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IMPLEMENTATIE VAN AUTONOME BEZORGROBOTS VOOR EEN KLEINSCHALIGE 

THUISBEZORGDIENST 

 

T. Vleeshouwer, Technische Universiteit Delft, Faculteit Techniek, Bestuur & Management 

J.H.R. van Duin, Technische Universiteit Delft, Faculteit TBM, Sectie Transport en Organisatie 

 Kenniscentrum Duurzame Havenstad, Hogeschool Rotterdam 

A. Verbraeck, Technische Universiteit Delft, Faculteit TBM, Sectie Beleidsanalyse 

 

Abstract 

Een groeiende e-commerce zorgt voor een toenemend aantal thuisbezorgingen, wat leidt tot overlast in de vorm 

van congestie, uitstoot van broeikasgassen, onveiligheid en geluidsoverlast, vooral in woonwijken. Huidige 

methoden voor thuisbezorgdiensten, veelal een bestelbusje, zijn niet afdoende om in de toekomst deze negatieve 

effecten tegen te gaan. Met behulp van een discreet simulatiemodel is een toekomstige situatie geschetst voor 

een kleinschalige thuisbezorgdienst van een bakkerij in Wijk bij Duurstede, waarbij de producten geleverd worden 

met autonome bezorgrobots in plaats van een bestelbusje. Uit de analyse van de resultaten blijkt dat de kosten 

per bestelling met bijna 40% afnemen, met name door de afname in loonkosten. De simulatiestudie laat echter 

zien dat de bezettingsgraad van de bezorgrobots voor een enkele winkel van de bakkerij onder de 10% blijft, 

waardoor de investering niet snel genoeg terugverdiend wordt en de inzet van bezorgrobots niet rendabel is. Om 

het gebruik van autonome bezorgrobots winstgevend te maken voor kleinschalige bezorgdiensten is het 

noodzakelijk om samen te werken met andere bedrijven en hiermee de bezettingsgraad van de bezorgrobots te 

verhogen.   

 

Kernwoorden: Autonome bezorgrobots, autonoom vervoer, thuisbezorging, e-commerce , discrete 

simulatie 

  



1. Inleiding 

Nederlandse consumenten hebben in 2016 meer dan €20 miljard uitgegeven aan online bestedingen, 

wat een stijging is van 23% ten opzichte van 2015i. De trend van een groeiende e-commerce duurt al 

jaren en zorgt voor een toename van het aantal thuisbezorgingen. Deze toename zorgt voor steeds 

meer verkeer op de wegen en leidt tot overlast, onder andere in de vorm van congestie. Andere 

negatieve effecten van het toenemende aantal bezorgingen zijn geluidsoverlast, uitstoot van 

broeikasgassen en onveiligheid (Dablanc, 2009). Een nadeel van de congestie is dat de bezorgingen 

vertraagd worden. Om deze negatieve effecten tegen te gaan, is  de laatste jaren een groeiend aantal 

initiatieven gestart om het aantal bestelbusjes op de weg te verminderen. Er wordt steeds meer 

gebruik gemaakt van elektrische voertuigen. Zo ook in Portland, Oregon, waar de CO2-uitstoot bij 

thuisbezorgingen sterk verminderd is door het gebruik van elektrische voertuigen (Saenz-Esteruelas, 

Figliozzi, Serrano, & Faulin, 2016). Daarnaast wordt er ook gebruik gemaakt van fietskoeriers, 

bijvoorbeeld in Amsterdam en Utrechtii. Onderzoek van Schliwa, Armitage, Aziz, Evans, & Rhoades 

(2015) laat zien dat het gebruik van fietskoeriers een rendabel alternatief is voor gemotoriseerd 

vervoer in binnensteden. 

 Sommige bedrijven gaan nog een stap verder, door autonome voertuigen te gebruiken, zowel 

over de weg als door de lucht. De eerste tests met autonome bezorgrobots zijn al uitgevoerd, onder 

andere door Dominos, in samenwerking met Marathon Robotics iii, en door het Estlandse bedrijf 

Starshipiv. Er zijn ook veel plannen om thuisbezorgingen door de lucht te doen, alleen is de wet- en 

regelgeving daarbij een stuk strenger. De laatste jaren zijn kleine, autonome drones gigantisch in 

opkomst, wat in de toekomst voor belangrijke sociaal-economische veranderingen zal zorgen, zo 

stellen Floreano & Wood (2015). Zo worden op veel plekken ter wereld al tests gedaan (zie o.a. DHLv, 

Business Insidervi, CNBCvii), maar nergens ter wereld is het concept al volledig ingevoerd. De vraag is 

hoever we nog verwijderd zijn van een toekomst met bezorgende drones. Burchizelli (2016) stelt dat 

het de komende vijf jaar zeker nog niet gaat gebeuren. Naast de wet- en regelgeving zijn er 

groeiende privacyproblemen en is de veiligheid nog niet voldoende gegarandeerd. 

Omdat autonome bezorgrobots eerder gerealiseerd zullen worden dan bezorgdrones, ligt daar 

de focus in dit paper. Naast Domino’s en Starship zijn verschillende andere bedrijven al volop aan het 

testen met autonome bezorgrobots, zoals Dispatchviii en Marbleix. Ook in Nederland is het animo voor 

autonoom vervoer groot; zo is er in Zuid-Holland een Fieldlab met automatisch vervoer voor de last 

mile deliveryx en is Domino’s aan het testen met een autonome bezorgrobot van Starshipxi. Dong, 

Zhang, & Ai (2017) hebben aangetoond dat autonome voertuigen voor bezorging statische obstakels 

kunnen ontwijken, blijft wel dat nog niet voldoende onderzoek is gedaan naar een dynamische 

omgeving. 

Er is nog zeer weinig bekend over de efficiëntie van de toepassing van bezorgrobots, met 

name voor kleinere thuisbezorgdiensten. Mochten deze autonome bezorgrobots op kleine schaal 

rendabel zijn, is het erg interessant voor vele MKB-bedrijven in Nederland. Daarom richt dit paper zich 



op de toepassing van autonome bezorgrobots voor een kleinschalige thuisbezorgdienst. Er wordt 

onderzocht of de autonome bezorgrobots kunnen concurreren met de bestelbusjes, die in de huidige 

situatie hiervoor het meest worden gebruikt. De mate van concurrentie wordt voornamelijk bepaald 

door de kosten en het servicelevel, afhankelijk van de precisie van het gewenste bezorgtijdstip. De 

onderzoeksvraag die centraal staat in dit paper is: 

Kan een autonome bezorgrobot concurreren met een bestelbusje bij een kleinschalige 

thuisbezorgdienst? 

Om deze vraag te beantwoorden is een huidige thuisbezorgdienst van een bakkerij in Wijk bij 

Duurstede geanalyseerd, waarover meer informatie te vinden is in hoofdstuk 2. Aan de hand van deze 

gegevens is een discreet simulatiemodel in Simioxii gemaakt; discrete simulatie is een zeer goede 

methode om stochastische variabelen te kunnen modelleren. De resultaten van de thuisbezorgdienst 

en de specificatie van het simulatiemodel is te vinden in hoofdstuk 3. Met verschillende experimenten 

is gekeken hoe het model zich gedraagt en hoe de prestatie-indicatoren verschillen met de huidige 

situatie. De resultaten van de experimenten en de daarbij behorende verbeteringen ten opzichte van 

het gebruik van een bestelbusje zijn te vinden in hoofdstuk 4. Ten slotte volgen conclusies in 

hoofdstuk 5 en aansluitend bevat dit hoofdstuk een discussie over de uitdagingen rondom autonome 

bezorgrobots.  

 

2. Conceptualisatie thuisbezorgdienst Wijk bij Duurstede  

2.1 Huidige situatie thuisbezorgdienst 

Om de resultaten van de implementatie van autonome bezorgrobots te kunnen vergelijken met een 

huidige situatie van thuisbezorging, is er een pilot van acht weken geanalyseerd bij Bakkerij Lakerveld 

in Wijk bij Duurstede. Deze pilot betrof een thuisbezorgdienst voor broden, broodjes en andere 

producten van de bakkerij, enkel bedoeld voor inwoners van Wijk bij Duurstede. Via internet kon men 

de gehele week door bestellen, waarna de bestellingen van de producten op zaterdagochtend in twee 

bezorgrondes bij de klanten thuis werden gebracht, tussen 7:15 en 8:00, of tussen 10:30 en 11:00. 

De klant kon zelf een bezorgtijdstip naar keuze kiezen, om het kwartier. In de huidige situatie vonden 

de bezorgingen plaats met een bestelbusje, waarbij de bestelde producten in een tas aan de deur 

werden gehangen. Vervolgens werd er een SMS gestuurd naar de klant dat de bestelling was bezorgd. 

Het streven was om maximaal 15 minuten af te wijken van het door de klant gewenste bezorgtijdstip. 

 

2.2 Veranderingen naar aanleiding van gebruik autonome bezorgrobots  

Het gebruik van autonome bezorgrobots in plaats van een bestelbusje heeft verschillende gevolgen 

voor het bezorgingsproces. Figuur 1 laat het systeemmodel zien met de belangrijkste processen en 

benodigdheden die horen bij het bezorgen van de bestellingen. Een groot verschil met de huidige 

situatie is dat een bezorgrobot slechts één bestelling mee kan nemen, terwijl het bestelbusje alle 

bestellingen tegelijk meeneemt. Een bezorgrobot moet dus steeds heen en weer reizen tussen een 



klant en de bakkerij. Het grote voordeel is dat tijdens de bezorgingen geen medewerker meer nodig is 

om alle huizen langs te gaan. Door deze automatisering wordt de inzet van het aantal uren personeel 

verminderd. De bezorging kan alleen plaatsvinden als de accu van de bezorgrobot voldoende 

capaciteit heeft. In het geval van een lege accu wordt deze omgewisseld met een volle reserveaccu. 

Als de bezorgrobot bij de klant aankomt, wordt via SMS een link gestuurd, waarmee de bezorgrobot 

kan worden geopend. Ten slotte keert de lege bezorgrobot terug naar de bakkerij. 

 

Figuur 1 - Processen en benodigdheden bij het gebruik van autonome bezorgrobots 

2.3 Systeemafbakening 

Het systeem is geografisch afgebakend, er is alleen gekeken naar thuisbezorging in Wijk bij 

Duurstede, met een radius van ongeveer 1,5 kilometer. Om het model niet onnodig complex te 

maken, is Wijk bij Duurstede in verschillende wijken opgedeeld. Het model is niet op straatniveau, 

maar op wijkniveau gemaakt, waarbij een indeling is gemaakt gebaseerd op afstand van de bakkerij. 

Er is enkel gekeken naar leveringen op zaterdagochtend, omdat dit in de huidige situatie ook zo 

gebeurt. De autonome bezorgrobot, die gebruikt is in de simulatie, is de Starship, omdat deze al veel 

testkilometers heeft ondergaanxiii. De Starship heeft een snelheid van 6,5 kilometer per uur, een 

radius van 4,8 kilometer en een batterijduur van 2 uur. Het ledig gewicht is 9 kilogram en het 

maximale gewicht van de lading is eveneens 9 kilogram. Een Starship bezorgrobot is (nog) niet te 

koop, maar volgens Nanalyzexiv zijn de kosten ongeveer €2000. 

 

2.4 Prestatie-indicatoren 

De huidige situatie en de resultaten van de simulatiestudie zullen vergeleken worden op twee 

belangrijke criteria: de afwijking van het gewenste bezorgtijdstip (precisietijd) en de kosten. Daarmee 

kan bepaald worden of een autonome bezorgrobot kan concurreren met een bestelbusje. Bij het 

gebruik van autonome bezorgrobots worden de kosten grotendeels bepaald door het aantal 

bezorgrobots dat nodig is. Een andere kostenpost is het aantal reserveaccu’s. Een belangrijke 

uitvoerwaarde voor het model is het aantal accu’s dat gewisseld is, om zo te kunnen berekenen 

hoeveel extra accu’s benodigd zijn. Ten slotte wordt de totale tijd die een medewerker bezig is met de 

bezorgrobots bijgehouden, om de personeelskosten van de toekomstige situatie te kunnen berekenen.  



3. Resultaten thuisbezorgdienst en specificatie simulatiemodel 

Om het model zo representatief mogelijk voor de werkelijkheid te maken, is de data van de huidige 

situatie bestudeerd. Hiermee zijn de invoerwaarden voor het model bepaald; voor het schatten van 

sommige waarden zijn alle acht weken van de pilot gebruikt, voor andere waarden slechts de eerste 

vijf weken. De oorzaak hiervan is de recente afloop van de pilot, waardoor dit onderzoek niet genoeg 

voortgang kon maken als er gewacht moest worden tot de pilot afgelopen was. Dit geldt voornamelijk 

voor de waarden, waarbij elke order afzonderlijk bekeken moest worden. Het gemiddelde aantal 

bestellingen tijdens de pilot was 19,5 per week, waarvan 15 tijdens de eerste ronde, met een 

standaarddeviatie van 4,69. Omdat de bakkerij na de pilot alleen verder is gegaan met leveringen in 

de eerste ronde, is de tweede ronde niet gemodelleerd. De meeste leveringen waren voor de wijken 

die het verste van de bakkerij liggen en er waren geen grote verschillen tussen de bezorgtijdstippen.  

 

3.1 Precisietijd huidige methode 

Tijdens de eerste vijf weken van de pilot is van de eerste bezorgronde bijgehouden hoe laat de 

bestelling is geleverd. De gemiddelde afwijking met het gewenste bezorgtijdstip (precisietijd) was         

-6,03 minuten (iets te vroeg). De bezorgingen met de grootste afwijkingen zijn allemaal eerder 

geleverd dan het gewenste bezorgtijdstip, met een gemiddelde absolute afwijking van ruim 12 

minuten. Dat is geen groot probleem, omdat de bestelling aan de deur wordt gehangen. Daarentegen 

is het niet vaak voorgekomen, dat iemand langer dan 20 minuten moest wachten op de bestelling, 

met een maximum van 27 minuten. 

 

3.2 Kosten van de huidige bezorgmethode 

De thuisbezorging is mogelijk vanaf een minimale bestelling van €4,50, kost €1,75 en is gratis bij een 

bestelling vanaf €15,-. De kosten die gemaakt worden zijn: voor de betaling via iDeal per transactie, 

de loonkosten van extra voorbereidingstijd, de loonkosten van de bezorging en de kosten voor 

benzine en afschrijving. Elke bestelling wordt via iDeal betaald, waarbij een kleine vergoeding (€0,29) 

naar iDeal gaat. Voor 20 orders is ongeveer 1,5 uur voorbereidingstijd en 1 uur inpaktijd nodig, wat 

uitkomt op 7,5 minuut per order. Een bestelling duurt gemiddeld 4 minuten en 15 seconden om te 

bezorgen, inclusief de tijd van en naar de bakkerij. Tot slot wordt gemiddeld 1,1 kilometer gereden 

per bestelling. De kosten voor benzine en afschrijving zijn €0,19 per kilometer. Een overzicht van de 

totaal gemaakte kosten tijdens de eerste acht weken van de pilot is te zien in Tabel 1, waaruit volgt 

dat de netto kosten voor de bakkerij €3,76 per bestelling bedragen.  

 

3.3 Aannames in simulatiemodel 

Om het model te completeren zijn enkele aannames gedaan, de belangrijkste zijn als volgt:  

- Laadtijd van de bezorgrobot en het instellen van de GPS duurt 1 tot 3 minuten, via een uniforme 

verdeling.  



Tabel 1 - Gemaakte kosten tijdens de pilot 

 

- Het kost 2 minuten om een accu om te wisselen.  

- De klanten kunnen hun bezorging volgen en zien exact wanneer deze aankomt. Kort voor de 

aankomst wordt een SMS gestuurd met de werkelijke bezorgtijd, waardoor de klant alvast naar 

buiten kan komen. De minimumtijd van het ophalen van de bestelling kan dus heel kort zijn. Als er 

na 5 minuten nog geen reactie is, wordt er nog een SMS gestuurd. Na 10 minuten keert de 

bezorgrobot terug naar de bakkerij. De minimale procestijd is 1 minuut, de modus is 3 minuten en 

de maximale tijd is 10 minuten.  

- Alle bestellingen worden opgehaald door de klanten.  

 

3.4 Simulatiemodel  

Het model, te zien in Figuur 2, heeft drie verschillende invoervariabelen: het aantal bezorgrobots, 

precisietijd en maximale afwijking. De precisietijd is de tijd wanneer de bezorgrobots eerder beginnen 

met leveren dan de gewenste bezorging, met een waarde van -15 minuten als standaard. De 

maximale afwijking is het absolute aantal minuten dat afgeweken wordt van het gewenste 

bezorgtijdstip, dat nog net acceptabel is, met een waarde van 15 minuten. 

 

Figuur 2 - Overzicht van het simulatiemodel 

iDeal-kosten bestellingen 126 €   0,29 €     ,36,54 
Loonkosten voorbereiding 15,75 uur €  20,00 € 315,00 
Loonkosten bezorging 8,95 uur €  20,00 € 179,00 
Kosten benzine en afschrijving 138,76 km €   0,19 €    26,36 

Totale kosten   € 556,90 

Aantal bestellingen          126 
Kosten per bestelling   €       4,42 

Bijdrage bezorgkosten 47,5 €   1,75 €   83,13 
Totale netto kosten   € 473,78 

Netto kosten per bestelling   €       3,76 

 



In het witte vak rechtsboven is te zien welke gegevens het programma allemaal bijhoudt. In deze 

voorbeeldsimulatie waren reeds 16 bestellingen geleverd, waarvan 7 bestellingen voor de verste wijk 

I, De Geer. Gemiddeld werden de bestellingen iets te vroeg geleverd, met een maximale afwijking van 

16,42 minuten. Dit was de enige bestelling met een afwijking die groter was dan acceptabel.  

 

4. Resultaten experimenten  

Met behulp van het simulatiemodel zijn meerdere experimenten gerund om informatie te verkrijgen 

over mogelijke toekomstige situaties. Allereerst is een experiment opgezet om te kijken hoeveel 

autonome bezorgrobots nodig zijn om aan de vraag van bezorgingen te kunnen voldoen. Vervolgens 

zijn twee experimenten gedaan, waarbij verschillende methoden zijn getest om de resultaten te 

verbeteren. Elk experiment bestaat uit 52 runs, waarbij een run bestaat uit een bezorgronde, met 

bezorgtijdstippen tussen 07:15 en 08:00. Omdat het een eindigend systeem is, is er geen sprake van 

opwarmtijd.  

 

4.1 Aantal autonome bezorgrobots 

Het eerste experiment behandelt het aantal bezorgrobots dat nodig is om aan het huidige 

serviceniveau te kunnen voldoen, waarbij is gekeken naar 3 tot 8 bezorgrobots (Tabel 2). Zoals in 

paragraaf 3.1 is behandeld, is in de huidige situatie de gemiddelde afwijking -6,03 minuten en de 

gemiddelde absolute afwijking bedraagt 12,37 minuten. Omdat een veel eerdere levering in de 

huidige situatie geen probleem is (omdat de klant niet aanwezig hoeft te zijn), is het lastig om de 

gemiddelden met elkaar te vergelijken. Omdat de bestelling opgehaald moet worden door de klant, is 

een veel eerdere levering in de toekomstige situatie namelijk wel een probleem. Daarom wordt geen 

directe vergelijking met de huidige situatie gemaakt, maar worden de resultaten vergeleken met het 

gewenste serviceniveau. Vanaf 6 bezorgrobots is de gemiddelde absolute afwijking van het 

bezorgtijdstip minder dan de gewenste 15 minuten. De maximale absolute afwijking is echter redelijk 

hoog, waardoor de alternatieven met 7 en 8 bezorgrobots beiden beter scoren. 

Tabel 2 - Simulatieresultaten bij een verschillend aantal bezorgrobots 

 

Uit de resultaten blijkt dat enkele uitschieters voor een substantieel verschil zorgen in de 

prestaties van het aantal bezorgrobots. Met name het aantal bestellingen per ronde heeft een grote 

invloed; zo kan er bij 6 bezorgrobots en maximaal 16 bestellingen per ronde, 97% van de rondes 

worden geleverd met maximaal twee klanten met een te grote afwijking. Het gemiddeld aantal 

bestellingen met een te grote afwijking is in dit geval 0,53 per bezorgronde. Omdat de resultaten bij 

Aantal 
bezorgrobots 

Gem. absolute 
afwijking (min) 

Max. absolute 
afwijking (min) 

Gem. afwijking 
(min) 

Max. afwijking 
(min) 

Leveringen met een 
te grote afwijking 

3 44,6 98,3 37,7 98,3 9,7 
4 25,6 57,3 16,1 56,7 6,8 
5 17,1 35,9 4,1 32,3 4,7 
6 13,7 24,9 -3,1 18,6 2,3 
7 12,6 19,6 -7,7 8,9 1,0 
8 12,8 17,4 -10,6 1,7 0,5 

 



het gebruik van 6 bezorgrobots bijna acceptabel zijn, zullen de verdere experimenten initieel uitgaan 

van 6 bezorgrobots, om te kijken hoeveel ruimte er is voor verbetering.  

 

4.2 Eerdere bezorging 

Het tweede experiment behandelt de gevolgen van een eerdere bezorging, oftewel een lagere 

precisietijd. De resultaten hiervan zijn te zien in Tabel 3. Logischerwijs blijkt dat de maximale 

afwijking vermindert bij een eerdere bezorging. De absolute afwijking neemt wel wat toe, omdat vaak 

eerder wordt bezorgd dan 15 minuten van te voren. Zo is de maximale absolute afwijking bij 30 

minuten eerder bezorgen altijd minimaal 30 minuten. Hierdoor moet de klant een stuk eerder 

beschikbaar zijn, maar dit zou naar de klanten gecommuniceerd kunnen worden. Als de klant nog 

slaapt of niet thuis is, terwijl de bezorgrobot er al wel is, zijn dat kostbare minuten die de bezorgrobot 

moet wachten. Hierdoor is het belangrijk om een niet te grote negatieve gemiddelde afwijking te 

hebben. Bij een precisietijd van -20 minuten komt de gemiddelde afwijking het dichtste bij de huidige 

situatie (-6,03 minuten) en daarbij is ook nooit eerder dan 20 minuten van te voren geleverd. Bij het 

gebruik van 6 bezorgrobots is dit de beste optie, waarbij de maximale afwijking 5,2 minuten afneemt 

ten opzichte van experiment 1. 

Tabel 3 - Simulatieresultaten bij een veranderende precisietijd 

 

4.3 Grotere maximale afwijking  

Uit experiment 1 (paragraaf 4.1) blijkt dat bij het gebruik van 6 bezorgrobots gemiddeld 2,3 

bestellingen zijn met een grotere afwijking dan gewenst. Als de precisietijd -20 minuten is, zoals is 

bepaald in experiment 2 (paragraaf 4.2), daalt de gemiddelde afwijking per ronde. Er zijn in dat geval 

echter meerdere bestellingen die een afwijking groter dan 15 minuten hebben, namelijk rond de 20 

minuten te vroeg. Door het verhogen van de maximaal aanvaardbare afwijking naar 20 minuten, daalt 

het aantal bestellingen met een te grote afwijking van 8,6 naar 1,3, een afname van 85%. Uit dit 

experiment blijkt dat een groot deel van de te grote afwijkingen tussen de 15 en 20 minuten zitten 

(zowel te vroeg als te laat). Bakkerij Lakerveld streefde initieel naar maximaal 15 minuten afwijking, 

maar hebben dit in een volgende pilot veranderd naar maximaal 20 minuten, waaruit blijkt dat ze een 

afwijking van 20 minuten acceptabel vinden. 

 

4.4 Totale kosten per bestelling 

Met de verkregen waarden kunnen de kosten per bestelling berekend worden, op basis van de 

gegevens van de 126 bestellingen in de acht weken van de pilot. De totale iDeal-kosten voor de 

Precisietijd 
(min) 

Gem. absolute 
afwijking (min) 

Max. absolute 
afwijking (min) 

Gem. afwijking 
(min) 

Max. afwijking 
(min) 

Leveringen met een 
te grote afwijking 

-10 12,3 26,1 1,9 23,5 3,3 
-15 13,7 24,9 -3,1 18,6 2,3 
-20 15,8 26,0 -8,1 13,4 8,6 
-25 18,4 28,4 -13,1 8,3 8,9 
-30 21,7 31,8 -18,0 3,5 9,7 

 



bestellingen blijft gelijk. De huidige situatie gaat uit van 4,5 minuten inpaktijd en 3 minuten overige 

voorbereiding per bestelling. De overige voorbereiding is met name het handmatig plannen van de 

routes, wat wegvalt in de nieuwe situatie. Wel is tijd nodig om naar de klant te communiceren in 

geval van drukte, wat geschat is op 1,5 minuut per bestelling. Dit is een wat hoge schatting, waardoor 

de totale voorbereidingstijd uitkomt op 12,6 uur. De gemiddelde tijd dat een medewerker bezig is met 

het laden van de bezorgrobots en het wisselen van de accu’s is 30,1 minuut per bezorgronde, oftewel 

4,01 uur voor de acht weken van de pilot. In Tabel 4 is te zien dat de netto kosten per bestelling 

€2,27 zijn, wat €1,49 lager is dan de huidige kosten (paragraaf 3.2). De kosten voor elektriciteit zijn 

weggelaten, omdat dit slechts minder dan 1% is van de totale bezorgkosten, aldus COO van Starship 

Allan Martinson (Consignor, 2016). 

Bij het gebruik van 6 bezorgrobots zijn 3 reserveaccu’s in 99% van de gevallen voldoende, 

waarmee de totale aanschafkosten uitkomen op €12.600. Hierbij zijn de kosten van een accu ruim 

geschat op 10% van het totaal van een Starship bezorgrobot. Met een verschil van €1,49 per 

bestelling komt dat neer op iets minder dan 8500 bestellingen voor het break-evenpunt. Als het aantal 

bestellingen gelijk blijft aan 15, zijn er 564 bezorgrondes nodig. Met één enkele bezorgronde per week 

is dit niet rendabel, maar Bakkerij Lakerveld is van plan om op meerdere dagen bestellingen te 

leveren. Daarnaast is het een mogelijkheid om bijvoorbeeld met een slager samen te werken, die 

dezelfde bezorgrobots dan ’s middags kan gebruiken om vers vlees bij klanten te brengen. Omdat de 

Starship bezorgrobots nog in de testfase zitten, is het niet bekend hoe lang ze meegaan. 

Tabel 4 - Kosten per bestelling bij gebruik autonome bezorgrobots 

 

5. Conclusies en discussie 

5.1 Conclusie 

De invoering van volledig autonome bezorgrobots is nu niet direct mogelijk, omdat de regelgeving dit 

momenteel nog verbiedt. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu wilt de ontwikkeling van 

zelfrijdende voertuigen mogelijk maken en staat experimenten op de openbare weg toe, waardoor de 

verwachting is dat het gebruik van autonome bezorgrobots in de nabije toekomst mogelijk wordt. Het 

grootste voordeel is dat er tijdens de bezorgingen geen medewerker nodig is om de bestellingen te 

leveren. De loonkosten gaan hierdoor omlaag en de desbetreffende medewerker kan in de bakkerij of 

de winkel helpen. Een nadeel is dat de klant aanwezig moet zijn om de bestellingen uit de 

bezorgrobot te halen, wat in de huidige situatie niet het geval is. Hierdoor kan een bezorgrobot voor 

langere tijd stil staan, als een klant de bestelling niet snel ophaalt. Wel kan de klant vanuit huis de 

iDeal-kosten bestellingen 126 €   0,29 €      , 36,54 
Loonkosten voorbereiding 12,6 uur €  20,00 € 252,00 
Loonkosten bezorging 4,01 uur €  20,00 €      80,20 
Kosten benzine en afschrijving 0,00 €     - €             - 

Totale kosten   € 368,74 

Aantal bestellingen          126 
Kosten per bestelling   €       2,93 

Bijdrage bezorgkosten 47,5 €   1,75 €   83,13 
Totale netto kosten   € 285,62 

Netto kosten per bestelling   €       2,27 

 



locatie van de bezorgrobot volgen en wordt er een SMS gestuurd als de bestelling bijna geleverd 

wordt. 

 De simulatiestudie laat zien dat de resultaten van implementatie van autonome bezorgrobots 

met name afhankelijk zijn van het aantal bestellingen. De keuze voor het aantal bezorgrobots is 

afhankelijk van het gewenste serviceniveau. Bij het gebruik van 6 bezorgrobots en 3 reserveaccu’s, 

waarbij de resultaten voor de bakkerij acceptabel zijn, komen de netto kosten per bestelling uit op 

€2,27. Deze afname van €1,49 per bestelling ten opzichte van de pilot komt met name door 

verminderde loonkosten en het wegvallen van kosten voor de bestelbus. Er zijn bijna 8500 

bestellingen nodig om break-even te draaien, wat neerkomt op 564 bezorgrondes met 15 

bestellingen. Met slechts levering op zaterdag is dit niet rendabel, maar Bakkerij Lakerveld heeft 

plannen om de thuisbezorgdienst uit te breiden. Daarnaast is het een mogelijkheid om met een slager 

samen te werken, die dezelfde autonome bezorgrobots in de middag kan gebruiken om vers vlees 

thuis te bezorgen. Om autonome bezorgrobots te kunnen laten concurreren met een bestelbusje, is 

het essentieel dat er meer bestellingen bezorgd worden. De simulatiestudie toont aan dat bij een 

enkele kleinschalige bezorgdienst de bezettingsgraad van de bezorgrobots te laag is (<10%), 

waardoor de investering niet snel genoeg terugverdiend wordt en de inzet van bezorgrobots niet 

rendabel is.  

 

5.2 Discussie 

Naast de eerder genoemde regelgeving zijn er nog enkele beperkingen aan autonome bezorgrobots. 

De strenge regelgeving komt met name door de onveiligheid, waardoor autonome bezorgrobots van 

afstand gevolgd moeten worden, en er ingegrepen moet kunnen worden als dat nodig is. Deze 

onveiligheid is een reden tot maatschappelijke weerstand, net als mogelijk banenverlies en een 

veranderend straatbeeld. Een ander probleem is de aansprakelijkheid in het geval van een ongeluk. 

Als het systeem van een zelfrijdende auto niet goed werkt, ligt de verantwoordelijkheid bij de 

producent van het voertuigxv. Om problemen hierover te voorkomen, heeft de Rijksdienst voor het 

Wegverkeer in de ontheffing voor autonoom vervoer een bepaling opgenomen over de 

aansprakelijkheidsverzekering. Daarnaast moet de software niet te hacken zijn. De overheid 

onderzoekt in combinatie met marktpartijen en kennisinstituten welke ICT-standaarden beschikbaar 

moeten zijn voor vervoer. 

 Aan het gebruik van de bezorgrobots zelf zijn ook enkele beperkingen verbonden, zoals de 

kleine radius en de korte accutijd. Dit zorgt ervoor dat autonome bezorgrobots alleen geschikt zijn 

voor bezorgingen op korte afstanden, zeker in combinatie met de lage snelheid die de bezorgrobots 

hebben. Door het maximale gewicht van de lading en het kleine volume van de bezorgrobots zijn de 

te vervoeren producten ook gelimiteerd. Ten slotte is de klant altijd nodig om de bestelling op te 

halen. Hierdoor zijn autonome bezorgrobots slechts beperkt toepasbaar voor thuisbezorgingsdiensten. 
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