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Meer artikelen over distributie

Johannes Ritsma wint eerste NK Veiligste Chauffeur
11 jun

Lichte elektrische vrachtvoertuigen (zoals de
vrachtfiets) zijn de toekomst voor stedelijke
leveringen waarbij de laadcapaciteit van een bestelof vrachtauto onnodig is.
De toekomst
van de

Robotproducent Starship krijgt miljoenen en nieuwe
ceo 11 jun

AH experimenteert met bezorgmodellen 5 jun

fietskoerier
ziet er
rooskleurig

PostNL test bezorging via buizen 15 mei

uit. Lichte
elektrische
vrachtvoertuigen zijn de toekomst voor stedelijke leveringen
waarvan de laadcapaciteit van een bestel- of vrachtauto

Schoon in de stad – hoe faciliteren truckfabrikanten
zero emissie? 14 mei

onnodig is, stelt Susanne Balm, projectleider Emobility&City Logistics van de Hogeschool van Amsterdam.
Zij doet onderzoek naar de inzet van elektrisch vervoer zoals
de vrachtfiets. De hogeschool lanceert binnenkort een
site met de elektrische initiatieven tot nu toe.

Bezorgbusjes e-commerce kunnen worden gehalveerd
14 mei

Bekijk alle vacatures >>
Collegereeks E-logistics – start 25 september
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In 6 colleges naar succesvolle logistiek in uw
webshop
BMWT-Keur: objectief en deskundig
Keuringen van werkmaterieel
Collegereeks Logistiek Management
Verhoog uw kennis en strategische invloed
Uw logolink op logistiek.nl
Neem contact op met Vakmedianet

Fietskoerier als alternatief
Ondanks alle subsidies en onderzoeken zet de ontwikkeling
van elektrisch bestel- en vrachtverkeer nauwelijks door. De

Gratis nieuwsbrief

fietskoerier en zijn vrachtfiets biedt een goedkopere

Niets missen van Logistiek.nl? Meld u dan aan voor onze

oplossing om stil en emissievrij te bevoorraden, aldus de

gratis logistieke nieuwsbrief.

onderzoeker. “De fietskoerier biedt een goedkopere
oplossing om stil en emissievrij te bevoorraden. Ze zijn
sneller en goedkoper.”

Slimme fietsoplossingen

Email
Ik ga akkoord met het ontvangen van vakinformatie op mijn
interessegebieden van de titels van Vakmedianet en heb

Om die redenen rijden grote partijen zoals PostNL en DHL
er ook met vrachtfietsen. Ze nemen veel minder ruimte in en
zijn daarom ook een oplossing voor de toenemende druk op
de openbare ruimte door al het geparkeerde bestelverkeer.

Vacatures
Ervaren Expediteur (Schiedam )

Zo heeft DHL deze week de Cubicycle geïntroduceerd. UPS

Procesmanager VENLO (Venlo)

test een elektrische driewieler.

Alternative Methods of Supply (AMS) Representative
(Gent)

De revival van de fietskoerier: lees het hele artikel
in de vernieuwde Logistiek

Projectmanager (Culemborg)
Logistics Coordinator (Capelle aan den IJssel)

Maar de ontwikkeling naar meer klein, schoon vervoer gaat
niet van zelf. Studenten van de Hogeschool van Amsterdam
en Hogeschool Rotterdam hebben afgelopen najaar
verkeersonderzoek gedaan in Amsterdam en Rotterdam.

Gratis whitepapers
Uitgebreide achtergrondinformatie! Download nu hier
degratis whitepapers van Logistiek.nl…

Van al het vrachtverkeer dat langsreed was ca 1% een
vrachtfiets.
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