
G 250 WORKSHOPS BUURTTOP DE PIJP 

wijkcentrum, woensdag 23 september 2015 

Thema: STADSLOGISTIEK 

CONCEPT VERSLAG 

Workshop met een klein maar goed gezelschap waarin vertegenwoordigd: EZ, Stadsdeel, 

bestuurscommissielid D’66, raadslid Groen Links,  winkelstraatmanager F. Bolstraat, bewoner 

Sarphatipark, bewoner F Bol met  eigen vrachtwagen. 

 

Wat leverde het op?  

 

In hoeverre is laden en lossen een probleem?  

- er is veel laad- en losverkeer in de Pijp 

- luchtvervuiling (rondjes rijden; stationair draaien) 

- smalle straatjes, krappe bochten, barrières 

- doorstroom wordt minder 

- laad-en losplaatsen vaak bezet (door bewoners, containers, fietsen ..) 

- hoeveelheden die aangevoerd moeten worden (wordt steeds drukker) 

- veel kleine winkels 

- er wordt liever op straat gelost dan op een laad- en losplaats 

- regels belemmeren bundeling  (bijv. mbt voedselveiligheid)  

 

Kans  

- gebrek aan slimme logistieke oplossingen , we zien nog weinig in de buurt (waarom London wel?) 

- aansluiten bij Amsterdam Smart City 

 

Wat is nodig? 

- beter inzicht in stromen  (onderzoek wat er is heeft nog  veel hiaten) 

- samenwerking  

- Fysieke ruimte voor oplossingen 

- leren van voorbeelden  

- verdienmodel, economische rentabiliteit 

- aanscherpen/uitbreiden Milieuzone voor Noord Pijp 

- handhaving en regelgeving (venstertijden, bestemmingsplan, …) 

Hoe kijken we naar het probleem? 

- ruimte voor parkeren bekijken 

- leren van voorbeelden in centrum 

- bundelen 

- ondernemers met bestaande slimme oplossingen over de brug helpen 

- hip-factor, trendy 

Algemene conclusie   

- Niks doen is geen optie. 



 

NB  

In  de workshop kwam niet naar voren hoever het stadsdeel is met uitvoeren van de motie van Jan 

Bert Vroege (D ’66), waarin wordt gevraagd de F. Bolstraat e.o. uit te roepen tot pilotgebied stedelijke 

logistiek. 

 

Wie? Wat? 

- stadsdeel: initiatieven stimuleren 

Hoe? 

- Samen  

 

Actie 

Workshop met partijen die wat te bieden hebben & kansen zien.   

Ikzelf (Pim) vindt dat, gezien de motie, dat het op zijn plaats zou zijn als de gemeente trekt. 

Mogelijke deelnemers  voor workshop met als doel initiatieven  op te sporen en  te helpen: 

- Winkeliersvereniging 

- Geïnteresseerde ondernemers 

- Winkelstraatmanager F Bol 

- Gemeente 

- Politiek (D’66) 

- Stadslogistiek/PostNL 

- FoodLogica  

- 020 Stadsdistributie 

- HvA (onderzoek) 

 

 

 

 


