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Minder overlast in 
de binnenstad

Centra van grote steden slibben steeds 
meer dicht. De ‘last mile’ naar de klant 
stelt het logistieke stadsvervoer voor 
grote problemen. Bevoorrading en 
logistieke dienstverlening vanuit een 
city hub wordt gezien als een van de 
oplossingen. Maar is deze logistieke 
hotspot tussen centraal dc en de 
eindgebruiker de heilige graal of zitten 
er nog haken en ogen aan? We laten 
een aantal pioniers en een deskundige 
aan het woord. 

Amsterdam, Groningen, Zwolle, 
Utrecht… Zomaar enkele steden waar 
city hubs zijn gerealiseerd of nog 

gerealiseerd worden. Meestal worden 
leegstaande loodsen of voormalige 
fabrieksgebouwen in de periferie van 
de binnenstad gerenoveerd tot op- 
en overslagcentrum waar eventueel 
ook value added logistics activiteiten 
plaatsvinden, zoals ompakken, 
herlabelen, wegen en meten van 
producten of verzendgereed maken van 
producten.  
In een hub delen diverse bedrijven 
voorraadruimten. Daardoor kunnen 
goederenstromen makkelijker 
worden gebundeld en afgeleverd naar 
de klanten in de binnenstad. Veel 
efficiënter dan dat elke retailer, kantoor 

Tekst: Marcel van Rijnbach
Foto’s: City Hubs, DHL Express, Dinalog

City hubs maken ‘last mile’ efficiënter en groener

In de vestigingen van City Hub beschikken de klanten ieder over hun eigen opslagruimte. 

of horeca in de binnenstad op eigen 
houtje het vervoer regelt. Uiteraard 
gaat dat met milieuvriendelijk vervoer. 
Noodzakelijk om daar nu mee te 
beginnen, omdat vanaf 2025 de grote 
Nederlandse steden alleen maar 
‘zero-emission’-vervoer toelaten tot de 
binnenstad. 
City Hub begon twee jaar geleden 
met een city hub in Roermond om 
met name de retailers – waaronder 
de ondernemers in het outletcentrum 
- en de horeca efficiënter en 
milieuvriendelijker te bedienen. 
Binnen veertien maanden schreef deze 
onderneming zwarte cijfers. 
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andere wil een efficiëntere logistiek, 
terwijl een derde een duurzame 
oplossing verlangt in de vorm van CO²-
neutraal vervoer in de last mile. Via 
onze hubs faciliteren wij de gewenste 
propositie.”

Toegevoegde waarde
City Hub is druk bezig om in grote 
steden voet aan de grond te krijgen.
Inmiddels maken veel retailers 
uit het Roermondse outletcenter 
gebruik van de hub. “De Nike 
Factory Store bijvoorbeeld heeft haar 
winkeloppervlakte kunnen verdubbelen, 
omdat ze in de hub voorraad aanhoudt 
en daar de binnenkomende zendingen 
verzendgereed maakt voor transport 
naar de winkel. Ook de outlet stores 
van Adidas en Versace maken in die 
hoedanigheid gebruik van onze hub. 
Met elektrische voertuigen vervoeren 
we de goederen vanuit de hub naar 
de winkel en nemen retourgoederen 
mee terug. Zo doen we dat ook voor de 
horeca; denk bijvoorbeeld aan schoon 
en vuil linnengoed. Transport gaat op 
afroepbasis, zodat de klant precies 
weet wanneer we komen”, vertelt Van 
der Woude.  
Na Roermond volgde Amsterdam en 
ondertussen is ook een hub in Utrecht 
gerealiseerd. In de Utrechtse hub 
wordt een voormalige werkplaats 
omgetoverd tot een logistiek 
knooppunt met crossdocking- 
faciliteiten en diverse opslagruimten 
die multifunctioneel inzetbaar zijn 
voor bijvoorbeeld ook assemblage en 
montagewerkzaamheden. 
Daarnaast is er ruimte voor value 
added logistics activiteiten of 

serviceruimten van gebruikers.  De hub 
is 24/7 via digitale toegangscontrole 
toegankelijk voor de transporteurs en 
logistieke medewerkers van de klanten. 
De city hub in Utrecht is bereikbaar 
via spoor, weg en zelfs water; de 
achterliggende Energiehaven grenst 
direct aan de achterzijde van het pand. 
Vanaf een zogenaamde trekschuit 
worden goederen op een nog aan te 
leggen laad- en loskade overgeslagen 
op andere vormen van transport. 
“We werken uiteindelijk 
toe naar volautomatische 
crossdockingfaciliteiten die autonoom 
werken”, zegt Van der Woude. “Over 
tien jaar hopen we zover te zijn dat we 
in dat opzicht een landelijk dekkend 
netwerk van city hubs hebben in 
Nederland.”

Verlaging ecologische footprint
DHL Express wil in de last mile 70 
procent minder CO² uitstoten en 
uiteindelijk zelfs CO² neutraal opereren. 
Het bedrijf beheert momenteel al 19 
city hubs in Nederland. Het concern 
is voor een snelle wereldwijde 
levering afhankelijk van luchtvracht 
met bijbehorende forse CO²-emissie. 
Een extra reden om grootschalig te 
investeren in de ontwikkeling van 
eigen elektrische voertuigen en een 
besparing op het aantal transporten 
over land. Bijvoorbeeld: door de komst 
van de meest recente city hub in Zwolle 
bespaart DHL 30 procent op de ritten 
naar klanten in deze regio ten opzichte 
van vroeger.
De sleutel voor logistieke efficiency
schuilt onder meer in het 
sorteerproces; na de grove sortering 

inTelligenTe drone
•  Alternatief voor manueel tellen van de 

voorraad.
•  Drone kan autonoom de voorraad 

controleren. 
•  Twee man zijn vier uur bezig 1200 

palletlocaties te tellen. 
•  Een drone doet dit in 20 minuten.  
•  Ontwikkeld door software Arox Smart 

Technologies.

City hubs maken ‘last mile’ efficiënter en groener

Het vervoer naar het stadscentrum vindt plaats 
via elektrische wagens. 

DHL Express maakt al gebruik 
van negentien knooppunten bij 
binnensteden en is al sinds 1997 bezig 
om een netwerk uit te rollen. 
Het Amsterdamse Deudekom beschikt 
over acht city hubs.

efficiënter en milieuvriendelijker
De city hub in Roermond is een 
succesverhaal. De binnenstad is 
verlost van veel CO²-uitstoot door de 
efficiënte inzet van elektrisch vervoer 
en het logistieke knooppunt floreert 
economisch. 
Horeca en retailers uit de Limburgse 
binnenstad hadden dringend behoefte 
aan een efficiëntere stadslogistiek. 
Transportkosten rezen de pan uit 
en de Roermondse binnenstad is 
qua infrastructuur niet ingericht 
op een wirwar van full-trucks die 
de binnenstedelijke ondernemers 
bevoorraden. Het roer moest om. De 
drie ondernemers Yourick Fokker, 
Jeroen van de Kraats en Gerard 
Gerritsen richtten City Hub op met 
als uitgangspunt om vanuit een op- 
en overslaglocatie aan de stadsring 
gebundeld goederen via zero-emission-
transport bij de klanten af te leveren 
“70 procent van de logistieke 
kosten zitten in die  last mile”, zegt 
innovatiemanager Rinse van der Woude 
van City Hub. “Het is een uitdaging 
om in de binnensteden de logistieke 
operatie financieel en milieutechnisch 
beheersbaar te houden.”
City Hub krijgt van horecagelegenheden 
en retailers uit grote(re) binnensteden 
regelmatig aanvragen voor de 
coördinatie van de stadslogistiek. “De 
ene klant wil meer geld besparen, de 
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op de luchthaven en in de servicecentra 
(de dc’s van DHL Express) vindt er 
nog een fijnsortering plaats in de 
desbetreffende stadshub. Zo wordt er 
onderscheid gemaakt in on demand- 
en reguliere levering of in pakketten 
die met een elektrisch busje of met de 
zogeheten milieuvriendelijke Parcycle 
of Cubicyle vervoerd worden. “Met deze 
voorsorteringsslag in de service centra 
hoeven koeriers op de hub alleen nog 
maar van bakken te wisselen. We 
reduceren hiermee het aantal manuele 
handelingen in de supply chain”, 
zegt Rufus Nijhuis, ground operation 
support manager bij DHL Express.
In de hub hoeven pakketjes niet 
meer worden gewogen en gemeten. 
Het re-labelen, ompakken en 
scannen van de goederen vindt in 
de grotere servicecentra plaats, 
omdat die processen grotendeels 
zijn geautomatiseerd. “Dergelijke 
activiteiten zie ik nog niet zo snel in 
onze hubs plaatsvinden. Daar ligt 
de focus vooral op een zo effectief 
mogelijk pickup- and deliveryproces”, 
aldus Nijhuis. 

noodzakelijke marktverbreding
De markt voor projectverhuizingen 
is gehalveerd, dus moest Deudekom 
op zoek naar een nieuw renderend 
marktsegment. Die vond het 
Amsterdamse bedrijf in de logistieke 
dienstverlening naar afnemers in de 
Amsterdamse binnenstad. Door de 
exploitatie van een aantal city hubs 
onder de noemer Simplymile verzorgt 
Deudekom voor een aantal retailers, 
de Universiteit van Amsterdam en 
Hogeschool van Amsterdam en horeca 

het voorraadbeheer en CO²-neutraal 
transport van allerlei facilitaire 
artikelen, zoals printers, cartridges, 
koffie/thee, linnengoed en toiletpapier.
Directeur operations Eric Sens beseft 

dat de Amsterdamse binnenstad op 
slot gaat voor grootschalig, vervuilend 
verkeer. “We moeten de goederen 
die we op de hub binnenkrijgen zo 
efficiënt mogelijk bundelen en bij één 

Albert Veenstra: “Grote retailers kunnen hun 
opslagvolumes niet kwijt in een city hub.”

Bij DHL hoeven de koeriers in de city hubs alleen maar de bakken te wisselen. 
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warehouse. Bij dergelijke investeringen 
moet je goed afwegen of dat uit kan. 
Bovendien moet de capaciteit van 
de hub in overeenstemming zijn met 
de gewenste opslagcapaciteit. Hubs 
hebben een gemiddelde grootte van 
5.000 m2. Is dat voldoende, als je er 
ook nog andere logistieke activiteiten 
gaat ontplooien? En is het pand nog 
courant als je klantenbestand explosief 
gaat groeien?”
Ondanks alle voorbehoudens vindt 
Veenstra de city hubs een spannende 
en interessante ontwikkeling. “De grote 
vraag is: hoe gaat de logistieke branche 
de stadslogistiek herinrichten? Voor 
bijvoorbeeld een thuiszorgorganisatie 
die medicamenten en medische 
apparatuur bij hun klanten bezorgt of 
een supermarkt die haar verswaren 
in de hub ompakt in een bezorgbox, 
kan een hub zeker uitkomst bieden. 
Echter, niet alle leveranciers willen 
hun voorraad delen met anderen. 
Zeker de grote retailers hebben 
daar geen behoefte aan. Ik denk dat 
deze categorie andere vormen van 
stadslogistiek overwegen, zoals het 
gebruik van hybride voertuigen. Dus 
bijvoorbeeld met een dieselvoertuig 
de goederen tot aan de stadsring 
transporteren en overslaan op een 
elektrisch voertuig die de last mile 
verzorgt. Het moet een systeem zijn 
dat nationaal uitrolbaar is in elke 
binnenstad waar je goederen moet 
laden en lossen.” n w
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plaatsvindt op onze elektrische 
voertuigen die op afroep bezorgen. 
Daardoor hoeven onze klanten geen 
extra palletplaatsen te huren.”
Volgens Sens heeft Deudekom met 
Simplymile een levensvatbaar concept 
dat ze verder wil uitrollen in Nederland. 
Momenteel beschikt het bedrijf al over 
acht city hubs. “Wij zoeken met name 
nieuwe afnemers in de kantorenmarkt. 
Als bedrijven bereid zijn om het vervoer 
van hun facilitaire artikelen niet meer 
zelf te regelen, maar over te laten 
aan gespecialiseerde partijen zoals 
wij, dan ben ik ervan overtuigd dat de 
binnensteden een stuk schoner en 
bereikbaarder worden.”

Beperkte volumes op afroep
Wetenschappelijk directeur Albert 
Veenstra van Topconsortium Kennis en 
Innovatie Dinalog vindt zeker dat er wat 
voor city hubs te zeggen valt. “Retailers 
en bedrijven in de binnenstad met 
kleine, beperkte goederenvolumes 
die op afroepbasis bevoorraad willen 
worden, kunnen er baat bij hebben. 
Voor de grote retailers, zoals de 
AH’s en Jumbo’s, ligt de kwestie wat 
ingewikkelder. Zij kunnen die grote 
opslagvolumes niet kwijt in een city hub 
en bovendien hebben ze behoefte aan 
een landelijke dekkingsgraad.”
Een goede businesscase voor de 
exploitatie van een city hub kent 
volgens Veenstra nogal wat haken 
en ogen. Bezint eer gij begint, luidt 
zijn credo. “Je maakt als leverancier 
extra kosten voor bijvoorbeeld 
ompakhandelingen. Bovendien 
zijn palletplaatsen in een city hub 
relatief duurder dan in een centraal 

Waarom CiTy huBs?
•  Bereikbaarheid binnensteden 

onder druk
•  Last mile naar de klant is lastig
•  Uitkomst voor crossdocking
•  Interessant voor kleinere 

volumes
•  Beperkt inzetbaar voor value 

added service
•  Groen en economisch 

levensvatbaar

transporteur onderbrengen. Daarmee 
besparen we 30 ton CO² op jaarbasis. 
De hub fungeert als een logistiek 
knooppunt waar goederen op voorraad 
worden gehouden en waar overslag 
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