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De Keukens - Logistieke analyse
van een model voor bezorging
met de bakfiets
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MATERIËLE OPLOSSINGEN

Triobike Cargo BIG
Afmetingen van het plateau (onder)
50 x 96 cm
Laadvermogen
4 x doos  (60x40x24)

.

.
Tray rack van FlexiModal 

Buitenafmetingen 
126x85x137 cm

Nuttig laadvermogen
160 kg

Capaciteit
1,12 m3

.

.

.

Binnenafmetingen
120x80x117 cm
Laadvermogen
20 koeldozen(40x60x24cm)
of 64 maaltijdtrays

Mogelijkheid voor het 
plaatsen van leggers 
en lades op meerdere 
niveaus

.

.

Levering bakfiets
PADOM Algemeen

.



Levering bakfiets

Wij verzorgen de levering van maaltijden aan huis op het grondgebied:

• Van de Stad Brussel

• Van de gemeente Anderlecht

• Van de gemeente Jette

• Van de gemeente Evere

Volume (2020 - 2021)

Thuisbezorging begunstigden van: 2020 2021
Evolutie 

2021/2020

OCMW van Brussel 11.882 11.503 -3,19%

OCMW van Jette 21.360 21.408 0,22%

OCMW van Evere 10.460 13.010 24,38%

OCMW van Anderlecht 19.781 23.017 16,36%

TOTAAL 63.483 68.938 8,59%



Keuze van de gemeenten in het project

Wij leveren aan de begunstigden op basis van 3 rondes:

• Een ronde door de Stad Brussel (uitgebreid gebied van Ter Kameren
tot Haren) en Evere

• Een ronde door Anderlecht

• Een ronde door Jette.

Het merendeel van de leveringen gebeurt volgens het principe van de 
koude lijn.



Bereidheid van de vereniging om over te schakelen 
op zachte mobiliteit voor haar leveringen

• De activiteit van de vereniging is uitgebreid en omvat levering aan 
crèches, scholen, ziekenhuizen, rusthuizen en thuisbezorging.

• Om de mogelijkheden tot wijziging van de leveringen te analyseren, 
zijn wij begonnen met deze analyse door een marktonderzoek te 
lanceren om na te gaan of het haalbaar is om diensten per bakfiets 
aan te bieden voor thuisbezorging.

• Met de hulp van het Brussels Gewest (Brussel Mobiliteit) en de Stad 
Brussel hebben we besloten om de leveringen aan de begunstigden 
van thuisbezorging in de gemeenten Anderlecht en Jette (met een 
deel van Laken) te behouden.
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Levering bakfiets
PADOM ronde 
ANDERLECHT
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PARCOURS PADOM ANDERLECHT

Ophaling van de fietsen Anderlecht (volledige dienst uitgevoerd in het kader van koude 
lijn)

Vertrek algemeen: Zetel Urbike 
→ Richting Ernest Masoinlaan (30 min) 

Ophaling koude maaltijden
Vertrek koude maaltijden (●): Keuken Ernest Masoinlaan 10
→ Start van de ronde, richting Anderlecht

Begunstigden (●): +/- 70
Totaalgewicht: 55 – 90kg
Max. duur ronde: Vertrek naar Anderlecht 8u30 - 13u einde van de ronde
T°: 0 - 4° voor koude maaltijden
Beperkingen: adressen ver van de keukens

2  Vertrek 
Brugmann

1 Vertrek 
UCP Urbike

3 ronde 
Anderlecht

Levering bakfiets
PADOM Anderlecht
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IMPACT BESTELWAGENS VS FIETS

Levering bakfiets
PADOM Anderlecht

Ronde met bestelwagens - via DBK
1 ronde bestelwagen = 6u38
B1: 70 haltes - 5u08 + 1u (heen/terugreis) + 0u30 (load) // 78 km - 120 kg

Ronde bakfiets - via DBK
2 bakfietsen = 8u20
F1: max. 35 haltes - 2u40 + 1u (heen/terugreis) + 0u30 (load) = 4u10 // 
60kg
F2: max. 35 haltes - 2u40 + 1u (heen/terugreis) + 0u30 (load) = 4u10 // 60 
kg
→ F1 + F2: 5u20 + 2u laden + 1u laden

Capaciteit fiets 
Koppeling: bakfiets + aanhanger + tray rack 
Nuttig laadvermogen: 200 kg 
Max. koeldozen: 16 
T° koud: +0°C na 6u

.

.

.
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VERTRAGING EN LEVERING

Levering bakfiets
PADOM Anderlecht

De meest voorkomende oorzaak van een gemiste levering 
is de afwezigheid van de begunstigde. In dat geval wordt 
de maaltijd de volgende dag geleverd.  

Oorzaken van vertragingen:
- Lekke band, 
- Communicatieprobleem, 
- Batterijprobleem 
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VERGELIJKING VAN DE RESULTATEN (1/2) Levering bakfiets
PADOM Anderlecht

*berekening gemaakt op 253 dagen → 264 dagen exclusief weekends en 11 feestdagen. 
**De uitstoot van het CO2- equivalent geproduceerd door een elektrische auto is zeer moeilijk te berekenen. Dit varieert naar 
gelang van de elektriciteitsproductie (land, nucleair, kool, waterkracht) en de recyclage van het geraamte en de batterij. De
externe effecten van elektrische auto's zijn echter veel gemakkelijker na te gaan dan de externe effecten van dieselauto's. 

Vergelijking met de bakfiets 

Elektrisch Diesel

Tijd +1u42 +1u42

Eq co2
MOEILIJK TE 
BEREKENEN**

-5,21T

Bijkomende 
kost/jaar 

60.745,31 € 59.960,31 €

Fiets 1 Fiets 2 Totaal bakfiets
elektrische bestelwagen

(zie details in bijlage)

bestelwagen op 
diesel (zie details 

in bijlage)

Totale duur 
04:10 04:10

08:20

06:38 06:38

Verplaatsing tussen Urbike en 
Keuken DBK

01:00 01:00 00:00 00:00

Laden van de maaltijden van de 
keuken

00:30 00:30 01:30 01:30

Duur ronde 02:40 02:40 05:08 05:08

Totale afstand (km) 40 48 88 78 78

aantal haltes (gemiddelde dag - op 
5 leveringsdagen zonder rekening 

te houden met weekendmaaltijden 
of dubbele levering) 26 26

52 52 52

Totale jaarlijkse uitstoot 
(kgCO2/jaar)

251,68 251,68 503,36 Moeilijk te berekenen** 5718,96

Aantal leveringsdagen 253 253 253

Dagelijkse kost zoals geschat door 

Urbike (e-mail van) INCLUSIEF 
BTW

226,79 € 226,79 € 453,57 € 

Jaarlijkse kost voertuig + 
leverancier (jaar) (INCLUSIEF BTW)

57.376,61 € 57.376,61 € 114.753,21 € 54.007,90 € 54.792,90 € 
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VERGELIJKING VAN DE RESULTATEN (2/2)

Levering bakfiets
PADOM Anderlecht

*kostenindicatie gegeven door urbike
(374,85 € excl. btw)

Vergelijkende tabel van de kosten in het kader van het aantal haltes - Anderlecht

Kost voertuig incl. btw
Vervoerspersoneel 

(SM)/jaar
Kosten elek./brandstof Totale kost incl. btw

Aantal maaltijden 
in 2021

Kost per maaltijd

Voertuig Kangoo ZE (elektrisch)/jaar 11.543,00 € 
37.659,90 € 

4.805,00 € 54.007,90 € 23029 2,35 € 

Voertuig diesel/jaar 10.906,00 € 
37.659,90 € 

6.227,00 € 54.792,90 € 23029 2,38 € 

Bakfiets 
Kost dag

voor twee rondes in één gemeente
Aantal dagen Elektriciteitskosten Incl. btw

Aantal maaltijden 
in 2021

Kost per maaltijd

Raming van Urbike 453,57 €* 253 Niet opgenomen 114.752,83 € 23029 4,98 € 
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Levering bakfiets
PADOM JETTE
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PARCOURS PADOM JETTE

Levering bakfiets

PADOM Jette

Vertrek algemeen: Jean Sobieskilaan
→ Richting Ernest Masoinlaan (1,1km) (6min) 

ophaling van koude maaltijden
Vertrek koude maaltijden ( ●): Keuken Ernest Masoinlaan 10
→ Richting Wemmelse Steenweg (2 km) (6min) 

ophaling van warme maaltijden
Vertrek warme maaltijden ( ●): Keuken Wemmelse Steenweg 
229
→ Gelijktijdig starten van de warme en koude ronde met 

voorrang aan warm 

Begunstigden koud (●): +/- 45
Begunstigden warm (en ook koud) (●): +/- 25 
Totaalgewicht: 65 – 90kg
Max. duur ronde: 10u30 - 13u30 voor warm
T°: 0 - 4° voor koud en > 60° voor warm 
Beperkingen: 2 keukens voor vertrek

1 Vertrek 
Sobieski

2  
Aankomst 
Brugmann

3  Vertrek 
Brugmann

4 Aankomst
Iriscentrum
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IMPACT BESTELWAGENS VS FIETS

Levering bakfiets
PADOM Jette

Ronde met bestelwagens - via DBK
1 ronde bestelwagen = 6u09
B1: 70 haltes - 5u09 + 1u (laden) // 77,2 km - 126 kg

Ronde bakfiets - via DBK
2 bakfietsen = 8u04
F1: max. 35 haltes - 3u02 + 1u (laden) = 4u02 // 63kg
F2: max. 35 haltes - 3u02 + 1u (laden) = 4u02 // 63 kg
→ F1 + F2: 6u04 + 2u laden

Capaciteit fiets 
Koppeling: bakfiets + aanhanger + tray rack 
Nuttig laadvermogen: 200 kg 
Koeldozen: 16
Maaltijdtrays: 64
T° warm: - 20°C in 3 uur 
T° koud: +0°C na 6u

.

.

.

.

.

.

Begunstigden van levering
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VERTRAGING EN LEVERING

Levering bakfiets
PADOM Jette

De meest voorkomende oorzaak van een gemiste levering 
is de afwezigheid van de begunstigde. In dat geval wordt 
de maaltijd de volgende dag geleverd.  

Oorzaken van vertragingen:
- Lekke band, 
- Communicatieprobleem, 
- Batterijprobleem 
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VERGELIJKING VAN DE RESULTATEN (1/2)
Levering bakfiets
PADOM Jette

*berekening gemaakt op 302 dagen → exclusief zon- en feestdagen. 
**De uitstoot van het CO2- equivalent geproduceerd door een elektrische auto is zeer moeilijk te berekenen. Dit varieert naar 
gelang van de elektriciteitsproductie (land, nucleair, kool, waterkracht) en de recyclage van het geraamte en de batterij. De
externe effecten van elektrische auto's zijn echter veel gemakkelijker na te gaan dan de externe effecten van dieselauto's. 

Vergelijking met de bakfiets 

Elektrisch Diesel

Tijd +1u55 +1u55

Eq co2
MOEILIJK TE 
BEREKENEN**

-5,17T

Bijkomende 
kost /jaar

78.588,31 € 77.854,56 €

Fiets 1 Fiets 2 Totaal bakfiets

elektrische 
bestelwagen
(zie details in 

bijlage)

bestelwagen op 
diesel (zie details 

in bijlage)

Totale duur 04:02 04:02

08:04

06:09
06:09

Verplaatsing tussen 
Urbike en Keuken DBK 00:00 00:00 00:00

00:00

Laden van de maaltijden in 
de keuken zowel in KL als 

WL 01:00 01:00

01:00 01:00

Duur ronde 03:02 03:02 05:09 05:09

Totale afstand (km) 40 42,2 82,2 77,2 77,2

aantal haltes (gemiddelde 
dag - op 6 leveringsdagen 

in WL en 5 dagen in KL 
zonder rekening te houden 
met weekendmaaltijden of 

dubbele levering) 29 29 58

58 58

Totale jaarlijkse uitstoot 
(kgCO2/jaar)

243,385 243,385 486,77
Moeilijk te 

berekenen**
5660,3

Aantal leveringsdagen* 302 302 302

Dagelijkse kost zoals 
geschat door Urbike (e-
mail van) inclusief btw

219,62 € 219,62 € 439,23 € 

Jaarlijkse kost voertuig + 
leverancier (jaar)

66.323,73 € 66.323,73 € 132.647,46 € 54.007,90 € 54.792,90 € 
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VERGELIJKING VAN DE RESULTATEN 
(2/2)

Levering bakfiets
PADOM Jette

*kostenindicatie gegeven door urbike
(363 € excl. btw)

Vergelijkende tabel van de kosten in het kader van het aantal haltes - Jette

Kost voertuig incl. 
btw

Vervoerspersoneel 
(SM)/jaar

Kosten 
elek./brandstof

Totale kost incl. btw
Aantal maaltijden 

in 2021
Kost per maaltijd

Voertuig Kangoo 
ZE 

(elektrisch)/jaar
11.543,00 € 37.659,90 € 4.855,00 € 54.057,90 € 21420 2,52 € 

Voertuig 
diesel/jaar

10.906,00 € 37.659,90 € 6.292,00 € 54.857,90 € 21420 2,56 € 

Bakfiets 
Kost dag

voor twee rondes in 
één gemeente

Aantal dagen
Elektriciteitskoste

n
Incl. btw

Raming van 
Urbike

439,23 €* 302 Niet opgenomen 132.647,46 € 21420 6,19 € 
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ALGEMEEN OVERZICHT

Levering bakfiets
PADOM Algemeen

Doorslaggevend en zeer positief in termen van haalbaarheid
Naleving van de vereisten (t°, tijden, capaciteit, kwaliteit)
Sterk potentieel voor ontwikkeling
Uitstekend onthaal door de begunstigden en het publiek, zeer positief 
imago
Veilige en efficiënte infrastructuur en routes
Matige tijd- en doeltreffenheidswinst:

- Ervaring koerier  → leercurve te vlak (routes, toegang, 
gewoonten van de begunstigden, laadprocedures, overdracht 
van de ene dag op de andere)

- Talrijke mechanische en organisatorische problemen 
(afgelegen garage + verloop koeriers) 

- Onduidelijke laadprocedures: sortering/picking van de 
maaltijden, eutectische platen, enz. 

Goede zichtbaarheid in de media (persconferentie)
Baanbrekende beweging → nieuwe trend (onvermijdelijk)

.

.

.

.

.

.

.

.

❖ Er zijn geen tests uitgevoerd voor de 
begunstigden van Brussel Stad. Aangezien 
het geografische leveringsgebied veel groter 
is dan dat van de twee andere betrokken 
gemeenten, zou het moeilijk zijn geweest 
om deze testfase uit te voeren. Indien 
wordt gekozen voor de invoering van 
bakfietsen in de stad Brussel, moeten een 
haalbaarheidsstudie en een testfase worden 
uitgevoerd alvorens de fietsen op het 
terrein kunnen worden ingevoerd. 
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ERVARINGSCURVE

Levering bakfiets
PADOM Algemeen



22

AANBEVELINGEN

Levering bakfiets
PADOM Algemeen

Beperking van het aantal koeriers voor een betere leercurve en 
minder informatieverlies

Scheiding van de 2 rondes vooraf: 15 minuten per koerier (X2) 

Verduidelijking en standaardisering van de procedures in geval van 
no-shows/eisen van de begunstigden 

Vereenvoudiging van de communicatie (communicatie via WhatsApp 
tijdrovend)

Bijwerking van informatie rechtstreeks op Urbantz door DBK (>< 
dubbel IT-werk)

Officiële vastlegging van fietsrondes voor DBK
- Intern maken 
- Via de diensten van een speler op het gebied van fietslogistiek

.

.

.

.

.

.
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INTERN MAKEN VAN DE DIENST

Levering bakfiets
PADOM Algemeen

Elektrische bakfiets:  5000€ excl. btw
Modellen: Urban Arrow, Triobike, Douze Cycles, Bullit, enz. 
Leasing: DockR (modellen UrbanArrow en Triobike) > bekijken met Urbike

Aanhangwagen cyclologistiek: 2190€ excl. btw
Model BicyLift (FlexiModal) > bekijken met Urbike voor offerte
nuttig laadvermogen van 200 kg + compatibiliteit met EPAL-norm

Container (voor aanhangwagen): 1650€ excl. btw 
Model tray rack (FlexiModal) > bekijken met Urbike voor offerte
Nuttig laadvermogen van 160 kg

Uitrusting koerier (helm, kleding, handschoenen, enz.): 150€ tot 500€ excl. btw 
Pistes: Vaude, Gore wear, Decathlon, Abus, ... 

Opleiding van de koeriers: 3000 €/2 koeriers 

(optie) IT-tool voor het beheer van de rondes: 150€ tot 2000€ per maand (afhankelijk van het takenvolume)
Pistes: Onfleet, CoopCycle, Urbantz, MapoTempo 

Volledige koppeling (huur): 
(fiets + aanhangwagen + container)

550/maand 

https://www.urbanarrow.com/
https://triobike.com/en/
https://www.douze-cycles.com/
https://www.larryvsharry.com/
https://www.dockrmobility.com/nl/dockr/
http://fleximodal.fr/fr/
https://www.fleximodal.fr/fr_FR/boxes
https://www.vaude.com/fr-BE/
https://www.gorewear.com/eu/be-fr/home
http://decathlon.be
https://www.abus.com/fr
https://onfleet.com/
https://coopcycle.org/
https://urbantz.com/
https://www.mapotempo.com/
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KOSTENVERGELIJKING

Levering bakfiets
PADOM Algemeen

Wij stellen vast dat overeenkomstig deze studie uitgevoerd door European Mobility Atlas in 2021 de bakfiets jaarlijks 
goedkoper lijkt te worden. De kosten van de arbeidskrachten moeten echter wel worden meegerekend, aangezien deze 
een hogere kostprijs aantonen voor het gebruik van de bakfiets. 
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CONCLUSIE

Levering bakfiets
PADOM Algemeen

De resultaten van de test lijken positief en de haalbaarheid is 
aangetoond. 

Gunstig effect op het milieu en de mobiliteit in de geleverde gebieden;

Het project moet aan de Raad van Bestuur worden voorgelegd om te 
weten welk gevolg eraan zal worden gegeven. 

- Hoe zit het met de bijkomende kost voor levering met bakfiets.

- Standpunt over intern maken of externe dienstverlener.

- Uitvoering van de activiteit in de Stad Brussel

→ Heb je financiële steun nodig om de activiteit op te starten? 

.

.


