse logistiek in 2040). Bovenstaande problemen worden door de
groothandels die meegedaan hebben aan het onderzoek bevestigd.
De noodzaak van verduurzaming van het vervoer zoals eerder besproken. Volgens TNO (Groothedde et al., 2003)
kosten tijdvensters en milieuzones de samenleving 425 miljoen euro door tijdverlies vanwege slechtere
bereikbaarheid van verkeer. Hierbij zijn externe kosten van schade aan het milieu, gezondheid of leefbaarheid in
steden niet meegenomen, terwijl deze anno 2019 veel belangrijker zijn geworden. Daarbij valt deze 425 milijoen
euro veel lager uit door nieuwe logistieke concepten en technologische innovatie (wat in latere hoofdstukken
wordt besproken). De verwachting is dat rond 2025 de binnensteden van de grootste Nederlandse steden zeroemissie moeten worden beleverd, zonder dat er op tijd geschikte voertuigen op de markt zullen zijn, die qua
Total Cost of Ownership kunnen concurreren met de huidige voertuigen. Ook dit wordt door de onderzoeken
naar zero-emissie stadslogistiek van Bidfood (Heijdeman, 2018) & Lekkerland (Maris, 2018) bevestigd. Zelfs voor
grote professionele partijen met veel klanten en veel volume is het momenteel niet mogelijk om hun lastmile
vervoer te verduurzamen zonder substantieel hogere kosten te maken. Daarbij komen de eerste elektrische
vrachtwagens die geschikt zouden kunnen zijn pas in 2019 of 2020 op de markt, waardoor het maar de vraag
is of voor 2025 de wagenparken vervangen kunnen zijn.

11.8. Veranderend businessmodel horecadistributie: netwerkorganisaties en online platforms
Een ander belangrijk effect van de digitalisering is het kleiner wordende belang van de fysieke
groothandelsmarkten. De rol van groothandels verandert van ‘winkeleigenaar’ naar een coördinator-functie tussen
online bestellingen en fysieke leveringen. De fysieke bezorging wordt een kleiner onderdeel van de propositie, en
verliest deels haar toegevoegde waarde. De macht in de keten verschuift verder naar de coördinatoren en de
uitvoerende partijen zijn hieraan ondergeschikt. De ontwikkelingen in andere markten laten mogelijk de
consequenties hiervan zien. Het subcontracting model van pakketbezorgers zoals PostNL en DHL, die hun ‘lastmile’ uitbesteden laten hier het bewijs van zien. De partijen die de last-mile bezorgen zijn grotendeels
afhankelijk van de coördinerende bedrijven, en hun verdiensten zijn laag.
De eerste tekenen hiervan zijn al zichtbaar in de food-logistiek. Er is aan de ‘noodklok getrokken’ omdat
ondanks de stijgende volumes en groeiende economie, er verlies gemaakt wordt door transporteurs in de foodlogistiek (Financieel Dagblad, 2018). Wegvervoerders hebben voldoende werk maar door de hogere CAO-lonen
worden marges gedrukt. De ontvangende klanten accepteren geen hoger tarief, zodat de vervoerders nu ook
onder kostprijs bezorgen. Als er niets verandert, dan zal er in ieder geval veel minder geld naar innovatie gaan
en kan er een shake-out plaats vinden. Ook vanuit de deelnemers aan het onderzoek naar horecadistributie
komen dezelfde signalen: lage marges, en stijgende last-mile kosten door de kleinere ordergrootte in combinatie
met de slechtere bereikbaarheid van de horeca in Amsterdam.
Dit kosten-probleem wordt verergerd door een groot te kort aan chauffeurs in de hele logistieke sector. Een
tekort dat naar verwachting de komende jaren sterk toe gaat nemen (Transport Online, 2018). Zowel Bidfood,
De Kweker als Sligro geven aan hiermee te kampen: er zijn geen chauffeurs beschikbaar voor hun vrachtwagens.
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Dit probleem geldt niet alleen voor deze partijen, maar voor de hele markt. Er kan niet meer aan de vraag
naar last-mile bezorging worden voldaan terwijl de kosten stijgen en de prijzen dalen.
Om er nog een schep boven op te doen, doemt er nog een laatste potentieel groot probleem op aan de
horizon: het tekort aan logistieke ruimte in de stad en regio.

11.9. Gebrek aan fysieke ruimte voor (stads)logistiek en horecadistributie in Amsterdam en de MRA
Door de toenemende urbanisatie en de groei van het aantal mensen in de stad en de regio is er meer ruimte
voor woningbouw nodig. Deze ruimte wordt gecreëerd ten koste van ruimte voor industrie, waaronder de
logistiek: bedrijventerreinen worden residentiele gebieden en doorgaande wegen worden autoluwe zones. Het
huidige gemeentelijke beleid is gericht op de groeiende bevolking en heeft dit tot nu toe ten koste laten gaan
van de industrie. In de plannen van de Gemeente Amsterdam (Gemeente Amsterdam, 2017) ontbreekt visie of
inzicht in de problematiek van de stijgende vraag naar en afnemende ruimte voor logistiek.
Cijfers over de logistieke vastgoedmarkt in Amsterdam (Colliers International, 2018) geven aan dat de afgelopen
acht jaar het aantal beschikbare m² bedrijfsruimten is gedaald van 800.000m² naar 200.000 m². Dit komt deels
omdat de leegstand is gedaald van 17% van 10%. Bijna de helft van de beschikbare bedrijfsruimte is verouderd
en de resterende 110.000m² is te weinig om aan de jaarlijkse vraag te voldoen. Ondertussen neemt de vraag
naar logistieke bedrijventerreinen toe. In Amsterdam is in 2018 144.000 m² bedrijventerrein voor logistiek
verhuurd, een groei van 166% ten opzichte van 2017 (Savills, 2018). Er is nu rondom de stad 40.000m²
bedrijventerreinen voor e-commerce in gebruik, onder andere door PostNL en Picnic. Maar de verwachting is dat
binnen 10 jaar 60.000 m² meer voor nodig is. Foodlogistiek groeit ongeveer net zo hard. In 2018 is 8% van
alle nieuw uitgegeven m² voor logistieke ruimte voedselgerelateerd en 9% e-commerce gerelateerd. Dit is voor
beide een verdubbeling in vergelijking met 5 jaar geleden (Savills, 2018). Voor beide stromen geldt dat de groei
in Amsterdam harder gaat dan in andere gebieden.
In plaats van dat er nu meer ruimte gecreëerd wordt, laten de huidige politieke plannen zien dat de huidige
beschikbare ruimte voor industrie en logistiek in de stad rond 2040 met in totaal 500 hectare zal afnemen,
terwijl er maar 150 hectare aan nieuwe bedrijventerreinen bijkomt, grotendeels buiten de stad. Er zijn slechts
drie terreinen aangewezen in de stad, waar voor ca. 60 hectare aan beschikbare ruimte is, die de beperking
hebben dat ze deels omsloten worden door residentiele zones (Gemeente Amsterdam, 2017). Zie de kaart voor
een overzicht:
1. Business Park Amsterdam Osdorp
2. Sloterdijk III
3. Amstel III
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Figuur 30 Overzicht van de bedrijventerreinen van de stad Amsterdam. Op 3 plekken is uitbereiding nog mogelijk: in Sloterdijk , Osdorp en aan de Amstel

Er is dus zeer beperkte ruimte voor stadslogistieke centra, en deze ruimte kent beperkingen door de groeiende
woningbouw eromheen. Dit probleem geldt ook voor de enkele kleine binnenstedelijke bedrijventerreinen. Al deze
terreinen zijn of worden omgeven door woningbouw. Dus naast een tekort aan bedrijventerreinen is ook de
bereikbaarheid van de terreinen in het gedrang. Dit geldt zeker voor de horecadistributie.
Momenteel is de horecadistributie geclusterd rondom drie gebieden: het Food Center Amsterdam, Amsterdam
Zuid-Oost en het havengebied (Westpoort). Al deze gebieden worden ‘bedreigd’: ingekapseld of vervangen door
oprukkende woningbouw. Zo gaat het FCA geherstructureerd worden waarbij de oppervlakte tot 1/3 wordt
teruggebracht, terwijl de gevestigde bedrijven verwachten twee keer zoveel goederen als nu te gaan verkopen en
vervoeren. Hoe zij dit gaan organiseren is nu nog niet bekend. Daarbij wordt de woningbouw rondom het
gebied van het FCA uitgebreid, dat de toegang tot het foodcenter zal beperken. Straten waar nu zware
vrachtwagens vanaf de ring naar het FCA rijden, worden veranderd in woon-straten (mogelijk autoluw).
Dit probleem speelt niet alleen in Amsterdam, maar de hele regio. De groei van Schiphol, het havengebied
inclusief de verwerkende industrie in het Zaangebied, en daarnaast de toenemende bevolking in de MRA zorgen
voor een ‘botsing’ tussen twee werelden: beiden eisen meer en meer ruimte op en tot nu toe lijkt de logistiek
het af te leggen tegen de urgentie van de woningnood. Op de figuur hieronder is dit weergegeven. Binnen de
gele cirkel (een radius van 25 km) is het grootste gedeelte van de horecadistributeurs van Amsterdam gevestigd
maar is ook veel woningbouw voor de regio gepland. De clusters van foodleveranciers en groothandels (de rode
stippen) en de geplande woningbouw liggen veelal op dezelfde plaatsen.
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Figuur 31 Overzicht van geplande woningbouw en ligging van de voedsel-groothandel en leveranciers in de MRA: door de nieuwe woningbouw komt de ruimte
voor foodlogistiek in het gedrang.

Het gebrek aan ruimte voor horecadistributie is daarbij des te zorgelrijker gezien het feit dat er in de
stadslogistieke visie van de stad én de regio vrijwel geen rekening gehouden wordt met nieuwe logistieke
concepten. Voorbeelden hiervan zijn stadshubs, micro-hubs, laad-infrastructuur voor elektrische voertuigen, vervoer
over water en de randvoorwaardelijke inrichting van de openbare ruimte voor het gebruik van kleine
vrachtvoeruigen. Voor een nieuwe stadslogistiek en horecadistributie systeem voor de regio, is fysieke ruimte
nodig die er momenteel niet is.
In combinatie met de druk die op de gezondheid en het milieu wordt gelegd (zie hoofdstuk 6), is de vraag is
dan ook of de huidige stedelijke logistiek nog wel mogelijk is. Dit geldt in hoge mate voor de horecadistributie
omdat zoals we gezien hebben zowel de volumes, de klantwensen als de impact op de omgeving hoog stuk
hoger liggen dan bij andere stadslogistieke stromen. De huidige logistieke bezorgmodellen lijken niet houdbaar
op de middel-lange termijn (10 jaar). Het is de vraag of slimmere logistieke concepten voldoende zijn om deze
logistieke puzzel op te lossen terwijl de groeiende vraag naar horecadistributie wordt opgevangen. Structurele
oplossingen zijn nodig waarbij alle stakeholders in de keten betrokken zijn. Dit is het onderwerp van het laatste
deel van dit onderzoek.

85

12. Conclusies deel III
Analyse stadslogistiek in A’dam
 Dagelijks zijn er ca 30.000 voertuigbewegingen van goederenvervoerrenvervoer voertuigen, waarvan ca.
5.500 vrachtwagens en 24.500 bestelauto’s. Na een sterke groei in 2015 is er een lichte daling in 2017
die tegen de landelijke trends ingaat.
 Goederenvervoer piekt in de ochtendspits, tussen 6.00u en 7.00u en loopt dan geleidelijk af tot ca. 50%
tegen 16.00u. Dit wijkt af van het patroon in de regio, waarbij er geen daling gedurende de dag is. De
reden hiervoor is dat ontvangende klanten vooral in de ochtend beleverd worden.
 Horeca en Bouwlogistiek in steden beiden tussen de 20% en 30% van het totaal aantal
voertuigbewegingen.
Analyse horecadistributie in Amsterdam
 In de MRA en Flevoland zijn ongeveer 17.000 voedselactoren aanwezig, waarvan de horeca met 9188
bedrijven 52% van uitmaakt. Ca 515 groothandelaren <6 FTE, en ca. 3500 kleinere
 Meer dan helft van alle horeca in de MRA bevindt zich in Amsterdam ca 5.000, 4.100 binnen de Ring A10
en 2.000 binnen de grachtengordel
 Er zijn 5 grote “horeca-hotspots”, waar binnen een straal van 500 meter, meer dan 100 horecazaken zijn
gelegen: De Wallen, Leidesplein, Rembrandtplein, De Pijp en Het Spui/ Negen Straatjes.
 Er zijn drie soorten straten te onderscheiden om de intensiteit van de horecadistributie te schatten.
o Horeca gebieden/straten: weinig goedervervoer, veel horeca
o Doorgaande wegen voor goederenvervoer: veel goederenvervoer, relatief veel horeca
o Niet-horeca gebieden/ straten: weinig verkeer, relatief weinig horeca
 Tot nu toe zijn 10 straten in Amsterdam in kaart gebracht, waarbij het aantal goederenvoertuigen per dag
tussen de 100 en 1100 ligt, en de horecadistributie tussen de 15-40% van het goederenvervoer is. Ene
Haarlemmerstraat en Jan van Galenstraat zijn doorgaande wegen voor het Food Center Amsterdam, die
 Ten eerste, logischerwijs, hebben straten met veel horeca zowel relatief veel laad/los verkeer als doorgaand
verkeerd dat horeca gerelateerd is.
 Ten tweede, ook straten waar weinig horeca is, kan een groot aantal doorrijdend horeca-distributie verkeer
hebben als de straat deel uitmaakt van een doorgaande route. Hier is juist weinig horeca gevestigd, wat de
bereikbaarheid belemmert
 Ten derde, of horecadistributie tot problemen leidt, is een heel ander verhaal. Van al het gemotoriseerd
verkeer is slechts 16% goederenvervoer (zie paragraaf 6.1), waarvan tussen de 15-40% horeca gerelateerd
is, dus tussen de 2,5% en 7% van al het gemotoriseerd verkeer. En gekeken naar de totale mobiliteit in
de stad, is goederenvervoer ca. 5% en ligt horecadistributie tussen de 0,5 en 2%.
 Ten vierde, is de mate van overlast afhankelijk van de kwaliteit van de infrastructuur (o.a. aantal
laad/losvoorzieningen en doorstroming) van het gebied.
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Verdere afnemende bereikbaarheid voor horecadistributie in de stad
 De venstertijden zorgen voor een piek in de bezorging tussen 7.00 en 12.00u. Deze piek loopt samen met
de ochtendspits tussen 8.00u – 9.00u. Dit heeft negatieve consequenties op de bereikbaarheid en
leefbaarheid van de stad. De logistieke kosten stijgen hierdoor ook.
 Het grootste gedeelte van de horeca ligt op afstand van de doorgaande wegen en is nu al moeilijk te
bereiken voor vrachtverkeer
 De verschuiving naar ruimte voor de voetganger zorgt ervoor dat slechts een gedeelte van de stad ook in
de toekomst goed bereikbaar zal blijven voor de auto (en dus goederenvervoer).
 Het streven van de gemeente is een autoluwe stad, die in de toekomst (2025-2030) alleen toegankelijk zal
zijn voor zero-emissie voertuigen. De huidige regelgeving wordt hiertoe aangescherpt met grote
consequenties voor de horecadistributie
Analyse van de horecadistributeurs in de MRA
 Er zijn ca. 4.000 horecadistributeurs in de MRA zijn, waarvan 515 groothandelaren/leveranciers (>6 FTE)
en ongeveer 3400 kleine ‘leveranciers’ die hun specifieke, lokale producten verkopen.
 Er zijn vier verschillende categorieën food-distributeurs: grote en kleine producten/ leveranciers, groothandels
en logistiek dienstverleners. De eerste groep is het grootst (ca. 4.000) en verantwoordelijk voor ca. 80%
van de vervoersbewegingen en maar 20% van het vervoerde volume. Dit is de belangrijkste groep om te
betrekken bij verduurzaming en het verhogen van de logistieke efficiëntie.
 Horecadistributie is een ‘lokale aangelegenheid’: 74% van horecadistributeurs < 25 km afstand van
afleveradres, 51% < 10 km afstand
 De helft van horecadistributie gebeurt met bestelauto’s, 44% is geconditioneerd transport. Slechts 5% wordt
met LEVV’s bezorgd terwijl de potentie hiervan groot is
 Naar schatting hebben grote leveranciers gemiddeld 6-8 stops per route, middelgrote distributeurs 4 stops
per route en kleine distributeurs tussen de 1-4 stops per route
 Het aantal voertuigen voor horecadistributie dat wekelijks de stad in rijdt ligt tussen 29.000 en 35.000 en
heeft een veel grotere impact dan de ca. 1.200 e-commerce ritten, ondanks het veel hogere aantal
leveringen in E-commerce (3-4x zo hoog).
 Korte ketenlogistiek kan in de toekomst een negatieve invloed op de regionale horecadistributie hebben, nu
is deze impact nog heel klein.
 Er is een groeiende vraag naar last-mile foodlogistiek door het veranderende bestelgedrag van
horecaondernemers terwijl de kosten ervan stijgen en de prijzen dalen. Het stijgend personeelstekort in de
sector zorgt voor meer risico’s en hogere kosten.
 Door de veranderende markt en digitalisering, ligt het businessmodel van pure horecadistributeurs onder
druk: de macht in de keten verschuift naar online coördinatoren van vraag en fysieke distributie.
 Er zijn de komende jaren geen geschikte en/of betaalbare voertuigen voor de overgang volledig zero-emissie
transport.
 Het huidige tekort aan logistieke ruimte in Amsterdam en de regio zal sterk toenemen door de groeiende
woningbouw in de regio
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DEEL IV: OPLOSSINGEN EN AANBEVELINGEN VOOR
VERBETEREN HORECADISTRIBUTIE IN AMSTERDAM EN
DE MRA
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13. Oplossingsrichtingen voor slimmere en schonere
Horeca-bevoorrading
In dit hoofdstuk worden oplossingen en richtingen gegeven voor de genoemde problemen in de horecadistributie.
Er is geen eenvoudige oplossing, en oplossingen voor het ene problemen zorgen in veel gevallen voor andere,
nieuwe problemen. Zoals in hoofdstuk 7 tot en met 11 is getoond, zijn de problemen groot en structurele
oplossingen zijn nodig, waarbij alle partijen in de keten op een andere manier met elkaar moeten gaan
samenwerken én kosten te maken om hun eigen bedrijfsvoering aan te passen. Hieronder staat het figuur dat in
hoofdstuk 10 ook al getoond is om de belangrijkste stakeholders en hun relatie met elkaar te tonen.

Producent of
Leverancier

Groothandel

Transporteur

Stadslogistieke
specialist

Horeca
ondernemer

Figuur 32 Overzicht spelers in de horecadistributie en de samenwerkingsverbanden om de horeca te bevoorraden

Zoals te zien, lopen de stromen vanaf de producenten en leveranciers direct of via meerdere partners naar de
horecaondernemer. Alle ketenpartijen spelen hierin dus een rol. De stadslogistieke specialisten spelen momenteel
een kleine rol in de keten maar deze wordt wel steeds groter. Daarbij zijn sommige groothandelaren en
transporteurs ook stadslogistieke specialisten. Zij vervoeren in specifieke steden (zoals Amsterdam) zoveel volume
dat zij hier een aparte hub en distributienetwerk hebben opgezet. Bijvoorbeeld Bidfood en de De Kweker die
naast hun distributiecentra in de MRA vanuit een extra hub op het Food Center Amsterdam horeca in de stad
beleveren.
In de volgende paragraaf wordt het spanningsveld tussen deze belangrijkste stakeholders weergegeven. Vervolgens
worden oplossingen aangedragen.

13.1. Alle stakeholders verantwoordelijk voor problematiek, horecaondernemers spelen een essentiële rol
Zoals de voorgaande analyse van de horecadistributie laat zien, zijn er veel aspecten om rekening mee te
houden. De effecten van de belangrijkste vier problemen zijn hieronder voor de belangrijkste stakeholders
gedefinieerd, voor (1) de horeca vervoerders en levernanciers, (2) de horecaondernemers en (3) de gemeente.
Bewoners worden hier niet als aparte groep meegenomen, ondanks dat ze wel impact hebben (zij kopen immers
het voedsel). Zij worden gerepresenteerd door de gemeente. En bewoners als gasten van de horeca vallen binnen
de groep “horecaondernemers” omdat ze beïnvloed worden door bijv. beperken keuze van het menu, aanpassen
openingstijden, etc.
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Leveranciers, groothandels en vervoerders hebben te maken met de problematiek rondom horecadistributie die in
hoofdstuk 5 benoemd is. Omdat de doelstellingen van de stakeholders verschillen, zijn de effecten van de
problemen op hun bedrijfsvoering anders. Zo hebben Leveranciers bijvoorbeeld als doel zoveel mogelijk goederen
te verkopen, waarbij logistiek een middel hiertoe is. Vervoerders hebben als doel om deze goederen tegen zo
laag mogelijke kosten te leveren. In onderstaande tabel is de problematiek gekoppeld aan de specifieke
problemen per stakeholdergroep die in hoofdstuk 10 en 11 zijn benoemd.
Consequenties voor
Problemen rondom Horecadistributie Vervoerders en leveranciers Consequenties voor Horecaondernemers
Afnemende leefbaarheid en economie
Verminderde aantrekkelijkheid van
in de stad door overlast
locatie en gebied voor (potentiele)
horecadistributie
geen
klanten/gasten
Afnemende bereikbaarheid van
Keuken mist producten door te late
horecavestigingen
Hogere kosten last-mile
leveringen
Te hoge CO2-uitstoot en targets
Niet voldoen aan bedrijfs“Factor 6”
doelstellingen of wetgeving
geen
Te hoge uitstoot giftige stoffen (o.a.
Niet voldoen aan bedrijfsPM10 en NO2)
doelstellingen of wetgeving
geen
Tabel 38 Overzicht van het effect van de problemen van horecadistributie voor iedere stakeholder groep in de keten

Consequenties voor
Gemeenten
Stad minder aantrekkelijk
voor bewoners, toeristen en
bedrijven
meer overlast
goederenvervoer in de stad
niet voldoen aan CO2 targets
gemeente/ Rijk
Niet voldoen aan wetgeving
Europa en het Rijk

Het eerste wat opvalt is dat niet alle problemen voor alle stakeholders opgaan. Daarbij zijn de problemen per
groep zo verschillend dat de belangen op veel fronten tegengesteld zijn. Zo is het probleem van vervoerders en
leveranciers dat de stad minder bereikbaar is geworden door regelgeving, terwijl de gemeente dat er nog meer
regels moeten komen omdat het goedervervoer teveel overlast veroorzaakt.
De volgende stap is om de belangrijkste oorzaken van deze problemen per stakeholder groep te benoemen:
Oorzaak van de problemen
Per horeca meer leveringen van
kleine hoeveelheden producten
van verschillende leveranciers
Onvoldoende efficiënt
goederenvervoer (# voertuigen en
gereden km) in de stad

Vervoerders en leveranciers
Logistieke planning suboptimaal door
klantvraag/ te weinig samenwerking
in de keten in bundelen goederen
Logistieke planning suboptimaal door
klantvraag/ te weinig samenwerking
in de keten in bundelen goederen

Horecaeondernemers
Meer horeca, meer vraag naar
specifieke producten, slechte
organisatie keukenlogistiek
Toename # horeca dat zich in
de stad bij recreatiegebieden
vestigt
te weinig besef/
verantwoordelijkheidsgevoel voor
Vraag naar leveringen piekt in de
Planning aangepast aan klantwens
ochtend
en venstertijden
impact bestelgedrag
te weinig besef/
Laden en lossen geeft te veel
Foutparkeren, te lang parkeren ook verantwoordelijkheidsgevoel voor
overlast
door te kort aan los-laad plaatsen
impact bestelgedrag
Kosten voertuigen boven
te weinig besef/
Verduurzaming logistiek geen/
duurzaamheid, samenwerking te
verantwoordelijkheidsgevoel voor
onvoldoende prioriteit
moeilijk
impact bestelgedrag
Tabel 39 Overzicht problemen van horecadistributie en de oorzaken hiervan voor iedere stakeholder groep

Gemeenten
Onvoldoende beleid/ visie op beperken
horeca in de stad
Onvoldoende beleid/ visie op beperken
horeca in de stad. Negatief neveneffect van
maatregelen om stad autoluw te maken
Instellen venstertijden, ontbreken aan
bestel-regels voor horecaondernemers
Regelgeving en handhaving niet streng
genoeg. Ontbreken voldoende laad-los
voorzieningen
Regelgeving en handhaving niet streng
genoeg

Uit bovenstaande is duidelijk dat de oorzaken van de verschillende problemen bij alle stakeholder groepen
liggen, en deze sterk met elkaar verbonden zijn. Het is niet voldoende om alleen op vervoerders en leveranciers
te richten of dat de gemeente met alleen regelgeving alle problemen kan oplossen. De horecaondernemers zijn
een essentiële spil in de logistieke keten van horecadistributie, die tot nu toe onvoldoende of helemaal niet
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onderzocht is. Hun eigen ‘keuken-logistiek’, bijvoorbeeld de openingstijden van hun vestiging, of de soort
maaltijden die zij leveren, bepalen in grote mate de bevoorrading.
Tenslotte is het belangrijk, dat er gebiedsgericht onderzoek wordt uitgevoerd. Of er een probleem is met
horecadistributie c.q. hoe groot dit is, is afhankelijk van de hoeveelheid horeca en de demografie en
infrastructuur van het gebied. Dus naast een analyse van heel Amsterdam zijn er analyses op wijkniveau nodig,
te beginnen met de vijf in hoofdstuk 9 genoemde ‘hotspots’: het Leidseplein, Rembrandplein, De Pijp, De Wallen
en het Spui/Grachtengordel.

13.2. De markt gaat geen oplossing brengen, wet- en regelgeving alleen is niet voldoende
Er zijn de afgelopen jaren veel initiatieven vanuit de markt gestart (al dan niet met subsidie) om foodstadslogistiek te verbeteren met bijvoorbeeld hubs en elektrische voertuigen. Hiervan zijn er echter maar weinig
succesvol gebleken omdat of de kosten te hoog waren of de gewenste servicegraad niet kon worden bereikt. Een
belangrijk probleem is dat er te weinig samenwerking in de keten (zowel horizontaal als verticaal) is. Dit komt
mede doordat dat de financiele en maatschappelijke ‘lusten en de lasten’ niet evenredig verdeeld worden,
waardoor samenwerking onvoldoende economisch voordeel geeft voor de stakeholders. In het de verschillende
interviews met horecadistribiteurs en horecaondernemers is duidelijk geworden dat zij de problemen misschien
wel zien maar de kosten om de bedrijfsvoering structureel te veranderen voorlopig nog te hoog vinden. Voor
horecaondernemers is de eigen keuken-logistiek het belangrijkste en de bevoorrading ondergeschikt. En
horecadistributeurs richten zich voornamelijk op individuele procesverbetering (bijvoorbeeld inzet van elektrische
voertuigen of betere logistieke planning van eigen goederenstromen), die gekoppeld is aan kostenbesparing. En
alleen bij de grote spelers wordt dit gekoppeld aantie met een duurzaamheidsprogramma gericht op CO2
verlaging. Hierdoor is het niet mogelijk om het groeiend aantal problemen het hoofd te bieden. Een belangrijke
conclusie is daarom: de markt gaat vanuit zichzelf geen oplossing bieden.
Gemeenten en overheden hebben een belangrijke taak om de leefbaarheid en economische groei met elkaar in
balans brengen. Er komt een steeds grotere nadruk op milieu, gezondheid en een prettige leefomgeving dat zich
uit in nieuwe regels zoals milieuzones, autovrije gebieden en subsidies voor schone voertuigen. Deze zijn echter
ook niet voldoende om de benodigde structurele veranderingen teweeg te brengen. Ten eerste omdat regelgeving
vaak een tweesnijdend zwaard is. Bijvoorbeeld het instellen van venstertijden heeft als voordeel dat buiten de
venstertijden minder vrachtverkeer in een gebied rijdt, maar binnen de venstertijden een grote piek ontstaat,
dat dan weer andere problemen veroorzaakt. Ten tweede is de groeiende vraag naar logistiek zo groot dat
regelgeving de groei van overlast alleen afremt maar niet oplost. Daarbij belemmeren deze maatregelen de
logistiek dienstverleners bij de distributie, wat dan weer ergernis en extra kosten geeft. Ten derde pakt
regelgeving alleen de symptomen aan (bijv. vrachtwagens van de weg halen), terwijl de oorzaak: ontvangende
klanten die door hun leveranciers gestimuleerd worden om zoveel mogelijk en zo vaak mogelijk te bestellen, niet
aangepakt wordt.
Voor structurele veranderingen, zijn integrale oplossingen nodig, waarbij iedere partij in de foodsupplychain, van
klant tot producent een rol heeft. Ondersteuning en aanjaging (carrots en sticks) komen vanuit overheden,
gemeenten én technologische innovaties. En bij deze oplossingen worden de invloeden van gehele stedelijke
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omgeving meegenomen (infrastructuur, milieu, demografie, economie). Hierdoor zullen oplossingen vaak lokaal
(tot op wijkniveau) en specifiek zijn. Dit is complex, tijdrovend en kostbaar, dus het is niet verwonderlijk dat er
tot nu weinig echt succesvolle oplossingen zijn geïmplementeerd. Overheden en gemeenten, dus niet de markt,
hebben een sleutelrol om deze veranderingen aan te jagen en vervolgens in goede banen te leiden. Uber en
AirBnB laten zien wat de schaduwkanten zijn van ongebreidelde marktwerking door nieuwe technologische
innovaties: de creatie van nieuwe monopolies die zowel de markten als de leefbaarheid verstoren.
In de volgende paragraaf zullen oplossingsrichtingen worden aangedragen, die dan per horecasector, per
productstroom en per gebied kunnen worden uitgewerkt. Deze zijn gericht op het oplossen van de vier eerder
genoemde hoofdproblemen:
1. Afnemende leefbaarheid en economie in de stad door de overlast van horecadistributie
2. Afnemende bereikbaarheid van horecavestigingen voor logistiek dienstverleners en leveranciers
3. Te hoge CO2-uitstoot ahv de “Factor 6”-doelstellingen
4. Te hoge uitstoot van giftige stoffen (o.a. PM10 en NO2)

13.3. Een nieuw paradigma rondom mobiliteit en leefbaarheid: logistiek als nieuwe Nutsfunctie
De aanpak van mobiliteit en stadslogsitiek die de afgelopen jaren door beleidsmakers en marktpartijen is
gebruikt, heeft nu toe weinig tot geen oplossingen kunnen bieden. Integendeel de problemen zijn alleen groter
geworden door de snelle demografische, technologische en economische groei. Om deze problemen om te zetten
naar kansen en mogelijkheden is een nieuwe manier van denken nodig, gebaseerd op drie pijlers:
1. Stadslogistiek is geen ‘overlast’, maar juist de bloedsomloop van een stad: Logistiek maakt onze manier
van leven in steden mogelijk. Het komt voort uit behoefte van bewoners en bedrijven. Naast Gas,
water, licht en internet, is ook logistieke bereikbaarheid onmisbaar voor een goede kwaliteit van leven
en werken.
2. “Sorry for the facts”-aanpak: eerst de problemen in kaart brengen, niet beginnen met oplossingen.
Voordat oplossingen worden geïmplementeerd moet eerst vastgesteld worden wat de exacte problemen
zijn, per sector en per straat, wijk, stad en regio. Gebaseerd op data en onderzoek en niet op
‘onderbuikgevoel’. De eerste stap is toegeven dat de meeste problemen nog onvoldoende bekend zijn.
Daarbij is logistiek complex en er is expertise en kennis nodig om tot goede oplossingen te komen.
3. Zowel intrinsieke als extrensieke kosten moeten in een integrale aanpak worden doorberekend. De
voorgestelde combinatie van nieuwe logistiek, technologie en beleid, waarbij alle stakeholders in de
logistieke keten, inclusief de overheid en gemeente betrokken wordt moet ‘financieel worden gemaakt’
door zowel de intrinsieke en extrinsieke kosten en opbrengsten eerlijk te verdelen. Als voorbeeld, een
verbod op diesel vrachtwagens in de stad alleen heeft als nadeel dat de zero-emissie voertuigen te
duur zijn waardoor de horeacdistributeurs verlies zullen leiden. Subsidie voor elektrische vrachtwagens
alleen werkt onvoldoende omdat de kostprijs desondanks veel hoger ligt dan van de dieselvarianten. En
een hogere prijs vragen aan horecaondernemers voor bezorging met een zero-emissie voertuig, werkt
niet omdat horecaondernemers voor de laagste kosten kiezen. Apart zijn het drie maatregelen die veel
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ergernis en geld kosten, zonder structurele oplossingen te bieden. Een combinatie ervan kan wel
werken. De eerste stap is dat vervoerders worden gedwongen om duurdere zero-emissie vrachtwagens
te kopen via een zero-emissie zone. Deze is betaalbaarder geworden door de subsidie. En omdat alle
distributie duurzaam moet worden uitgevoerd, stijgen de bezorgkosten voor de horecaondernemers. De
kosten van de elektrificatie liggen nu bij de vervoerders (duurdere vrachtwagen), de gemeente
(subsidie) en de ontvangend klant (hogere prijzen voor de lastmile bezorging). Er is zo een nieuwe
‘level playing field’ gecreeërd.
Met deze 3 uitgangspunten worden hieronder vijf belangrijke oplossingsrichtingen gegeven om de problemen aan
te pakken.
Geïntegreerde aanpak met leveranciers/ vervoerders/ horecaeigenaren en gemeenten
Problemen en oplossingsrichtingen
voor Stedelijke Horecadistributie

Zeroemissie
voertuigen

Vervoersmiddelen
met een lagere
impact op het
verkeer

Afnemende leefbaarheid en
economie in de stad door overlast
horecadistributie
Afnemende bereikbaarheid van
horecavestigingen
Te hoge CO2-uitstoot ahv targets
X
“Factor 6”
Te hoge uitstoot giftige stoffen
X
(o.a. PM10 en NO2)
Tabel 40 Overzicht van de vijf belangrijkste oplossingsrichtingen om

Goederenbundeling

Ruimte in en rond
de stad om overlast
van en voor
vrachtverkeer te
verminderen

Slimme sturing
van
goederenvervoer
door de stad

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

de problemen van stadslogistiek aan te pakken

Deze oplossingrichtingen zijn sterk met elkaar verbonden worden in de volgende hoofdstukken uitgewerkt. In het
volgende hoofdstuk wordt beschreven wat de verwachte ontwikkelingen zijn vanuit de markt, de
horecadistributeurs. In hoofdstuk 14 wordt specifiek de rol van de ontvangende klanten – de horecaondernemers
beschreven. Tenslotte zal in hoofdstuk 15 ingegaan worden op de potentie van het slim sturen van mobiliteit
door de stad en het creëren van ruimte voor logistiek is voor het verbeteren van de horecadistributie.
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14. Nieuwe logistieke modellen en voertuigen voor
een slimmere en schonere horecadistributie
In dit hoofdstuk wordt onderzocht hoe de horecadistributie in en rond Amsterdam verbeterd kan worden en wat
de rol van de markt en overheden zijn in deze transitie. Er wordt gekeken naar zero-emissie voertuigen,
bundeling van goederen en het inzetten van verschillende soorten voertuigen die passen bij de maat van de
stad. Deze drie onderwerpen zijn sterk met elkaar verbonden. Wederom is belangrijk te noemen dat
horecadistributie zich moeilijk leent voor consolidatie oplossingen, terwijl de opbrengst in theorie hoog zou
kunnen zijn. Onderzoek aan de hand van 14 casestudies naar kosteneffectieve consolidatie in stadslogistiek door
Transport for London (Transport for London, 2018), laat zien dat het de minst kansrijke groep voor consolidatie
oplossingen zijn – zowel voor als achterin de keten. Toch is de noodzaak hiertoe groot, dus in dit hoofdstuk
zullen we naar de mogelijkheden kijken.

Figuur 33 Overzicht van de consolidatie oplossingen voor stadslogistiek per sector. De hospitality sector, lijkt de minste potentie te hebben (Transport for London,
2018)

14.1 De inzet van zero-emissie vrachtwagens en bestelauto’s in horecadistributie: vermindering van
uitstoot
Overgaan op elektrische voertuigen is de enige manier om volledige zero-emissie horecadistributie te realiseren.
Het verminderen van voertuigbewegingen door bijvoorbeeld bundeling realiseert wel besparing, maar onvoldoende
om aan de Factor 6 CO2 doelstellingen te voldoen. Volledig elektrisch rijden reduceert de uitstoot van CO2 en
giftige stoffen tot bijna nul in het gebied waar de voertuigen rijden. Fijnstofuitstoot wordt niet geheel
geëlimineerd omdat de slijtage van autobanden nog steeds voor fijnstof zorgt. Ook wordt geluidsoverlast (stille
motor) sterk verminderd, hoewel dit het nadeel geeft dat andere weggebruikers hen niet kunnen horen
aankomen rijden. Daarom worden sommige elektrische voertuigen (vooral brommers) met extra signalering
(alarm) uitgerust.
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EV in goederenvervoer staat in de kinderschoenen – ook bij horecadistributie
Voor het halen van de klimaatdoelstellingen en lokale leefbaarheids- en milieueisen, gaat de transitie naar EV
niet snel genoeg. Op 31 juli 2018 reden er in Nederland 133.000 elektrisch aangedreven voertuigen op de weg,
waarvan er zo’n 2.750 vrachtvoertuigen (bestelauto’s en vrachtwagens) zijn (Nederland Elektrisch, 2018). En
ondanks dat dit een verviervoudiging is ten op zichte van 5 jaar geleden, is dit maar 7% van de ca. 1.800.000
vrachtvoertuigen en personenauto’s. Hiervan zijn er slechts 2.750 elektrische vrachtvoertuigen, 0,2% in
Nederland. (CBS Statline, 2018).
De reden dat dit aantal zo laag is, is de hogere prijs (2 tot 3 keer zo hoog) en de beperkingen rondom het
meenemen van gewicht, actieradius en onzekerheid rondom afschrijvingen en betrouwbaarheid van de
technologie. Ook kosten koelinstallaties op elektrische auto’s te veel stroom, waardoor de actieradius halveert.
Onderzoek door Bidfood (Heijdeman, 2018) naar de mogelijkheden van elektrisch vervoer voor horecadistributie
toont aan dat er nog geen geschikte voertuigen op de markt zijn, dat de kosten van de voertuigen te hoog
liggen en dat de externe druk (regelgeving en subsidies) niet hoog genoeg is. Hierdoor is het overgaan naar een
elektrisch wagenpark niet haalbaar. En hoewel de inzet van elektrische bestelauto’s langzaamaan interessant
wordt, voldoen full-electric elektrische vrachtwagens nog niet aan de eisen van de logistiek of zijn veel te duur.
Belangrijk hierbij te noemen is dat de meeste huidige elektrische vrachtvoertuigen niet af-fabriek geproduceerd
zijn, maar zijn omgebouwd. Dit is relatief duur (er vindt geen massaproductie plaats) en de techniek is minder
betrouwbaar. Een ander probleem met de transitie naar elektrisch rijden is dat het Nederlandse elektriciteitsnet
niet bestand is tegen grootschalige elektrificatie. Met de toename van het aantal EV-voertuigen moeten zowel op
lokaal als nationaal niveau grote pieken worden opgevangen. Hiervoor zijn naast smart-charging systemen nieuwe
kabels nodig die voldoende capaciteit gaan leveren voor nog aan te leggen (relatief dure) snel-laadpunten bij
distributiecentra en openbare laadplaatsen.
Maar, de ontwikkelingen gaan snel en de grote truckfabrikanten (Tesla, Mercedes, DAF, Volvo) zijn in 2018 of
komen in 2019 met af-fabriek EV-vrachtwagens en nieuwe modellen elektrische bestelauto’s op de markt. Dus
ook in de automative industrie is de overgang naar elektrisch echt begonnen. Daarbij laat onderzoek van EVOFenedex in 2018 naar elektrisch rijden onder vervoerders en verladers laat zien dat 44% van de respondenten
positief denkt over elektrisch rijden. En onder bepaalde voorwaarden verwachten zij binnen 5 jaar over te
stappen op elektrisch rijden. En bijna één op de vijf denkt zelfs binnen 2 jaar te kunnen overstappen
(Bestelauto.nl, 2018).
Er zijn momenteel een paar alternatieven voor EV. De transitie naar zero-emissie rijden wordt ondersteund door
de inzet van voertuigen die rijden op CNG en LNG, waarbij de CO2 uitstoot met 80% wordt verminderd en
fijnstof uitstoot met 100% (Groengas Nederland, 2016). En verder is de ontwikkeling van waterstoftechnologie in
volle gang. Vooral voor grotere vrachtwagens die lange afstanden afleggen kan dit een belangrijke gamechanger
gaan worden. Maar de verwachting is dat dit nog wel een jaar of 10 kan duren voordat de technologie
voldoende doorontwikkeld is om kostentechnisch interessant te zijn.
Wat als de markt zonder ingrijpen haar werk moet gaan doen?
De technologische innovaties zorgen ervoor dat de markt ‘vanzelf’ overgaat op elektrisch rijden omdat dit
binnen nu en 10 jaar goedkoper wordt dan rijden op fossiele brandstoffen. Maar vervolgens kan het nog 10 tot
20 jaar duren voordat alle voertuigen vervangen zijn voor elektrische varianten. Hiermee worden de
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klimaatdoelstellingen niet gehaald en blijven de gezondheidsrisico’s bestaan. De afschrijving van vrachtauto’s ligt
tussen de 6 en 10 jaar, dus in het ergste geval wordt een nieuwe vrachtwagen pas over 10 jaar vervangen, en
als er dan nog geen regels voor zero-emissie zijn, kan er voor de volgende 10 jaar wederom een dieselvariant
worden aangeschaft. Flankerend aan de marktwerking zijn daarom regelgeving (milieuzones, zero-emissie zones)
en subsidies nodig om dit proces te versnellen. Deze zijn tot nu toe te beperkt en werken daarom onvoldoende.
De huidige subsidies zijn te laag. Bijvoorbeeld 10.000,- euro subsidie op elektrische vrachtwagens van de
Gemeente Amsterdam, wegen niet op voor de 80.000,- euro hogere kostprijs van een elektrische vrachtwagen
ten opzichte van een diesel-model. Daarbij worden vervoerders die nu elektrisch rijden benadeeld door de
regelgeving. Door de accupakketten zijn EV-voertuigen een stuk zwaarder zodat zij in een andere
voertuigcategorie vallen dan de dieselvarianten. Hierdoor zijn er meer gekwalificeerde chauffeurs (BE of C
Rijbewijs i.p.v. B) nodig en die zijn duurder en minder goed beschikbaar.
Voor wat betreft EV-bestelbussen ziet het plaatje er positiever uit. Toch zijn de kosten nog te hoog voor
ondernemers om volledig over te stappen. Er wordt nu door verschillende bedrijven, zowel de grotere spelers
zoals PostNL als kleine lokale partijen kleinschalig getest. Maar de beperkte actieradius vraagt om een herziening
van de logistieke planningen, die hierdoor is veel gevallen kostbaarder worden. Grootschalige overgang komt pas
‘als het moet’, in 2025 als de binnenstad van Amsterdam zero-emissie wordt. De huidige milieuzones werken
juist averechts. Deze zijn maar in een aantal steden ingevoerd en beperkt tot het verbieden van hele oude
dieselvoertuigen. Slechts in een paar binnensteden in Nederland, zoals in Groningen, zijn plaatselijk kleine zeroemissie zones ingevoerd. Elektrische voertuigen aanschaffen voor deze kleine gebieden is duur en onhandig.
Zolang er niet dezelfde regels gelden voor alle steden waarin logistiek dienstverleners leveren (in de MRA
bijvoorbeeld voor de steden Amsterdam, Haarlem, Amstelveen, Purmerend en Zaandam), moeten zij per stad op
aan verschillende randvoorwaarden voldoen, waardoor extra planningskosten optreden.
Voor horecadistributie is de situatie nog negatiever. Ten eerste omdat, zoals eerder gezegd geen geschikte
geconditioneerde EV-voertuigen op de markt zijn. En ten tweede omdat de meeste leveranciers kleine bedrijven
zijn die geen middelen hebben om de nu veel duurdere EV-voertuigen aan te schaffen. De grotere bedrijven
wentelen hun meerkosten van de voertuigen af op innovatie-, marketing- en duurzaamheidskosten maar vanuit
de logistieke operatie alleen zijn deze voertuigen niet te financieren. Kortom de overgang naar Elektrisch rijden
in de horecadistributie gaat langzaam.
Regionale zero-emissie regelgeving voor verduurzaming in een level playing field
Om de versnelling in te zetten is beleid vanuit gemeenten nodig. De beste oplossing is zero-emissie zones in alle
steden, met gelijke regels. Ontheffingen kunnen gegeven worden als aangetoond wordt dat de kosten voor
overgaan op elektrisch rijden voor een sector of productgroep (o.a. food) economisch en technisch niet mogelijk
is, zodat de marktwerking verstoord wordt en er oneerlijke concurrentie optreedt. Hierdoor kan een level-playing
field voor alle marktpartijen behouden worden en kan EV concurreren met diesel. Afspraken hierover op MRAniveau en niet alleen op Amsterdams niveau zijn daarom heel belangrijk. Zoals aangegeven in het rapport zit
meer dan 74% van alle food-leveranciers van de horeca in Amsterdam in de regio en zoals eerder is gesteld,
vindt 40% van de uitstoot van Stadslogistiek in de regio plaats en niet in de stad zelf. Met goede regelgeving
rondom de regionale distributie kan dus meer milieuvoordeel worden behaald (uitstoot vermindering in de hele
regio i.p.v. alleen Amsterdam) en is er sprake van een level-playing field voor alle partijen. Het nadeel hiervan
is wel dat ook in gebieden waar luchtkwaliteit geen probleem is (in kleinere steden), wel strengere eisen gaan
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gelden voor de bezorging. Naast dat dit extra handhavingskosten met zich meebrengt, is het voor de kleinere,
lokale horecadistributeurs een (te) zware last. Hier moet speciale aandacht aan gegeven worden. De opties
hiervoor zijn:
1. Ondersteuning te bieden aan horecadistributeurs om zichzelf te organiseren om collectieve oplossingen
te implementeren (bijv. goederenbundeling).
2. Ontheffingen te geven onder bepaalde voorwaarden en voor een bepaalde tijd om de transitie naar
elektrisch rijden soepel te laten verlopen. Het omdenken hierbij is dat ieder voertuig dat de stad
inkomt een ontheffing nodig heeft en de eisen voor het behouden van de ontheffen langzaamaan
opgeschroefd worden.
3. De kleinere partijen failliet laten gaan als zij niet in staat zijn om in deze nieuwe markt te kunnen
overleven, zodat alleen grote, sterke partijen overblijven. Dit lijkt het minst wenselijke scenario.
Daarnaast zouden voor de leveranciers van buiten de regio extra voorwaarden gesteld moeten worden waarop zij
toestemming krijgen om te mogen leveren in de stad en of regio. Bijvoorbeeld dat zij tegen betaling een geheel
ontheffing krijgen, of dat zij verplicht via een regionale distributeur de last-mile moeten bezorgen. Hierdoor
hoeven zij niet persé te investeren in elektrisch vervoer om specifiek in Amsterdam te leveren en houden de
lokale vervoerders die wel hierin geïnvesteerd hebben hun concurrentievoordeel.
Amsterdam zal in 2019 een nieuwe aanpak en regelgeving voor stadslogistiek gaan invoeren. Deze heeft als doel
om in 2025 goederenvervoer in de binnenstad zero-emissie te maken en in 2030 in de hele stad. Dit is een
goed startpunt voor een grote zero-emissie zone in alle stedelijke gebieden van de Metropool Regio, waarbij
bovenstaande wordt meegenomen.

14.2. Inzet van voertuigen met een lagere impact op het verkeer en de omgeving: LEVV’s
In het verlengde van de vorige oplossingsrichting, ligt de inzet van alternatieve voertuigen naast vrachtwagens
en bestelauto’s. Hierbij wordt niet alleen naar de uitstoot gekeken maar naar de impact van voertuigen op de
doorstroming, het straatbeeld, parkeeroverlast en verkeersveiligheid. De afgelopen vijf jaar zijn er veel innovaties
in voertuigtechnologie voor vrachtvervoer in steden geweest. Van kleinere modellen vrachtwagens en bestelauto’s
(al dan niet elektrisch) tot aan een nieuwe voertuigcategorie “Lichte Elektrische Vrachtvoertuigen” (LEVV), die
bestaat uit vrachtfietsen en mini-vrachtwagens met een snelheid tot 45km/u (Ploos van Amstel & Balm, 2018).
En ook vervoer per fietskoerier is sterk gegroeid, met name in de thuisbezorging van maaltijden. Het voordeel
van deze voertuigen is daarnaast dat zij een stuk goedkoper zijn dan (EV) bestelauto’s en vrachtwagens en
daardoor voor kleinere horecadistributeurs een goede oplossing kunnen zijn om toch zero-emissie te gaan rijden.
In hoofdstuk 9 werd getoond dat meer dan 95% van alle leveringen aan horeca minder dan 5m³ groot zijn en
daarom in theorie geschikt zijn voor bezorging met LEVV. Dit geldt ook voor meer dan 90% van de totale
wekelijkse leveringen aan horecavestigingen. Dit wil nog niet zeggen dat dit in de praktijk mogelijk is, hiervoor
moet ook berekend worden hoeveel klanten er bezorgd moeten worden om de inzet van LEVV’s kostendekkend
te maken. De schatting is dat 15% van alle foodleveringen in steden met LEVV’s kunnen worden uitgevoerd
(Ploos van Amstel & Balm, 2018). Dit is voor een groot deel afhankelijk van de waarde en het volume van de
goederen. Zo zijn rollen WC-papier volumineus en hebben weinig waarde. Vis daarentegen is kostbaar en de
volumes zijn laag zodat de bezorging met LEVV’s eerder rendabel wordt.
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De keuze voor voertuigen die passen bij de maat van de stad
Vrachtwagens, bestelwagens, LEVV’s en fietsen hebben een verschillende footprint en voor stadslogistiek is het
belangrijkste punt om voertuigen in te zetten die “passen bij de maat van de stad”. Het idee is dat per
goederensoort, klant, afleverlocaties en aflevercondities wordt bepaald welk voertuig het beste kan worden
ingezet. Horecadistributeurs krijgen zo een ”vloot” met verschillende grote en kleinere voertuigen. Bij het
bepalen van wat de beste vloot is zijn twee factoren belangrijk:
1. De fysieke ruimte die de voertuigen in de stad innemen
2. De hoeveelheid voertuigen die door de stad rijden
Deze twee factoren moeten worden afgewogen om per logistieke stroom, per gebied en per levering te
onderzoeken wat het juiste voertuig is. Bijvoorbeeld, vrachtwagens nemen relatief veel fysieke ruimte in, maar
kunnen veel goederen tegelijkertijd meenemen, zodat er relatief weinig aantal vrachtwagens nodig zijn. Voor wat
betreft verkeersveiligheid zijn de dode hoek, en het beperkte uitzicht voor medeweggebruikers door de grootte
van het voertuig een risico. Aan de andere kant zijn cargofietsen klein en veilig voor andere weggebruikers door
de lage snelheid en het goede uitzicht. Dit wil echter niet zeggen dat de inzet van cargofietsen altijd beter en
veiliger is dan de inzet van vrachtwagens. Voor het bezorgen van een groot volume op een beperkt aantal
afleveradressen in hetzelfde gebied kunnen vrachtwagens de voorkeur hebben boven bijvoorbeeld cargofietsen.
Hoewel één cargofiets minder overlast of verkeersonveilige situaties veroorzaakt, zijn er bij grote volumes
misschien wel tien cargofietsen nodig, die voor overlast op het fietspad, de openbare weg en het trottoir (waar
ze parkeren) veroorzaken.
Daarnaast is de afweging ook afhankelijk van de karakteristieken van het levergebied. Als er sprake is van
leveringen in kleine straatjes met weinig parkeermogelijkheid, zijn de tien cargofietsen desondanks te verkiezen
boven die ene vrachtwagen.
En tenslotte is het gedrag van de chauffeur voor een groot deel bepalend. Het overtreden van verkeersregels,
foutief parkeren, te hard rijden, etc. zorgt voor onveilige situaties. Met een cargofiets is juist door hun kleinere
impact het overtreden van regels gemakkelijker en daarbij zijn de chauffeurs van cargofietsen over het algemeen
minder ervaren en opgeleid dan vrachtwagenchauffeurs. De vraag is nu, welke oplossingen zijn er om de
horecadistributeurs te laten nadenken hierover?
De markt is niet in staat om leefbaarheid in hun logistieke modellen te incorporeren
Momenteel wordt er door grote en kleine horecadistributeurs geëxperimenteerd met verschillende voertuigtypes.
De belangrijkste reden hiervan is dat de distributiekosten hiervan lager liggen dan de huidige kosten in
combinatie met de ‘angst’ voor een verbod van grote (vervuilende) voertuigen in de stad. Hierbij proberen zij
hun eigen logistieke operatie onveranderd te houden, en alleen andere voertuigen in te (laten) zetten.
Grote horecadistributeurs voornamelijk kostengedreven bij keuze van voertuigen
Bidfood heeft bijvoorbeeld hun bakwagen-vloot vervangen voor kleinere modellen om de grote volumes te
leveren. Door de groei van het aantal klanten die in dezelfde tijdsvensters beleverd willen worden, ontstond er
behoefte aan de inzet van meer voertuigen (om tegelijkertijd op verschillende plaatsen te zijn), die ook kleiner
zijn omdat de volumes worden verdeeld over meerdere voertuigen en die makkelijker door de stad kunnen
manoeuvreren. De inzet van LEVV’s in hun reguliere proces is niet mogelijk omdat de volumes te groot zijn en
er zoveel meer LEVV’s dan vrachtwagens ingezet moeten worden dat dit vele malen duurder zou zijn. Wel
98

werken zij net als Sligro samen met stadslogistiek-specialist Bubblepost om de naleveringen (zendingen met
kleinere volumes,) aan klanten met cargo-fietsen uit te laten voeren. De operationele problemen die het gebruik
van deze voertuigen geeft ondervangen zij door de bezorging uit te besteden. Hierdoor hoeven zij hun eigen
logistiek niet aan te passen, alleen te zorgen dat Bubblepost aansluit op de bestaande logistieke operatie.
Vishandelaren Jan van As en Tel Seafoodservice zijn een stap verder gegaan. Zij werken samen met
stadslogistieke specialist “E-bakkie” om het bezorgen van is met LEVV’s met een koelunit uit te voeren in plaats
van met geconditioneerde bestelwagens. Met deze LEVV’s wordt de vis sneller en goedkoper bezorgd omdat er
relatief weinig zendingen zijn, met een laag volume en een hoge waarde van het product. Omdat de bestelauto
een-op-een wordt vervangen voor een LEVV, is dit een succesvolle oplossing. Helaas is de omvang en daardoor
de impact op de horecadistributie beperkt, omdat het alleen over een niche-product gaat (hoogwaardige en
weinig volumineuze producten). Ook hier is de verandering vooral kostengedreven.
Voor partijen die buiten de stad gevestigd zijn, is de inzet van LEVV’s nog lastiger, omdat de actieradius rond
de 20-50 kilometer ligt, en door de lage snelheid het levergebied niet verder weg dan ca. 8 kilometer kan
liggen. Om toch LEVV’s in te zetten, zijn speciale stadshubs nodig maar die zijn te duur om op te zetten, of
niet beschikbaar. Samenwerking met concurrenten in de bezorging zou een oplossing kunnen zijn, maar daar is
weinig sprake van in de horecadistributie markt. Zo heeft Lekkerland onderzoek laten uitvoeren naar de
haalbaarheid van zero-emissie, slimme bezorging in Amsterdam vanuit hun distributiecentrum in Waddinxveen.
De conclusie was dat het opzetten van een stadshub voor bezorging met elektrische voertuigen en LEVV’s
momenteel te kostbaar is en de gevolgen van samenwerking met concurrenten of stadslogistieke specialisten
moet eerst verder onderzocht gaan worden (Maris, 2018).
Kleine leveranciers veroorzaken door logistieke onwetendheid veel extra voertuigbewegingen
Een andere ontwikkeling is dat hele kleine leveranciers die in de stad gevestigd zijn, zoals Zuidas Bier op de
Zuidas, zo dichtbij hun klanten gevestigd zijn en weinig volume vervoeren dat zij alleen met vrachtfietsen
leveren. De bedrijfsfilosofie is gericht op duurzaamheid en lokaliteit en zolang het aantal klanten beperkt blijft is
dit model duurzaam en houdbaar. Maar als de orders en het volume groeien, wordt de logistiek een groter en
belangrijker issue. Een of twee vrachtfietsen zijn niet voldoende meer, dus volgt dan de overstap naar
bestelauto’s. En omdat de zero-emissie variant en LEVV’s te duur zijn is de keuze voor tweedehands
dieselvoertuigen snel gemaakt. Een ander nadeel van deze kleine leveranciers is, dat het er heel veel zijn
waardoor er heel veel LEVV’s om straat rijden met weinig volume. Idealiter bundelen zij hun goederen, maar
door gebrek aan logistieke kennis en resources om dit te regelen, blijven zij individueel en inefficiënt bezorgen.
Wanneer het bedrijf groeit, is er te weinig kennis, capaciteit en geld om de logistiek efficiënt in te richten.
Dus ondanks dat er in de markt positieve ontwikkelingen te zien zijn, zijn er twee grote risico’s waardoor ook
hier de marktwerking niet tot de gewenste uitkomst gaat leiden.
Ten eerste, zijn er nog geen structurele veranderingen in de horecadistributie zichtbaar waarbij distributeurs
overgaan naar een voertuigmix waarbij de leefbaarheid in de stad wordt meegenomen. Iedere verandering is tot
nu toe kosten gedreven, en in gesprekken met groothandels wordt aangegeven dat dit het uitgangspunt zal
blijven. Alleen regelgeving (bijvoorbeeld een vrachtwagen verbod in de stad) kan hier verandering in brengen.
Ten tweede, is er het risico van ‘wildgroei’ van LEVV’s door voornamelijk kleine leveranciers en stadslogistieke
specialisten. De stad is niet ingericht op de potentieel duizenden LEVV’s in de stad. Zij zijn te traag voor de
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openbare weg, en de te snel voor op het fietspad. En het parkeren op de stoep levert gevaar en overlast voor
voetgangers op. Momenteel zijn LEVV’s ‘aaibaar’ en wordt het gezien als een goede oplossing, maar hoe lang dit
zo blijft is maar de vraag. Er moet een manier gevonden worden waarop ook deze kleinere partijen met weinig
volume, efficiënter gaan bezorgen, waarbij LEVV’s een deel van de oplossing zijn. Hiervoor is samenwerking
tussen de kleine en grote partijen nodig maar deze is tot nu toe niet van de grond gekomen is.
Beleid en regelgeving nodig die transitie naar nieuwe voertuigen ondersteunt en stuurt
Bovenstaande laat zien, dat net als het geval is met de overgang naar zero-emissie vervoer, beleid en
regelgeving de impasse van kosten-gedreven logistiek moet opheffen om de overgang naar LEVV’s te versnellen.
Daarbij is een belangrijke taak om wildgroei van (kleine) elektrische voertuigen te voorkomen. Initiële plannen
van de politiek in Amsterdam om vrachtwagens volledig uit het centrum van de stad te verbannen is een
voorbeeld van verkeerd beleid, dat een probleem oplost maar hierdoor veel meer en grotere problemen
veroorzaakt. Er is een strategische aanpak nodig die wet- en regelgeving, de inrichting van de openbare ruimte
en het stimuleren van nieuwe logistieke distributie concepten (inclusief samenwerking met derden) combineert.
Ook zijn duidelijke richtlijnen en ondersteuning bij pilots van het testen van LEVV’s zijn nodig. Hierbij is het
stimuleren van horecadistributeurs door kennisdeling en het opzetten van samenwerkingsverbanden belangrijk. De
kosten van de overlast die voertuigen veroorzaken moeten worden doorbelast zodat aanpassing van hun
logistieke operatie aan de inzet van duurzamere voertuigen rendabel wordt. En via het horecadistributie
netwerk-concept dat besproken is in de vorige paragraaf, kunnen ook partijen die buiten de stad gevestigd zijn
zowel gedwongen als gefaciliteerd in het overgaan naar de inzet van nieuwe last-mile voertuigen.
Tenslotte is een visie op LEVV’s in de stad nodig, zodat lange termijn verkeersbeleid en een strategie voor de
aanpassing van de infrastructuur kan worden gemaakt. LEVV’s kunnen in autovrije gebieden een belangrijke rol
in de distributie spelen omdat zij snel op plekken kunnen komen die off-limits voor vrachtwagens zijn, zonder te
veel overlast te veroorzaken.
Op deze manier wordt er een ‘hoger’ level playingfield gemaakt waarin zero-emissie vervoer en LEVV’s de basis
vormen.

14.3 Samenwerking voor het bundelen van goederen: een stadslogistiek horecadistributie netwerk
Een derde, in de literatuur veelgenoemde oplossing is het bundelen van goederen. Deze raakt de zero-emissie
oplossingen: minder kilometers is minder uitstoot, en met vollere beladingsgraden kunnen de extra kosten van
elektrisch rijden in theorie gecompenseerd worden.
De beladingsgraad van horecadistributie vrachtvoertuigen ligt naar schatting gemiddeld rond de 30% (tussen de
65-75% voor grote distributeurs tot aan <10% voor de kleinere) en straatobservaties in horecagebieden laten
zien dat concurrerende groothandelaren en vervoerders achter elkaar aan de straten in rijden – en zelfs ook
vrachtwagens van distributeurs.
Verschillende soorten bundeling: bij de bron of in de last-yard
Bundeling op diverse plekken in de keten plaatsvinden en dit heeft gevolgen voor wie de bundeling uitvoert en
de bezorging verzorgt:
- Bij de Distributiecentra van de leveranciers (bij de bron), waar leveranciers bundelen
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-

Vlak voor de ‘last-mile’: in distributiecentra buiten de stad, waar leveranciers of logistiek
dienstverleners bundelen
In de ‘last-mile’ aan de rand van de stad waar geleverd wordt, waar stadslogistieke specialisten vanuit
hun eigen hub leveren
Of in de ‘last-yard’, vlak bij het aflevergebied (wijk of straat), waar de ontvangende klanten zelf of
stadslogistiek specialisten bezorgen

Afhankelijk van productgroep, volume, aantal afleveradressen, toegankelijkheid van het gebied en kostenstructuur
van de logistiek kan hiervoor gekozen worden. Hier is geen stelregel voor, en zal per case moeten worden
doorberekend.
De voordelen hiervan zijn (in ieder geval in theorie) groot: minder vervoersbewegingen en uitstoot, snellere en
flexibelere distributie van klanten en lagere totale logistieke kosten in de keten. Zeker door de toenemende druk
vanuit de ontvangende klant om meer te leveren in een beperkt tijdsvenster, kunnen klanten door bundeling
makkelijker en tegen lagere kosten bereikt worden. In combinatie met het chauffeurs te kort in de markt, lijkt
bundeling heel logisch. Maar in de praktijk blijkt samenwerking onwenselijk of operationeel niet (of slecht) te
organiseren zijn, waardoor de logistiek ervan te duur wordt en bundelingsinitiatieven mislukken.
Bundeling van goederen: waarom niet?
Deze oplossing is nog moeilijker te implementeren dan het overgaan op zero-emissie vervoer, omdat de impact
op de bedrijfsvoering nog groter is: logistieke systemen en planning van de vervoerders en leveranciers moeten
op elkaar worden aangepast, terwijl deze voor de eigen bedrijfsvoering al geoptimaliseerd zijn. Ook
administratieve en financiele processen (delen van klantgegevens, facturatie) moeten worden aangepast en de
kosten hiervan zijn vaak zo hoog dat de bundeling (voldoende) zelf onvoldoende besparingen oplevert om een
overgang te rechtvaardigen. Voor horecadistributie zorgt het belang van kwaliteit en voedselveiligheid voor nog
meer extra complexiteit en kosten. Zo is voor de helft van de goederen geconditioneerd transport en opslag
nodig. Dus stadslogistieke faciliteiten en voertuigen vereisen nog hogere investeringen. Daarbij mogen niet alle
bederfelijke goederen bij elkaar vervoerd of op één temperatuur vervoerd worden, zodat bundeling in die
gevallen veel duurder of helemaal niet mogelijk is.
Een ander probleem is het gebrek aan vertrouwen in de keten. Concurrenten delen liever geen data over hun
klanten of logistieke planning uit angst dat concurrenten aan de hand hiervan hun klanten kunnen wegkapen.
Kleinere leveranciers zijn bang dat ze worden weggedrukt of opgeslokt door de grotere partijen. Daarbij zijn in
de horecadistributie voedselveiligheid en service aan de klant hoge prioriteit. En de aanname is dat alleen door
volledige controle over de last-mile te hebben (eigen chauffeurs, eigen vrachtwagens, eigen werkinstructies) deze
gegarandeerd kunnen worden. Het uitbesteden van de last-mile staat synoniem voor het vergroten van
productrisico.
Verder zijn er heel veel (vooral kleine!) groothandelaren en leveranciers met verschillende eigenschappen. De
grotere zijn relatief goed te bereiken maar omdat zij over het algemeen goed georganiseerd zijn en met volle
trucks rijden, is hier relatief weinig besparing te realiseren. Het omgekeerde geldt voor de duizenden kleine
leveranciers. Deze hebben weinig volume en hun logistieke organisatie is over het algemeen matig. Bundeling
kan hier veel voordeel opleveren. Maar deze partijen zijn moeilijk te bereiken en het is voor hen te kostbaar
om hun logistiek en systemen aan te laten passen voor bundeling.
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Tenslotte kunnen de besparingen en kosten door bundeling niet evenredig verdeeld worden over alle partijen.
Bundeling kan voor de eindklant voordeel opleveren (minder leveranciers aan de deur) en enkele leveranciers
kunnen besparen, terwijl andere leveranciers extra kosten maken. Omdat deze kosten en voordelen niet gelijk
verdeeld worden, haken de partijen die kosten maken af, zodat de bundeling voor de andere partijen ook niet
langer rendabel is. Afspraken om de kosten en opbrengsten te verdelen zijn moeilijk te maken en minder file of
vermindering van uitstoot zijn lastig in geld uit te drukken. En omdat de concurrentiedruk heel groot is en de
marges laag, is er in de markt te weinig geld en ruimte om te ‘experimenteren’ met andere logistieke
concepten. Een goed voorbeeld van dat bundeling tot op heden niet vanuit de markt ontstaat, is het Food
Center Amsterdam. Deze groothandelsmarkt midden in de stad kent meer dan 60 groothandelaren die
gespecialiseerd zijn in stedelijke distributie. Zij zitten op dezelfde locatie, met zowel dezelfde of complementaire
producten en lopen tegen dezelfde (grote!) problemen van stedelijke bevoorrading aan. Er wordt echter
momenteel nog steeds vrijwel niet samengewerkt in de last-mile vanwege bovenstaande redenen, terwijl de
noodzaak blijft toenemen.
Hieronder staan een aantal oplossingen die kunnen bijdrage tot (meer) bundeling:
Regionaal & stedelijk beleid en regelgeving die bundeling stimuleert zijn nodig
Door de toenemende druk vanuit de klant en de beperkingen in de stad, worden horecadistributeurs gedwongen
om samen te gaan werken. Dit gaat echter te langzaam, zoals bijvoorbeeld de situatie op het Food Center laat
zien. De urgentie rondom leefbaarheid en bereikbaarheid in de stad is echter zo hoog dat er andere
maatregelen nodig zijn.
Beleid en regelgeving zijn de manier om veranderingen in te zetten en te sturen. Echter zoals hiervoor gesteld,
is er een aantal voorwaarden waar deze aan moet voldoen:
1. Het creëren van een level playing field
2. Het bepalen van de juiste scope van bundeling (lokaal, stedelijk of regionaal)
3. Het opheffen van wantrouwen door middel van transparantie in de logistiek en samenwerking
Het creëren van een Level playing field
Het ingrijpen in de markt door overheden en gemeenten om bundeling af te dwingen, zorgt voor de benodigde
‘push’ in de markt, maar er zijn wel een paar problemen hiermee. Zoals eerder gezegd levert bundeling voor de
ene groep marktpartijen besparingen op, maar zorgt voor extra kosten voor andere partijen omdat opbrengsten
en kosten niet gelijk verdeeld worden in de keten. Beleid mag de marktwerking niet verstoren, maar kan wel
de spelregels in de markt voor alle partijen verscherpen. Het is van belang om een level playing field te
creëren, waarbij alle marktpartijen gelijke kansen houden. En dat partijen die extra risico nemen door te
investeren in bundeling concurrenten die dit niet doen voorblijven. Bij iedere maatregel moet daarom goed het
lange termijneffect worden bepaald.
De markt bepaalt aan de hand van beleid de bundelingscope
Gemeenten en overheden zijn niet in staan om te bepalen welke goederen het beste vanuit welk punt gebundeld
en geleverd kunnen worden. En ook marktpartijen kunnen dit individueel niet. Beleid en regelgeving zouden
daarom gericht moeten zijn op het creëren van transparantie in de logistieke stromen in combinatie met het
opzetten van samenwerkingsverbanden tussen de verschillende marktpartijen, zodat de marktpartijen dit zelf
kunnen organiseren – binnen de kaders die door de gemeente gesteld zijn. Hiervoor is een visie nodig op
bundeling op de verschillende niveaus. Hoe wordt bereikt dat logistiek dienstverleners vanuit de regio gebundeld
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naar de stad gaan? En hoe kunnen in wijken micro-hubs worden gerealiseerd die alleen rendabel zijn als de
ontvangende klanten mee betalen aan de bezorging? Hiervoor is het nodig dat de externe kosten van
milieuvervuiling en congestie, worden doorbelast in de logistieke keten. Het risico bestaat dat gemeenten zelf het
opzetten van hubs gaan stimuleren met projecten en subsidies, zonder te beseffen welk probleem hiermee kan
worden opgelost. Het woord ‘stadshub’ is een soort panacee, zonder dat duidelijk is waarvoor. Dit is in het
verleden vaak gebeurd, en van de 400 hub-concepten die de afgelopen jaren in Europa zijn getest, zijn er
slechts nog overgebleven (Ploos van Amstel W. , 2015).
Bundeling van horecadistributie via hubs aan de rand in de stad heeft potentie, maar er zijn twee belangrijke
bezwaren. Ten eerste is al gezegd dat >74% van alle leveranciers en groothandelaren binnen een straal van 25
kilometer van Amsterdam gelegen zijn. Dit is al zo dichtbij de stad dat deze partijen al als stadsdistributeurs
zouden kunnen worden gezien (en zichzelf ook noemen). Het overslaan van deze goederen vanuit hun hub naar
een hub aan de rand van de stad is logistiek gezien inefficiënt: hiermee wordt een kostbare extra schakel in de
logistieke keten ingebouwd. Daarbij is de stad zo groot qua volume en bereikbaarheid meerdere stadshubs op
verschillende locaties rondom de stad nodig zijn. Een stadshub in Amsterdam Oost is niet praktisch om klanten
in Amsterdam West te beleveren omdat dan nog altijd tussen de 10-15 kilometer door of langs de stad gereden
moet worden. Veel horecastromen zullen niet tegen lagere logistieke gebundeld kunnen worden geleverd. Wel
kunnen stadshubs zorgen voor een grotere inzet van LEVV’s in de horecadistributie en minder vrachtwagens en
bestelauto’s in de stad. Als hierdoor voor de horecadistributeurs de logistieke kosten stijgen, dan kunnen zij
gecompenseerd worden omdat er milieu en leefbaarheidswinst gegenereerd wordt. De Gemeente is de enige
sleutel om hier een systeem voor op te zetten.
Een Visie op een horeca distributienetwerk voor Food in Amsterdam
Er zijn al twee ‘natuurlijke middelpunten’ voor deze samenwerking in Amsterdam. Ten eerste het Food Center in
Amsterdam West. Dit is een van de enige, grote food-groothandelsmarkten in Europa die midden in de stad
gelegen is. Ca. 60 groothandelaren die hier gevestigd zijn, bevoorraden meer dan 50% van alle horeca in de
stad. Daarnaast zijn in Amsterdam Zuid-Oost de grote horecaleveranciers zoals de Sligro, Hanos en Makro
gevestigd, die gezamenlijk een geschat marktaandeel van rond 30% hebben in de stad. Het advies is om in
eerste instantie een samenwerkingsverband vanuit deze partijen op te starten. Dit zou kunnen leiden tot een
netwerk van bestaande (en mogelijk nieuwe) geconditioneerde distributiecentra waar horecagoederen tot aan de
rand van de stad met vrachtwagens worden geleverd die vervolgens gebundeld in kleinere, elektrische
stadsvoertuigen worden geleverd. Het foodcenter zal dan de grootste hub zijn, met daarom heen satelliet hubs
(bijv. het distributiecentrum van Sligro in Amsterdam Zuid-Oost).
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Figuur 34 Visie op een nieuwe stadslogistiek systeem voor horecadistributie in Amsterdam, waar het FCA de spil is en verschillende satelliet bestaande DC's van
groothandels ingezet worden voor de last-mile distributie

Het voordeel van het gebruik maken van de bestaande distributiecentra is dat er veel lagere initiële
investeringen nodig zijn. Dit vergroot de kans op succes aanzienlijk omdat er minder tijdsdruk is om een
concept te laten slagen. De samenwerking van de Logistieke Hub van Deudekom en PostNL (Simply Mile), lijkt
de enige succesvolle te zijn omdat de rode cijfers van de eerste jaren beperkt waren en werden opgevangen
door de overige bedrijfsvoering.
Om tot een uitwerking van deze visie te komen zijn er nog wat belangrijke stappen te zetten. Zo is het nodig
dat voertuigen en partijen beter en transparanter gaan communiceren en dat er fysiek ruimte in de stad
beschikbaar komt voor stadslogistieke hubs en LEVV’s. De markt lijkt hier langzaamaan klaar voor te worden:
door het steeds groter wordende te kort aan chauffeurs in de logistiek wordt het steeds aantrekkelijker of
noodzakelijk om transport uit te besteden, en door digitalisering wordt dit ook steeds gemakkelijker.
Om dit proces te versnellen is echter meer nodig dan alleen reguleren (door middel van milieu- en zero-emissies
zones en het fysiek beperken van toegang tot de stad) en stimuleren met subsidies en privileges. In het
volgende hoofdstuk wordt hierop doorgegaan.
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15. Creër een nieuw level playing field voor
stadslogistiek met faciliteren en coördineren
In het vorige hoofdstuk is beschreven hoe gemeenten door middel van reguleren en stimuleren een nieuwe ‘level
playing field’ voor stadslogistiek kan vormgeven waar uitstootvrije distributie met minder voertuigbewegingen
aantrekkelijker wordt dan de huidige stadslogistiek. In onderstaand schema staan de genoemde maatregelen voor
het reguleren en stimulerenr reguleren.
Reguleren
- Venstertijden
- Voertuigrestricties
- Low- en zero emissiezones
- Autoluwe- en vrijezones
- Voorkeursroutes voor zwaar vrachtverkeer
- Doorbelasten van externe kosten dmv beprijzing,
mobiliteitspunten of vignetten

Stimuleren
- Subsidies voor schone voertuigen, fietskoeriers en
vervoer over water of spoor
- Fiscaal beleid
- Dagrand- en nachtdistributie en stimuleren stille
voertuigen
- Subsidies voor stedelijke ontkoppelpunten
- Stimuleren onderzoeksprogramma’s, kennisontwikkeling
en bedrijvennetwerken Publiek-private samenwerking

Tabel 41 overzicht maatregelen voor reguleren en stimuleren van schone en slimme stadslogistiek (Ploos van Amstel W. , 2015).

Echter is de praktijk heeft laten zien dat dit onvoldoende (snel) werkt en twee stappen meer nodig zijn. Een
derde stap is namelijk nodig, het faciliteren van logistiek. Dit is het in verbinding brengen van de verschillende
stakeholders rondom (horeca)distributie om gezamenlijk tot oplossingen te komen. Hier valt ook het scheppen
van (fysieke) ruimte voor nieuwe stadslogistiek concepten onder. De vierde stap is tenslotte het coördineren van
logistiek en mobiliteit in de stad om zo efficient mogelijk gebruik maken van de beperkte ruimte (zowel fysiek
als qua tijd). Om alle vier stappen mogelijk te maken is het verzamelen, verwerken en distribueren van (big)
datastromen van mobiliteit en logistiek. Hiermee kan op basis van feiten oplossingen worden bedacht, uitgevoerd
en bijgestuurd.
15.1. Faciliteren: het opheffen van wantrouwen en onbekendheid die samenwerking tegengaan
Om samenwerking voor bijvoorbeeld het bundelen van goederen succesvol te maken moet ten eerste alle
logistieke data van bevoorrading bekend zijn, zodat aan de hand hiervan nieuwe planningen en bezorgmodellen
kunnen worden opgesteld. Om dit voor elkaar te krijgen en marktpartijen met elkaar te laten samenwerken, zijn
samenwerkingsverbanden nodig tussen zowel de transporteurs, de leveranciers en groothandelaren. Dit gebeurt op
dit moment niet of onvoldoende, juist door dit wantrouwen in de markt.
En naast dat dit netwerk de horecadistributeurs verbindt, is het een gezamenlijke ‘stem’ naar andere
stakeholders toe zodat samenwerking verbeterd kan worden en hun belangen goed worden behartigd.
Dit netwerk kan ook de collectie van lokale food-goederen (korte ketens) coördineren, zodat de overlast en
kosten hiervan dalen. Er kunnen horeca distributie-platforms worden opgezet, vergelijkbaar met Amazon en
Bol.com, waarbij partijen gemakkelijk op aan kunnen sluiten voor niet alleen logistiek maar ook marketing en
inkoop.
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Een belangrijke factor voor succes is dat een groot aantal (bij voorkeur alle) marktpartijen in de regio (MRA)
deelnemen, zodat meer dan zeg 80% van alle horecadistributeurs in Amsterdam vertegenwoordigd zijn. Partijen
van buiten de regio worden gestimuleerd om deel te nemen, en er worden voorwaarden aan deze partijen
gesteld om in de regio te mogen leveren. Dit is niet moeilijk te bewerkstelligen, dus dit is een visie voor de
langere termijn. Op korte termijn kunnen wel de eerste stappen gezet worden, door de belangrijkste partijen
met elkaar te verbinden en op kleinere schaal samenwerkingsverbanden te organiseren.

15.2. Faciliteren: aanpak gebrek aan logistieke ruimte in de stad en regio
Er is nu al een structureel tekort aan ruimte voor de opslag en distributie van goederen, en dit tekort zal in
de toekomst sterk toenemen. Dit geldt voor alle stadslogistieke stromen, en voor e-commerce en
horecadistributie het meeste. Maar er zijn vier belangrijke problemen:
1. Er is relatief weinig ruimte beschikbaar in de MRA
2. Door hogere eisen rondom milieu en leefbaarheid is de hoeveelheid geschikte ruimte voor logistieke
dienstverlening nog kleiner
3. De focus voor ruimtegebruik ligt momenteel op woningbouw door de hoge urgentie en de hogere
financiele opbrengst
4. Wetgeving bemoeilijkt het combineren van logistieke dienstverlening met andere functies zoals wonen.
Er zijn oplossingen voor deze problemen beschikbaar, zoals bijvoorbeeld het bouwen van logistieke hubs onder
woon- en winkelcomplexen. Of de bouw van logistieke distributiecentra met meerdere verdiepingen. In de grote
steden in Europa, Parijs, Londen, Berlijn spelen deze problemen ook, en wordt er geëxperimenteerd met nieuwe
concepten. En in Aziatische metropolen zijn de hierboven genoemde oplossingen al geïmplementeerd.
Amsterdam – de regio – loopt achter en het wordt tijd voor een inhaalslag. De eerste stap hiertoe is het
creëren van bewustzijn om dit probleem op politiek niveau. Deze problemen kunnen alleen worden opgelost door
middel van regionaal beleid, waarbij ruimte voor logistiek gecreëerd wordt, zowel fysiek als qua wet- en
regelgeving. De eerste stap hiertoe is een onderzoek van het probleem, zodat aan de hand van feiten
beleidsmatige en fysieke oplossingen kunnen worden bedacht. Hiermee kan politiek draagvlak binnen de
verschillende gemeenten in de MRA worden gecreëerd om een integrale visie op te stellen, die gericht is op de
toekomst. Vervolgens moeten de stakeholders vanuit vastgoed ontwikkeling, grond, logistiek, de regio,
retailontwikkeling, etc worden samengebracht om oplossingen te bedenken.

15.3. Connected Logistics & Mobility: ITS voor slimme sturing van goederenvervoer door de stad
Door de snelle technologische innovaties rondom Internet of Things, Big Data en Artificial Intelligence, worden
apparten niet alleen veel slimmer, maar ook met elkaar verbonden. Zo kunnen voertuigen met elkaar
communiceren als ook met de infrastructuur (wegdek, stoplichten, verkeersborden). Dit heeft grote implicaties
voor de stadslogistiek omdat er real-time overzicht is van de verkeerssituatie in de stad: wat rijdt waar rond en
met welke goederen. Hiermee kunnen hiermee drukke gebieden (of waar een ongeval is geweest) digitaal
worden ‘afgezet’. Logistiek dienstverleners kunnen aan de hand van deze informatie efficienter plannen om tijd
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en kosten te besparen. In Amsterdam loopt een aantal projecten hierover die ook voor de horecadistributie van
belang zijn, die vallen onder het landelijk project ‘Talking Traffic’ (https://www.talking-traffic.com/nl/).
1. Logistics Control Towers (Project ITSLOG)
Ahold, PostNL en Green Port Aalsmeer hebben pilots lopen waarbij vrachtwagens realtime worden gevolgd om
tot op de minuut nauwkeurig tijdstip van aankomst en vertrek van de verschillende vervoerders die voor deze
bedrijven rijden te monitoren (Simancan, 2018). De planningsinformatie wordt aangevuld met real-time data over
verkeersomstandigheden, waardoor routes dynamisch kunnen worden aangepast. Ahold en Simancan werken
samen in het ITSLOG project, waarin niet alleen routeplanning maar ook het laden en lossen wordt meegenomen
(El Makhloufi, 2019). Dit geeft in potentie besparingen in de supplychains, door snellere routes en het beter
kunnen anticiperen op verstoringen. Daarbij vermindert het de impact van logistiek op het wegverkeer omdat
drukke wegen kunnen worden vermeden. Het bijzondere is dat Symacan als derde partij, een onafhankelijk
platform heeft dat de planning van de logistiek dienstverleners coördineert. Zij zijn een control tower die de
routedata van logistiek dienstverleners combineert met verkeersdata van TomTom en Google, en ook van
Gemeentes zoals Amsterdam. De pilot liep daarnaast tegen belangrijke uitdagingen aan. Zo is meer (complete)
data over de verkeerssituatie nodig. En het succes valt of staat bij het gedrag van de chauffeurs, of zij zich wel
of niet houden aan het advies van de boordcomputers. Tenslotte, is besparing voor de omgeving alleen
mogelijk als meerdere (alle) logistiek dienstverleners in de stad betrokken zijn bij het systeem.
2. Dynamisch toewijzen van parkeerplaatsen in de stad aan vrachtvervoer (Project SAILOR, 2017)
Een ander voorbeeld is het dynamisch toewijzen van laad- en losplekken. Op dit moment vindt ca. 74% van het
laden en lossen op straat of op de stoep maar niet op los/laadplekken plaats (El Makhloufi, 2019). Dit geeft
veel overlast voor andere weggebruikers, maar ook de distributeurs zelf hebben hier last van. Laad en
losplekken zijn niet altijd beschikbaar, waardoor ver van het afleveradres geparkeerd moeten worden. Of er
moet een aantal ‘rondjes gereden’ worden voordat er een plek vrijkomt. In het SAILOR-project is een prototype
ontwikkeld voor het dynamisch toewijzen van los- en laadplaatsen aan vrachtvervoer dat de stad in rijdt,
waarbij Elektrische Voertuigen voorrang krijgen. Het systeem is getest in Amsterdam en Rotterdam, waar bij een
los- laadplaats een digitaal verkeersbord is geplaatst die informatie over de beschikbaarheid aan een controlroom doorgeeft en controleert of de plek alleen gebruikt wordt door het voertuig dat toestemming van deze
control-room heeft gekregen. Hoewel het concept kansrijk is, was de pilot te beperkt om uitspraak te doen over
de daadwerkelijke besparingen qua tijd, geld en CO2-uitstoot.
3. Dynamisch verkeersmanagement: Het voorrang geven aan bepaalde voertuigen in de stad.
Het reguleren van verkeersstromen door middel van niet alleen verbieden maar ook juist voorrang geven aan
vrachtverkeer – in bepaalde periode en onder bepaalde voorwaarden is een volgende stap. Voertuigen
communiceren met elkaar en met de omgeving (bijvoorbeeld verkeersborden, stoplichten of matrixborden) via
wifi om files te vermijden, speciaal voorrang te verlenen en alternatieve routes te bepalen. Project Tovergroen,
waarmee bouwverkeer op de Wibautstraat voorrang wordt gegeven bij stoplichten, is hier een voorbeeld van.
Vrachtwagens worden geregistreerd en gevolgd door de stad, zodat zij bij stoplichten in bepaalde straten
voorrang krijgen op het andere verkeer. Dit zou kunnen worden uitgebreid, dat deze voorrang ook voor andere
goederenstromen geldt, en op bepaalde momenten van de dag of dagen per week.
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15.3. Coordineren: Gemeente als marktmeester van een Intelligent Access Systeem
De initiatieven in de vorige paragraaf zijn de voorbode van een veel grotere verandering op het gebied van
verkeerscoördinatie “Intelligent Acces” (Intelligent Access Program (IAP), 2018).
De Topsector logistiek heeft als doel voor 2030 het uitwerken en voorspellen interventies d.m.v. regels en ITtechnologie (Internet of Things, Big Data en Blockchain), zodat bedrijven en gemeenten weten wat wel en niet
werkt om de doorstroming te verbeteren (Connekt, 2018). Het doel hiervan is een systeemverandering waarbij
één partij de regie over het verkeer overneemt en een ‘control tower’-functie heeft. Dit kan bijvoorbeeld de
gemeente zijn of een partij die namens de MRA deze taak vervult. Met behulp van informatie over
weersomstandigheden, verkeersintensiteit, soorten weggebruikers, etc. kan zij het meest efficiënt de
verkeersstromen (be-)geleiden.
Het uitgangspunt is dat ieder voertuig een ontheffing nodig heeft om de stad in te kunnen komen. Per definitie
mag een voertuig de stad niet in tenzij aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Deze ontheffingen zijn dynamisch:
in ieder stadsdeel worden andere eisen gesteld aan de toegang tot het gebied, afhankelijk van het dagdeel,
soort voertuig en soort goederen. Voertuigen worden geregistreerd bij binnenkomst in de stad en vervolgens
vindt er direct communicatie met deze voertuigen plaats: er wordt bepaald aan de hand van het tijdstip en
drukte in de stad hoeveel het kost om in de stad te mogen rijden, waar zij mogen rijden, waar ze kunnen
parkeren en voor hoe lang. Ook kan de route van de voertuigen wordt bepaald door dit coördinerend systeem.
In combinatie met de ontwikkeling van autonome voertuigen, zou dit op termijn er zelfs toe kunnen leiden dat
de gehele mobiliteit met elkaar verbonden is en zonder menselijk ingrijpen wordt gereguleerd.
Om Intelligence Access mogelijk te maken, moeten de verschillende maatregelen en concepten rondom
stadslogistiek die in dit rapport zijn besproken met elkaar worden verbonden:
 Regulering, milieuzones en venstertijden, het ‘opknippen’ van doorgaande wegen in de stad en het
instellen van autoluwe/vrije zones, zorgen voor minder overlast van maar ook voor minder ruimte
voor stadslogistiek met hogere logistieke kosten tot gevolg.
 Dit kan gecompenseerd worden door slimme sturing (Intelligent Access), waarbij vrachtverkeer veel
efficienter en slimmer kan leveren.
 Hiervoor zijn nieuwe logistieke modellen nodig waarin schone voertuigen (zero-emissie) flexibel kunnen
worden ingezet vanaf stads- en microhubs om meer goederen met minder kilomters te vervoeren.
 Om dit mogelijk te maken zijn samenwerkingsverbanden tussen zowel de ontvangende klanten als de
verschillende (horeca-)stadsdistributeurs nodig.
 En deze komen alleen in beweging als ze door regulering gedwongen worden om samen te werken en
daarbij ook worden gefaciliteerd in het creëren van onderling vertrouwen voor het veilig delen van
data en logistieke middelen.
De manier om deze verbinding voor elkaar te krijgen is het ‘control tower’-concept: een overkoepeld orgaan dat
het overzicht en de regie heeft over al deze onderwerpen voor de gehele mobiliteit in de stad én regio. Aan de
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basis hiervan liggen (real-time) data en kennis over de regionale mobiliteit, waarop gefundereerde beslissingen
en practische uitvoering van het beleid kan worden gerealiseerd. De vraag is wie deze control tower gaat
organiseren. Een belangrijk uitgangspunt is dat deze partij door alle marktpartijen als betrouwbaar en neutraal
wordt gezien en die daarbij de macht heeft om partijen te dwingen zich aan regels te houden. De gemeente en
overheid hebben hier daarom sowieso een belangrijke rol in.

Figuur 35 Overzicht van de rol van een third-party coördinerend orgaan van logistieke netwerken in de stad en regio. Deze kan en zal vanuit de gemeente/ MRA
worden aangestuurd. Momenteel lopen er al projecten en initiatieven op al de verschillende vlakken.

Een systeem zoals dit kan niet in één keer worden geïntroduceerd maar via een geleidelijk proces. Dit proces is
in Amsterdam al een aantal jaar gaande. Op verschillende vlakken en worden projecten opgezet en regelgeving
ingevoerd die hiernaar toe leiden. Het is dus niet de vraag óf dit gaat gebeuren, maar wanneer, wie het gaat
uitvoeren en hoe het er precies uitkomt te zien. Een van de belangrijkste game changers van dit coördinerende
orgaan is dat de non-financiele kosten en opbrengsten gelijkmatig over alle stakeholders verdeeld worden. Dus
bijvoorbeeld dat de maatschappelijke kosten van CO2 door zowel de logistiek dienstverleners (die de uitstoot
veroorzaken) als de (horeca-)ondernemers worden gedeeld. En dit geldt ook voor eventuele besparingen, die
door middel van bijvoorbeeld subsidies of privileges kunnen worden uitgekeerd. Hiermee kunnen de potentieel
hogere kosten die het verduurzamen van de (horeca-)stadsdistributie met zich meebrengen worden
gecompenseerd. Het advies is om hier verder op door te gaan en de mogelijkheden voor Intelligent Acces voor
de hele regio te gaan onderzoeken. Het sturen van verkeer in de stad heeft direct impact op de regio want het
verlegt verkeersdruk qua tijd en wegen. Daarom moeten maatregelen voor de stad aansluiten op de maatregelen
van de regio. In hoofdstuk vier is laten zien dat beiden een verschillend verkeerspatroon hebben, dus dit biedt
kansen om verkeer beter te spreiden.

15.4. Weten wat er speelt: belang van continue metingen van het (vracht-)verkeer in de stad & regio
Intelligent Access is alleen mogelijk als verkeersdata beschikbaar is. Door continue metingen van alle
verkeersstromen in de stad en dan per gebied in kaart te brengen wat de impact van het verkeer – en
vrachtverkeer zal zijn. In Amsterdam en de regio zijn al veel verkeers-meetsystemen en via commerciële partijen
zoals Google, TomTom, Uber en ViaMichelin is een realtime overzicht van het verkeer in de stad zichtbaar. De
uitdaging is om deze partijen met elkaar te laten samenwerken en systemen op elkaar aan te sluiten.
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De tweede uitdaging is dat exacte informatie van goederenvervoer ontbreekt en logistiek dienstverleners uit
principe niet bereid zijn om deze data te delen. Maar om te bepalen of goederenvervoer efficiënt wordt
uitgevoerd en welke stromen aangepakt kunnen worden verbeterd is het nodig om te weten wat voor goederen
(en hoeveel) in de stad worden geleverd en hoeveel zendingen en stops de voertuigen hebben? Daarbij is het
ook van belang om te weten waar de voertuigen vandaan komen en wat hun impact op de regionale
(snel)wegen is. Een derde belangrijke uitdaging is om gecollecteerde data goed te beschermen en alleen onder
stricte voorwaarde beschikbaar te stellen. Data security management is de belangrijkste voorwaarde voor het
succes van deze initiatieven.

15.5. Call to Action: Kom met een visie op controltowers voor de mobiliteit en logistiek in de MRA
Om stadslogistiek in Amsterdam en de regio te verbeteren is een structurele verandering nodig, waarin
reguleren, stimuleren, faciliteren en coordineren elkaar ondersteunen. Hiervoor is als eerste stap een visie op dit
concept nodig die door alle stakeholders uit de politiek en markt wordt gedragen. Vervolgens kunnen de
bestaande maatregelen rondom het reguleren en stimuleren van een nieuwe stadslogistiek worden aangevuld,
zoals in de volgende tabel is te zien.
Reguleren

Stimuleren

- Venstertijden
- Voertuigrestricties
- Low- en zero emissiezones
- Autoluwe- en vrijezones
- Voorkeursroutes voor zwaar
vrachtverkeer
- Doorbelasten van externe kosten
dmv beprijzing, invoeren
mobiliteitspunten en vignetten

- Subsidies voor schone voertuigen,
fietskoeriers en vervoer over water
of spoor
- Fiscaal beleid
- Dagrand- en nachtdistributie en
stimuleren stille voertuigen
- Subsidies voor stedelijke
ontkoppelpunten
- Stimuleren onderzoeksprogramma’s,
kennisontwikkeling en
bedrijvennetwerken Publiek-private
samenwerking

Faciliteren

- Meer Laad- en losvoorzieningen
- Herinrichten van (nieuwe) gebieden
voor LEVV en cargofietsen
- Toegang voor vervoer over water en
spoor
- Laadinfrastructuur voor elektrische
voertuigen
- Open data en local traffic control data
- Toegang voor vervoer over water en
spoor
- Laadinfrastructuur voor EV
- Faciliteren stedelijke ontkoppelpunten,
stads- en microhubs
- Laad- en losvoorzieningen aan het
water of het spoor
Tabel 42 Overzicht van maatregelen voor het reguleren, stimuleren én faciliteren en coördineren van stadslogistiek.

Coördineren
- Verzamelen en realtime delen big
data verkeersistuaties en
goederenstromen
- Uitrollen IoT systemen in de stad
- Opzetten controltower om
verkeersstromen te monitoren en te
sturen
- Verbinden maatregelen voor
reguleren, stimlueren en facliteren in
een nieuw stadslogistiek regelstysteem
in de stad en regio.

Dit kan vervolgens practisch worden uitgevoerd met het control tower-concept dat in de vorige paragraaf is
besproken: één coordinerend orgaan verbindt en stimuleert de lopende maatregelen, projecten en initiatieven
rondom regulering, stimulering, facilitering en het coördineren van logistiek en mobiliteit in de MRA. Daarbij
verzamelt en deelt zij data om real-time inzicht te geven in het verkeer.
Dit gezamenlijk kan dan leiden tot een nieuw stadslogistiek systeem, waarbinnen de horecadistributie in
Amsterdam slimmer, duurzamer en goedkoper kan worden uitgevoerd.
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16. Ontvangende klanten noodzakelijk voor het
organiseren van slimmere bevoorrading
In dit laatste hoofdstuk wordt de rol van de horecaondernemers als ‘startpunt van de distributieketen’
besproken. Zij hebben een groot effect op de omvang van de horecabevoorrading. Als horecaondernemers minder
vaak bestellen, reduceert dit het aantal vervoersbewegingen. En als zij een schonere en efficiëntere bezorging
afdwingen dan zullen de distributeurs vanzelf meebewegen. Aan de andere kant, als zij hier (zoals nu het geval
is) geen noodzaak toe zien en hun bestelgedrag tot meer leveringen leidt, zal de logistiek van de
horecadistributeurs juist minder efficient en minder duurzaam worden. Horecadistributeurs zijn voornamelijk voor
kosten én klantreacties gevoelig. Onder druk van klanten en de maatschappelijke opinie kunnen zij ertoe
bewogen worden om extra kosten te maken om transport te verduurzamen. In de thuisbezorging (aan
consumenten) worden alstappen gezet. Zo zetten Bol.com en Coolblue samen met hun partners PostNL en
stadslogistiek dienstverlener ‘Red je pakketje’ stappen om zero-emissie bezorging mogelijk te maken (Emerce,
2018). HelloFresh heeft de ambitie om in 2020 haar CO2-uitstoot te halveren (Okker, 2018) en online
supermarktbedrijf PicNic heeft een volledig zero-emission-vloot (Ploos van Amstel & Balm, 2018).
In de B2B markt is deze verandering nog niet gaande omdat hier klanten bedrijven zijn. In principe staat voor
hen een betrouwbare bevoorrading voorop en verduurzaming kan alleen als dit geen risico of extra kosten voor
de bedrijfsvoering geeft. Dit geldt ook voor horecaondernemers:
- Door toenemende digitalisering van de food, wordt het gemak om adhoc te bestellen steeds groter,
zodat er juist meer kleine leveringen worden besteld op het moment dat deze nodig zijn
- Daarbij is de logistiek van bevoorrading complex, zoals in voorgaande hoofdstukken is besproken.
- Duurzaamheid in de horeca richt zich voornamelijk op het gebruik van lokale, biologische producten,
het verminderen van afval en energieverbruik (circulair). “Logistieke duurzaamheid” is hier
ondergeschikt aan.
- Een individuele horecaondernemer die wel duurzaam wil zijn, kan dit niet afdwingen omdat haar
volume en dus haar macht over de leverancier over het algemeen te klein is.
- Grote horecaondernemers (o.a. ketens) en sterrenrestaurants met een goede reputatie kunnen druk op
leveranciers uitoefenen, maar missen over het algemeen bewustzijn hierover of kijken alleen naar het
optimaliseren van hun (landelijke) keten in plaats van de leveringen aan hun directe omgeving
Toch zijn er voorbeelden van horeca die succesvol haar bevoorrading heeft verduurzaamd, waarbij kosten
bespaard worden. In de volgende paragaaf worden twee voorbeelden hiervan gegeven.

16.1. Succesvolle voorbeelden van horecaondernemers die gebundelde, zero-emissie bevoorrading eisen
In dit onderzoek zijn twee succesvolle praktijkcases van duurzame horecabevoorrading onderzocht. Hieruit blijkt
dat er haalbare oplossingen zijn maar dat deze wel complex zijn en commitment, tijd en energie vereisen van
alle partijen. Daarbij is er een centrale partij in de keten nodig die de veranderingen initieert en kan afdwingen
bij de overige partijen.
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Praktijkvoorbeeld 1: Foodhub-concept voor het beleveren van de kantines op de UVA/ HvA locaties in Amsterdam
De Universiteit van Amsterdam en hogeschool van Amsterdam (UvA/HvA) heeft in 2017 in de tender voor haar
catering op laten nemen dat bevoorrading verplicht gebundeld moet worden uitgevoerd. De cateraar die deze
tender gewonnen heeft, is vervolgens een project gestart om deze hub te realiseren. Het initiele idee was een
‘foodhub-concept’, waarin één partij de goederen van ca 25 food- en nonfood leveranciers, een banqueting
cateraar en ca. 30 ZZP-cateraars, gebundeld zouden gaan leveren aan 21 UVA/HvA-locaties in de Amsterdam. Het
doel was om de meer dan 320 wekelijkse leveringen duurzamer (met minder vervoersbewegingen en minder
uitstoot) te distribueren. Het ging om in totaal 120 ritten per week, waarvan circa 25 geleverd door de
hoofdleverancier. Onderzoek liet zien dat bundeling via één hub zowel operationeel als financieel niet haalbaar
zou zijn: het verzamelen van alle goederen op één locatie leidde tot meer gereden kilometers en hogere kosten.
En de afhankelijkheid van één distribuerende partij zou het proces te kwetsbaar maken.
Als alternatief is vervolgens gekozen om vier aparte stromen te organiseren die zo duurzaam mogelijk zijn:
1. De hoofdleverancier (die al dagelijks op alle locaties komt) is als ‘logistiek dienstverlener’ ingezet voor
de overige foodleveranciers en een aantal non-foodleveranciers van buiten Amsterdam. Zij leveren hun
goederen op de hub van de hoofleverancier af en deze worden gebundeld in de dagelijkse rit naar alle
HvA/UvA locaties. Daarbij wordt deze rit niet langer in de ochtend maar in de middag gereden, zodat
de druk op het verkeer verminderd wordt.
2. Een aantal non-foodleveranciers van buiten de stad levert hun goederen via een andere stadslogistiekdienstverlener die reeds goederen zero-emissie aan de UvA-HvA levert.
3. De kleine ZZP-cateraars die in de stad gevestigd zijn, bestellen nu goederen via het bestelplatform van
de hoofd-cateraar, waarna deze worden geleverd door een derde stadslogistiek dienstverlener die alleen
met cargobikes distribueert. Ook worden de maaltijden die zij thuis bereiden door deze dienstverlener
op de UvA-HvA locaties geleverd. De hoofd-cateraar coördineert de contracten en afspraken met de
stadslogistieke specialist om de kosten te drukken en kwaliteit te bewaken.
4. Tenstotte is ervoor gekozen om de distributie van de banqueting-catering niet te veranderen. Dit
proces is nog complexer dan de overigen vanwege de tijdgebondheid en zal pas in een later stadium
(als de andere processen geheel geímplenteerd zijn), worden aangepakt.
Dit voorbeeld laat zien dat de populaire ‘bundeling-via-een-hub’ gedachte in de praktijk niet altijd mogelijk is.
Een dedicated projectmanager is een vereiste om deze processen op te zetten en uit te voeren. Er is tijd,
(voedsel-)logistieke kennis en diplomatie voor nodig. Naast de logistieke complexiteit rondom regelgeving en
borging van de voedselkwaliteit was er veel weerstand bij de verschillende partijen:
- Leveranciers waren in eerste instantie afhoudend om hun goederen via de hoofdleverancier te leveren
vanwege concurrentie-nadeel. De hoofdleverancier heeft namelijk dezelfde producten in het assortiment
- De ZZP-cateraars willen zelf hun producten uitkiezen bij hun eigen leveranciers en waren afhoudend om
controle over hun bevoorrading los te laten
- De UvA/HvA locaties wilden niet in middag beleverd worden omdat zij gewend waren ’s ochtends de
goederen te ontvangen. Dit waren niet zozeer practische als wel emotionele bezwaren (we hebben het
altijd zo gedaan, waarom nu veranderen?)
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Het project is net gestart (december 2018) en het is nog niet bekend is of en hoeveel geld, CO2 en aantal
gereden kilometers zullen worden bespaard. Cormet ziet de meerwaarde van dit logistieke concept nu wel al in:
mocht het een succes worden dan kan het in het vervolg bij tenders van andere klanten (bijv. ander
hogescholen) worden ingezet als unique selling point.
Parktijkvoorbeeld 2: Lokale buurtsuper in Amsterdam: duurzaam zijn = logistieke efficiëntie
Een ander voorbeeld is een lokale buurtsuper die twaalf buurtwinkels en restaurants in heel Amsterdam geopend
heeft, veelal in voor auto’s moeilijk bereikbare horecagebieden. Zij profileert zichzelf als een food-concept voor
buurtbewoners, met lokale en duurzame producten. Onderdeel van hun duurzaamheidsvisie is dat de
bevoorrading zo min mogelijk overlast voor de stad en het milieu mag opleveren. De prijzen liggen boven
supermarkt-niveau en in de winkels kunnen voornamelijk ready-to-eat & drink producten gekocht worden.
Hierdoor zijn de volumes laag en de marges relatief hoog. Voor hun bevoorrading zijn zij een strategisch
partnership aangegaan met een stadslogistiek specialist die met duurzame voertuigen en een boot horeca in de
stad bevoorraadt. Het is een kleine partij die mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt in dienst heeft.
Deze partij ontvangt alle goederen van de verschillende leveranciers in hun warehouse in Amsterdam Noord en
bezorgt deze dagelijks via het water en met lichte elektrische voertuigen. Het beleveren is maatwerk en vraagt
van beide partijen aandacht, temeer omdat met mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt wordt
gewerkt. Dit bemoeilijkt het opschalen van de dienstverlening. Maar de lokale buurtsuper investeert hierin omdat
dit onderdeel is van hun bedrijfsvisie en duurzame strategie.
Met de combinatie van social-return, zero-emissie en een concurrerende prijs heeft deze stadslogsitiek
dienstverlener zich succesvol op een nichemarkt gericht. Echter, naast extra tijd en moeite, is dit
distributiemodel alleen in het centrumgebied, in de buurt van de grachten concurrerend ten opzichte van
reguliere bezorging met bestelbussen omdat hier hun LEVV en boot efficienter en goekoper zijn. Dus ondanks
dat zij een goed voorbeeld zijn, zijn andere concepten nodig voor een bredere implementatie bij de horeca die
in andere gebieden ligt en/of die focus liggen op duurzaamheid.
Beide voorbeelden laten zien dat het succes van duurzame horecabevoorrading afhankelijk is van de wil en inzet
van de ontvangende klant als opdrachtgever. De vraag is nu hoe horeacondernemers in Amsterdam kunnen
worden aangezet om op gelijke wijze samen met hun leveranciers de bevoorrading te verduurzamen. Dit wordt
in de volgende paragraaf besproken.

16.2. De horecaondernemer als invloedrijke “niet-probleem eigenaar” van horecadistributie
In paragraaf 10.6. zijn de drie levels van bestelgedrag van horecaondernemers benoemd. Naar schatting zit
slechts een klein gedeelte van de horeca op level 3 - “Lean Kitchen”, waarbij de bevoorrading efficient is
aangepast op de keukenlogistiek. Het grootste gedeelte zit op level 1 - “Kitchen First”, waarbij de chef of
eigenaar adhoc bestelt, of op het iets hogere level 2 - “slim geregeld”, waar de keukenlogistiek goed
georganiseerd is maar de bevoorrading geen aandacht krijgt en ondergeschikt is aan ad-hoc specifieke producten
geleverd te krijgen. Op de eerste twee niveau’s ontbreekt zowel kennis als visie op bevoorrading (en de impact
ervan). En voor de groep ondernemers die onder “level 3” vallen, is het verminderen van de CO2 uitstoot en
vervoersbewegingen van de bevoorrading ondergeschikt aan hun bedrijf-(keuken)proces. Dus vanuit
duurzaamheidsperspectief is de logistiek van deze groep wel beter maar toch nog suboptimaal georganiseerd.
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De eerste stap is daarom de mogelijkheden te onderzoeken om ondernemers van level 1 en 2 naar level 3 te
krijgen. En een volgende stap is om de huidige level 3 ondernemers naar een nieuw, hoger niveau ‘level 4:
“Lean & Green keukenlogistiek” te krijgen. Dit wordt hieronder verder besproken.
Horecaondernemers van level 1 naar level 2 en van leven 2 naar level 3
Veel horecaondernemers van “level 1” zijn voornamelijk bezig met ‘overleven’. De meeste horecaondernemingen
zijn na 2 jaar failliet. Het bewustzijn van de impact van bevoorrading en het geld en tijd om dit te organiseren
is klein. Daarbij gaat het hier om voornamelijk kleine horeca die relatief weinig invloed op hun leveranciers
kunnen uitoefenen. Uit het onderzoek komt de verwachting dat het moeilijk wordt om deze groep tot
verandering te bewegen.
De horeca in “level 2” is in principe beter georganiseerd dan de “level 1”-groep. Het gaat om de grotere
horeca (waarvan de eigenaar meerdere vestigingen heeft), met relatief goede kennis over (keuken)logistiek en
bevoorrading. Bewustzijn over de impact van bevoorrading op de omgeving ontbreekt echter. Ook wordt te
weinig nagedacht over potentiele kostenvoordelen van slimmere bevoorrading en staan de persoonlijke
voorkeuren van de chef t.o.v. producten en leveren boven logistieke efficientie. Wel is deze groep makkelijker te
bereiken en bewust te maken van de noodzaak en voordelen tot verandering.
De belangrijkste oplossingsrichting is bewustzijn creeëren over de impact van bevoorrading op de omgeving, de
eigen bedrijfsvoering en kosten. Minder leveranciers aan de deur wil niet alleen zeggen minder CO2 uitstoot
maar ook minder handelingsmomenten voor de kok, waardoor hij meer tijd en overzicht heeft op zijn
keukenproces. Ook kan de urgentie worden aangetoond (vermindere bereikbaarheid van de stad, problemen met
emissies en hogere kosten voor de leveranciers) en dat de externe kosten uiteindelijk doorbelast zullen worden
aan de horecaondernemers.
Tenslotte is het belangrijk om deze groep bewust te laten worden van oplossingen zoals nachtdistributie of het
organiseren van bundeling via stadslogistiek dienstverleners. Een stadshub kan als extra voorraadplek dienen
voor de horecaondernemer en goederen van verschillende leveranciers worden gebundeld geleverd.
Horecaondernemers naar een hoger niveau; Level 4: Lean & Green Kitchen - shared Values & Logistics
Met de overgang naar “level 3” kunnen horecaondernemers hun eigen bevoorrading verduurzamen en goekoper
maken. De volgende stap is level 4 “lean & green kitchen”. Hier werken horecaondernemers met elkaar samen
in de bevoorrading en delen bedrijfsinformatie met elkaar. De potentiele voordelen hiervan zijn groot. Door
collectief op te treden richting leveranciers hebben zij een grote inkoopmacht en kunnen ze voorwaarden
rondom prijzen en levering stellen. Deze controle kan leiden tot goedkopere en efficientere bevoorrading met
minder vervoersbewegingen en uitstoot. Een eerste stap is het afstemmen van leverdagen en tijden zodat
leveringen van dezelfde leveranciers op hetzelfde moment plaatsvinden. Een volgende stap is dat zij voor
dezelfde leveranciers kiezen. Hiervoor moeten zij wel de consessie doen in de productkeuze (een moeijlijke stap
voor vooral Level 2 ondernemers). Een nog veel verdere stap is het afdwingen dat alle leveranciers bij een
stadslogistieke hub goederen afleveren die vervolgens gebundeld voor een heel horeacgebied geleverd wordt. Een
variant hierop is dat een micro-hub in het horecagebied wordt opgezet, waar leveringen worden afgeleverd door
verschillende leveranciers. De horecaondernemers kunnen vervolgens zelf de goederen ophalen of laten bezorgen
door een aparte “last-yard”-bezorgdienst. Het grote voordeel hiervan is dat de piek in de bezorging wordt
afgevlakt: goederen kunnen buiten de piektijden worden aangeleverd op deze hubs en op het moment dat de
horecaondernemer de goederen nodig heeft, worden geleverd waardoor in de piekuren (tussen 8-12.00u) alleen
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transport in de ‘last yard’ plaats vindt. Hierdoor vermindert het vrachtvervoer in de regio en de gehele stad en
hebben horecadistributeurs minder problemen met hun eigen last-mile logistiek, waardoor de kosten dalen.
Tot op heden zijn echter initiatieven rondom “Level 4” niet van de grond gekomen ondanks dat onderzoek laat
zien dat 40% van de horecadistributeurs aan meerdere horeca in één gebied levert. In Amsterdam hebben
tussen 2013 en 2018 onder andere de Reguliersdwarsstraat, de Zuidas, Van Woustraat en de Kinkerbuurt
hiermee geëxperimenteerd, al dan niet in samenspraak met de gemeente. Het tweejarige project in de
Reguliersdwarsstraat was het grootste en meest kansrijke project. Toch is ook dit project op niets uitgelopen
omdat ondernemers niet met elkaar willen samenwerken, ondanks dat door hen onderkend werd dat de
bevoorrading tot urgente problemen rondom bereikbaarheid en uitstraling van de horecastraat leidde (Vergeer,
2017). Horecaondernemers in deze projecten zagen de volgende nadelen:
- Horecaondernemers werken uit principe niet of nauwelijks samen en zijn slecht georganiseerd.
- Er heerst angst voor het delen van informatie met concurrenten
- De individuele ‘keuken-logistiek’ sluit (in ieder geval in de perceptie van horecaondernemers) niet op
elkaar aan. Verschillen in producten, leverancierskeuze en aflevervoorwaarden bemoeilijken bundeling
- Het verbinden van hun eigen bevoorrading door het afstemmen van bestellingen of het gebruik van
gezamenlijk bestelsystemen kost te veel geld en moeite, het wordt gezien als ‘gedoe’.
- Het geeft een (gepercepieerde) beperking van product- en leverancierskeuzes en aflevertijdstippen, die
bedrijfsrisico’s met zich mee zouden brengen.
- Horecaondernemers die in ketens werken hebben bredere leveranciersafspraken die belangrijker zijn dan
lokale collectieve afspraken. Indivdiuele vestigingen hier niet (gemakkelijk) vanaf wijken.
- De potentiele voordelen worden niet hoog genoeg ingeschat, zodat het onderwerp te weinig prioriteit
heeft in vergelijking met het verbeteren van de kwaliteit van het menu en de servicegerichtheid.
Er is dus weinig bewustzijn en/of motivatie om uberhaubt te onderzoeken of met elkaar samengewerkt kan
worden. Ook duurzame “level 3”-horecaondernemers werken niet of nauwelijk samen met concullega’s in de
buurt. Zelfs horeca die zichzelf als ‘duurzaam’ of ‘circulair’ bestempeld richt zich voornamelijk op verduurzaming
van de producten en de eigen bedrijfsvoering. Uiteindelijk hebben deze prioriteit boven de externe omgeving (de
leefbaarheid in het gebied en het het milieu).

16.3. Horecaondernemers betrekken: de gemeente als facilitator
Een eerste stap is om horecaondenemers via brancheverenigingen (Koninklijke Horeca Nederland) of
winkelstraatverenigingen en Bedrijf Inversterings Zones (BIZ’en) met elkaar te verbinden. Vervolgens kunnen ook
de horecadistributeurs worden aangesloten. De gemeente kan hier een belangrijke faciliterende rol in spelen. Zij
kan ondersteunen door het organiseren van (online) communicatie, workshops en gesprekken. Het primaire doel
is om naast bewustzijn te creëeren, partijen structureel met elkaar in contact te laten blijven.
Kennisinstellingen kunnen vervolgens helpen met het in kaart brengen van de specifieke problemen voor een
gebied en als ‘neutrale partij’ advies geven. De gemeente kan daarnaast de door de partijen zelfbedachte
oplossingen faciliteren met speciale (tijdelijke) regelgevingen en ontheffingen. Deze aanpak vergroot de kans dat
ook horecaondernemers in een gebied urgentie voelen om te veranderen, zich gaan verenigen én de
mogelijkheid krijgen om daadwerkelijk slimmere bevoorrading af te dwingen. Een voorbeeld van deze aanpak is
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het project “Haarlemmerstraat” in Amsterdam. Ondernemers en bewoners hebben, gefaciliteerd door de gemeente
zelf oplossing aangedragen om ‘hun straat’ aantrekkelijker te maken. Hierdoor is een gezamenlijk gedragen visie
en aanpak onstaan (Faerber, 2018).
Belangrijk hierbij is de keuze van het gebied: waar de urgentie en bereidwilligheid het grootste zijn. De meeste
kans op succes wordt geschat bij de grootste horecagebieden die ook veel hinder ondervinden zoals het
Rembrandtplein, de Wallen, Leidseplein, de Pijp. Ook de Zuidas is in potentie interessant. Er is een actieve
ondernemersvereniging en de komende tien jaar vinden grote verbouwingen plaatsvinden waardoor de
bereikbaarheid sterk afneemt, terwijl het aantal bewoners en recreanten sterk groeit.

16.4. Horecaondernemers sturen: de gemeente als marktmeester
Tenslotte is opvallend dat de horeca bevoorrading op de Zuidas weinig overlast geeft en problemen kent omdat
de horeca gevestigd is in bedrijfsverzamelkantoren die specifieke facilitaire regels hebben voor de aan- en afvoer
van goederen en afval. In combinatie met financiele incentives en fysieke wordt de inpandige horeca gedwongen
om samen te werken en overlast te beperken. Het afleveren van de goederen en het afvoeren van het afval van
al deze horeca vindt bijvoorbeeld plaats op één plek, aan de achterkant van de gebouwen. Ruimte voor opslag
en afval is relatief groot, maar moet wel goed gecoordineerd worden. Ook geldt dat hoe meer afval een
horecaonderneming heeft, hoe hoger de facilitaire kosten zijn die zij moeten betalen. Horecaondernemers worden
hierdoor gedwongen om samen te werken en hun afval te beperken. Dit leidt to lagere kosten, minder
handelingen én rminder overlast voor de hele omgeving. Deze bevinding leidt tot een laatste belangrijke
oplossingsrichting: dat de gemeente als ‘marktmeester’ horecaondernemers in een bepaald gebied collectieve
regels oplegt om de bevoorrading efficienter te maken en de overlast te verminderen. Deze regels moeten voor
alle partijen gelijk zijn om een ‘level playing field’ te creeëren. Dit kan door algemene regelgeving voor een
stad, of het aanpassen van bestemmingsplannen met ‘facilitaire voorwaarden’ zoals bij de
bedrijfsverzamelgebouwen op de Zuidas het geval is. Andere waardevolle lessen kunnen getrokken worden uit de
bevoorrading van NS-stations en de logistiek op Schiphol. Dit zijn afgebakende gebieden met beperkte ruimte,
waar veel horeca gevestigd is en de beleving van de bezoekers (reizigers, winkelend publiek en recreanten)
centraal staat. Om de bevoorrading met zo min mogelijk overlast mogelijk te maken, wordt de logistiek centraal
geleid met dezelfde voorwaarden voor alle hier gevestigde bedrijven.

16.5. Horecaondernemers motiveren: opzetten en delen van best practices
Een aanvullende aanpak om horecaondernemers in beweging te krijgen, is successen te delen. Projecten met een
beperkt aantal grote spelers hebben een grotere kans op succes en zijn makkelijker op te zetten dan projecten
met een groot aantal kleine spelers. Het idee is daarom om grote instellingen in de stad - zoals ziekenhuizen,
culturele instellingen en de cateraars van kennis- en gemeentelijke instellingen - te benaderen om hun
bevoorrading te verduurzamen. Deze partijen hebben door hun grote volume, een grote inkoopmacht en een
groot bereik en zij kunnen gaan werken volgens het concept van de UvA-HvA dat in dit hoofdstuk beschreven
is. Vervolgens kunnen deze succesvolle implementaties als voorbeeld dienen voor de horeca en mogelijk kan de
horeca in hetzelfde gebied van deze instellingen aansluiten bij de bevoorradingsoplossing. Het onderzoek van de
HvA naar het aansluiten van horeca op de “Knowledge-Mile” bij het logistieke hub concept van de UvA/HvA
(Hoogteyling, 2018) geeft waardevolle lessen hiervoor.
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17. Conclusies deel 4
Oplossingsrichtingen voor het verduurzamen van horecadistributie (hfd 13)
 Leveranciers, groothandels, vervoerders, horecaeigenaren en de gemeente zijn de belangrijkste stakeholders
die bij oplossingen moeten worden betrokken
 De belangrijkste vier problemen zijn: Afnemende leefbaarheid en economie in de stad door overlast
horecadistributie, Afnemende bereikbaarheid van horecavestigingen, Te hoge CO2-uitstoot ahv targets “Factor
6”, Te hoge uitstoot giftige stoffen (o.a. PM10 en NO2)
 Hier is duidelijk dat de oorzaken van de verschillende problemen bij alle stakeholder groepen liggen, en
sterk met elkaar verbonden zijn. Het is niet voldoende om alleen op vervoerders en leveranciers te richten
of dat de gemeente met regelgeving alle problemen kan oplossen. Belangrijk hiervan is dat de
horecaeigenaren zelf een belangrijke rol hierin te spelen hebben, die tot nu toe onvoldoende of helemaal
niet onderzocht is.
 Dat er gebiedsgericht onderzoek wordt uitgevoerd. Of er een probleem is met horecadistributie c.q. hoe
groot dit is, is afhankelijk van de hoeveelheid horeca en de demografie en infrastructuur van het gebied.
 De drie uitgangspunten om tot structurele oplossingen te komen zijn:
1. Stadslogistiek is geen ‘overlast’, maar juist de bloedsomloop van een stad
2. “Sorry for the facts”-aanpak: eerst de problemen in kaart brengen, niet beginnen met oplossingen.
3. Er is een integrale aanpak nodig die alle stakeholders raakt
Nieuwe bezorgmodellen en voertuigen voor horecadistributie (hfd 14)
 Elektrisch vervoer staat in de kinderschoenen – minder dan 1% van alle bestelauto’s en vrachtwagens is EV
 Door de hoge kosten en beperkte beschikbaarheid. Dit geldt nog meer voor geconditioneerde EV voertuigen.
De verwachting is dat pas rond 2021-22 de TCO van EV lager is dan van fossiele brandstoffen
 Gemeentelijk en regionaal beleid zijn nodig om deze versnelling in te zetten. Het belangrijkste doel hiervan
is het creëren van een level playing field voor alle marktspelers waarin duurzame voertuigen qua kosten
gelijkgetrokken worden aan voertuigen die rijden op fossiele brandstoffen
 Om zowel de uitstaat als de verkeersoverlast van goederenvervoer te verminderen kunnen Lichte Elektrische
Vrachtvoertuigen (LEVV) een oplossing bieden in de last-mile bezorging.
 Horecadistributeurs zullen in de toekomst gebruik maken van een ‘vloot’ van verschillende voertuigen, van
vrachtwagen tot fiets. De keuze wordt naast een kostenafweging, bepaald door de fysieke ruimte die de
voertuigen innemen en het aantal voertuigen dat ingezet moet worden
 De grotere distributeurs zullen deze overgang kunnen maken, kleine partijen hebben geen of te weinig geld
of kennis om deze verandering in te zetten
 Een tweede belangrijke oplossing voor het verduurzamen van horecadistributie is bundeling van goederen
door horizontale en verticale samenwerking. Dit kan zowel bij de bron (bij leveranciers), aan de rand van
de stad of met micro-hubs op wijkniveau.
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 Een mogelijk scenario is dat er een netwerk rond Amsterdam ontstaat waarbij de verschillende bestaande
groothandelaren van elkaars distributiecentra gebruik maken en daarnaast gezamenlijk nieuwe (micro-)hubs
opzetten. Het Foodcenter Amsterdam zal hierin een sleutelrol spelen.
 Momenteel wordt er vrijwel niet samengwerkt door het gebrek aan vertrouwen en noodzaak: regelgeving is
te beperkt en de verschillende partijen spreken niet met elkaar
Faciliteren en coördineren van mobiliteit en logistiek via controltowers (Hfd 15)
 Er zijn voor gemeenten veel manieren op stadslogistiek in te perken onder meer door middel van
regulering, marktwerking, ruimtelijke ordening, aanpassing van de infrastructuur en het stimuleren van
technologische innovaties
 De Gemeente Amsterdam maakt hier al gebruik van in hun stadslogistiek beleid. Dit beleid kent echter nog
een aantal belangrijke te kortkomingen
 Er is relatief weinig fysieke ruimte voor logistiek (waaronder horecadistributie) beschikbaar in de MRA en
deze ruimte neemt steeds verder af door:
o De hogere eisen rondom milieu en leefbaarheid is de hoeveelheid geschikte ruimte voor logistieke
dienstverlening nog kleiner
o De focus voor ruimtegebruik ligt momenteel op woningbouw door de hoge urgentie en de hogere
financiele opbrengst
o Wetgeving bemoeilijkt het combineren van logistieke dienstverlening met andere functies zoals
wonen.
 Met een regionale aanpak kunnen bovenstaande problemen worden aangepakt, deze ontbreekt echter tot op
heden.
 Daarnaast kan door betere regelgeving en sturing van het verkeer en goederenvervoer de stadslogistiek
efficiënter en met minder overlast worden uitgevoerd:
o 1. Het beperken van verkeer door middel van venstertijden, en autoluwe/vrije zones
o 2. Dynamisch verkeersmanagement: Het voorrang geven aan bepaalde voertuigen in de stad.
o 3. Verzamelen en delen van verkeersdata om vrachtverkeer sneller door de stad te laten rijden
 Een mogelijk toekomstscenario is dat de gemeente optreedt als de verkeerscoordinator in de regio. Ieder
voertuig wordt geregistreerd en door middel van route-informatie en advies door de stad en regio geleid.
Hier zitten voorwaarden aan vast, zoals tijdsvenster waarin geladen of gelost kan worden of een minimale
benodigde beladingsgraad van het voertuig. Als hier niet aan voldaan wordt, wordt een boete gegeven.
 Om bovenstaande mogelijk te maken is het nodig dat er real-time inzicht is in de verkeersstromen, de
situatie in de stad (bijv. wegopbrekingen) en in de individuele voertuigen die de stad in rijden. Hiervoor
zijn drie zaken van belang:
o Het verbinden van voertuigen met de stad (wegen, stoplichten, andere weggebruikers)
o Het verkrijgen van voertuig- en ladinginformatie van het goederenvervoer
o Het mogelijk maken om de verkregen informatie met alle weggebruikers te delen
 Om alle partijen hieraan mee te laten werken is het nodig dat er vertrouwen is in het delen en oplsaan
van data is. Dit kan bereitk worden door middel van:
o één centrale partij (bijv. de Gemeente Amsterdam) deze ‘trusted third party’ gaat worden.
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o of data decentraal wordt opslaan zodat er niet één controlerend orgaan is, maar dat de bedrijven
en de stad gezamenlijk de verantwoordelijkheid dragen.
 Hoewel het intelligent access concept nu in 2018 nog ver weg lijkt, is door de snelle technologische en
sociale innovatie te verwachten dat deze rond 2025 gerealiseerd kan zijn. De meeste onderdelen worden nu
al structureel uitgevoerd of getoetst.
De cruciale rol van de ontvangende klanten (hoofdstuk 16)
 Ontvangende klanten zijn noodzakelijk voor het het organiseren van slimmere horcadistributie, zodat zij met
het bestellen van goederen rekening gaan houden met de impact van de bevoorrading
 Hiervoor moeten horecaondernemers van level 1 “Kitchen First” en level 2 “Goed Geregeld” worden
gemotiveerd om naar een level 3 “Lean Kitchen”-bevoorrading over te gaan.
 Daarnaast is het belangrijk dat horecagebieden zichzelf gaan organiseren om de bevoorrading te beperken.
Zij kunnen hiervoor naar een level 4 “Lean & Green Kitchen” overgaan.
 Door gebrek aan kennis, samenwerking en de grote concurrentie gevoeligheid zullen deze veranderingen niet
vanuit de sector zelf komen. De grootste problemen zijn:
o Horecaondernemers werken uit principe niet of nauwelijks samen, en zijn slecht georganiseerd.
o Er heerst angst voor het delen van informatie met concurrenten
o Het verbinden van hun eigen bevoorrading door het afstemmen van bestellingen of het gebruik
van gezamenlijk bestelsystemen kost te veel geld en moeite, het wordt gezien als ‘gedoe’.
o Het geeft een (gepercepieerde) beperking van product- en leverancierskeuzes en aflevertijdstippen,
die bedrijfsrisico’s met zich mee zouden brengen.
o Horecaondernemers die in ketens werken hebben bredere leveranciersafspraken die belangrijker zijn
dan lokale collectieve afspraken
o De potentiele voordelen worden niet hoog genoeg ingeschat, zodat het onderwerp te weinig
prioriteit heeft in vergelijking met thema’s zoals het binnenhalen van zoveel mogelijk gasten en de
kwaliteit van het voedsel en de dienstverlening.
 De gemeente kan daarom als verbinder partijen bij elkaar brengen, bewustzijn creëren en best practices
laten delen. Ook kan zij gebiedsgericht ontheffingen geven speciale regels instellen om pilots van nieuwe
concepten te faciliteren.
 Daarnaast kan de gemeente als marktmeester met beleid en regelgeving beperkingen aan de bevoorrading
instellen, zodat horecaondernemers gedwongen worden om hun gedrag aan te passen.
 Tenslotte kunnen gemeenten en grote instellingen hun catering verduurzamen door in navolging van de
Hogeschool van Amsterdam deze af te dwingen via inkoopcontracten.
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18. Conclusie: horecadistributie - als bloedsomloop
van de stad – heeft NU integrale oplossingen nodig
Dit rapport is in vogelvlucht over de Nederlandse Agri-Foodlogistiek heengegaan, en geland bij de
horecadistributie in Amsterdam. 30% van alle logistiek in de MRA is agri-food gerelateerd, en een groot deel
daarvan is horecadistributie. Hoewel er al veel informatie bekend is, is dit nog niet voldoende om tot een goede
aanpak te komen waarbij het verkeer in zowel de stad en regio ontlast wordt en ook horecadistributeurs sneller
en gemakkelijker hun goederen kunnen leveren. Op dit moment loopt de horecadistributie in de stad vast.
Terwijl de vraag toeneemt, neemt de bereikbaarheid af waardoor de kosten en de overlast van horecadistributie
zienderogen toeneemt. Een simpele “quick-fix” is niet mogelijk en een systeemverandering is nodig om de stad
en regio in de toekomst bereikbaar te houden: dat er veel meer mensen kunnen wonen en veel meer producten
kunnen worden geproduceerd, verwerkt en verzonden.

Analyse horecadistributie in Amsterdam
5.000 horecazaken zorgen voor veel horecadistributie (25-40% van stadslogistiek), voornamelijk in de ochtend
Een horecazaak heeft gemiddeld 6 verschillende leveranciers die 12,7 leveringen per week leveren. Dagelijks
ontvangen de ca. 5.000 horecavestigingen in de stad ca. 10.000 leveringen door middel van ca. 5.000 ritten.
De schattingen liggen tussen de 29.000 en 35.000 leveringen per week, ca 25%-40% van de totale
stadslogistiek, waarvan de belevering piekt in de ochtend: 72% van de leveringen worden tussen 7-13u
uitgevoerd - in principe voordat de horeca hun deuren openen.
4.200 - veelal regionale - horecadistributeurs, de 3.600 kleinsten veroorzaken grootste logistieke overlast
Er zijn meer dan 4.200 horecadistributeurs die in Amsterdam leveren, waarvan 74% gevestigd binnen 25 km
van de stad. De meesten, ca 3.600, zijn heel klein (<6 FTE) en leveren weinig volume. De grotere distributeurs
(ca 15%) leveren 80% van het volume, en de grootste 10 leveren zelfs 58% van al het volume.
De logistiek van deze 3.600 kleine leveranciers zorgen voor de meeste overlast omdat zij voor minder dan 2
leveringen de stad in komen, terwijl de grote groothandelaren tussen de 6-8 leveringen per rit uitvoeren. Het
aantal kleine leveranciers zal in verwachting verder toenemen door de vraag naar duurzame, biologische
producten die door lokale boeren en producenten worden geleverd.
Meeste leveringen met (te grote) vrachtwagens en bestelbussen, terwijl 73% van leveringen <1m³ is
De leveringen zijn daarbij klein: 73% past in een vrachtfiets (<1m³) en 90% in een bestelbus (5m³). Toch
wordt 40% van de leveringen met een vrachtwagens gedaan, 55% met een bestelbus en zo’n 5% met een
vrachtfiets. Het overstappen naar kleinere vervoersmiddelen wordt bemoeilijkt doordat 44% van de leveringen
(vers en diepvries) geconditioneerd moet worden vervoerd. En ook de overgang naar zero-emissie is een
probleem omdat geschikte elektrische, geconditioneerde bestelbussen en vrachtwagens nog niet beschikbaar zijn.
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Leveren in de stad steeds duurder en lastiger door groeiende vraag en toenemend aantal belemmeringen
Daarnaast hebben de horecadistribiteurs steeds meer problemen om in de stad te beleveren door het tekort aan
chauffeurs, de strengere (zero-emissie) regelgeving en afnemende bereikbaarheid van de stad. Hierdoor wordt
leveren te duurder of zelfs niet meer mogelijk. Dit wordt verergerd doordat horecaondernemers steeds vaker
online en adhoc bestellen en verwachten dat goederen same-day, bijna gratis geleverd worden. Zij worden hierin
gestimuleerd door de markt, terwijl ze voor de stad de logistieke problemen juist verergeren. De bevolkingsgroei
en toename van het toerisme leidt ook nog eens tot een sterke groei van het aantal horeca – en dus
horecabevoorading, terwijl deze zelfde groei ook leidt tot het verder autoluw maken van de stad om de
voetganger en fietser meer ruimte te geven.
Het is duidelijk dat horecadistributie een grote impact heeft op de stad, en door de groei van het aantal
horeca neemt deze impact toe. Er is daarom een heldere visie en actieplan nodig om te zorgen dat de stad
ook in de toekomst gevoed kan blijven worden.

Horecadistributie als “bloedsomloop van de stad” - meer goederen met minder overlast?
Bovenstaande heeft consequenties voor alle stakeholders in de horeca-keten. Zij worden allen beïnvloedt door de
logistiek en zijn allen verantwoordelijk voor de logistiek. Speciale aandacht gaat uit naar de rol van de overheid
(gemeenten) en horecaondernemers. Deze rol is tot op heden onderbelicht, maar wel van cruciaal belang: de
manier waarop een kok kookt, heeft invloed op de supplychain van zijn leveranciers. En de mate van ambitie
en standvastigheid van de politiek bepaalt hoe snel horecadistributeurs de overstap naar nieuwe, schonere
logistiek gaan maken. De Gemeente heeft een cruciale rol in het reguleren van verkeerstromen en
goederenvervoer in de stad. Niet met als doel zo min mogelijk goederenvervoer in de stad, maar om de grote
en stijgende groei aan goederen op een zo efficiënt mogelijke manier de stad in te krijgen. En daarbij om de
impact van goederenvervoer op de leefbaarheid van de stad te minimaliseren. Zoals is getoond, doet de markt
haar werk hier niet. Ongecontroleerd blijft zij zo lang mogelijk bij de status quo (de huidige situatie in de
stadslogistiek), of zorgt disruptie voor wildgroei met grotere negatieve effecten op de leefbaarheid tot gevolg
(bijvoorbeeld AirBnB in Amsterdam).
Integrale visie op horecadistributie om de stad te kunnen blijven voeden, is op korte termijn noodzakelijk
Overheden en gemeenten hebben de urgente taak om de horecadistributie in Amsterdam en de regio structureel
te veranderen door middel van regelgeving, het inzetten van nieuwe technologieën, het herinrichten van de
openbare ruimte en het opzetten van samenwerkingsverbanden zodat nieuwe logistieke modellen die veel minder
impact op de omgeving hebben, kunnen worden geïmplementeerd. Het wordt tijd dat de discussie hierover met
alle partijen gevoerd gaat worden. De noodzaak wordt steeds groter – gebrek aan (leef)ruimte, verslechtering
van het milieu en leefbaarheid in de regio, en de stijgende kosten van de last-mile bezorging. Het uitgangspunt
van deze discussie zou moeten zijn dat logistiek een ‘enabler’ is van de economie en het wonen in de stad en
regio. Naast toegang tot gas, water, licht en internet is de logistieke bereikbaarheid te zien als een nieuwe
nutsvoorziening. Deze nutsvoorziening moet vanaf het ontwerp van een wijk, bedrijventerrein of stad worden
meegenomen bij zowel het bepalen van de infrastructuur, als de invulling van het ruimtegebruik en
bestemmingsplannen. Hierdoor kan er een goede afweging tussen bereikbaarheid en leefbaarheid worden
gemaakt.
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Twee-stappenplan: breng lokaal horecalogistiek in kaart en kijk vervolgens naar korte en lange termijn
oplossingen
Ook voor de horeca in de stad is dit urgent. Horeca maakt een groot deel uit van de Amsterdamse economie
en horecadistributie is goed voor minimaal 25% van de stadslogistiek. Door de steeds groter wordende rol van
horeca (en toerisme) voor de stad, groeit de gehele voedsellogistiek en specifiek de horecabevoorrading sterk.
Dit onderzoek is het eerste uitgebreide, specifieke onderzoek naar horecadistributie. Het geeft een eerste goede
indruk van de uitdagingen waar we voor staan. Het is duidelijk dat de situatie voor leveranciers en logistiek
dienstverleners steeds nijpender wordt en dat de leefbaarheid in de stad onder de horecadistributie te leiden
heeft. Het verzamelen van gedetailleerde en up-to-date kennis van de logistiek en haar impact op de omgeving
is een belangrijkse eerste stap voordat aan oplossingen gedacht kan worden.
Deze oplossingen zouden op twee niveaus moeten worden opgesteld. Op de lange termijn structurele
veranderingen in combinatie met korte temrijn oplossingen die de ergste druk van de ketel halen. Deze
oplossingen moeten wel in lijn liggen met een lange termijnvisie op horeca en foodlogistiek voor de stad én de
regio. Hieraan ontbreekt het echter, net als duidelijk zicht en coördinatie van alle initiatieven en projecten
rondom stadslogistiek in de regio. Ook over de grootte en impact van de Agri-logistiek op de bereikbaarheid
van de mainports in de MRA is momenteel te weinig bekend. Daarom wordt het volgende voorstel tot
vervolgonderzoek gedaan:
1. Vervolgonderzoek naar agri-foodstromen logistiek rondom Ports en Greenports irt totale logistiek en
mobiliteit:
• Bepalen effect van de groeiende agri-foodlogistiek op de doorstroming in de regio
• Bepalen kansen voor multimodaal transport voor agri-food & rol mainports
• Samenwerking met Lean & Green “Off Road”, GalaLab (HvA) en Foodprogramma AMS/HvA in 2019
2. Onderzoek naar veiligstellen logistieke ruimte in de MRA voor de toekomst
• Inzicht krijgen in het huidige en toekomstige tekort aan logistiek vastgoed in de MRA
• Creëren beschikbaarheid logistieke ruimte in de regio
• Aanpassen regelgeving waarin logistiek gecombineerd wordt met andere functies zoals wonen
3. Projecten meten en coördineren van vervoer & meten van verkeer
• Opzetten continue metingen verkeer d.m.v. samenwerking gemeenten, regio, provincie en rijk
• Voortbouwen op beter benutten-Praktijkproef Amsterdam (vervolg ITS-log) en Tovergroen Schiphol en
Wibautstraat
4. Opstellen Toekomstscenario’s zero-emissie horecadistributie + verbeterpotentieel doorrekenen
• Analyse maken van de voedselbehoefte in de stad vanaf nu tot de komende 20 jaar
• Analyse maken van de huidige horecadistributie en de verwachte knelpunten in de toekomst
• Onderzoeken mogelijkheden white label/ gebundeld vervoer foodbedrijven vanuit het Foodcentre, de
Haven, Osdorp en A’dam Zuidoost
• Beschikbaar stellen van fysieke ruimte voor horeca/ stadslogistiek in Amsterdam
• Samenbrengen leveranciers en groothandelaren met stadsdistributeurs om tot oplossingen te komen
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5. Ambitieuze en eenduidige regelgeving voor alle steden in de MRA rondom zero-emissie als opmaat voor
‘intelligence acces’
• Heldere regelgeving rondom (horeca-)stadslogistiek voor zowel de vervoerders als de ontvangers
(horecaondernemers) in alle MRA-steden
• Beleid baseren op de “Sorry for the facts” methodiek: continue meten van de werkelijke stadslogistiek als
basis voor regelgeving
• Gezamenlijke deelname van de MRA-steden aan projecten rondom intelligent acces (i.e. Slimme
laad/losplekken)
• Flankerend beleid voeren door het stimuleren van horecadistributeurs om over te gaan naar slimmere en
schonere belevering als ook de horecaondernemers om slimmere ‘keukenlogistiek’ te voeren zodat meer met
minder beleverd kan worden. Informeren en verbinden van deze partijen is hierbij cruciaal
• ‘Practice what you preach’: gemeentelijke instellingen kunnen vanuit eigen (inkoop)logistiek bundeling
afdwingen voor catering en/of horeca
Tenslotte, er gebeurt momenteel al heel veel in de MRA rondom het verbeteren van de regionale en
stadslogistiek. Het coördineren van al deze activiteiten is belangrijk om te zorgen dat:
- De belangrijkste logistieke stromen, bouw en food/horeca prioriteit krijgen
- Data, kennis en best practices gedeeld worden
- Projecten rondom het verbeteren van regionale en stadsdlogistiek op elkaar worden aangesloten
- Eenheid in visie en beleid in de gehele MRA wordt gecreëerd.
Alleen door een goede coördinatie en samenwerking tussen alle stakeholders kunnen uiteindelijk integrale
oplossingen ontstaan, die leiden tot “intelligent access” en slimme logistiek in de hele regio. Door de omvang
en complexiteit zal dit enige tijd gaan kosten maar het is onvermijdelijk: het proces is al in volle gang gezet.
Het is nu zaak om de huidige lopende projecten en initiatieven in kaart te brengen. Vervolgens kunnen de
betrokken partijen met elkaar worden verbonden om gezamenlijk aan integrale oplossingen te gaan werken.
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