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Samenvatting 

De LEVV-Battle is een initiatief van het Onderzoeksprogramma Urban Technology van de Hogeschool 

van Amsterdam en komt voort uit het LEVV-LOGIC project, een 2-jarig onderzoek naar de inzet van 

lichte elektrische vrachtvoertuigen voor stadslogistiek. De eerste editie van de LEVV-Battle heeft 

plaatsgevonden in december 2017. Dit rapport presenteert de opzet, ervaringen en resultaten.  

Tijdens de LEVV-Battle kregen twee teams van studenten en docent-onderzoekers van Faculteit 

Techniek de opdracht om in de praktijk een tiental goederen te bezorgen met verschillende lichte 

elektrische vrachtvoertuigen. Zij hadden daarbij de beschikking over een Urban Arrow vrachtfiets, Stint 

en Goupil. De battle startte en eindigde op de locatie van logistiek dienstverlener Deudekom in 

Duivendrecht en had Amsterdam als bezorggebied. De teams werden beoordeeld op: 

voertuigefficiëntie, tijdsduur en klanttevredenheid. Team 1 was de winnaar van de battle. De battle is 

georganiseerd met verschillende doelstellingen:  

1. Integratie onderwijs en onderzoek 

Studenten en docent-onderzoekers hebben door de battle op een leuke en actieve manier met elkaar 

kennisgemaakt en samengewerkt met het onderzoeksconsortium. In totaal hebben studenten van zes 

verschillende opleidingen deelgenomen: logistics management, logistics engineering, bouwkunde, 

technische bedrijfskunde en industrial engineering. Voor de logistieke opleidingen kwam betrokkenheid 

bij de battle eenvoudig tot stand door de reeds bestaande integratie tussen het LEVV-onderzoek en 

studenten/docenten. Voor het Innovatielab van Engineering  was dit minder eenvoudig. Ondanks dat er 

geen studenten/docenten van het Innovatielab hebben deelgenomen, heeft de battle wel bijgedragen 

aan een nadere kennismaking en bewustwording over samenwerkingsmogelijkheden.  

2. Verkennen van de praktijkcontext van LEVV-onderzoek 

De teamleden hebben het als waardevol ervaren om zelf met de voertuigen in de stad te rijden. Er 

kwamen duidelijke voor- en nadelen en belemeringen uit naar voren, met als belangrijkste punten de 

snelheid en onzekerheid over de positie op de weg. Door het betrekken van meer voertuigen, werkelijke 

leveringen, meer afleveradressen en klantwensen kan de battle in de toekomst complexer en nog 

realistischer gemaakt worden.  

3. Testen van meetsystemen en verzamelen praktijkdata  

Het is duidelijk geworden dat veel bedrijven de battle als kans zien om hun systeem te demonstreren. 

Lang niet alle kansen voor het monitoren van de voertuigen zijn benut, door gebrek aan tijd of kennis. 

Via de battle zijn met name veel camerabeelden en ervaringen verzameld over de voertuigen. Dit kan 

gebruikt worden in toekomstig onderzoek. Dit is met name relevant voor het SICLEV project. Doordat er 

verschillend met de voertuigen gereden is, bijvoorbeeld met de Goupil op het fietspad en op de rijbaan, 

kan een vergelijking gemaakt worden van de impact op andere weggebruikers onder verschillende 

omstandigheden. Nog niet alle data is geanalyseerd bij de totstandkoming van dit rapport. 

4. Profilering van het Onderzoeksprogramma Urban Technology 

De battle heeft geleid tot aandacht via een online publicatie, vakpublicatie, en aftermovie. In totaal 

hebben 26 bedrijven bijgedragen aan de battle, waarvan de helft niet eerder bij het LEVV onderzoek 

betrokken was.  Voor een impressie van de twee dagen: zie https://vimeo.com/248460406.  

In 2018 wordt bekeken of en hoe de battle een (structureel) vervolg kan krijgen. Als start van een minor 

over stadslogistiek/mobilteit lijkt kansrijk en waardevol.  

https://vimeo.com/248460406
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1. Opzet en doel 

1.1 Beschrijving 
Tijdens de LEVV-Battle wordt de praktijk van stadslogistiek met lichte elektrische vrachtvoertuigen 

nagebootst. Twee teams, elk op een andere dag, namen het tegen elkaar op. Elk team bestaat uit een 

mix van studenten en docent/onderzoekers van de Faculteit Techniek. Op de logistieke hub van 

Deudekom krijgen zij een lijst met afleveradressen, klanteisen en goederen en de beschikking over een 

Urban Arrow vrachtfiets, een elektrische Stint en een elektrische Goupil. Zie Figuur 1 en Tabel 1. De 

opdracht: zo efficiënt en klantvriendelijk mogelijk alles bezorgen. Het winnende team wordt bepaald op 

basis van de gereden routes. Deze worden beoordeeld op drie onderdelen: 1) impact op de openbare 

ruimte, 2) tijdsduur en 3) klanttevredenheid. 

 

 

Figuur 1 Urban Arrow, Stint en Goupil (vlnr) 

 

Tabel 1 Kenmerken van de voertuigen 

 Urban Arrow Stint Goupil 

Type Vrachtfiets Cargo 

XL 

Elektrische bolderkar 

Pick-Up met klep 

Motorrijtuig met beperkte 

snelheid (MmBS) 

Lengte (m) 2,9 2,2 4,2 

Breedte (m) 0,7 1,1 1,2 

Hoogte (m) 1,1 1,2 2,1 

M2 oppervlak (lengte x 

breedte) 

2,0 2,3 5,0 

M3 (lengte x breedte x 

hoogte) 

2,2  2,8 10,2 

Laadcapaciteit volume 0,5 m3 1 m3 3,9 m3 

Laadcapaciteit gewicht 

(inclusief berijder) 

Ongeveer 125 kg 400 kg (exclusief 

bestuurder) 

700 kg 

Maximumsnelheid 28 km/u 17 km/u 25 a 27 km/u 

Actieradius 45 km 25, 50 of 80 km 50-60 km 

Accuoplaadtijd Ongeveer 3-4 uur Ongeveer 4,5 uur Ongeveer 10 uur 
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1.2 Betrokkenen en hun rollen 
 

De LEVV-Battle is mogelijk gemaakt door een financiering vanuit de UT-regeling van het 

Onderzoeksprogramma Urban Technology en de medewerking van praktijkpartners, studenten, en 

docent-onderzoekers. In Tabel 2 tot en met Tabel 5 worden de organisatie, teamleden en betrokken 

externe partners gepresenteerd. Figuur 2 geeft een overzicht van alle logo’s.  

 

 

Figuur 2 Betrokken partijen 

 

1.2.1 Organisatie  

 

Tabel 2 Organisatie 

Naam Rol / 

verantwoordelijkheden  

Contactpersoon Emailadres 

HvA Organisatie Susanne Balm s.h.balm@hva.nl  

HvA Organisatie Stella de Koter Stella.de.koter@hva.nl  

HvA Organisatie Nick Heijdeman Nick.heijdeman@hva.nl  

HvA Organisatie Remco 

Timmermans 

Remco.timmermans2@hva.nl  

HvA Monitoring (SICLEV 

project) 

Kaspar Koolstra k.koolstra@hva.nl  

BonoTraffics Monitoring (SICLEV 

project) 

Joost van der Lee jvanderlee@bonotraffics.nl  

 

  

mailto:s.h.balm@hva.nl
mailto:Stella.de.koter@hva.nl
mailto:Nick.heijdeman@hva.nl
mailto:Remco.timmermans2@hva.nl
mailto:k.koolstra@hva.nl
mailto:jvanderlee@bonotraffics.nl
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1.2.2 Externe partners 

Tabel 3 Externe partners 

Naam Rol / 

verantwoordelijkheden  

Contactpersoon Emailadres 

Deudekom Hub locatie Eric Sens Eric.sens@deudekom.nl 

Urban Arrow Levert voertuig Jochem Karstanje jochem@urbanarrow.com 

Stint Levert voertuig Edwin Renzen edwin@stint.nl 

PostNL Levert voertuig Laurens Tuinhout Laurens.tuinhout@postnl.nl  

Fruitful Office Levert goederen: fruitmand  Rutger Heukensfeldt rutger@fruitfuloffice.nl 

Praxis Levert goederen: 

kerstboom  

Alexandra Kloos Alexandra.kloos@praxis.nl 

Canon Levert goederen: 

Pakketten papier 

Ton van Griensven t.van.griensven@canon.nl 

Maas Levert goederen: 

Koffie 

Jeroen Spee Jspee@maas.nl 

CWS Levert goederen: 

Oranje toiletpapier 

Jeroen Schobben Jeroen.schobben@cws.com 

BalkonBar Levert goederen: 

Balkon bar 

Arjen Spijkerman arjen@balkon.bar 

Het 

Werkmanspaleis 

Levert goederen: 

Broeken 

Ron Draaijer werkmanspaleis@gmail.com  

BedAffair Levert goederen: 

Hoofdkussen 

Arend Vaders info@bedaffair.nl 

Het 

Werkmanspaleis 

Afleverlocatie Ron Draaijer werkmanspaleis@gmail.com  

RGtects Afleverlocatie Ruud Groot info@rgtects.com  

Café Goos Afleverlocatie Len van der Meij len@cafegoos.nl 

Het Amstelhuis Afleverlocatie Dennis Maccoine dennis@hetamstelhuis.nl 

Parcls Afleverlocatie Jori  Jori@parcls.com  

The Studenthotel Afleverlocatie Anouk in ’t Veld Anouk.intveld@thestudenthotel.com  

HvA Leeuwenburg Afleverlocatie n.v.t. n.v.t. 

HvA Kohnstamhuis Afleverlocatie n.v.t n.v.t. 

UvA Science Park Afleverlocatie n.v.t n.v.t. 

Routigo Levert monitoringsysteem Melle Sprenger melle@routigo.com  

Bonotraffics Levert monitoringsysteem Joost van der Lee jvanderlee@bonotraffics.nl  

Bas met Dubbel A Cameraman Bas Wessels info@baswessels.com  

EVOFENEDEX Media Monique Twickler m.twickler@evofenedex.nl 

Amsterdam 

Logistics 

Media Anke Hoets anke@viedoc.nl 

mailto:Eric.sens@deudekom.nl
mailto:jochem@urbanarrow.com
mailto:edwin@stint.nl
mailto:Laurens.tuinhout@postnl.nl
mailto:rutger@fruitfuloffice.nl
mailto:Alexandra.kloos@praxis.nl
mailto:t.van.griensven@canon.nl
mailto:Jspee@maas.nl
mailto:Jeroen.schobben@cws.com
mailto:arjen@balkon.bar
mailto:werkmanspaleis@gmail.com
mailto:info@bedaffair.nl
mailto:werkmanspaleis@gmail.com
mailto:info@rgtects.com
mailto:len@cafegoos.nl
mailto:dennis@hetamstelhuis.nl
mailto:Jori@parcls.com
mailto:Anouk.intveld@thestudenthotel.com
mailto:melle@routigo.com
mailto:jvanderlee@bonotraffics.nl
mailto:info@baswessels.com
mailto:m.twickler@evofenedex.nl
mailto:anke@viedoc.nl
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1.2.3 Deelnemers aan de teams 

Tabel 4 Team 1 

Organisatie Functie  Naam Opleiding Emailadres 

HvA  Docent-onderzoeker 

Logistiek  

Jos Warmerdam Engineering j.m.warmerdam@hva.nl 

 

HvA  Docent-onderzoeker 

Logistiek 

Kees-Willem 

Rademakers 

Logistiek k.w.j.f.rademakers@hva.nl 

 

HvA  Afstudeerstudent 

Student Hotel   

Stan 

Hoogteijling 

Logistiek stan.hoogteijling@hva.nl 

 

HvA Minor 

UrLog 

Student LEVV 

monitor groep 

 

Stefan Breij Built environment Stefan.breij@hva.nl 

HvA Minor 

UrLog 

Student LEVV 

monitor groep 

Corne Thart Wiskunde aan de 

Haagse 

Hogeschool 

Corne_thart@hotmail.com 

HvA Minor 

UrLog 

Student Deudekom 

groep 

Jesse van 

Doggenaar 

Industrial 

Engineering 

Jesse.van.doggenaar@hva.nl  

 

Tabel 5 Team 2 

Organisatie Functie  Naam Opleiding Emailadres 

HvA  Docent-onderzoeker 

Logistiek  

Martijn 

Altenburg 

Logistiek m.altenburg@hva.nl 

 

LeanCargo.nl Consortium LEVV-

Logic   

Said Arslan n.v.t. S.arslan@leancargo.nl  

HvA Afstudeerstudent City 

Hub 

Fabian 

Huguenin 

Technische 

Bedrijfskunde  

fabian.huguenin@hva.nl 

HvA Minor 

UrLog 

Student LEVV monitor 

groep 

Danny van 

Wijk 

Logistics 

Engineering 

Danny.van.wijk@hva.nl 

HvA Minor 

UrLog 

Student LEVV monitor 

groep 

Dennis van 

Vliet 

Logistics 

Engineering 

Dennis.van.vliet2@hva.nl 

HvA Minor 

UrLog 

Student Deudekom 

groep 

Leon 

Barendregt 

Logistics 

Engineering 

leon.barendregt@hva.nl  

 

1.3 Doelstelling 
De LEVV-battle kent verschillende doelstellingen:  

1. Integratie onderwijs en onderzoek (bewustwording onder docenten, samenwerking tussen 

docenten, studenten en onderzoekers).  

2. Verkennen van de praktijkcontext van het onderzoek, zowel voor studenten die aan een LEVV-

gerelateerde praktijkopdracht werken, als voor docent-onderzoekers en praktijkpartners.  

3. Testen van meetsystemen om inzet LEVV te monitoren en het verzamelen van praktijkdata 

voor de evaluatie en vergelijking van verschillende voertuigen. 

4. Profilering van het onderzoeksprogramma Urban Technology naar externen.    

  

mailto:j.m.warmerdam@hva.nl
mailto:k.w.j.f.rademakers@hva.nl
mailto:stan.hoogteijling@hva.nl
mailto:Stefan.breij@hva.nl
mailto:Corne_thart@hotmail.com
mailto:Jesse.van.doggenaar@hva.nl
mailto:m.altenburg@hva.nl
mailto:S.arslan@leancargo.nl
mailto:fabian.huguenin@hva.nl
mailto:Danny.van.wijk@hva.nl
mailto:Dennis.van.vliet2@hva.nl
mailto:leon.barendregt@hva.nl
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2. De opdracht 

2.1 De opdrachtbeschrijving tijdens de battle 
 

 

Note: tijdens de battle kregen de teams onverwachts van de “klantenservice” te horen dat ze de 

geleverde koffie weer op moesten halen en terugbrengen naar Deudekom omdat deze verkeerd 

bezorgd was.  

Beste deelnemers, 
 
Welkom bij Deudekom! 
 
Stap 1: 10:30 
Monitoring voor de organisatie van de LEVV Battle om de winnaar te kunnen bepalen: 
 

- Maak een whatsapp groep aan met het team. 
- Plaats een foto van de goederen die je hebt afgeleverd, waarin ook de omgeving te zien 

is, in de whatsapp groep. Zet erbij met welk voertuig je dit hebt gedaan. 
- Op die manier weten wij op welk tijdstip jullie de goederen hebben afgeleverd. 

 
Stap 2: 10:40 
Bedenk nu de meest efficiënte route om de goederen af te leveren. Gebruik hiervoor de Routigo 
app. 
 
Verplicht: Alle 3 de LEVV-voertuigen moeten gebruikt worden! 
 
Afleveradressen inclusief welke goederen afgeleverd dient te worden: 
 

 
 
Stap 3: 11:15 

- Bedenk wie de Stint gaat besturen. Deze persoon krijgt een korte instructie. 
- Bedenk wie de Goupil gaat besturen. 
- Bedenk wie de Urban Arrow gaat besturen 
- Bedenk wie achter de Stint en Urban Arrow gaan fietsen 
- Bedenk wie achterblijft op Deudekom en fungeert als klantenservice 
 

Stap 4:  11:30 
Belaad de LEVV-voertuigen en begin om 12:00 met rijden! 
 
Succes! 

Locatie Adres Product Venstertijden Restricities

1 Café Goos Maasstraat 74, 1078 HL Balkonbar -

2 Amstelhuis Amsteldijk 35, 1074 JK       Fruitmand 1 + Kerstboom -

3 Het Werkmanspaleis Nieuwendijk 47, 1012 MB Broeken 07.00 tot 11.00 uur

4 HvA Leeuwenburgh Weesperzijde 190, 1097 DZ  Pak papier + Koffiedozen 50% - SPOED: voor 13:00 uur

5 HvA Kohnstamhuis Wibautstraat 2-4, 1091 GM Pak papier + Koffiedozen 50% - SPOED: voor 13:00 uur

6 UvA Science Park Science Park 904, 1098 XH (parkeerplaats) Toiletpapier

7 Rgtechts Kerkstraat 247, 1017 GW Fruitmand 2 -

8 Studenthotel Wibautstraat 129, 1091 GL BedAffair kussen -

9 Parcls s-Gravelandseveer 2, 1011 KM Doos met boeken - SPOED: voor 13:00 uur

10 Vegan Junk Food Bar Marie Heinekenplein 9 - 10, 1072 MH VHC Krat -
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2.2 Gerelateerde opdrachten  
 

Parallel, of als onderdeel van de battle, worden verschillende opdrachten door studenten uitgevoerd. 

Zie Tabel 6.  

 

Tabel 6 Studentenopdrachten 

Hogeschool Vraag Looptijd Student  

Amsterdam Wat zijn de wensen en mogelijkheden 

met betrekking tot het monitoren van 

LEVV in de praktijk?  

Sept – Okt Minorteam logistiek  

Amsterdam Hoe kan Deudekom haar hub concept 

succesvol uitrollen naar de Knowledge 

Mile? 

Sept – Okt Minorteam logistiek 

Windesheim Meeloopstage BonoTraffics Sept – Jan Mobiliteit  

Amsterdam Hoe kan E-Bakkie zijn business 

ontwikkelen?  

Nov – Jan  Technische 

Bedrijfskunde  

 

  

 

Figuur 3 Overzicht van afleverlocaties 
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3. Monitoring  

Tijdens de battle zijn op verschillende manieren data verzameld. Zo waren de voertuigen voorzien van 

verschillende camera’s van onder andere Bonotraffics. Ook waren er twee volgfietsen met camera’s. Op 

elk afleveradres moesten de teamleden een foto maken en een barcode scannen. Met de software van 

RoutiGo (waarmee de ritten ingepland werden) zijn gegevens over de routes verzameld. Zie Tabel 7 

voor het complete overzicht. De data zijn gebruikt voor het bepalen van de winnaar, maar zullen ook na 

de battle gebruikt worden voor analyses in het LEVV-LOGIC en SICLEV1 project. Door de battle zijn 

nieuwe contacten ontstaan met leveranciers van monitoringssystemen waaronder het Italiaanse 

Greenspider, het Russische Rightech en het Nederlandse bedrijf Emergostar. Het was voor deze 

partijen te kort dag om de battle te gebruiken als demonstratie- en dataverzamelmoment, maar nieuwe 

mogelijkheden voor samenwerking worden verkend. Ook intern is naar aanleiding van de battle kennis 

over monitoringssystemen uitgewisseld met collega’s van Urban Analytics en het Sensor Lab.   

Tabel 7 Monitoringssystemen 

Naam 
systeem 

Wat  Eigenaar Urban 
Arrow 
dag1 

Stint 
dag1 

Goupil 
dag1 

Urban 
Arrow  
dag2 

Stint  
dag2 

Goupil 
dag2 

Klok Tijd  n.v.t.  Klok Klok Klok Klok Klok Klok 

TomTom 
Bandit 

Beeld 
(volgfiets) 

BonoTraffics  
Volgfiets    Volgfiets  

Standaard 
dashcam2 

Beeld 
voorkant 

BonoTraffics   In het 
voertuig 

  In het 
voertuig 

Raspberry 
camera  

Beeld 
achterkant  

HvA Urban 
Analytics  

  Op het 
voertuig 

   

Timelapse 
camera 

Beeld 
achterkant  

Melle van 
RoutiGo  

     Op het 
voertuig 

GoPro Beeld 
voorkant en 
volgfiets 

Bas met 
Dubbel  

Op het 
voertuig 

Op het 
voertuig 

 Volgfiets 
Op het 

voertuig 
In het 

voertuig 

RoutiGo 
software3 

Geplande 
route / km 

RoutigGo 
RoutiGo RoutiGo RoutiGo RoutiGo RoutiGo RoutiGo 

Barcode van 
Routigo 

Ontvangst 
moment 

Teamleden 
App App App App App App 

Camera 
Telefoon4 

Ontvangst 
moment 

Teamleden Whats 
app 

Whats 
app 

Whats 
app 

Whats 
app 

Whats 
app 

Whats 
app 

GPS logger 
app telefoon5 

GPS / km / 
tijd 

Teamleden  Strava Strava 

 GPS 
Logger  

 

Smash GPS tracker  Greenspider 
 

Op het 
voertuig 

  
Op het 

voertuig 
 

                                                      
1 Het project SICLEV (Stedelijke Inpassing Cargobikes en Lichte Elektrische Vrachtvoertuigen) is een onderzoek 
van docent-onderzoeker Kaspar Koolstra van de HvA.  
2 Zie Figuur 7 
3 Zie Figuur 4, Figuur 5, Figuur 6, Figuur 11 en Figuur 12 
4 Zie Figuur 8 tot en met Figuur 10 
5 Zie Figuur 13 en Figuur 14 

http://greenspider.it/
http://www.rightech.io/
http://www.emergostar.com/
https://www.strava.com/mobile
https://www.strava.com/mobile
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mendhak.gpslogger
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mendhak.gpslogger
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Figuur 4 Aantal stops per voertuig Figuur 5 Meters per route 

 

  

Figuur 6 RoutiGo planningsoftware Figuur 7 Dashcam beeld 

 
 

 

Figuur 8 Ontvangstmoment 

RGtects Kerkstraat  

 

Figuur 9 Ontvangstmoment 

Werkmanspaleis Nieuwendijk 

 

Figuur 10 Ontvangstmoment Vegan 

Junk Food Bar in De Pijp 
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Figuur 11  Routes Team 1 (groen Stint, blauw Goupil, Paars Urban Arrow) 

 

 

Figuur 12 Routes Team 2 (groen Stint, blauw Goupil, Paars Urban Arrow) 
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Figuur 13 Strava route Goupil Team 1 

 
Figuur 14 Strava route Stint Team 2 
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4. Beoordeling teams  

Op basis van de drie elementen is Team 1 als winnaar uitgeroepen. Tabel 8 geeft een overzicht van de 

resultaten. Op elke element, is waar mogelijk een winnaar bepaald. Voertuigefficientie zou bij gelijke 

score het zwaarst wegen. Op klanttevredenheid scoren beide teams evengoed. Qua tijd is Team 1 

sneller geweest en ook op voertuigefficientie scoorde Team 1 beter. Beide teams kregen “straftijd” door 

de verschillende verkeersovertredingen die gemaakt zijn, waar onder door rood licht rijden met de 

vrachtfiets, in tegengestelde richting rijden met de Stint en op het fietspad rijden met de Goupil. Op het 

fietspad rijden met de Goupil bleek veel tijdswinst op te kunnen leveren. Zo leverde dit Team 2 bij de 

Munt een tijdwinst van 15 minuten op. Zie Figuur 15 tot en met Figuur 18. 

 

Op het fietspad rijden met de Goupil bleek veel 

tijdswinst op te kunnen leveren. 

 

Op klanttevredenheid scoorden beide teams evengoed. 

Qua tijd en voertuigefficientie scoorde Team 1 beter. 

Team 1 heeft de LEVV-Battle gewonnen. 

 

 

Tabel 8 Beoordeling teams 
 

Team 1 

Woensdag 

Team 2 

Donderdag 

Klanttevredenheid Alle zendingen zijn succesvol en 

binnen de gestelde tijden 

afgeleverd 

Alle zendingen zijn succesvol en 

binnen de gestelde tijden 

afgeleverd 

Tijd 

 

 

 

 

Verkeersovertredingen  

Urban Arrow: 75 min 

Stint: 81 min 

Goupil: 81 min 
Totaal: 3:57 uur 

 

+ 20 min  

Urban Arrow: 71 min 

Stint: 83 min 

Goupil: 93 min 
Totaal: 4:07 uur  

 

+ 20 min  

Voertuig efficiëntie  

(zie Tabel 1 voor lxbxh 

maten) 

Urban Arrow: 17 km 

Stint: 14 km 

Goupil: 17km 

LxBxH * km = 250 

Urban Arrow: 16 km 

Stint: 16 km 

Goupil: 19 km 

LxBxH * km = 274 

Totaal:  Winnaar!  
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Figuur 15 Verboden in te rijden met auto 

 

Figuur 16 Gebruik fietspad door Goupil 

 

Figuur 17 Van Parcls naar RGTects fietspad (3 min) 

 

Figuur 18 Van Parcls naar RGTects rijbaan (18 min) 

 

 

Figuur 19 Het winnende Team 1 met de organisatie 
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5. Communicatie naar praktijk en onderwijs 

De volgende activiteiten zijn uitgevoerd om betrokkenheid en exposure te creëren richting de praktijk: 

 Partners van het LEVV-LOGIC en leveranciers van de HvA zijn persoonlijk benaderd. De 

voertuigaanbieders hebben ook meegedacht over het monitoren van de voertuigen en kwamen 

met suggesties van bedrijven om hierbij te betrekken.  

 Een oproep aan bedrijven om deel te nemen aan de battle is gestuurd via LinkedIn.  

 Vooraf en tijdens de LEVV-Battle is via Twitter over het event gecommuniceerd (#levvbattle, 

@levvlogic).  

 Op beide dagen van de battle is Monique Twickler van ondernemersvereniging EVOFENEDEX 

geweest om foto’s te maken en een artikel te schrijven. Het artikel met de titel “LEVV’s testen voor 

stadslogistiek” wordt begin 2018 gepubliceerd in het vakblad. 

 Bas met Dubbel A heeft een aftermovie gemaakt. Deze is hier te zien: 

https://vimeo.com/248460406. 

 Anke Hoeks van Amsterdam Logistics heeft over de battle geschreven, zie Figuur 20.  

 

 

Figuur 20 Artikel op Amsterdam Logistics: https://www.amsterdamlogistics.nl/levv-battle-hva-in-volle-gang/  
 

De volgende activiteiten zijn uitgevoerd om betrokkenheid/deelname vanuit het onderwijs te creëren:  

 Voor één studententeam van de minor Urban Logistics (3e jaar) was de LEVV-battle onderdeel 

van hun opdracht. Een ander studententeam van de minor Urban Logistics voerde een opdracht uit 

voor Deudekom. Uit dit team zijn twee studenten gevraagd deel te nemen, hier werd positief op 

gereageerd. Omdat de minor gevolgd wordt door studenten van verschillende opleidingen leidde 

dit direct tot een mix van studenten in de teams.  

 Twee afstudeerstudenten (4e jaar) die voor LEVV-LOGIC partners een opdracht doen zijn 

uitgenodigd deel te nemen en waren direct enthousiast.  

 Twee docent-onderzoekers Logistiek van de minor Urban Logistics zijn gevraagd deel te nemen. 

Ook nam een docent-onderzoeker Sustainable Energy Systems van het LEVV-LOGIC project 

deel als teamlid.  

 Het doel was om ook tweedejaars Engineering studenten van het Innovatielab te betrekken. 

Hiervoor zijn verschillende gesprekken gevoerd met de coördinator van het Innovatielab en de 

betrokken docent. Ook zijn de studenten op de hoogte gesteld van het event. Er bleek echter 

onvoldoende animo om deel te nemen.  

 De aftermovie zal vertoond worden tijdens bijeenkomsten van de Faculteit Techniek om 

bekendheid en animo te creëren voor toekomstige edities.  

https://vimeo.com/248460406
https://www.amsterdamlogistics.nl/levv-battle-hva-in-volle-gang/
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6. Evalutie door teamleden  

Alle teamleden hebben na afloop van de battle op de locatie van Deudekom een evaluatie formulier 

ingevuld met wat ze wel/niet leuk vonden, hoe de samenwerking ging, of ze deelname aan de battle 

zouden aanraden en verbetertips. De evaluatieformulieren (13 stuks) staan in de bijlage. Samenvattend 

komen deze punten naar voren: 

• Het rijden met nieuwe (elektrische) voertuigen in de praktijk was een leuke en leerzame ervaring. 

• Over de complexiteit van de battle verschillen de meningen (afhankelijk van ervaring en 

opleiding). Meerdere deelnemers noemen dat het uitdagender zou kunnen.   

• Meerdere deelnemers geven aan de battle langer zou mogen duren met meer tijd voor het 

inplannen van de routes en het wennen aan de voertuigen. 

• Een tip was om teams tegelijk te laten rijden (ipv elk op een andere dag) en om de teams van te 

voren aannames te laten doen over de voertuigen die achteraf getoetst worden.  

• De begrenzing van de Goupil op 27 km per uur was lastig, zowel de keuze voor het fietspad als 

de rijbaan geeft nadelen en gevaarlijke situaties.  

• Zowel met de Urban Arrow, Stint als Goupil ervaren de deelnemers het gevaarlijk om in drukke 

gebieden met veel fietsers en voetgangers te rijden. 

• Oversteekplaatsen geven soms lastige situaties, bijvoorbeeld wanneer niet vanaf het voertuig op 

het knopje van het stoplicht gedrukt kan worden of als de middenstrook te krap is.  

 

“Leuk om in plaats van altijd theoretisch bezig te zijn 

ook zelf eens te ervaren.” Student Logistics Engineering 

 

“De battle was erg leuk. De juiste route zoeken en 

spontaan navigeren door de stad waren uitdagend en 

leuk. Het feit dat het een soort van race was maakte 

alles spannender.”  Student Technische Bedrijfskunde 

 

“Ik vond het echt superleuk. Ik vond het wel ook soms 

eng, want een ongeluk zit in een klein hoekje.” Docent-

onderzoeker Logistiek 

 

“Samen zijn we tot goede routes gekomen.” Student Built 

Environment 

 

“Gaaf om met elektrisch materiaal te rijden.” Student Logistics 

Engineering 
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7. Evalutie van de organisatie 

Door: Nick Heijdeman (rechts op foto), Stella de Koter en 

Remco Timmermans (4e jaars studenten Logistiek). Zie 

Figuur 21. 

 

7.1 Terugblik LEVV-battle 2017  
 
7.1.1 Organisatie 

Bij het organiseren lag de focus in eerste instantie op de 

voertuigen. Waar afleveradressen en  goederen nog wel 

provisorisch kunnen worden geregeld, zijn de voertuigen 

een absolute must. Doordat Urban Arrow, Stint en PostNL (Goupil) al bij het LEVV-LOGIC project 

betrokken zijn, was dit relatief makkelijk geregeld. De bedrijven waar afgeleverd kan worden was het 

tweede punt dat geregeld is, vaak in combinatie met het regelen van de goederen (Bedrijven wilden zelf 

meedoen en kenden nog adressen in de stad waar hun goederen afgeleverd konden worden). Deze 

volgorde van prioriteiten is handig om aan te houden voor volgende keren. 

 

7.1.2 Werving 

Bij het werven van bedrijven die graag mee wilden doen, was het belangrijkste selling point dat de 

bedrijven in beeld kwamen in de aftermovie en op de foto’s. Door het duurzame en groene karakter van 

de battle zagen bedrijven dit als een goede manier zichzelf als duurzaam neer te zetten. Voorts waren 

er nog  een aantal bedrijven waar wij als organisatiecomité zelf connecties hadden en die bereid waren 

te helpen (Werkmanspaleis, Café Goos). Voor volgende battles zou het beter zijn als alle deelnemende 

bedrijven ook echt zelf bezig zijn met duurzame logistiek, om eventueel een lange termijn relatie mee te 

smeden. 

 

7.1.3 Wat ging er goed 

Goede factoren van deze eerste battle waren de startlocatie van Deudekom, de diversiteit van de 

voertuigen en de samenstelling van de teams. De diversiteit binnen de teams zorgden voor 

verschillende invalshoeken en mooie discussies bij het verdelen van de routes over de voertuigen.  

Een andere goede factor was het verkeerskundige deel van de battle, met name de monitoring met 

camera’s. Dit biedt niet alleen een goede bron voor onderzoek, maar maakt ook het maken van 

beeldmateriaal een stuk makkelijker. 

 

7.1.4 Welke risicofactoren waren er 

Risicofactoren tijdens de battle waren het weer en de onbekendheid van de teams met de voertuigen. 

Het weer gooide nu geen roet in het eten, maar als de sneeuwbuien van de week na de battle eerder 

waren gearriveerd hadden we waarschijnlijk wel een probleem gehad. Ook hadden we nu de mazzel 

dat Kees-Willem al bekend was met de Goupil en aan Nick kon uitleggen hoe dit werkte. Daardoor was 

er op beide dagen iemand aanwezig met kennis van het voertuig. Voor volgende battles is dit wellicht 

niet het geval.  

 

7.1.5 Wat hadden wij liever anders gezien 

Wat het comité graag anders had gezien, is om meer leveringen te hebben die ook echt bestemd zijn 

voor een klant om daar te blijven. Veel van de leveringen waren nu gesimuleerd en moesten na afloop 

Figuur 21 Organisatie LEVV-Battle  
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weer worden opgehaald. Daarnaast konden er niet heel veel uitdagingen gemaakt worden tijdens de 

battle, omdat dan de cameramensen niet meer wisten waar de voertuigen reden.  

 
  

7.2 Toekomstige edities van de battle  
 

Voor toekomstige battles hebben wij een aantal punten bedacht die anders of  beter zouden kunnen, 

deze volgen in de lijst hieronder: 

 

 In plaats van communicatie met willekeurige contacten binnen organisaties, zoek contact met 

sales / inkoop van de betrokken bedrijven om echte leveringen te kunnen doen. Vaak zijn 

leveringen gebonden aan contracten, vrachtpapieren, etc. Hierdoor kunnen de teams in de 

battle niet een echte levering doen. Als er eerder contact wordt gezocht met de juiste afdelingen 

moet het mogelijk zijn om gedurende de battle echte leveringen te doen. 

 Probeer de battle te organiseren op een eerder moment van het jaar, wintermaanden kunnen 

roet in het eten gooien door sneeuw of ijzel. We hadden nu nog relatief mazzel dat het alleen 

bewolkt was op dag 1, op dag 2 hadden we mazzel dat de echt harde regen pas na de battle 

viel. Om niet voor verrassingen te komen staan is het daarom handiger om de battle te 

organiseren in periodes met mooier weer.  

 Er moet veel eerder in het proces van de organisatie gekeken worden naar het monitoren van 

de voertuigen. Doordat nu pas redelijk laat samengewerkt werd met Routigo, was er niet goed 

bekend wat hun systeem wel en niet kon. Hierdoor was het lastig om in te kunnen schatten hoe 

moeilijk de battle gemaakt kan worden en hoe het bijhouden van de relevante data precies ging 

(bijvoorbeeld afgelegde route bijhouden vs. theoretische kilometers van begin tot eindpunt 

bijhouden). Als dit eerder bekend is, kunnen er eventueel meer drops een venstertijd krijgen en 

kunnen er ook meerdere goederen in de stad opgehaald worden. Ook kan er dan beter 

afgestemd worden welke data bijgehouden moet worden en op welke manier dit gedaan moet 

worden. 

 Het betrekken van studenten is leuk om de samenwerking tussen onderzoek en onderwijs te 

bereiken, maar motivatie is een groot nadeel. Studenten gaan vaak voor de makkelijke 

oplossing zolang het maar voldoende is. Dit betekent dat er voor het deel van de battle dat zij 

regelen niet alles uit de kan wordt gehaald of pas op het laatst geregeld wordt. 

 Interessant om elektrische bestelbussen te betrekken voor een volgende keer om zo echt het 

verschil tussen een normaal en een licht voertuig te kunnen bepalen. Nu konden alle voertuigen 

relatief makkelijk door het verkeer bewegen en waren de onderlinge verschillen qua tijd niet zo 

groot.  

 Meer afleveradressen in het algemeen. Om het uitdagender te maken voor de teams en de 

voertuigen echt te testen qua capaciteit, is het leuk om voor volgende keren meer 

afleveradressen toe te voegen en ook meer goederen met een uitdagend formaat. Er kunnen 

dan ook meer ophaaladressen toegevoegd worden in de stad. De teams hebben aangegeven 

het leuk te vinden om meer interactie te hebben tijdens de battle, met meer ophaaladressen 

wordt dit geregeld. 
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8. Conclusie 

In dit hoofdstuk wordt per doelstelling een conclusie van het project gegeven. In 2018 wordt bekeken of 

en hoe de LEVV-battle een vervolg kan krijgen.  

 

8.1 Integratie onderwijs en onderzoek 
De battle is voor studenten en docent-onderzoekers een leuke manier geweest om met elkaar en met 

het LEVV-onderzoek kennis te maken. Samenwerking tussen docenten, studenten en onderzoekers is 

tot stand gekomen. Met name door betrokkenheid van de Minor Urban Logistics, waar studenten van 

verschillende opleidingen aan deelnemen, was de groep divers. In totaal hebben studenten van zes 

verschillende opleidingen deelgenomen. Voor de logistieke opleidingen kwam betrokkenheid bij de 

battle eenvoudig tot stand. Daar bestond al een zekere integratie tussen het LEVV-onderzoek en 

studenten/docenten. Voor de opleiding Engineering was dit minder eenvoudig. De battle heeft geleid tot 

nadere kennismaking tussen medewerkers van het Onderzoeksprogramma Urban Technology en 

docenten van het Innovatielab (Engineering opleiding). Ondanks dat het niet geleid heeft tot deelname 

van het Innovatielab aan de battle, heeft deze kennismaking wel geleid tot meer bewustwording over 

samenwerkingsmogelijkheden in de toekomst.  

 

8.2 Verkennen van de praktijkcontext van LEVV-onderzoek 
Dit is voor een groot deel geslaagd. De studenten/docenten/onderzoekers hebben het als leerzaam en 

waardevol ervaren om zelf met de voertuigen in de stad te rijden. Voor toekomstige battles wordt 

nagedacht om ook andere voertuigen te betrekken zoals een bestelbus. Ook kan gekeken worden of 

het mogelijk is om werkelijke leveringen op te nemen in de battle en om meer afleveradressen en 

klantwensen toe te voegen, zodat de planning complexer wordt.  

 

8.3 Testen van meetsystemen en verzamelen praktijkdata  
Het is duidelijk geworden dat veel bedrijven de battle als kans zien om hun systeem te demonstreren. 

Lang niet alle kansen voor het monitoren van de voertuigen zijn benut, door gebrek aan tijd of kennis. 

Een studententeam van de minor Urban Logistics onderzocht, mede voor de battle, de wensen en 

mogelijkheden van monitoringssystemen. Het contact met bedrijven die hieraan konden bijdragen kwam 

laat op gang, waardoor het voor veel partijen te kort dag was om aan de battle mee te werken. Ook 

bleek dat het voor logistieke studenten complex is om in de materie van meestystemen te duiken.  

De samenwerking met BonoTraffics (vanuit het SICLEV project) was zeer positief en waardevol. Via de 

battle zijn veel camerabeelden en ervaringen verzameld over de voertuigen. Dit kan gebruikt worden in 

toekomstig onderzoek. Dit is met name relevant voor het SICLEV project. Doordat er verschillend met 

de voertuigen gereden is, bijvoorbeeld met de Goupil op het fietspad en op de rijbaan, kan een 

vergelijking gemaakt worden van de impact op andere weggebruikers onder verschillende 

omstandigheden. Nog niet alle data is geanalyseerd bij de totstandkoming van dit rapport. 

 

8.4 Profilering van het Onderzoeksprogramma Urban Technology 
De battle heeft geleid tot aandacht via een online publicatie, vakpublicatie, en aftermovie. In totaal 

hebben 26 bedrijven bijgedragen aan de battle, waarvan de helft niet eerder bij het LEVV onderzoek 

betrokken was.   
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9. Bijlage 

9.1 Team 1 
Algemene opmerkingen over het plannen tijdens nabespreken: 

- Science Park ligt best ver buiten de route, welk voertuig stuur je daarheen? 

- Bepaalde opmerkingen gingen sowieso in een bepaald voertuig, zoals de kerstboom 

(Goupil). 

- Door de paaltjes bij de Nieuwendijk wilden we sowieso met de fiets naar de kledingwinkel. 

 

9.1.1 Chauffeur Urban Arrow 

 
 

9.1.2 Volgfiets Urban Arrow  

 

 
  

1. Wat vond je van de battle? Wat was leuk/niet leuk? 
Top! Lekkere lunch en het fietsen op de Urban Arrow in de stad is ook een leuke ervaring. 
 

2. Wat vond je van de samenwerking met de andere teamleden? 
De enige samenwerking was bij het bepalen van de route. Dit ging heel soepel alleen jammer dat niet 
iedereen kon meedoen op de weg. 
 

3. Zou je studenten/collega’s aanraden om aan de battle mee te doen? Waarom wel/niet? 
Ja. Goed georganiseerd en leuk om met de LEVV’s te rijden. 
 

4. Heb je tips om de battle te verbeteren? 
Zou leuk zijn als iedereen op een voertuig kan zitten/meedoen. De persoon die achterbleef had graag 
meegegaan. 
 

5. Andere opmerkingen/over de Urban Arrow 
De fiets is even wennen maar toen ik het doorhad ging het heel makkelijk. Ook in het verkeer in de stad 
ging alles goed. Top fiets! 

 
6. Opmerkingen tijdens nabespreken 

De terugweg naar Deudekom kwam niet automatisch in de app, dat was wat onhandig. In de 
optimalisatie van de app wordt ook rekening gehouden met links en rechts van de weg. Het ging erg 
goed en soepel, we hebben de route gereden zoals gepland in Routigo. Soms is het wel wat lastig met 
de huisnummers en we wisten niet dat we de stop moesten afvinken in de app. In het begin is het wel 
even wennen met de fiets. Je kon niet altijd bij het stoplicht vanwege de lengte en daarnaast is hij op 
sommige vluchtheuvels te lang, dan sta je half op de weg. 

1. Wat vond je van de battle? Wat was leuk/niet leuk? 
Een leuk en interessant event. 
 

2. Wat vond je van de samenwerking met de andere teamleden? 
Goed, duidelijk vanaf het begin. 
 

3. Zou je studenten/collega’s aanraden om aan de battle mee te doen? Waarom wel/niet? 
Ja, een leuke en leerzame ervaring. 
 

4. Heb je tips om de battle te verbeteren? 
- 
 

5. Andere opmerkingen 
-  
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9.1.3 Chauffeur van de Goupil  

 

 

1. Wat vond je van de battle? Wat was leuk/niet leuk? 
Leuk, lekker door de stad crossen. Spelelement is ook leuk. 
Minder leuk: de battle is te makkelijk qua planning 
Minder leuk: de battle is te kort! 
 

2. Wat vond je van de samenwerking met de andere teamleden? 
Prima, taakverdeling ging heel natuurlijk en goed. 
Weinig noodzaak tot samenwerking/centrale planning tijdens de race (behalve 1x voor het ophalen van 
de koffie) 
 

3. Zou je studenten/collega’s aanraden om aan de battle mee te doen? Waarom wel/niet? 
Ja, want je krijgt praktijkervaring en het is heel leuk. 
 

4. Heb je tips om de battle te verbeteren? 
Meer stops in de binnenstad: grachtengordel 
Routigo: Goupil als fiets plannen in plaats van als auto. 
Planning iets uitdagender maken (minder tijd) want we waren heel snel klaar door de snelste route te 
nemen, en de venstertijden/tijdsvensters waren niet relevant. 
Meer teamgenoten laten praten/afspreken tijdens de battle. 
 

5. Andere opmerkingen/over de Goupil 
Rijden in de Goupil is comfortabel en snel. Je kunt veel meer volume meenemen en rijden op fietspad 
en openbare weg. Parkeren kan altijd (meestal) voor de deur, op de stoep. 
Hij reed 25 km/u: te snel voor fietspad, te langzaam voor openbare weg. Wel weer goed in 
woonwijken/30 km zones. 
Goupil te groot voor fietspad: is echt te groot en gevaarlijk! 
Rijden in Goupil is als rijden in een botsauto: risico dat je te snel gaat of te “stormachtig” rijdt. Maar er 
zit geen stuurbekrachtiging op, dus als je over een hobbel rijdt schiet het stuur opzij. Gevaarlijk! En 
verder “schrikken” fietsers die worden ingehaald op het fietspad. 
Lossen en laden gaat heel makkelijk: 

o Klep met één hand te bedienen 
o Veel volume, makkelijk schuiven in de laadbak. 
o Makkelijk in en uit laden (niet hoeven te bukken) 

Qua veiligheid: 
o Slecht uitzicht bij links afslaan. 
o Achteruit rijden kan prima en veilig 
o Automatisch slot deur en klep werkt goed en is veilig tegen diefstal 
o Aan rechterkant uitstappen is veilig voor de chauffeur 

 
Bij LEVV in afweging: 
Niet getest: afstand – actieradius 
Beetje getest: afstand – snelheid van voertuig 
Redelijk getest: toegankelijkheid gebied 
Beetje getest: laad- en losplekken bij klanten 
Niet getest: volume: wel of niet terugkeren om te herladen vanwege minder volume meenemen ivm bestelbus. 
Goed getest: veiligheid in het verkeer. 
 

6. Opmerkingen tijdens nabespreken 
Goupil had autoroute, maar fietsroute was handiger geweest. Want de Goupil gaat niet harder dan 27 
km/u. Maar het het is ook levensgevaarlijk op het fietspad want je rijdt wiebelende oma’s voorbij, 
maar op de rijbaan voel je je heel opgejaagd, dan ben je bang dat je doodgereden wordt. De Goupil 
naar 45 km/u opvoeren zou beter zijn. 
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9.1.4 Bijrijder Goupil 

 
 

9.1.5 Chauffeur Stint 

 
  

1. Wat vond je van de battle? Wat was leuk/niet leuk? 
Ik vond de battle zeer geslaagd. Het was leuk om de LEVV’s in de praktijk te ervaren. 
 

2. Wat vond je van de samenwerking met de andere teamleden? 
Ging goed, we kamen redelijk snel tot een goede route verdeling en communicatie verliep soepel. 
 

3. Zou je studenten/collega’s aanraden om aan de battle mee te doen? Waarom wel/niet? 
Zeker, het battle-element zorgt ervoor dat iedereen fanatiek meedoet. Het is eel leuk spelletje. 
 

4. Heb je tips om de battle te verbeteren? 
Misschien is het leuk om van tevoren een aantal aannames te doen met betrekking tot de verschillende 
LEVV’s en achteraf te checken. 
 

5. Andere opmerkingen 
Goupil op fietspad is levensgevaarlijk. 

 
6. Opmerkingen tijdens nabespreking 

We hebben een andere route genomen dan Routigo aangaf omdat we de venstertijd van 13:00 ook 
zouden halen bij de HvA als we eerst de andere afleveringen deden. Melle van Routigo reageert met: 
in de app wordt vaak een “achtje” gepland qua route omdat dit het snelts is. Maar dat is voor een 
bestuurder vaak raar, en lijkt onhandig. 
Route: Cafe Goos, Amstelhuis, Vegan Bar, Kohnstammhuis. Toen terug naar Deudekom, maar via 
klantenservice gehoord dat we terug moesten voor de koffie bij Kohnstammhuis en Leeuwenburg 
hebben wij ook gehaald en daarna naar Deudekom. 
In de app moest je voor twee afleveringen op één locaties twee vinkjes aanklikken. Dat was eerst niet 
duidelijk. 

1. Wat vond je van de battle? Wat was leuk/niet leuk? 
Erg leuk, leuk om nieuw voertuig te besturen (Stint). Voertuig is goed te besturen, best wendbaar. 
Neemt wel helft van het fietspad (een hele rijbaan) in beslag. 
 

2. Wat vond je van de samenwerking met de andere teamleden? 
Ging goed, samen tot goede routes gekomen. 
 

3. Zou je studenten/collega’s aanraden om aan de battle mee te doen? Waarom wel/niet? 
Ja ervaring met nieuwe voertuigen 
 

4. Heb je tips om de battle te verbeteren? 
- 
 

5. Andere opmerkingen 
- 

 
6. Opmerkingen tijdens nabespreken 

We hebben het Science park helemaal rondgereden omdat die route daar heel raar was in Routigo. 
We hebben wel aan de planning gehouden en het rijden met de Stint ging goed. Alleen soms haalden 
fietsers de Stint in. En je moet afstappen bij stoplichten, wat lastig is. Daarnaast werkte de QR code in 
niet in de app. 
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9.1.6 Volgfiets Stint 

 

 
 

 

9.1.7 Klantenservice 

  

1. Wat vond je van de battle? Wat was leuk/niet leuk? 
Ik vond het leuk om deel te nemen. Het was leuk om eindelijk dingen in de praktijk te zien en ervaren 
waar ik in theorie mee bezig ben geweest. 
 

2. Wat vond je van de samenwerking met de andere teamleden? 
Goed! Iedereen wist snel waar hij aan toe was. 
 

3. Zou je studenten/collega’s aanraden om aan de battle mee te doen? Waarom wel/niet? 
Ja! Vooral als het iets is waar je in theorie mee bezig bent of als je interesse hebt in de voertuigen. 
 

4. Heb je tips om de battle te verbeteren? 
Misschien iets meer producten en afleveradressen om de battle iets groter te maken. 
 

5. Andere opmerkingen 
- 
 

6. Opmerkingen tijdens nabespreken 
Het was niet druk op de weg, dus niet veel interactie met het verkeer. Daardoor niet het gevoel dat ze 
veel mensen ophielden of opgehouden werden. 

1. Wat vond je van de battle? Wat was leuk/niet leuk? 
Leuk, maar klantenteam heeft weinig te doen. 
 

2. Wat vond je van de samenwerking met de andere teamleden? 
Goed. Met zijn allen plannen is niet zo efficiënt, zijn we toch nog aardig uitgekomen. 
 

3. Zou je studenten/collega’s aanraden om aan de battle mee te doen? Waarom wel/niet? 
Ja. Goed om praktijk te zien. Bijvoorbeeld werking planprogramma Routigo. 
 

4. Heb je tips om de battle te verbeteren? 
Vind het al goed georganiseerd. Benieuwd naar de analyses. 
 

5. Andere opmerkingen 
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9.2 Team 2 
9.2.1 Chauffeur Urban Arrow 

 

 
 

  

1. Wat vond je van de battle? Wat was leuk/niet leuk? 
Erg leuk! Lekker fietsen, leuk om de praktijk te ervaren. 
Minder leuk: voelt als gevaarlijk voor andere fietsers (zeker door het competitieelement). 
 

2. Wat vond je van de samenwerking met de andere teamleden? 
Prima, liep soepel. Contact onderweg met elkaar is er niet echt, dat is jammer. 
 

3. Zou je studenten/collega’s aanraden om aan de battle mee te doen? Waarom wel/niet? 
Zeker vaker doen! Goede praktijkervaring. 
 

4. Heb je tips om de battle te verbeteren? 
Teams tegelijk laten rijden, ook met EV, vrachtwagen, drone, ov. En meer tijd voor het plannen en 
wennen aan het voertuig inplannen. 
 

5. Andere opmerkingen/over de Urban Arrow 

 De bel is eigenlijk belangrijker dat de stand waarin je de Urban Arrow kan zetten (turbo, sport, 
tour etc.) maar op het stuur zitten die knopjes eerst en de bel daarna. Dat is soms onhandig. 

 Als het hard waait neemt de wind de bak mee, dat geeft rukken aan het stuur. Zeker als de bak 
leeg is. 

 Bak heeft geen standje “regen”, terwijl hij open is. Alles wordt dan dus nat in de bak. 

 Draaicirkel is erg groot, de wendbaarheid is, zeker als je stilstaat, niet zo groot. 
 

6. Opmerkingen tijdens nabespreken 
Ik vond het echt superleuk. Alleen misschien is dit ook wel leuk om als intro van de minor (in plaats van 
tellen op straat). Ik vond het wel ook soms eng, want een ongeluk zit in een klein hoekje. Als je iemand 
raakt heb je veel volume en snelheid, maar op rustige plekken is het wel weer heel fijn. Ik moest even 
wennen aan de wendbaarheid en de draaicirkel van de fiets, maar daarna ging het wel. Wel spannend 
in de buurt van het station bijvoorbeeld, waar veel mensen lopen. Turbo stand zat dichterbij mijn hand 
dan de bel, en je hebt de bel vaker nodig. Dat is onhandig. De app kon ik goed zien, maar ik kan natuurlijk 
niet de telefoon opnemen. Verder heeft de bak geen regenstand, en het is lastig om veel dozen op één 
adres af te leveren, want dan moet je veel heen en weer lopen en steeds de bak met sleutel dichtdoen. 
Ook was soms de wind lastig tijdens het rijden. Ook is het wel lastig om voor een stoplicht te komen 
staan, zeker als deze in een bocht zit. Soms moet je nog best wel zoeken waar je moet zijn als je bij de 
stop bent aangekomen. 
 
Over Routigo: Als er een stop bijkomt, zou een pop-up wel fijn zijn. Het zou ook wel fijn zijn als je een 
soort feedback krijgt tijdens het rijden zo van “je bent op tijd”. Melle van Routigo geeft hierop als reactie 
dat ze eigenlijk de chauffeur zo min mogelijk willen afleiden tijdens het rijden en als je niets hoort is het 
goed. Daarvoor is wel vertrouwen nodig bij de chauffeur, hij moet eigenlijk gewoon zonder na te denken 
de app volgen. 
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9.2.2 Volgfiets Urban Arrow 

 
 

9.2.3 Bijrijder Goupil 

 
  

1. Wat vond je van de battle? Wat was leuk/niet leuk? 
Leuker dan ik had verwacht/gedacht van tevoren. Leuke ervaring om zelf een keer in de praktijk mee te 
maken. 
 

2. Wat vond je van de samenwerking met de andere teamleden? 
Goed, waren allen zeer enthousiast. 
 

3. Zou je studenten/collega’s aanraden om aan de battle mee te doen? Waarom wel/niet? 
Ja, zie punt 2. 
Leuk om in plaats van altijd theoretisch bezig te zijn ook zelf eens te ervaren. 
 

4. Heb je tips om de battle te verbeteren? 
- 
 

5. Andere opmerkingen 
Ander seizoen kiezen voor de LEVV-Battle. Niet alleen voor dataverzameling en andere 
omstandigheden, maar het is ook iets aangenamer tijdens het fietsen. 
 

6. Opmerkingen tijdens nabespreken 
Het was erg leuk, maar heel koud. Leuk om te zien in de praktijk, waar je in je studie mee bezig bent. 
Het is leuk om de impact op de weg te zien. Je ziet wel dat mensen er last van hebben. Bijvoorbeeld bij 
een stoplicht. Mensen moesten eromheen, en dat zorgt voor opstoppingen. 

1. Wat vond je van de battle? Wat was leuk/niet leuk? 
De battle was erg leuk. De juiste route zoeken en spontaan navigeren door de stad waren uitdagend en 
leuk. Het feit dat het een soort van race was maakte alles spannender. 
 

2. Wat vond je van de samenwerking met de andere teamleden? 
Samenwerking verliep prima, kwamen snel tot planning en route. 
 

3. Zou je studenten/collega’s aanraden om aan de battle mee te doen? Waarom wel/niet? 
Jazeker, het is een leuke praktijksituatie die op een speelse (race)manier wordt beleefd. 
 

4. Heb je tips om de battle te verbeteren? 
Misschien meer tijd voor voorbereiding en uitleg over de app/Routigo en meer onderling contact tijdens 
de race (al lijkt dit lastig). 
 

5. Andere opmerkingen 
Goupil op 27 km/u begrenzen is best laag. Ik zou adviseren om op 35 km/u of 45 km/u te begrenzen. 
Ook omdat je voornamelijk de auto wegen gebruikt, hierdoor kan je dan beter opgaan in het reguliere 
autoverkeer. 
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9.2.4 Chauffeur Goupil 

 
 

  

1. Wat vond je van de battle? Wat was leuk/niet leuk? 
Het samenwerken in teamverband was erg leuk. Routes uitstippelen met de planners en team was erg 
leerzaam. 
 

2. Wat vond je van de samenwerking met de andere teamleden? 
Iedereen was erg betrokken en enthousiast. 
 

3. Zou je studenten/collega’s aanraden om aan de battle mee te doen? Waarom wel/niet? 
Ik zou het iedereen aanraden, om te zien hoe alle logistieke dienstverleners/vervoerders dagelijks hun 
werk doen. Je voelt een tijdstuk om alle zendingen op tijd te leveren. Je leert hoe je moet plannen en 
om moet gaan met onverwachte situaties. 
 

4. Heb je tips om de battle te verbeteren? 
De loslocaties met ballonnen aanmerken en de routes evalueren (dit hebben we na het invullen van de 
evaluatieformulieren gedaan). 
 

5. Andere opmerkingen/over de Goupil 
Of de Goupil het meest efficiënte voertuig is kan ik niet hard maken, maar voor de grote 
producten/smalle straatjes is het een prima voertuig. Hij is goed wendbaar en zeer flexibel. 
 

6. Opmerkingen tijdens nabespreken 
Leuk om in de stad te rijden met een bepaalde missie. Hij is enorm wendbaar en echt een ideaal karretje, 
verwarming kon lekker aan en er was voldoende laadruimte. Je kon makkelijk achter de winkelstraatjes 
komen. 27 km/u is echt te langzaam, en soms gevaarlijk. 35 km/u of 40 km/u zou echt beter zijn. Op 
grotere wegen hebben auto’s wel echt last van je, vandaag gingen ze toeteren en kijken. Maar ik vond 
het erg leuk en ben positief over het voertuig hoewel ik dat niet had verwacht van tevoren. Ik zou het 
niet durven om ermee op het fietspad te rijden, daar ben je veel te groot voor. En je dodehoek aan de 
rechterkant is ook lastig. Maar als je gewoon rechts aanhoudt op de weg kan iedereen je gewoon 
inhalen. De deur is wat primitief maar werkt ok. Je kan lekker makkelijk parkeren half op de stoep, dan 
heeft ook niemand last van je. 
 
(Het model kan wel tot 50km/u, maar hij is zelf begrenst tot 27 km/u omdat hij dan kentekenvrij gereden 
kan worden en dat is verzekeringstechnisch voordeliger) 
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9.2.5 Chauffeur Stint 

 
 

9.2.6 Klantenservice 

 
 

 

1. Wat vond je van de battle? Wat was leuk/niet leuk? 
Was leuk! Gaaf om met elektrisch materiaal te rijden. 
 

2. Wat vond je van de samenwerking met de andere teamleden? 
Konden goed overleggen en iedereen had zijn input. 
 

3. Zou je studenten/collega’s aanraden om aan de battle mee te doen? Waarom wel/niet? 
Wel, zo maak je mee wat voor verschillende situaties je kan meemaken. 
 

4. Heb je tips om de battle te verbeteren? 
Meer verschillende deadlines. 
 

5. Andere opmerkingen/over de Stint 
Leuk voertuig, wel best traag. De telefoonhouder zat niet op een handige plek want zit in de weg voor 
de richtingaanwijzer en toeter.  
(NB. De telefoonhouder hebben we op 6 december zelf geplaatst omdat er anders helemaal niets op zat). 
 

1. Opmerkingen tijdens nabespreken 
Soms mis je wel snelheid, zeker op lange stukken. Op andere plekken is de snelheid juist wel goed. 
Telefoonhouder zat alleen niet goed vast en daardoor klapte hij steeds op de toeter (zie NB bij punt 6). 
De richtingaanwijzer heb ik niet veel gebruikt omdat hij op een onhandige plek zat, zeker als je in de 
bocht moet sturen. En met je hand is ook onhandig, zeker met je rechterhand want dan staat de Stint 
meteen stil. Een richtingaanwijzer met je duim zoals op een scooter zou makkelijker zijn. Ik had nu veel 
groen licht maar als je dan voor een stoplicht staat is het wel onhandig want je bent erg breed. Daarnaast 
zijn tussenhavens op de weg ook soms te smal waardoor je half op de weg staat, maar gelukkig waren 
er nu niet veel mensen op de weg. Ik probeerde wel veel mensen in te halen. 
Bij het laden en lossen viel soms de klep omlaag, wat wel een beetje eng was als je er net in hing. Ik had 
geen last van de wind tijdens het rijden, ook niet toen hij leeg was. 
 
Opmerking van Joost (fietste achter de Stint): hij neemt veel ruimte in, en inhalen of ingehaald worden 
is eigenlijk onmogelijk, gelukkig was het nu rustig. Maar in de binnenstad lijkt het me niet veilig. 
 
Over Routigo: In het begin moet je even kijken maar daarna ging het goed. Het is duidelijk wat je moet 
doen als je het door hebt. Direct op route plannen was ideaal, en aan het eind kwam wel de route naar 
Deudekom naar voren, dat was fijn. 

1. Wat vond je van de battle? Wat was leuk/niet leuk? 
Leuk 
 

2. Wat vond je van de samenwerking met de andere teamleden? 
Gezellig 
 

3. Zou je studenten/collega’s aanraden om aan de battle mee te doen? Waarom wel/niet? 
Ja, leuk opgezet en uitgevoerd. 
 

4. Heb je tips om de battle te verbeteren? 
In de zomer organiseren. 
 

5. Andere opmerkingen 


