
In wat voor een stad willen we leven? Die vraag werd gesteld 
door het Podium voor Architectuur en de Smart Logistics 
Hub op woensdag 6 april 2016. Aan de hand van vier thema’s 
en vier expertmeetings wordt gezocht naar het antwoord. 
De kick-off vond plaats op 6 april in Zuidpark met als thema; 
stadsdistributie. Zes logistieke experts met zes verschillende 
achtergronden gaven een pitch ter inspiratie voor de zoek-
tocht.

RO-journalist Jaco Boer opende de middag. Ruimtelijke orden-
ing en stadslogistiek zijn nauw met elkaar verbonden maar in 
de praktijk blijkt er weinig communicatie te zijn tussen de twee 
sectoren. Is dit waarom de stad dichtslibt? En wat kunnen wij 
als burgers doen om de stad leefbaar te houden? Met deze vra-
gen gaf hij de vloer aan de experts om hun inzichten te delen.

Nilesh Anand, associate professor aan de HvA begon met een 
overzicht van de vier belangrijkste elementen in de stadslo-
gistiek. Ten eerste draait alles in de stadslogistiek om tijd en 
ruimte. De smalle drukke straten van een historische stad 
als Amsterdam hebben slechts beperkte ruimte beschikbaar 
voor voertuigen. De toegewezen venstertijden verergeren 
de situatie door de voertuigen te concentreren. Ten tweede, 
stadslogistiek bestaat uit systemen. Echter heeft elke vorm 
van stadslogistiek een eigen systeem die niet te vergelijken is 
met andere stadslogistieke systemen. Hierdoor is er geen ‘one 
size fits all’-antwoord. Het derde element zijn de stakehold-
ers. Er zijn ontelbare stakeholders actief in de stadslogistiek, 
ieder met een eigen doelstelling. Uiteindelijk maakt dit dat 
stadslogistiek heel inefficiënt georganiseerd wordt omdat 
iedere stakeholder uit is op het behalen van een eigen doel-
stelling in plaats van het algemeen belang. Anand ziet big 
data als een belangrijk onderdeel van het oplossen van de 
inefficiënties. Als laatste noemt hij kennis. Hij raadt aan om te 
bouwen op de oneindigheid van bestaande kennis. ‘Leer van 
de bestaande successen en van de mislukkingen. En berede-
neer vanuit jezelf. Stadslogistiek is wel een systeem, maar jij 
bent onderdeel van dat systeem. Stadslogistiek begint bij jou. 
Dus hoe kan jij jouw gedrag veranderen om stadslogistiek te 
verbeteren?’

Susanne Balm, projectleider E-mobility en City Logistics, 
onderzoekt de mogelijke gedragsveranderingen vanuit bed-
rijven. Onder het onderzoeksprogramma Urban Technology 
zoekt zij en haar team naar ontwerpen voor Lichte Elektrische 
Voertuigen (LEVV’s) die ook betaalbaar zijn zonder subsidie. 
Het samenwerkingsverband voor het onderzoek bestaat uit 
30 partijen waaronder veel vervoerders. Balm ruimt ook de 
veronderstelling uit de weg dat logistieke bedrijven geen 
rekening willen houden met duurzaamheid. ‘Bedrijven vinden 
duurzaamheid wel belangrijk, uit intrinsieke redenen maar 
ook omdat ze merken dat hun klanten duurzaamheid steeds 
belangrijker vinden. Bovendien voelen de bedrijven aan dat de 
beleidsdruk een bedreiging zal zijn op hun positie.’ Voor andere 
bedrijven die de druk voelen en andere geïnteresseerde parti-
jen staat het onderzoek nog steeds open. ‘Wij willen dat onze 
onderzoekspartners blijven groeien,’ zegt Balm.
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Het ROC van Amsterdam doet onderzoek naar de menselijke 
kant van de logistiek. Ron Quaden, betrokken bij House of Lo-
gistics vertelt; ‘De logistieke vakman van de 21ste eeuw heeft 
andere vaardigheden nodig dan 10 – 20 jaar geleden. Hiervoor 
heeft het ROC een toolbox van vaardigheden voor de logistieke 
vakman van de toekomst ontwikkeld. Daarom willen wij als 
ROC een community oprichten met bedrijven, een platform 
waarbij opleidingen en de praktijk beter kunnen aansluiten op 
elkaar.’ Dit biedt voor beide partijen voordelen. Bedrijven zijn 
minder tijd en geld kwijt aan wervingskosten, het verbetert 
de kwaliteit van logistieke medewerkers en er ontstaat een 
betere aansluiting van de opleiding op de marktwensen. 

Mark Fontein, oprichter van Buurtmus, ziet juist een kans in 
een decennia-oude logistiek businessmodel; de krantenwijk. 
Met Buurtmus is de last-mile geen enorme kostenpost meer 
voor de pakkettendiensten. Zij kunnen dan alle pakketten 
leveren bij één adres, één buurtbewoner die alle pakketten 
voor de wijk in de avonduren bezorgt. ‘97% van de leveringen 
die tussen 19:00 – 21:00 bezorgt worden zijn succesvol. Zo 
hoeft de bestelbus niet meer door de hele wijk te rijden en ont-
vangen consumenten hun pakketten als ze ook echt thuis zijn. 
Hierdoor ontstaat de perfecte aansluiting tussen consument 
en pakket.’

Zoals Anand stadslogistiek omschreef in vier elementen somt 
Yourick Fokker van CityHub ze op in drie trends; flexibel ruim-
tegebruik, stedelijke verdichting en efficiëntie. Al deze trends 
komen terug in CityHub. CityHub geeft nieuwe invulling aan 
leegstaande bedrijfspanden door ze te verhuren als opslagrui-
mte en kantoorruimte (flexibel ruimtegebruik en efficiëntie). Zo 
kunnen winkeliers hun voorraad elders opslaan waardoor ze 
meer winkelruimte kunnen benutten (efficiëntie en stedelijke 
verdichting). De aanlevering van voorraad verzorgt CityHub 
i.s.m. lokale partners. Zo biedt CityHub een bijdrage aan de 
leefbaarheid van de stad. De nieuwe beschikbare ruimte kan 
gebruikt worden voor nieuwe winkelruimte of voor een wo-
ning wat de sociale veiligheid versterkt. Zo kan logistiek een 
bijdrage leveren aan de leefbaarheid van de stad. 

Wilrik Kok van FieldFactors sloot de middag af met een 
nieuwe invalshoek om stadslogistieke opgaven te benaderen. 
Door middel van ontwerpend onderzoek wordt gezocht naar 
de ruimtelijke mogelijkheden die logistiek biedt en vice versa. 
Deze worden getoetst op 3 casussen in Amsterdam; Rem-
brandtplein, Javastraat en de Haarlemmerstraat. Ook worden 
de verschillen in impact van logistiek op de stad bekeken op 
drie schaalniveau’s; de stadsring, de first- en last-mile en op 
straatniveau. Door de vele mogelijkheden te vergelijken wil 
FieldFactors komen tot een toolbox van ontwerpmogelijkheden 
voor stadslogistiek. 

Verslag: Abigail Michelle Gerrits
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Podium voor Architectuur ontwikkelt i.s.m. Smart Logistics 
Hub een reeks expertmeetings over logistiek en nodigt u 
uit voor de expertmeeting Logistiek | Stadsdistributie op 
woensdagmiddag 6 april 2016 van 15.00-17.00 uur.

Moderator: Jaco Boer
PROGRAMMA: 
15.00-16.00 uur, Pitches a 5-10 minuten:
Introductie: Nilesh Anand Hogeschool van Amsterdam; 
Kansen en uitdagingen in stedelijke logistiek.
Onderzoek: Susanne Balm Hogeschool van Amsterdam; 
onderzoeksproject naar de inzet van Lichte Elektrische 
Vrachtvoertuigen
Onderwijs: Alma Kerling ROC Amsterdam; introduceert 
House of Logistics, een samenwerkingsverband van be-
drijven en ROC’s waar het werven en opleiden van de 
logistiek vakman van de toekomst voor de Metropoolregio 
Amsterdam wordt aangepakt. 
Startup: Mark Fontein Buurtmus; vertelt over zijn startup. 
Kunnen buurtgenoten helpen met het distribueren van pak-
ketjes?
Ondernemer: Yourick Fokker CityHubs: vertelt over zijn 
project City Hub. Kunnen leegstaande bedrijfspanden aan 
de rand van de stad hergebruikt worden voor duurzame 
stadsdistributie?
Ontwerp: Wilrik Kok FieldFactors; vertelt over het onder-
zoek naar Stadslogistiek op maat; een schetsboek met 
toekomstscenario’s en inspirerende stadsdistributie-
oplossingen voor de veranderende goederenstromen in de 
stad. 

16.00-17.00 uur, Dialoog

INLOOP
vanaf 14.30 uur
START:
15.00-17.00 uur
LOCATIE:
Z U I D PA R K
Spaklerweg 50/52
1099 BC A’dam

Welke ontwikkelingen gaan in de (nabije) 

toekomst grote verandering brengen 

op het gebied van logistiek? En wat zijn 

daarvan de ruimtelijke consequentie 

voor de MRA. In samenspraak met 

hoofdrolspelers uit de regio organiseren 

we 3 kleine expertmeetings over: 

stadsdistributie, circulariteit en big data. 

Wat zijn de ontwikkelingen en wat zijn 

de vragen vanuit de regio? Tijdens een 

slotbijeenkomst worden de onderwerpen 

bij elkaar gelegd om na te denken over de 

ruimtelijke impact van deze ontwikkelingen 

(voor de regio).

Aanmelden via: 
info@podiumarchitectuur.nl

In wat voor stad willen we leven?
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