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Hoeveel e-commercebusjes rijden er in Nederland?
Het aandeel bestelwagens dat pakketten bezorgd ligt als onderdeel van alle bestelwagens binnen steden 
relatief laag; ongeveer 4-5%.1 Mensen denken vaak dat dit aandeel groter is. Dat lijkt zo omdat de pakketbusjes 
voor de deur stoppen, terwijl bijvoorbeeld de bussen van de bouwlogistiek doorrijden naar locatie en dan stil 
staan. Van dat soort busjes rijden er veel meer, maar dat valt minder op.

Hoeveel CO2-uitstoot gaat er gepaard met het bezorgen van pakketten voor de e-commercesector?
De uitstoot van de e-commercelogistiek is in totaal circa 252 Kton CO2. Dat is iets meer dan 2% van de uitstoot 
van de totale logistiek in Nederland, die 11000 Kton CO2 bedraagt.2

 Wat is duurzamer: online shoppen of naar de fysieke winkel gaan?
Dat is afhankelijk van veel factoren, zoals de afstand en het gekozen vervoersmiddel. Met name het gedrag 
van de consument maakt een verschil. De gemiddelde CO2-uitstoot om een product in een doos van 25 liter 
van het webwinkel-magazijn thuis bezorgd te krijgen is ca 350 gram CO2.3 Een personenauto op benzine kan 
hiervoor slechts 1,5 kilometer rijden. In de praktijk gaan veel mensen met de auto naar een fysieke winkel. Een 
online bestelling die een losse autorit naar een winkel vermijdt, is meestal de duurzaamste keuze. De meest du-
urzame keuzes zijn: lopend of met de fiets naar een fysieke winkel of een afhaalpunt, of een online bestelling 
met thuisbezorging die een losse autorit naar een winkel vermijdt.4

Hoe kan het dat online bestellen vaak duurzamer is?
In het algemeen is de last mile (het laatste deel van het bezorgtraject: van het magazijn van de webwinkel naar 
de consument) in de e-commercesector heel efficiënt georganiseerd. Dit komt omdat de sector heel goed 
consolideert (pakketjes van verschillende webwinkels gaan gezamenlijk in een busje). Een busje kan in één rit 
wel 200 pakketten bezorgen. Als een deel van die consumenten de auto had gebruikt om het product in de 
winkel te kopen, dan loopt de CO2-uitstoot al snel hoger op dan de emissies van de pakketbus. 

Hoe belangrijk vindt de consument het dat webwinkels en vervoerders de CO2-uitstoot omlaag brengen?
Gevraagd naar wat bedrijven moeten doen om te verduurzamen, geeft 85% van de consumenten aan minder 
CO2-uitstoot (zeer) belangrijk te vinden. 66% van de consumenten vindt het (zeer) belangrijk dat e-commer-
cebedrijven werken aan minder opstoppingen door pakketbussen. 
Gevraagd naar wat de consument zelf wil doen voor een duurzamere bezorging, is 42% van de consumenten 
positief over langer wachten op een bestelling. Slechts 12% zegt dit niet te willen doen. 15% van de consument-
en is bereid om te betalen voor een bezorging met minder CO2-uitstoot. Dit komt uit de Monitor Duurzaam-
heid en e-commerce van Thuiswinkel.org.5

Consumenten kiezen bij online winkelen in zo’n 85% van de gevallen om thuisbezorging.6 Vervoerders richten 
zich sterk op het verduurzamen van de hele (last mile) bezorging, waarbij thuisbezorging gezien de behoefte 
van de consumenten heel belangrijk is.

1 Schatting op basis van Outlook City Logistics 2017. De nieuwe Outlook City Logistics wordt later dit jaar verwacht. Zie ook: ‘Gebruikers 
en inzet van bestelauto’s in Nederland’. Studie in opdracht van Topsector Logistiek door Buck Consultants International, CE Delft, Districon, Panteia en 
TNO. April 2017.
2 Topsector Logistiek
3 TNO voor Bewust Bezorgd, cijfers 2018
4 Hierbij is alleen de uitstoot van de logistiek meegenomen, dus niet de milieukosten die samengaan met een winkelpand.
5 Monitor Duurzaamheid en e-commerce van Thuiswinkel.org, data van ca 1.800 consumenten vergaard tussen februari-juli 2020.
6 RuikrokNetpanel in opdracht van Thuiswinkel.org.
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Voorbeeld: Een persoon uit Den Haag bestelt schoenen die uit een magazijn in Tilburg komen. De levering is de 
volgende dag, met een dieselbusje. De uitstoot van het distributiecentrum in Tilburg naar de voordeur in Den Haag 
is dan 418 gram CO2, vergelijkbaar met 2 kilometer rijden met een personenauto. Indien het laatste gedeelte met de 
fietskoerier plaatsvindt, is de uitstoot slechts 100 gram CO2, evenveel als 350 meter rijden met de auto. Zijn er geen 
schoenen besteld, maar een boek dat door de brievenbus past, dan is de impact 19 gram CO2, omdat het met het 
postnetwerk meegaat en wordt afgeleverd met de fiets.
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Is een afhaalpunt duurzamer dan aan huis bezorgen?
Op dit moment is een afhaalpunt niet duurzamer dan aan huis bezorgen. Onderzoek van TNO toont aan dat wan-
neer de helft van alle pakketten naar afhaalpunten worden gebracht in plaats van aan huis worden geleverd, dit 
tot 17% CO2-reductie kan leiden in het totale last mile-netwerk van de vervoerder.7 De bezorger kan dan namelijk 
een kleiner rondje rijden. Berekend per pakket – dus als het milieuvoordeel dat behaald wordt door het afleveren 
aan het afhaalpunt wordt toegekend aan de pakjes die via het afhaalpunt geleverd worden – is het milieuvoordeel 
per pakket zelfs 33%.
Een ritje van de consument met een personenauto naar een afhaalpunt zorgt er echter voor dat de milieuwinst van 
de vervoerder direct verdwenen is. Een positieve milieu-impact zullen we pas krijgen als voldoende consumenten 
hun pakketten bij het afhaalpunt laten bezorgen én de pakketten vervolgens lopend of met de fiets opgehaald 
worden.

Hoeveel afhaalpunten zijn er in Nederland?
In Nederland zijn er in 2019 ongeveer 9.600 afhaalpunten.8 Daarnaast zijn er door de groei van omnichannel 
winkels (die verkopen via een fysieke winkel en online) steeds meer mogelijkheden om pakketjes op te halen bij 
winkels. Momenteel heeft 63% van de huishoudens een afhaalpunt op loopafstand. Specifiek voor pakketkluizen 
heeft slechts 4% van de huishoudens toegang op loopafstand.9

Hoeveel elektrische busjes en bezorgfietsen rijden er? 
Eind 2017 was 0,2% van het totale bestelautopark (alle bussen, dus incl. bouwlogistiek etc.) elektrisch aangedreven. 
Schattingen over aantallen nieuwverkopen lopen zeer uiteen. De meest optimistische schatting is 15.000 in 2025 
(dat is circa 20% van het totaal aantal nieuwverkopen per jaar). Pakketbezorging is niet geschikt voor tussentijds 
(snel)laden. Daarom is er behoefte aan een hoge actieradius van de bussen.10 Hoeveel elektrische bezorgbussen 
er op dit moment zijn, is niet bekend. PostNL heeft 835 voertuigen op biogas, 340 elektrische voertuigen en 60 
Bio-LNG trucks. DHL Parcel rijdt met 700 elektrische voertuigen, waaronder de Streetscooter en cargofiets Cubicy-
cle.

Wat wordt er gedaan om de CO2-uitstoot in de pakketbezorging omlaag te brengen?
De e-commercesector heeft, op initiatief van branchevereniging Thuiswinkel.org, Bewust Bezorgd ontwikkeld.11 
Met deze rekenmethode krijgt een webwinkel per pakket inzicht in wat de CO2-uitstoot van de bezorging is. Op 
basis daarvan kunnen webwinkels verbeteringen doorvoeren op diverse vlakken, zoals verpakkingen en milieu-
vriendelijke voertuigen en pakketpunten.
Daarnaast kan de webwinkel met Bewust Bezorgd consumenten informeren over de meest groene afleveroptie. 
Hierdoor kan de consument duurzaamheid laten meewegen bij de bezorgkeuze.
Verder kiezen steeds meer vervoerders en webwinkels voor elektrisch vervoer, fietsvervoer, verpakkingen op 
maat en andere maatregelen om de uitstoot in de logistiek te reduceren.

Welke invloed heeft de groei van de e-commercesector op de CO2-uitstoot?
De e-commercesector heeft als doelstelling om in 2025 50% minder CO2 uit te stoten ten opzichte van 2018. Dit 
gebeurt door hogere efficiëntie en een toename van emissievrije voertuigen. Alle pakketvervoerders hebben ste-
vige doelen gesteld met betrekking tot het omlaag brengen van de emissies.12 Zo wil PostNL in 2030 de hele last 
mile (dus zowel thuisbezorging als naar afhaalpunten) emissievrij uitvoeren.
Als er meer pakketten besteld en bezorgd worden, zal er in een onveranderde situatie in totaal een hogere 
CO2-impact gepaard gaan met pakketbezorging. Maar aangezien de afleverintensiteit dan toeneemt, er meer 
pakketten in één straat afgeleverd worden en de afstanden van de busjes dus afnemen, zal de CO2-impact per 
pakket sowieso omlaag gaan. Per gekocht product (online en fysiek) gaat de CO2-impact in totaal mogelijk ook 
omlaag, omdat de efficiëntie van de sector steeds groter wordt ten opzichte van een individuele trip naar de 

7 Effect of pick-up points and returns on CO2 emissions in last mile parcel delivery networks, TNO, in opdracht dan Thuiswinkel en Connekt/
Topsector Logistiek, 2020.
8 Post- en pakkettenmonitor 2019.
9 ACM, 2020.
10 https://topsectorlogistiek.nl/wptop/wp-content/uploads/2018/09/TNO-2018-P10518v2_-EINDrapportage-E-van-Elektrische-bestelautos.pdf
11 www.bewustbezorgd.org
12 Deep dive: post-purchase sustainability. eDelivery in opdracht van Metapack, Januari 2020.
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winkel. Daarnaast zijn vervoerders hard bezig om de CO2 uitstoot per pakket omlaag te brengen door onder an-
dere gebruik te maken van elektrisch vervoer.

Welke rol kunnen city hubs spelen in de verduurzaming van het online shoppen?
In de komende jaren zullen binnensteden steeds vaker zero-emissie beleverd worden. Verschillende Nederlandse 
steden hebben dit doel gesteld voor 2025. Een city hub (of urban consolidation centre, UCC) kan een goede tus-
senstop zijn waarvandaan pakketten met licht-elektrische voertuigen of met de fiets bezorgd kunnen worden.13

Is er per webwinkel veel verschil in CO2-uitstoot bij de bezorging? En hoe komt dat?
Als de webwinkel de bezorging uitbesteedt aan een vervoerder is het verschil in CO2-uitstoot vaak beperkt van-
wege de dikke, geconsolideerde stromen. De CO2-uitstoot kan omhoog gaan als de webwinkel zelf de bezorging 
voor zijn rekening neemt. Tegelijkertijd kan de uitstoot flink omlaag gaan als de webwinkel ervoor kiest om met 
fietskoeriers of elektrisch vervoer te leveren of voor een vervoerder te kiezen die hiermee werkt. Ook aandacht 
voor verpakkingen met een hoge verpakkingsdichtheid zorgt voor een duurzamere bezorging.

Wat kunnen consumenten doen om pakketten met een zo laag mogelijke impact te laten bezorgen?
• Kiezen voor de milieuvriendelijkste bezorgoptie. Hoe meer ruimte de vervoerders krijgen om te plannen,  
 des te effectiever ze kunnen zijn. Als het product niet direct nodig is, dan kan de consument in de meeste  
 gevallen het beste kiezen om het product binnen enkele dagen te laten leveren. Bewuste webshops 
 kunnen met behulp van rekentool Bewust Bezorgd aangeven welke optie het meest duurzaam is. 
• De consument kan zorgen dat hij thuis is als de bestelling komt. Indien aanwezig in de check out, kunnen  
 consumenten kiezen voor de dag die hen het beste uitkomt en op die dag zoveel mogelijk pakketten   
 laten leveren. Er zijn ook brievenkasten die direct aan huizen te plaatsen zijn. Zo hoeft de vervoerder niet  
 extra te rijden.
• Lopend of met de fiets naar het afhaalpunt gaan om pakketjes af te halen of retouren in te leveren. Rijden  
 met een personenauto heeft een hoge impact.
• Wanneer de optie er is: retouren omwisselen als er een nieuwe bestelling komt. 
• Consumenten kunnen retouren zoveel mogelijk voorkomen door maattabellen te raadplegen en reviews  
 te lezen.

13 Expertgroep City Distribution, Shopping Tomorrow, 2018


