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SAMENVATTING Lichte elektrische vrachtvoertuigen (LEVVs) bieden een schoon, stil 

en snel alternatief voor veel bestelbusjes in steden. Er is echter nog onvoldoende kennis over hoe de 

voertuigen rendabel in te zetten zijn. In het 2-jarige LEVV-LOGIC project ontwikkelen de Hogeschool van 

Amsterdam en Hogeschool Rotterdam samen met praktijkpartners nieuwe logistieke concepten en business 

modellen met LEVVs. Het project sluit aan bij de duurzaamheidsdoelstellingen van de Green Deal Zero 

Emission Stadslogistiek (http://greendealzes.connekt.nl). LEVVs zijn in omvang kleiner dan een bestelbus, 

hebben een elektrische aandrijving of trapondersteuning en een maximaal laadvermogen van 750 kilogram. 

Maaltijden ↓ Post en pakket ↓ Bouw en services ↘

Food supply ↘ Afvalinzameling ↓
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DOEL EN METHODE
Looptijd: september 2016 – augustus 2018

Doel: ontwikkelen van praktisch toepasbare kennis over lichte elektrische vrachtvoertuigen ter 

bevordering van het innovatief vermogen van MKB-ondernemers in de logistieke en automotive sector

Onderzoeksvraag: Met welke logistieke concepten is er een schaalbaar business model voor de inzet 

van lichte elektrische vrachtvoertuigen (LEVVs) voor stadslogistiek te realiseren? 

Resultaat in 2 jaar: 

• Business modellen met LEVV

• Experimenten en evaluaties in de praktijk

• Breed netwerk t.b.v. belangenbehartiging en kennisuitwisseling

Onderzoeksgebieden en deelvragen:
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1. Markt en beleid

2. Logistiek

3. Techniek

4. Living Lab

5. Business Model

1. Wat zijn potentiele stromen voor LEVVs op basis van markteigenschappen en bevoorradingsprofielen? 

2. Welke logistieke concepten maken de inzet van LEVVs mogelijk?

3. Aan welke functionaliteiten moet een LEVV voldoen in termen van voertuigontwerp, aandrijflijn en (laad)infrastructuur?

4. Wat zijn aantrekkelijke alternatieven en ontwerpaanpassingen aan LEVVs? 

Experimenteren en evalueren in de praktijk

5. Hoe ziet een schaalbaar business model met LEVVs eruit?

6. Hoe kan voldaan worden aan de voorwaarden van een succesvol business model met LEVVs?



RESULTATEN TOT NU TOE

2. Website met cases
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3. Vergelijkingstool

5. Promofilm

4. Rapportages

1. Disseminatie via bijeenkomsten, 
eigen website en nieuwsbrieven

6. LEVV in raadscommissie 

Infra & Duurzaamheid 1 feb ’17

7. Abstracts 
en een paper

https://surfdrive.surf.nl/files/index.php/s/9heGmk65KPwxhn7
https://surfdrive.surf.nl/files/index.php/s/9heGmk65KPwxhn7
https://levv-logic.shinyapps.io/dashboard/
https://levv-logic.shinyapps.io/dashboard/
http://www.amsterdamlogistics.nl/blog/ondernemers-logistiek-over-proef-levvs/
http://www.amsterdamlogistics.nl/blog/ondernemers-logistiek-over-proef-levvs/
https://surfdrive.surf.nl/files/index.php/s/rhf5uOs3MAbijM2
https://surfdrive.surf.nl/files/index.php/s/rhf5uOs3MAbijM2
http://www.hva.nl/levvlogic
http://www.hva.nl/levvlogic
http://www.hva.nl/levvlogic
http://www.hva.nl/levvlogic
https://amsterdam.raadsinformatie.nl/vergadering/346525/raadscommissie Infrastructuur en Duurzaamheid 01-02-2017
https://amsterdam.raadsinformatie.nl/vergadering/346525/raadscommissie Infrastructuur en Duurzaamheid 01-02-2017


SAMENWERKING MET ONDERWIJS
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2 Innovatielab teams

• 15 tweedejaars 

• 1 afstudeerstudent

1 MSc 

afstudeerstudent

Minor Urban Logistics | Stage | Afstuderen | Afstudeeratelier

Minor 

Infrastructuur en 

Mobiliteit

• 1 afstudeerstudent
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HvA Innovatielab markt 2017

Consortiumoverleg in het Dutch 

Bicycle Centre in Nijmegen 2017

Bedrijfsbezoek Urban Arrow 2016

Bezoek beurzen en congressen 2016



CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

• Stadslogistiek is zeer divers. Veel stromen in stadslogistiek lenen 
zich voor vervoer per LEVV, maar gezien de verschillende 
markteigenschappen heeft elke stroom een eigen logistieke aanpak 
nodig. Tegelijkertijd vraagt versnelde ontwikkeling van de voertuigen 
om meer standaardisatie bij het ontwerp. 

• Voor het ontwikkelen van nieuwe logistieke concepten en business 
modellen met LEVVs dient de hele keten betrokken te worden, van 
zender tot aan ontvanger. 

• De ontwikkeling van LEVVs dient integraal verankerd te worden in 
gemeentelijk beleid. Ondanks de potentiele bijdrage aan emissievrij 
vervoer en verbeterde bereikbaarheid vallen de voertuigen 
momenteel buiten fiets-, EV- en goederenvervoersbeleid.
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