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Logistieke hubs aan de rand 
van de stad en multifunctionele 
buurthubs kunnen bijdragen 
aan het verduurzamen van 
het transport in steden. 
Projectleider/onderzoeker 
Duurzame Stadslogistiek 
Susanne Balm aan de 
Hogeschool van Amsterdam 
doet hier onderzoek naar.

Projectleider/onderzoeker Duurzame Stadslogistiek Susanne Balm:

‘Buurthubs gaan
stadslogistiek veranderen’ ‘We onderzoeken 

of een buurthub 
meerwaarde kan 
krijgen als logistieke, 
economische en 
sociale functies worden 
gecombineerd’

Een ander project waar Balm zich 
mee bezighoudt is multifunctionele 
buurthubs. Om steden leefbaar te 
houden willen de projectleden inefficiënte 
voertuigbewegingen voorkomen. Volgens 
Balm kunnen stadshubs aan de rand 
van de stad en buurthubs in de stad 
voor bundeling en ontbundeling van 
goederen een oplossing bieden. “Met 
buurthubs gaan er minder voertuigen 
de straten in, omdat spullen hier kunnen 
worden opgehaald. Er zijn nu wel 
wat hubs aan de rand van de stad en 
buurthubs in de stad, maar die zijn niet 
multifunctioneel. We onderzoeken of een 
buurthub meerwaarde kan krijgen als je 
hier logistieke, economische en sociale 
functies met elkaar combineert. Dus de 
buurthub die niet alleen pick-uppoint 
is, maar ook fungeert als inzamelpunt 
voor KCA, repaircafé, kledingreparatie, 
bibliotheek, punt voor deelvervoer, 
opslag voor winkeliers, verhuurlocatie van 
producten en zelfs als werkplek.  

Bewoners en ondernemers
Wat vraagt dit van het gedrag van 

bewoners en ondernemers? En is er 
draagvlak? Dat wordt nu gepeild bij 
verschillende gebruikersgroepen en 
in verschillende gebieden. Balm: “Met 
de ontwikkeling van een netwerk van 
hubs kan de logistiek efficiënter worden 
ingericht. Een vervoerder kan bijvoorbeeld 
zijn goederen bij een stadshub aan de 
rand van een stad buiten de venstertijden 
aanleveren en daar weer goederen uit de 
stad ophalen. Dan hoeft de vervoerder bij 
de komst van de zero-emissiezones niet 
zélf over te stappen op zero-emissie, maar 
kan hij dit uitbesteden. Ook kunnen routes 
efficiënter worden gepland.”  

Interview
Tekst Anita Hestens

in het project ‘Neighborhood hubs for 
liveable cities’ dat de mogelijkheden 
van multifunctionele buurthubs in kaart 
brengt. Een ander voorbeeld is het 
Universiteitskwartier. Balm: “De renovatie 
en inrichting van het Universiteitskwartier 
van de Universiteit van Amsterdam in de 
historische binnenstad is een voorbeeld 
van een gebied dat opnieuw wordt 
ingericht. Hierbij worden de belangen 
van verschillende groepen meegenomen, 
zoals studenten en bewoners. In het 
Universiteitskwartier komt ook ruimte voor 
een centraal logistiek punt.”  
Samen met studenten en partners uit 
het werkveld onderzoekt Balm hoe je de 
mogelijkheden van de hubs inzichtelijk 
maakt en deze kennis overbrengt aan 
bijvoorbeeld projectontwikkelaars en 
beleidsmakers. Zij werkt hiervoor samen met 
andere disciplines zoals ondernemerschap 
en gedragswetenschappen.  

Een andere manier om de stadslogistiek 
in een gebied te verduurzamen is de 
gebiedsgerichte samenwerking. “Zo  
werken leden van Green Business Clubs 
lokaal samen om de stadslogistiek  
duurzaam op te zetten, bijvoorbeeld in 
Amsterdam, Den Haag en Utrecht. De 
insteek is dat grote inkopers hun logistiek 
op elkaar afstemmen en voor bepaalde 
productgroepen dezelfde leveranciers, 
logistiek dienstverleners en afleverdagen 
kiezen. Ook bedrijfsinvesteringszones zijn 
hiermee bezig. Waarom niet twee keer in 
plaats van vijf keer per week de stad in  
met bundeling van ladingen? Dit concept 
biedt voor vervoerders ook kansen,  
maar zij zijn hier niet vaak bij betrokken. 
In deze gebiedsgerichte samenwerkingen  
zie je veel nieuwe en lokale partijen  
meedoen en minder traditionele  
vervoerders. Ook parcel lockers kunnen 
fungeren als hub.”

LEVV’s
Eerder deed Balm onderzoek naar 

zogeheten LEVV’s – lichte elektrische 
vrachtvoertuigen. “Die zie je steeds meer 
in de stadslogistiek. Het aanbod van 
LEVV’s groeit en er komen meer vormen 
en varianten. De elektrische motor 
ondersteunt bij het trappen. Een nieuwe 
ontwikkeling is dat de aanbieders nu ook 
leasemogelijkheden hebben en daarmee 
het onderhoud uit handen kunnen geven 
en flexibel hun wagenpark kunnen op- en 
afschalen.”

Over Susanne Balm
Susanne Balm werkt als projectleider 

en themaregisseur bij het Centre 
of Expertise Urban Technology aan 
de ontwikkeling en uitvoering van 
praktijkgericht onderzoek. In het 

onderzoek combineert zij kennis van 
logistiek, businessmodellen en gedrag 

om te komen tot nieuwe inzichten 
voor de bereikbaarheid en duurzame 
bevoorrading van de Metropoolregio 
Amsterdam. Zij werkt daarbij samen 
met overheden, bedrijven, (docent-)
onderzoekers en studenten. Met de 
afdeling Facility Services UvA-HvA 

werkt zij aan het verduurzamen 
van de goederenstromen naar de 

verschillende UvA- en HvA-locaties.  

Steden groeien en krijgen steeds meer 
inwoners en functies. Bij de inrichting 

van steden wordt bewoners zoveel mogelijk 
op loop- of fietsafstand de meest gebruikte 
voorzieningen geboden om te wonen, werken 
en recreëren. De ruimte voor autoverkeer 
neemt af. “Omdat de ruimte in steden schaars 
is, ontstaan er steeds meer oplossingen om 
efficiënt met de ruimte om te gaan, zoals 
shared spaces in het verkeer of groen op 
daken”, vertelt Susanne Balm, projectleider/
onderzoeker Duurzame Stadslogistiek aan 
de Hogeschool van Amsterdam. “Wij kijken 
in ons onderzoek ook naar het dynamisch 
omgaan met ruimte, zoals dynamische laad- 
en losplekken. Logistiek wordt nog weleens 
vergeten bij de inrichting van steden. En dat 
terwijl consumenten veel online bestellen 
en bedrijven logistiek nodig hebben om 
hun producten bij de afnemers te krijgen. 
Er worden nieuwe stadslogistieke diensten 
ontwikkeld en het aantal fietsbezorgers groeit 
snel.” Balm merkt dat de interesse voor haar 
vakgebied van stadslogistiek groeit vanuit 
verschillende disciplines. 

Universiteitskwartier
De Hogeschool van Amsterdam doet 

gebiedsgericht onderzoek, bijvoorbeeld 


