


Als programma zetten we ons in voor een 
betere infrastructuur, duurzame mobiliteit en 
gedragscampagnes om bijvoorbeeld 
thuiswerken, de fiets of het OV te stimuleren. 
Een bereikbaar en leefbaar Schiphol-gebied
voor slimmer, flexibeler en duurzamer reizen. 

Groot Schiphol Bereikbaar



Michael van Wijngaarden
Adviseur logistiek
Breikers

Aan tafel zit…



• Breikers begeleidt, inspireert, informeert en motiveert werkgevers in de 
Metropoolregio Amsterdam (MRA) bij hun transitie naar slimme & duurzame 
mobiliteit en logistiek en flexibel werken.

• Geeft een-op-een advies op maat. 
• Werkt samen met ruim 280 grote werkgevers in de MRA en functioneren waar 

nodig als brug naar belangenorganisaties, kennisinstellingen en de overheid.
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Transitie naar slimme en duurzame 
mobiliteit en logistiek



Johan Cornelisse
COO
Lamme Textile Management

Wessel Blok
Debiteurenbeleid & Backoffice
Lamme Textile Management

Aan tafel zitten…



• We starten met een korte inleiding: EV in de logistiek

• Daarna zal Lamme Textile Management voorbeelden uit de praktijk 
geven

• We sluiten af met Aanbod en advies, zodat je ook aan de slag kan!

• Heb je vragen? Zet ze in de chat! We 
beantwoorden tijdens het webinar je vragen.

Vandaag



Externe en ruimtelijke ontwikkelingen

verstedelijking meer ruimte
voor langzaam

verkeer

nul emissiezones
elektrificatie



CO2-aandeel van het weg- en goederenvervoer

18%
1%

48%

34%

56%

13%

15%

4%

12%

Nederland Vervoerregio Amsterdam



Verdeling van bestelauto’s 



Toegang tot zero emissie zones



2030 
• afval- en emissievrij (exclusief vliegtuigen).
• Verkeer op de grond emissievrij (Schiphol en partners).
• CO2 uitstoot van de luchtvaart terug op niveau van 2005.
• Mindering uitstoot van stikstof

2050
• Luchthaven circulair en energiepositief.
• Luchtvaartsector is CO2 neutraal.
• Prettig wonen en werken rond de luchthavens van Schiphol.

Schiphol emissievrij in 2030

https://www.schiphol.nl/nl/schiphol-als-buur/pagina/emissievrij-in-2030/


Slimme en schone stadslogistiek



HUB locaties Amsterdam 2021



Vragen uit de chat



De geschiedenis van Lamme Textile Management 1834 - 2021

• In 1834 startte Evert Lamme in Loosdrecht een bedrijf voor het wassen en bleken van kleding. 

• Na vijf generaties in het bedrijfsleven verhuist Nico Lamme in 1975 ‘Nic Lamme Wit-wasserij 
en textielverzorging’ naar Nederhorst den Berg.

• In 1996 neemt Jan Lamme het bedrijf over van zijn vader en brengt alle bedrijfsactiviteiten samen 
in één bedrijf. Efficiëntiewinst door schaalvoordelen.
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EVEN VOORSTELLEN



ONZE VESTIGINGEN

• Door de groei van het aantal klanten en het volume van onze klanten, hebben wij inmiddels 
weer 3 vestigingen.

• Wij verzorgen de was voor; luchtvaartmaatschappijen, grote hotels en restaurants in de regio 
Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Den Haag.

• In 2014 is onze 3e vestiging in Bad Vilbel, in de buurt van Frankfurt a.M. officieel geopend.
• In juli 2018 is NewPort Capital toegetreden als aandeelhouder om groei op lange termijn 

mogelijk te maken.
• Wij werken hard aan onze ambitie om de footprint van onze activiteiten verder te verkleinen.
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Schiphol Nederhorst den Berg Bad Vilbel (Duitsland)

Lamme Textile Management anno nu



De Praktijk;

• Gebruik van groene stroom in 2 van de 3 locaties

• Recyclen van gebruikt textiel.
• Van afgekeurd textiel wordt in Zweden Cellulose gemaakt.
• Van het Cellulose wordt vervolgens Viscose gemaakt.

• Recyclen van plastic
• Al ons verpakkingsmateriaal (LDPE en PPE) wordt in Nederland door KRAS-recycling 

gerecycled in een nieuwe grondstof. Op onze locatie in Duitsland wordt dit door een ander 
bedrijf verzorgd.

• Reduceren watergebruik bij het wassen

• Hergebruik van restwarmte uit ons proces
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DUURZAME ACTIVITEITEN



Trials;

• Recyclen van gebruikt textiel.
• Van afgekeurd katoen wordt gebruikt als een deel grondstof voor het produceren van nieuw 

Denim
We hebben hiervoor, met twee ketenpartners,  een test uitgevoerd in Pakistan.

• Recyclen van plastic
• Samen met de folie producent KIVO testen we op dit moment met folie welke deels gemaakt 

is van gerecycled materiaal. 60% recyclaat en 40% prime.

• Elektrisch vervoer
• Met ondersteuning van Breikers hebben we een test uitgevoerd met elektrisch vervoer. Ons 

doel is om begin 2022 ons transport naar onze Napking klanten uit te voeren met elektrisch 
vervoer.
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DUURZAME ACTIVITEITEN



Technisch: auto en opladen



Laadpaal: Chargemakers 

En natuurlijk een laadpaal. Zoals 
bijvoorbeeld deze van 
Chargemakers. 



Elektrisch rijden: meer dan aanschaf voertuig alleen



De gemeente Amsterdam heeft uitgesproken dat er per 01-01-2025 geen Dieselauto’s meer in de 
binnenstad mogen komen.
• Er is een uitzondering voor bestelbussen en vrachtwagens
•Bestelbussen:
• Euro 5 | 01-01-2027
• Euro 6 | 01-01-2028

•Vrachtwagens
• 01-01-2030 (voor zover bekend)

Naast deze verplichting past dit perfect in onze “groene ambitie”
- MVO Prestatieladder 
- Ecovadis
- MJA (Meerjarenafspraken Energie Efficiency)
- het verkleinen van onze CO2-footprint

Waarom zijn wij dit project gestart



Huidige Situatie in kaart gebracht
•Kratten + Tijd Laden en Lossen
•Rijtijden
•Retourstroom
•Huidige Situatie

•Regio’s
•Laadcapaciteit
•Km’s per dag

Uitgangspunten Lamme Textielbeheer

Schone was
Dag Type Rit Rit KM's Laadtijd Vertrektijd Aankomsttijd Lostijd Pauze Totale tijd Aantal Kratten Aantal Kratten Aantal waszakken
Maandag Amsterdam 1 82,5 0:15 6:30 13:30 0:30 0:30 8:15 57 57 107
Maandag t Gooi 2 50,10 0:30 14:00 17:00 0:15 0:15 4:00 23 23 30
Dinsdag Amsterdam 1 90,30 0:15 6:30 14:00 0:30 0:30 8:45 54 54 77
Woensdag Amsterdam 1 101,20 0:15 6:30 11:25 0:15 0:30 5:55 27 27 34
Woensdag Buitenrit* 2 116,50 0:15 6:30 11:15 0:15 0:15 5:30 24 24 27
Donderdag Amsterdam 1 78,70 0:15 6:30 12:45 0:30 0:30 7:30 43 43 82
Donderdag t Gooi 2 50,50 0:15 13:30 16:15 0:15 0:00 3:15 17 17 27
Vrijdag Amsterdam 1 100,40 0:30 6:30 13:45 0:30 0:30 8:45 52 52 78

51:55
* Buitenrit ; hiertoe behoren nu Utrecht e.o 46:25

Vuile was

Totale tijd A'dam+'t Gooi ritten p/week
Totale tijd per week

Excl. Woon-werk verkeer en DH Rit



- O.b.v. voorgaande informatie hebben wij een 
blauwdruk gemaakt voor potentiële 
Bestelbussen

Uitgangspunten Lamme Textielbeheer

Eisen/Wensen Waarde Waardering Waarde Waardering
Minimale Laadcapaciteit 65 kratten 30 -- 65 +
Hoge bus waar je in kan staan Laag -- Hoog ++
Berrijdersstoel met Vering niet mogelijk -- mogelijk +
Aan beide kanten een schuifdeur mogelijk ++ mogelijk ++
WLTP van minimaal 247KM 330 ++ 115 --
Draagt de auto bij aan onze CO2 voetprint + +

VW E - CrafterOpel Vivaro-E



- TCO Berekening via Breikers

- Probeeraanbod via Breikers

- Wij betrekken onze chauffeurs bij onze zoektocht

Overgang van Brandstof naar Elektrisch rijden

Huidige uitstoot 11.565KG CO2-uitstoot per 
jaar

Nieuwe uitstoot 0 KG CO2-uitstoot per jaar 
i.v.m. groene stroom



Informeer je goed vooraf

Milieu Investeringsaftrek (MIA)

• Max. €75.000 in aanmerking voor MIA

• Investeringsaftrek tot 36% van investeringsbedrag

Landelijke en lokale subsidie's

• Uitstootvrije bestelauto’s

• Max €5.000 per nieuw voertuig

BPM-vrijstelling

• Tot 2025 vrijgesteld van BPM

• In 2025 eenmalig €360  

• Vanaf 2026: stijging BPM met inflatie 

Vrijstelling Motorrijtuigenbelasting

• Tot 2025 vrijgesteld van MRB

• In 2025 betaal je 25% MRB

• Vanaf 2026: volledige MRB 

Lagere bijtelling

• 2022: 16%

• Tot 2025 oplopend tot 17%

• Vanaf 2026: 22%



Het Financiële plaatje is uiteraard 
belangrijk

- Maar de nieuwe bus moet ook 
aansluiten bij onze “groene” 
doelstellingen

- Breikers heeft ons geholpen 
met het aanreiken van de 
verschillende mogelijke subsidies

- Daarnaast geeft de TCO 
berekening een goed inzicht in de 
huidige kosten vs. De nieuwe kosten 
voor een elektrische bus.

Hoe gaan wij hier als Lamme Textielbeheer mee om



Elektrisch rijden is anders rijden



Vragen uit de chat



E-besteladvies?



E-BESTELADVIES



https://www.zowerkthetindestadslogistiek.nl/





Wil je verder in gesprek met andere 
ondernemers? 
Doe mee met ons panel
• Extra ondersteuning
• Direct contact met 

vakgenoten
• Onder begeleiding van experts, en gastsprekers
• Bepaal zelf het thema van de sessie

Volgend panel: 11 november 12-14 uur

Meld je aan via info@grootschipholbereikbaar.nl of ga naar onze website 
www.grootschipholbereikbaar.nl (kijk bij acties)

mailto:info@grootschipholbereikbaar.nl
http://www.grootschipholbereikbaar.nl/



