
Een hub is een logistieke faciliteit waar goederen en 
transportmiddelen van één of meerdere leveranciers 
samenkomen voordat ze bij de eindontvanger terecht 
komen, met als doel om van vervoerswijze te wisselen, 
zendingen te bundelen en/of aanvullende diensten 
te leveren. 

Goederenhubs kunnen leiden tot:
   •  Kostenbesparing in de keten
   •  Reductie CO2 en luchtvervuiling
   •  Hogere productiviteit van medewerkers
   •  Minder verkeersoverlast in wijken en stadscentra
   •  Extra service en gemak voor eindgebruiker
   •  Duurzame identiteit
   •  Sociale cohesie

   •  Groeiende e-commerce markt en retourzendingen
   •  Overheidsregulering: zero emissie stadslogistiek en autoluw
   •  Grote inkopers zoals (semi)overheden als ‘launching customer’
   •  Integratie van afval- en circulaire stromen

Op een hub werken:
   •  0 tot 30 personen
   •  Zowel fullltimers als parttimers
   •   Zowel vakspecalisten als mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Hubs werken samen met:
   •  Andere hubs. In regionale en nationale netwerken
   •  Vervoerders. Voor inkomend én last-mile vervoer. 
   •  Webshops 
   •  Bedrijven en overheden die hun goederen bezorgd willen hebben via een hub

Stadshubs worden in verschillende vormen en door verschillende 
partijen opgezet. Een selectie: 

 Naam Toelichting Startjaar Omvang Focus

Parcls Pakketpunt in de buurt 2017
4 hubs in december 2018, 
> 10 extra in 2019

Randstad

ViaTim
Pakketpunt voor 
buurtgenoten

2016
Van 60 “ViaTim-punten”  
in september 2018 naar 
380 in april 2019

Landelijk

CityServiceBike
Gericht op monteurs 
die in de stad werken

Nog niet 
operationeel

Pilots in 2017-2018 Randstad

MYPUP

Ontvangst en verzending 
middels een kluizenwand 
binnen kantoor/instelling/ 
appartementencomplex

2014
4 hubs in NL en 1 hub in 
Londen van waaruit 200 
locaties worden bediend

Landelijk

Fietskoeriers.nl
Netwerk van last-mile-
specialisten voor 
de bezorgmarkt

2016 28 hubs, in 33 steden Landelijk

SimplyMile
Landelijk netwerk voor 
zero emissie stadsdistributie 
samen met PostNL

2014
Van 10 steden in 2019 
groeien naar >25 steden 
voor 2025

Landelijk

Goederenhubs 
Nederland

Gelegen op 
industrieterrein

2008 16 hubs, in 32 steden Landelijk

Hulshoff
In combinatie met 
verhuisbedrijf

2013 Nieuwe hublocatie in 2019 Ranstad

City Hub  
Buiten emissiezone, 
dicht bij de ring

2016
G5 in 2019 + 5 andere 
steden in 2020  

Landelijk

Top 3 barrières Wat is er nodig?

Waarde is niet eenvoudig te incasseren, door:
   •  Onvoldoende transparantie in de keten
   •   Niet alle kosten en baten zijn 

(eenvoudig) in een 
financiële prijs uit te drukken

   •   De kosten en baten zijn gefragmenteerd 
over de keten

Inzichtelijk krijgen, 
monetariseren en 
herverdelen van
(maatschappelijke) 
kosten en baten

Bewustwording over de mogelijkheden 
van hubs

Meer klanten, voortrekkers-
rol van grote organisaties

ICT en voertuigtechniek
Standaardisatie en 
betrouwbare technieken




