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ICT 
is essentieel voor 

rendabele inzet van 
LEVVs voor:

 
- Klanttevredenheid / ritinformatie

 - Eenvoudige facturatie 
- Efficiënte ritplanning

Dit onderzoek is medegefinancierd door Regieorgaan SIA onderdeel van de 
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Nationaal Regieorgaan
Praktijkgericht Onderzoek 

        www.hva.nl/levvlogic | levvlogic@hva.nl

Dutch Organisation for Electric Transport 

> 923.000
bestelauto’s in Nederland. Dat leidt 
tot luchtvervuiling en overlast.

Bijdrage bestelbussen in steden als per-
centage van totaal verkeer:
Kilometers
Stikstofoxiden (NOx)
Fijnstof (PM10)
Bron: Connekt, 2017

Voordelen van LEVV
-  Uitstootvrij en stil
-  Weinig ruimtebeslag
-  Wendbaar
-  Snel in drukke steden
-  Gezond voor chauffeur

Probleem: er is onvoldoende kennis 
over hoe de voertuigen rendabel in te 
zetten zijn.

LEVV-LOGIC onderzoekt
1.  Stadslogistieke kenmerken
2.  Nieuwe logistieke concepten 
3.  Energie- en voertuigtechniek
4.  Praktijkexperimenten 
5.  Schaalbare business modellen

In samenwerking met ca. 30 partners 
waaronder logistiek dienstverleners,
voertuigaanbieders en vervoerders.

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

van Lichte Elektrische Vrachtvoertuigen (LEVV) voor stadslogistiek te realiseren?
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LEVVs zijn geschikt voor diverse logistieke stromen Gebruikers ervaren verschillende technische problemen
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Doel: 
professionals van
nu en de toekomst
versterken met kennis over 

duurzame 

alternatieven voor
stadslogistiek


