
Regio Noord-Limburg en eFulfillment 
 

Volume bundeling 
Open-source sorteerhub 

E-Fulfillment Park 



Cross-border eCommerce is het snelst groeiende deel 

1 Limburg is hier uitstekend voor gepositioneerd 

Reeds 15% van de digitale 

consumenten koopt bij een 

webshop in een ander EU 

land (juni 2015) – gaat naar 

30% in 2020 



Kernvraag voor pan-Europees opererende eCommerce spelers is 
hoe ze kunnen concurreren met lokale spelers op verzendkosten 

2 Cross-border zending is altijd duurder dan een lokale zending 



Voorbeeld levering aan Spaanse consument vanuit NL 
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Pakket tussen de 1,5 - 2kg – alle kosten exclusief BTW 

Op een gemiddelde bestelgrootte in B2C eCommerce van EUR 60,- heeft dit 
een enorme impact 

EUR 4 

EUR 16 

Amazon FBA: EUR 4,35 vanuit Duitsland naar Spaanse consument (niet open-source) 

PostNL officieel tarief: EUR 9 vanuit NL naar Spaanse consument 

Kiala officieel tarief: EUR 11,57 vanuit NL naar Spaanse consument 

DPD officieel tarief: EUR 16,32 vanuit NL naar Spaanse consument 

DHLforYou: EUR 8,26 vanuit NL naar Spaanse consument 

Eigen benchmark: EUR 6,85 vanuit NL naar Spaanse consument 

72 uurs levering 

48 uurs levering 



Hoe kan regio Noord-Limburg de lage verzendkosten van 
Amazon verkrijgen? 
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 Een cross-border pakket passeert 
gemiddeld 4 a 5 sorteercentra voordat 
het wordt geleverd aan de consument 
in het andere land 

 Elk sorteercentrum voegt kosten (extra 
handling) en tijd toe 

 

STRATEGIE 

 Door volume bundeling loont het zich 
om “volle vrachtwagens” rechtstreeks 
naar Spanje te laten rijden naar het 
nationale sorteercentrum 

 Met nog meer volume kunnen die 
wagens ook rechtstreeks naar het 
regionale sorteercentrum (bv 
Barcelona of Madrid) 

Door bundeling van volumes ontstaat de mogelijkheid om “volle vrachtwagens” 
rechtstreeks te laten aanleveren aan de lokale sorteercentra 

VENLO 

Onderzoek toont aan dat je gemiddeld tussen de 1500 a 
2000 pakketten per dag moet hebben om een 

vrachtwagen te vullen (meer dan 70% bezettingsgraad) 



Plan Volumebundeling & Open-Source Pakketsorteerhub & 
eCommerce Park 
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 OPEN SOURCE dus alle bedrijven kunnen deelnemen (verladers, logistieke 
dienstverleners) – doel is start met 5 bedrijven en daarna naar 100+ deelnemers 

 ONAFHANKELIJK - de hub wordt gerund door een onafhankelijke 4PL partij 

 ABONNEMENTEN MODEL – volledige transparantie over de verzendkosten – toeslag op 
basis van kosten 4PL, sorteerhub en benodigde ICT – toeslag is afhankelijk op basis van 
volumestaffels (bedrijven die grote volumes inbrengen betalen relatief minder toeslag 
per pakket dan kleinere bedrijven) 

 SORTEERHUB – hier kunnen deelnemende bedrijven hun pakketten voor heel Europa 
inleveren, hub sorteert uit per land-carrier-(lokale)sorteerhub combinatie, dit maakt het 
concept schaalbaar, deelnemende bedrijven hoeven zelf in het magazijn niet meer uit te 
sorteren, sorteerhub “herkent” labels van alle carriers 

 GEADVANCEERDE ICT – bedrijven kunnen eenmalig de “koppeling” met de sorteerhub 
installeren en vervolgens kan er makkelijk en snel van carrier en label veranderd worden 

 ECOMMERCE PARK – de grond rondom de sorteerhub wordt heel aantrekkelijk als 
vestigingsplaats voor eCommerce bedrijven en logistieke dienstverleners. Dichtbij de hub 
heb je immers de beste cutoff tijden. 

 
Totaalconcept dat de regio Noord-Limburg “unbeatable” maakt in eFulfillment 



Waar staan we nu? 
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• 5 verladers die “founding partner” zijn en gezamenlijk 2/3 van het volume hebben van de 
PostNL sorteerhub in Born 

• Onafhankelijke partij (Caroz) is aangehaakt en mede-trekker initiatief 

• Group Heylen, Gemeente Venlo en Trade Port Noord aangehaakt voor het onroerend 
goed (sorteerhub en eCommerce Park) 

• Fontys, Caroz en Gemeente Venlo schrijven nu gezamenlijk projectplan voor OP-Zuid 
subsidie (deadline eind februari 2016, beslissing zomer 2016) – project voor 3 a 4 jaar 

• In Q1 2016 proberen we Spanje “live” te krijgen voor de volume bundeling 

• Vrachtwagen die ophaalt bij de 5 verladers (dus zonder Sorteerhub functie) 

• Pilot voor abonnementen model en 4PL constructie 

 

Wie wil er verder helpen of deelnemen? 


