
Park+Supply Hub

Wist je dat de Nederlandse overheid jaarlijks 7,5 miljard euro verliest op leegstand in parkeergarages?  
Waarom zouden we deze onrendabele parkeergarages niet een nieuwe functie toekennen? 

Daarom introduceren wij de Park+Supply Hub (P+S Hub). De P+S Hub combineert op slimme wijze de lege 
ruimte in parkeergarages met het gebruik van een Supply Hub. Dit meervoudige ruimtegebruik lost twee 
grote stedelijke problemen in één keer op: overlast in de stad door distributie en leegstand in parkeergarages. 
Stadslogistiek met een P+S Hub werkt aan de hand van de volgende vijf stappen: (1) Een leverancier levert 
zijn goederen aan bij de P+S Hub (de lege ruimte in een parkeergarage!). (2) In de P+S Hub worden goederen 
in ontvangst genomen en, (3) tijdelijk opgeslagen of, (4) direct overgeslagen in een kleinschalig en duurzaam 
vervoersmiddel en (5) gedistribueerd naar de winkel.

P+S



Wij dromen van een stad waar de kwaliteit van leven 
optimaal is. Waar kinderen veilig op straat kunnen spelen; 
waar fietsers en voetgangers vrij door de stad kunnen 
bewegen; waar een bruisend ecologisch systeem en een 
hoogwaardig stadsleven hand in hand gaan; en waar 
energie afkomstig is van 100% duurzame bronnen. 
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Dit droombeeld kan de werkelijkheid worden, maar dan zal de ruimte in de stad 
optimaal moeten worden gebruikt en het vervuilende verkeer uit de stad 
moeten worden geweerd. Vandaag de dag is dit nog niet het geval. Verkeer in 
steden vervuilt de lucht, zorgt voor geluidsoverlast, leidt tot onveiligheid en legt 
een groot beslag op de ruimte. De leefbaarheid in steden staat onder druk van 
inefficiënte stadslogisitiek. Tegelijkertijd staan dure parkeergarages gemiddeld 
voor meer dan de helft leeg. Onrendabele parkeergarages kosten de overheid 
wel 7,5 miljard euro per jaar1. In de stad van de toekomst worden parkeergarages 
heel anders gebruikt. 

Wij zien het voor ons dat onze onrendabele en niet bepaald “futureproof” 
parkeergarages komende decennia worden getransformeerd en in de toekomst 
worden gebruikt als “Park+Supply Hubs”. Park staat voor de mobiliteitshub 
waarin personenmobiliteit samenkomt; daar zijn al mooie voorbeelden van 
zoals de parkeergarages voor deelvervoer in Buiksloterham. De Park+Supply 
Hub kennen we nog niet. Hierin komt stadslogistiek samen die vervolgens op een 
slimme, efficiënte en duurzame manier in de stad geleverd worden bij winkels en 
consumenten.

In dit allesomvattende systeem zijn Park+Supply Hubs, leveranciers en 
winkeliers in een slim netwerk met elkaar verbonden. Met als resultaat minder 
verkeersoverlast, optimaal ruimtegebruik en een leefomgeving waarin de mens 
centraal kan staan.   

Definitie stadslogistiek: 
Alle kilometers die gemaakt worden voor de 
belevering van de retailsector, de dienstensector 
en consumenten thuis. Het gaat daarbij om alle 
kilometers vanaf het distributiecentrum, de 
groothandel en soms vanaf de producent.

De transformatie naar dit allesomvattende systeem van stadslogisitiek begint vandaag. Want waarom zouden we aan onrendabele parkeergarages niet 
nu al een nieuwe functie toekennen als Park+Supply Hub? Parkeergarages hoeven bovendien niet gesloten te worden om als hub te functioneren. Ons 
concept “Park+Supply Hub (P+S Hub)” combineert op slimme wijze de bestaande parkeerfunctie van parkeergarages met het gebruik van een Supply 
Hub. Dit meervoudige ruimtegebruik lost twee grote stedelijke problemen  in één keer op:

Overlast in de stad door distributie

 ► In Nederland wordt 20% van de CO2-emmisies veroorzaakt door 
verkeer en vervoer.2

 ► In Nederland wordt 33% van de CO2-emmisies veroorzaakt door 
verkeer en vervoer.2

 ► Concentraties fijnstof, stikstofdioxide en ozon in de lucht naar 
schatting tot 12.000  vroegtijdige sterfgevallen per jaar.3

 ► Bewoners ervaren veel overlast en onveiligheid door de vele 
verkeersbewegingen die bij stadslogistiek plaatsvinden. 4

Leegstand in parkeergarages

 ► Gemiddelde bezettingsgraad parkeergarages in Nederland: 30-40%. 1

 ► Parkeergarages zijn gericht op piekmomenten. Op een maandagochtend 
is de bezetting vaak maar 5-10%.1

 ► De meeste parkeergarages zijn onrendabel, in Amsterdam zijn alle 
parkeergarages verlieslijdend. 1

 ► De Nederlandse overheid legt jaarlijks 7,5 mld toe aan parkeren.1
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Hoe werkt de P+S Hub?
Het basisprincipe van de P+S Hub is dat stadslogistiek voortaan niet 
rechtstreeks van leverancier naar klant verloopt, maar met tussenkomst 
van de P+S Hub. Deze manier van toelevering lijkt overbodig complex door 
de extra stap, maar is in de praktijk juist veel efficiënter en duurzamer. Dit 
komt doordat op dit moment vrachtwagens niet volledig beladen zijn.5 Zij 
rijden op basis van een leveringsvraag, niet op basis van de beladingsgraad 
van de vrachtwagen. Dit leidt tot veel meer verkeersbewegingen dan 
nodig is. Door tussenkomst van de P+S Hub kan een leverancier vollere 
vrachten afleveren, waarbij een deel van de vracht tijdelijk in de P+S 
Hub opgeslagen kan worden. Bovendien hoeft een vrachtwagen waarin 
meerdere bestellingen voor een gebied zijn opgenomen maar één keer te 
lossen. Vanuit de P+S Hub leggen duurzame (lees: volledig elektrische) 
bestelbusjes vervolgens de last-mile af. Deze busjes kunnen wel rijden op 

basis van beladingsgraad omdat zij goederen van meerdere leveranciers 
voor één winkelier of kantoor kunnen bundelen en voor meerdere 
afnemers tegelijk gebundelde leveringen kunnen distribueren. Uit 
onderzoek van de TNO  is gebleken dat om deze redenen de Bouw Hub 
(een hub speciaal voor bouwmateriaal) heeft geleid tot een reductie 
van het aantal vervoersbewegingen van bijna 70%.6

Stadslogistiek met een P+S Hub werkt dus als volgt: 

Een leverancier levert zijn goederen aan bij de P+S Hub in een gebied 
(1).  In de P+S Hub worden goederen in ontvangt genomen (2), tijdelijk 
opgeslagen (3) of direct overgeslagen in een kleinschalig en duurzaam 
vervoermiddel (4) en gedistribueerd naar de winkel (5).

 ► P+S Monitoring

 ► P+S Ruimte

 ► P+S Mensen

 ► P+S Systeem

 ► P+S Busjes

Live monitoring van de bezettingsgraad in de P+S Hub door middel van sensoren. In parkeergarage Strijp-S in Eindhoven 
wordt dit al toegepast. Met deze slimme technologie heeft men altijd live een totaal overzicht op het gebruik van de 
parkeergarage, welke ruimte nodig is voor parkeren en toegewezen kan worden aan stadslogistiek. 

Fysieke aanpassingen aan de bestaande parkeergarage om laden, lossen en tijdelijk opslaan van goederen mogelijk te 
maken naast parkeren. Ook hier kan slimme technologie toegepast worden.  De verschillende functies kunnen worden 
herkend door sensoren en in goede banen worden geleid. Uiteraard met in acht neming van privacy van de betrokkenen . 

Bemensing bij de P+S Ruimte. Binnen de P+S Hub moeten er mensen de goederen laden en lossen. De P+S Hub creëert 
werkgelegenheid en is toegankelijk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zo draagt het concept ook een 
steentje bij aan inclusieve steden. 

Een digitaal systeem dat de bestelling van een klant, de bijbehorende levering van goederen en de bezettingsgraad 
van de P+S Ruimte aan elkaar koppelt. Door het systeem zelflerend te maken kan de logistiek en het gebruik van de 
parkeergarage steeds efficiënter worden.

Kleine, duurzame transportmiddelen waarmee de last mile, de distributie vanuit de P+S Hub naar de afnemer plaatsvindt. 

Om P+S Hub te laten werken zijn de volgende innovatieve ingrepen nodig: 

In de praktijk werkt het P+S Hub concept als volgt: 

 ● Een afnemer zoals een winkelier bestelt als vanouds een bepaald 
volume aan goederen bij een leverancier;

 ● De leverancier meldt levering (op basis van volume) aan bij het P+S 
Systeem, waar de leverancier op basis van de live beschikbaarheid aan 
ruimte via de P+S Monitoring een levermoment kan kiezen;

 ● Het P+S Systeem registreert de levering en wijst op basis van de P+S 
Monitoring beschikbaarheid en volume ruimte toe binnen de P+S 
Ruimte.

 ● De leverancier levert zijn goederen aan bij de P+S Ruimte waar P+S 
Mensen klaar staan om de goederen vanuit de losplaats tijdelijk op te 
slaan of rechtstreeks over te laden in P+S Busjes;

 ● De P+S Busjes worden efficiënt gevuld zodat het busje in één rit 
een keten van verschillende leveringen kan bezorgen bij klanten en 
eventueel leveringen van verschillende leverancier voor één klant in 
één keer kan bezorgen;

 ● Dit alles is als vanouds live te volgen door de klant middels track-and-
trace.

Voor de P+S Hub hoeven we geen nieuwe ruimte in onze volle steden te reserveren. Door parkeergarages te 
voorzien van slimme technologie kan de functie supply plaatsvinden in de lege ruimtes van de parkeergarage. 



De P+S Hub vraagt om een bewustwording over het feit dat dit systeem 
efficiënter en duurzamer is dan de huidige situatie en vraagt daardoor ook 
om draagvlak en gewenning van gebruikers.

Wij zijn overtuigd van de meerwaarde van ons concept. Om anderen 
hiervan te overtuigen is een pilot nodig waarin alle basisprincipes van de 
P+S Hub worden toegepast. Hierna kunnen we de P+S Hub verder uitrollen 
en uitbouwen. Tot we bij onze droom zijn van een allesomvattend netwerk 
van stadslogisitiek waarin parkeergarages als supply hub functioneren. 
Het uitvoeren van de pilot is kansrijk in grote steden, en bijvoorbeeld de 
gemeente Amsterdam. De ambitieuze doelstellingen van deze stad met 
betrekking tot emissies door verkeer te samen met hoge kostenposten 
voor het parkeren creëertruimte voor experimenten. Bovendien ligt in 
Amsterdam een geschikt winkelgebied dat als pilot voor toelevering (in 
de eerste instantie van non-food artikelen ) via de P+S Hub kan dienen: 

Door stadslogistiek via een P+S Hub 
te laten verlopen neemt het aantal 
vervoersbewegingen sterk af. 
Bouwlogistiek via de BouwHub in Utrecht 
heeft geleid tot een afname van 70% van 
de vervoersbewegingen. Dit zorgt niet 
alleen voor minder geluidsoverlast en 
luchtvervuiling, overlast door opstoppingen 
zal ook afnemen.

Al het goederenvervoer - 20-50% van 
het verkeer - wordt volledig elektrisch. 
Elektrisch vervoer veroorzaakt geen 
geluidsoverlast en vervuilt de lucht niet 
met CO2 en andere schadelijke stoffen. 
De leefbaarheid in het gebied zal dan ook 
toenemen.

Stadsdeel De Pijp in Amsterdam. 
Om de volgende redenen is De Pijp geschikt als pilotlocatie:

 ● Er is veel goederenvervoer in de wijk: 20-50% van het verkeer.7
 

 ● Parkeergarages in en rondom de Pijp, waaronder de net opgeleverde 
Albert Cuyp garage, kennen een lage bezettingsgraad en zijn nu al 
verlieslijdend.8 

 ● Onderzoek van de gemeente Amsterdam heeft aangetoond 
dat het goederenvervoer in De Pijp zorgt voor geluidsoverlast, 
verkeersonveiligheid en overschrijding van de luchtkwaliteitsnorm.4 

 ● Leveringen van goederen in de Pijp gebeuren over het algemeen 
doordeweeks en het drukste leveringsmoment valt tussen 07:00-
10:00.4

De P+S Hub: de oplossing voor een futureproof stad
De financiële last van parkeergarages is extreem hoog, dit geld wordt middels 
de P+S Hub geïnvesteerd in verbeterde leefbaarheid. Het openhouden van 
parkeergarages lijkt bijna op verspilling, omdat de helft van de beschikbare 
ruimte leeg staat. Door toevoeging van een P+S Hub worden de kosten die wij 
voor parkeergarages maken niet langer “verspilt”, maar levert dit verhoogde 
leefbaarheid in de binnenstad op.

De P+S Hub is een hele belangrijke stap in de richting van een emissieloze 
stad en het logistieke systeem van de toekomst. Op de pilot bouwen we voort. 
We rollen de P+S Hubs verder uit in de stad. Natuurlijk kunnen andere steden 
gelijktijdig P+S Hubs implementeren. Dit resulteert in emissieloze binnensteden, 
waarmee we gelijk aan de afspraken in ons Klimaatakkoord voldoen. Op lange 
termijn is het logistieke systeem zo slim georganiseerd dat ruimte op straat vrij 
komt voor mens en natuur, en dat overlast en vervuiling door stedelijke logistiek 
tot het verleden behoort.
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Waar beginnen we?
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Esmeralda Hemelaar | Duurzaamheid is iets wat Esmeralda hoog in het vaandel heeft staan. Na haar Bsc Sociale 
Geografie en Planologie in Utrecht, met aansluitend een Msc Urban Environmental Management aan Wageningen 
Universiteit & Research, was de stap naar een baan als adviseur Duurzaamheid bij Primum dan ook een logisch vervolg. 
Naast haar groene visie binnen haar carrière, probeert ze ook ook buiten haar werk bewuste keuzes te maken. Zo kan je 
haar altijd bereiken op haar Fairphone, reist ze zo veel mogelijk met het OV en eet ze geen vlees. In de toekomst hoop ze 
deze goede gewoontes nog verder uit te breiden door haar eigen, meest duurzame huis ooit te bouwen.

Luc Ponsioen | Met een Msc Hydraulic Engineering en als adviseur Water bij Aveco de Bondt weet Luc je alles te vertellen 
over water en bijbehorende facetten. Binnen zijn vakgebied komt duurzaamheid vaak aan de orde. Voor Luc een 
buitengewoon belangrijk thema, en daarom is hij erg blij dat hij in een aantal mooie, duurzame projecten zijn ei kwijt 
kan. Een voorbeeld daarvan is het project “Power to X”, waarvan hij de projectleiding op zich neemt. Binnen dit project 
in Nieuwgein wordt gewerkt aan het opslaan van zonne-energie in warmte en waterstof. Met deze innovatieve houding 
hoopt hij de wereld in zijn geheel een stuk duurzamer te maken. 

Nynke Tack | In de toekomst wil Nynke alle landen van de wereld bezoeken, maar voor nu houd zij zichzelf nog wel even 
bezig in Nederland. Naast haar baan als adviseur Duurzaamheid bij Primum, zit ze ook nog een aantal dagen per week 
in de collegebanken. Met een afgeronde Bsc Plant Sciences aan Wageningen Universiteit & Research op zak, heeft ze 
zich afgelopen jaar in de duurzaamheidsproblematiek verdiept binnen de Msc Industrial Ecology aan de universiteit 
van Leiden. Echter, haar passie bleek toch meer binnen de techniek te liggen en vandaar dat ze dit collegejaar is gestart 
met de Msc Enviromental Engineering aan de TU Delft. Voorlopig blijft zij dus nog wekelijks pendelen tussen Delft en 

Juul Osinga | De nieuwste gadgets, daar houdt Juul wel van. Met zijn Secrid portemonnee en zijn KeySmart sleutelbos 
reist hij het liefst op zijn fiets heel Nederland door. Waar zijn carrière begon met de Msc Planologie aan de Radboud 
Universiteit in Nijmegen, werkt hij nu met veel plezier als adviseur Leefomgeving binnen de vakgroep Planologie in 
Holten. Daarnaast hoopt hij in de toekomst getuigen te zijn van de ontdekking van buitenaards leven, maar tot die tijd 
houdt de gedachte over de volgende pre- of sequel op Game of Thrones hem ook nog wel even bezig.          

Nicoline Opbroek | Nicoline is van alle markten thuis. Aan de TU Eindhoven heeft ze zowel een Bsc Bouwkunde als een 
Msc Human-Technology Interaction met succes afgerond. Daarna heeft ze haar carrière een kickstart gegeven met een 
management traineeship bij Aveco de Bondt, waarnaast ze bovendien ook nog actief als adviseur water veiligheid bij 
Dareius. Een druk leven dus! Gelukkig kan ze daarbij altijd steunen op haar Dopper, die als trouwe vriend, overal met 
haar mee naar toe gaat. Wel hoopt ze in de toekomst haar reistijd te kunnen verminderen door de opkomst van een 
energieneutraal self-driving autonetwerk. Een mooi vooruitzicht!

Teammanager Gerben Bakker | Een gezonde en stabiele leefomgeving voor iedereen. Dat is hoe Gerben graag naar 
de toekomst kijk. Dit past dan ook precies bij zijn functie als Business Unit Manger Leefomgeving & Conditionering bij 
Aveco de Bondt. Met een achtergrond in Milieuwetenschappen en een groot aantal jaren ervaring, werkt hij dagelijks 
enthousiast met zijn afdeling aan verbeteringen door heel Nederland. In zijn privé leven draagt hij ook graag zijn steentje 
bij. Zo ondersteunt hij duurzame initiatieven binnen zijn buurt en rijdt hij sinds kort in een volledig elektrische auto om 
zo ook zijn eigen impact op de leefomgeving te verbeteren. 
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