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Hoe kunnen lichte 

elektrische 

vrachtvoertuigen 

(LEVVs) rendabel 

worden ingezet voor 

stadslogistiek?

RAAK-mkb | 2016-2018 | levvlogic@hva.nl | www.hva.nl/levvlogic | #LEVVLOGIC | @susannebalm

Dit onderzoek is medegefinancierd door Regieorgaan SIA onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk 

Onderzoek (NWO)
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0,6%
van de nieuw verkochte 

bestelbussen in Europa 

is elektrisch



LICHTE ELEKTRISCHE VRACHTVOERTUIGEN 
Een mogelijk alternatief voor zendingen tot 750 kg
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LEVV biedt een schoon, stil en snel 

alternatief voor veel bestelbusjes in 

steden, maar er is onvoldoende kennis 

over hoe de voertuigen rendabel in te 

zetten zijn.
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Consortium



TWEEJARIG PROJECT 

2016-2018
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Sept 2016 Feb 2017 Sept 2017 Feb t/m aug 2018   

Markt en beleid

Logistieke concepten

Techniek: voertuig en laadinfrastructuur

Schaalbare business modellen

Vijf experimenten



SAMENWERKING MET 

PARTNERS
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APS Supply, Amsterdam

• Glas en barbenodigdheden voor 
de horeca

• Uitbesteden van een deel van het 
transport naar fietskoeriers

• Motivatie: schuldgevoel over 
bijdrage aan vervuiling

CityServiceBike, Utrecht

• Een hub met parkeerplek en 
vrachtfietsen voor service en 
installatiemonteurs

• Experiment in Utrecht (april t/m aug 
2017) met 7 deelnemers

• Motivatie: drukte in de stad en 
persoonlijke ervaring met voordeel fiets



CASE NR 1. SERVICE/INSTALLATIE
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EXPERIMENT APRIL T/M AUG 2017
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Deelnemers:

• Coca-cola

• DE

• KPN 

• Feenstra

• Vialis

• Stedin

• Rexel

Rol gemeente Utrecht:

• Beschikbaar stellen locatie

• Ontheffing voor 

voetgangersgebieden



BELANGRIJKSTE RESULTATEN

• Monteurs tevreden over fietsen, de hub 

en het “sleutelloos openen” van het slot

• Niet hoeven zoeken naar parkeerplek 

bespaart 15 a 20 minuten per klant

• De waarde van CSB hangt sterk af van 

de planning van het bedrijf. Voorwaarde 

is het kunnen clusteren van klanten in de 

binnenstad 

• CSB genereert positieve aandacht voor 

bedrijven
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12.206 keer bekeken! 



CASE 2. HORECA BENODIGDHEDEN
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Afwegingen:

• Bestelbus versus vrachtfiets

• Eigen vervoer versus uitbesteden

• Klantrelatie

• Duurzaamheid

• Werkdruk en planning

Voorbeeld afleverlocaties APS op een dag
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• Optie 1. Eigen vervoer met conventionele bestelbus

• Optie 2. Eigen vervoer met vrachtfiets en elektrische bestelbus

• Optie 3. Uitbesteed met vrachtfietsen en elektrische voertuigen 
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10
Kosten

Flexibiliteit

KlantcontactDuurzaamheid

Ritplanning

=  positief oordeel

“Minder zorgen als je 
het uitbesteedt”

“Logistiek dienstverlener bundelt”

“Chauffeur in file 
kost veel geld”

“Eigen chauffeur doet 
ook acquisitie”

“Leveringen moeten
klaar staan voor logistiek

dienstverlener”

“EV vraagt om 
aanpassing planning”



BELANGRIJKSTE 

RESULTATEN

• Met fiets bespaar je kosten in binnenstad

• Grootste kosten van het vervoer zijn 

kosten van de chauffeur

• Overstap naar elektrische wagenpark 

vraagt om aanpassing planning

• Spreiden van werkdruk gewenst

• Combinatie momenteel beste optie: 

• Eigen diesel bestelbus (40%)

• Eigen vrachtfiets (10%)

• Uitbesteden fietskoerier (50%)
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• Milieubewustzijn, imago en voorop willen lopen drijfveren voor inzet 

LEVV

• LEVV kan kosten besparen t.o.v. bestelbus: aantal en afstand tussen 

stops en chauffeurskosten bepalende factoren. Aanpassing planning nodig.

• Flexibiliteit van groot belang voor efficiëntie: behoefte aan dynamische 

ritplanningsystemen met fiets- en autoroutes

• Behoefte aan logistieke faciliteiten in de stad (microhubs) voor overslag 

• Acceptatie en training van personeel vraagt om aandacht (sociale 

innovatie).
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BELANGRIJKSTE CONCLUSIES 
JAAR 1 LEVV-LOGIC 



ONDERZOEKSFOCUS

KOMENDE PERIODE
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Ontwerp en laadinfra Business modelRitdata

Wat zijn wensen en 

mogelijkheden om te 

monitoren in de praktijk?



STEM VOOR DE PUBLIEKSPRIJS:

http://bit.do/stemlevvlogic
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De prijs voor 
toonaangevend 
onderzoek van 
hogescholen

#raakaward

#ikstemlevv

#LEVVLOGIC

levvlogic@hva.nl

http://bit.do/stemlevvlogic

