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Voorwoord 

 
             
Met dit rapport eindigt het project “Verklaring Stedelijke Distributie” (VSD).  Dit project 
is uitgevoerd in het kader van het Connektprogramma “Mobiliteitsmanagement 
Goederen”. Het VSD-project is een tamelijk uniek project, dat een steentje bijdraagt aan 
de kennis over het functioneren van stedelijke distributie in Nederland. De resultaten van 
dit project zijn in 3 rapporten opgenomen: 
 

(A) Verklaring Stedelijke Distributie, deelstudie bevoorradingsprofiel Amsterdam Oud 
Zuid, Rotterdam Centrum, Utrecht binnenstad, eindrapport; 

(B) Verklaring Stedelijke Distributie, deelstudie kwalitatieve en kwantitatieve analyse, 
eindrapport; 

(C) Verklaring Stedelijke Distributie, handleidingen en deelnotities (communicatieplan, 
handleiding datastructuur, handleiding modelstructuur, handleiding databeheer) 

 
In Deelstudie A werd het concept ‘bevoorradingsprofiel’ opnieuw met succes toegepast, 
dit maal op drie ‘nieuwe’ winkelgebieden in Nederlandse steden. Op basis van deze 
tweede toepassing is de Stuurgroep VSD tot de conclusie gekomen dat het concept 
bevoorradingsprofiel volwassen is geworden en geschikt is voor bredere toepassing. 
In het voorliggende Deel B worden de gebruikte analysehulpmiddelen en de resultaten 
van data-analyse beschreven. Tijdens het onderzoek werd duidelijk dat een database die 
voor het opstellen van bevoorradingsprofielen is gebruikt niet hoeft te voldoen aan de 
eisen van data-analyse. De conclusie moet hier dan ook luiden, dat ten behoeve van de 
verklaring van stedelijke distributie een aantal belangrijke stappen is gezet, echter 
onderzoekstechnisch en methodologisch is verder onderzoek nodig waarbij ook een 
analyse van de toepassingsmogelijkheden van alternatieve onderzoekstechnieken zinvol 
is. 
Deelstudie C bevat een handleiding voor het opstellen van bevoorradingsprofielen, een 
notitie databeheer, een notitie datastructuur en het communicatieplan van het project. 
 
Tevens is een Koepelnotitie project Verklaring Stedelijke Distributie geschreven. Deze notitie 
verbindt de deelrapporten met elkaar en biedt de lezer een opstap voor het bestuderen 
van de resultaten van het totale project. 
 
De auteur wil graag de volgende personen, t.w. de opdrachtgever, de participanten en 
mede-onderzoekers, bedanken voor hun bijdrage aan het rapport, de prettige 
samenwerking en open wijze van communiceren tijdens het onderzoek: 
 
Dr.ir. Arjan van Binsbergen (TRAIL Onderzoeksschool, Delft), voorzitter van de 
Stuurgroep VSD 
Drs. Frank Steijn (Transport en Logistiek Nederland, Zoetermeer), penvoerder van het 
project en plaatsvervangend voorzitter van de Stuurgroep VSD 
Ir. Dick Bous (Gemeente Amsterdam Dienst IVV, GoVeRa), lid Stuurgroep VSD 
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Mw. Margriet van den Heuvel, programmacoördinator Mobiliteitsmanagement 
Goederenvervoer Connekt (Delft) en lid Stuurgroep VSD 
Ir. Mark Degenkamp (Gemeente Utrecht), lid Stuurgroep VSD 
Ing. Niels Haenen, drs. Jeroen Wierx, drs. Robert Boshouwers (DHV Milieu en 
Infrastructuur, Amersfoort), leden uitvoerend team en Stuurgroep VSD 
Ing. Martijn Schoevaars (Gemeente Rotterdam), lid Stuurgroep VSD 
Drs. Mathijs Spits en drs. Jos Oudhuis (Gemeente Amsterdam stadsdeel Oud-Zuid), 
leden Stuurgroep VSD 
Drs. Esther Hemmen en  ing. Erik-Jan Blook (PSD, Den Haag tot einde 2002) 
Drs. Cor Lamain en Dr. Willeke Kribbe (OTB Onderzoeksinstituut voor de Gebouwde 
Omgeving) voor hun adequate en prettige ondersteuning bij resp. de databewerking en 
de statistische analyse 
Dr.-Magister Ing. Milan Janic (OTB Onderzoeksinstituut voor de Gebouwde Omgeving, 
Delft) voor zijn opbouwende opmerkingen tijdens het project. 
 
 
Dr. Jaap Vleugel 
 
Projectleider OTB/lid uitvoerend team en Stuurgroep VSD 
TRAIL Onderzoeksschool/OTB TU Delft 
Delft 
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Samenvatting 

Doel van de studie 
De huidige kennis omtrent stedelijke goederendistributie is incompleet en inconsistent. 
Voor een goede probleemanalyse, het ontwikkelen en beoordelen van oplossingen is 
kennis nodig over de werking van het gehele systeem van stedelijke distributie, zowel in 
kwantitatieve als kwalitatieve zin. 
 
Het project “verklaring stedelijke distributie” dat in 2002-2003 is uitgevoerd vormt een 
verdere verdieping van de reeds eerder opgedane kennis. De studie probeert samenhang 
vast te stellen tussen de variabelen die gezamenlijk de vorm en werking van de 
bevoorrading systematisch beschrijven en verklaren. 
 
De vraagstelling die daaruit voortkomt is de volgende: 
 
Is het mogelijk om op basis van de beschikbare data over stedelijke distributie in geselecteerde steden de 
werking van stedelijke distributieprocessen te verklaren, zowel in kwantitatieve als kwalitatieve zin? 
 
De inzichten uit het project moeten een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het 
optimaliseren van gemeentelijk beleid met betrekking tot stedelijke distributie, rekening 
houdend met de belangen van winkeliers, bewoners, winkelend publiek en vervoerders.  
 
 
Kern van de studie 
De studie begint met een korte inleiding, waarin de relatie met de complementaire studie 
naar bevoorradingsprofielen  1 gelegd wordt. Vervolgens wordt in hoofdstuk 2 ingegaan 
op de wijze waarop het onderzoek is uitgevoerd. Deze uitgebreide verantwoording geeft 
een goed beeld van de mogelijkheden en beperkingen van dit type onderzoek. Tegelijk 
vormt het een handleiding (‘standaardmethode’), die samen met de handleidingen in 
Deelrapport C van de studie een complete set handleidingen voor vervolgonderzoeken 
op dit terrein biedt. 
Hoofdstuk 3 vormt de kern van de studie. In dit hoofdstuk vindt zowel een kwalitatieve 
als een kwantitatieve analyse plaats van de data betreffende stedelijke distributie in een 
aantal winkelstraten van geselecteerde Nederlandse steden. Deze data geven enerzijds een 
beeld van de bereikbaarheid, de leefbaarheid, milieu, de verkeersveiligheid en de kwaliteit 
van de bevoorrading in deze winkelcentra en geven anderzijds inzicht in de werking van 
het stedelijke goederendistributieproces. Dit beeld is vastgelegd in een database. Deze 
database bevat een scala aan variabelen die een zekere relatie met elkaar kunnen hebben. 
Deze relatie zou in kengetallen uitgedrukt kunnen worden. Om deze te kunnen bepalen 
dient een aantal stappen gezet te worden. Startpunt is een kwalitatief ‘verklaringsmodel’. 
Dit model bevat in feite een stelsel te toetsen hypotheses betreffende mogelijke relaties 
                                                 
1 Deze zijn verzameld in het kader van Deelrapport A (PSD, TLN, TRAIL, DHV, 
Gemeente Amsterdam, Rotterdam en Utrecht, 2003, Verklaring Stedelijke Distributie, 
deelstudie bevoorradingsprofiel Amsterdam Oud Zuid, Rotterdam Centrum, Utrecht binnenstad, 
eindrapport;, Eindrapport, Den Haag/Zoetermeer/Delft/Amersfoort). 
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tussen geselecteerde variabelen. Zo kan verondersteld worden dat de omvang van een 
winkelcentrum positief gerelateerd is aan de vervoersomvang. Immers, meer winkels 
betekent meer producten en dus meer aanvoer van goederen. Aan de vraagzijde speelt 
hier dan nog dat meer winkels een completer winkelaanbod betekenen en daarmee een 
aantrekkelijker winkelcentrum. Dit leidt tot meer verkopen en dus meer goederenvervoer 
en –verkeer. Het hoofdstuk geeft inzicht in dergelijke (logische, maar in kwantitatieve zin 
nog hypothetische) relaties. 
Dit hoofdstuk eindigt met een aanzet voor een spreadsheetmodel. Met dit model kan in 
de toekomst aan de hand van nog te bepalen kengetallen met een paar toetsaanslagen en 
muisklikken een duidelijk visueel beeld verkregen worden van het effect van bepaalde 
beleidsmaatregelen op stedelijke distributie. Nu is dit nog niet mogelijk, desondanks is 
het fundament voor dit model nu gelegd. 
In hoofdstuk 4 worden de bereikte resultaten nader beoordeeld in het licht van de 
doelstellingen van het project. Daarbij komen witte vlekken in beeld. Op basis daarvan is 
een aantal voorstellen voor vervolgprojecten opgenomen. 
Hoofdstuk 5 sluit de studie af met conclusies. 
 
 
Belangrijkste resultaten 
De studie heeft de volgende producten opgeleverd: 

- een handleiding voor het analyseproces; 
- een kwalitatief model; 
- een aanzet voor een kwantitatief model; 
- een aanzet voor een visueel presentatiemodel; 
- aanbevelingen voor vervolgonderzoek. 
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1 Inleiding 

1.1 Achtergrond 

Bereikbaarheid, leefbaarheid, economische ontwikkeling en verkeersveiligheid stellen 
randvoorwaarden aan de distributie van goederen in steden. Gemeentelijk beleid 
probeert een evenwicht te vinden tussen deze eisen. Een goed inzicht in het functioneren 
van stedelijke goederendistributie is daarvoor onontbeerlijk. In de praktijk schort het hier 
aan. Om in deze kennislacune te voorzien is in 2001 door  PSD, TLN en TRAIL 
Onderzoeksschool het project “dataverzameling stedelijke distributie” 2 uitgevoerd, 
binnen het Connektprogramma Stedelijke Distributie Netwerken.  

1.2 Doelen van het project 

Het project “dataverzameling stedelijke distributie” stond in het teken van het op een 
consistente wijze verzamelen van data om hiermee de werking van stedelijke 
distributiesystemen te kunnen beschrijven. De studie had in hoofdzaak een beschrijvend 
karakter. Het resultaat van de studie is een set van bevoorradingsprofielen voor 
winkelgebieden in de bij het onderzoek betrokken gemeenten. 
 
Een bevoorradingsprofiel beperkt zich niet alleen tot de stedelijke distributie. Een 
bevoorradingsprofiel bevat namelijk een aantal indicatoren waarmee de kwaliteit van 
stedelijk gebied voor een aantal aspecten beoordeeld kan worden. Deze aspecten zijn: 
A. Vitaliteit en aantrekkelijkheid: Hoe ziet het gebied eruit, welke economische 
activiteiten zijn er en hoe ontwikkelen die zich? 
B. Verkeersveiligheid: Hoeveel bevoorradingsverkeer is er (en wanneer)? Hoe vaak is 
vrachtverkeer betrokken bij verkeersongevallen? 
C. Leefbaarheid: Hoe staat het met geluidsniveaus en luchtkwaliteit? 
D. Bereikbaarheid: Zijn er venstertijden en fysieke afsluitingen? Welke toegangsroutes 
worden gebruikt? Hoeveel tijd kost aanrijden en lossen in het gebied? Hoe ervaren de 
betrokken partijen de bereikbaarheid van het gebied? 
E. Kwaliteit bevoorrading & verbeterpunten: Hoe beoordelen de betrokken partijen 
de kwaliteit van de bevoorrading? Wat zijn sterke en zwakke punten en welke 
oplossingen suggereren de partijen voor zwakke punten? 
 
De indicatoren in het bevoorradingsprofiel worden bepaald aan de hand van de 
kenmerken van stedelijke distributie en de stedelijke omgeving (Figuur 1.1). Deze 
kenmerken worden in kaart gebracht op basis van veldwerk bij alle betrokken partijen. 
De kenmerken zijn ingedeeld in vijf groepen, zoals weergegeven in onderstaand schema 
                                                 
2 PSD, TLN, TRAIL, DHV, Gemeente Alphen a/d Rijn, Amsterdam, Apeldoorn en 
Rotterdam, 2002, Dataverzameling stedelijke distributie, Deel 2: Bevoorradingsprofielen en 
onderliggende kenmerken, Eindrapport versie 2, 25 maart 2002, lv-se20020157, Den 
Haag/Zoetermeer/Delft/Amersfoort. 
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(Figuur 1.2). Deze vijf groepen kenmerken beschrijven de stedelijke omgeving, de wijze 
van bevoorrading en de interactie daartussen. 
 

Figuur 1.1 Samenhang tussen de vijf groepen kenmerken  van stedelijke distributie en omgeving 

bevoorrading

stedelijke 
omgeving 1. economie & ontwikkeling

2. verkeer & vervoer 3. infrastructuur &
fysieke omgeving
4. beleid & maatschappij5. milieu & veiligheid

 
 

 

Figuur 1.2 Relatie tussen indicatoren en kenmerken in het bevoorradingsprofiel 
 

1. economie & ontwikkeling

2. verkeer & vervoer

3. infrastructuur & 
    fysieke omgeving 

4. beleid & maatschappij

5. milieu & veiligheid

Kenmerken Indicatoren 
A. Vitaliteit en aantrekkelijkheid
 
B. Verkeersveiligheid 
 
C. Leefbaarheid 
 
D. Bereikbaarheid 
 
E. Kwaliteit bevoorrading & 
     verbeterpunten 

 
 

De indicatoren kunnen worden uitgewerkt naar onderwerpen en aspecten. Dit komt in 
paragraaf 3.3 aan de orde. 
 

Verklaring stedelijke distributie 
De huidige kennis omtrent stedelijke goederendistributie is incompleet en inconsistent. 
Voor een goede probleemanalyse, het ontwikkelen en beoordelen van oplossingen is 
kennis nodig over de werking van het gehele systeem van stedelijke distributie, zowel in 
kwantitatieve als kwalitatieve zin. 
 
Het project “verklaring stedelijke distributie” dat in 2002-2003 is uitgevoerd vormt een 
verdere verdieping van de reeds eerder opgedane kennis. De studie probeert samenhang 
vast te stellen tussen de variabelen die gezamenlijk de vorm en werking van de 
bevoorrading bepalen. 
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De vraagstelling die daaruit voortkomt is de volgende: 
 
Is het mogelijk om op basis van de beschikbare data over stedelijke distributie in geselecteerde steden de 
werking van stedelijke distributieprocessen te verklaren, zowel in kwantitatieve als kwalitatieve zin? 
 
De inzichten uit het project moeten een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het 
optimaliseren van gemeentelijk beleid met betrekking tot stedelijke distributie, rekening 
houdend met de belangen van winkeliers, bewoners, winkelend publiek en vervoerders. 
Beleidsmakers kunnen met de nieuwe inzichten: 

- Gemeentelijke beleidsdoelen beter monitoren; 
- Effecten van mogelijke overheidsmaatregelen in kaart brengen; 
- Deze effecten toetsen aan gestelde beleidsdoelen; 
- Realistische beleidsdoelen formuleren op basis van inzicht in en ‘gevoel’ voor de 

praktijk. 
 
Voorbeeld: de bevoorrading in stedelijk gebied heeft effect op het verkeer. In negatieve 
zin kan dit zich uitdrukken in ongelukken of in een onveilige beleving bij mensen. De 
gemeente kan verkeersveiligheid als beleidsdoelstelling hebben gedefinieerd en wil hierop 
sturen. Beleidsmakers kunnen met de nieuwe inzichten: 

- Meer inzicht krijgen in de huidige wijze van bevoorrading en het effect ervan op 
verkeersveiligheid; 

- Toetsen of de beschreven situatie in strijd is met de gestelde gemeentelijke 
beleidsdoelstelling(en); 

- Een belangrijke stap zetten om in de toekomst de effecten van mogelijke 
maatregelen te voorspellen; 

- Deze voorspelde effecten kunnen dan weer getoetst worden aan de gemeentelijke 
beleidsdoelstelling(en). 

 
Kortom, de nieuwe inzichten (meer informatie en kennis) leiden tot een overzichtelijk en 
transparant proces waarbij de instrumenten aangereikt worden om de juiste maatregelen 
te nemen om gemeentelijke beleidsdoelen te realiseren. De transparantie leidt tevens tot 
meer draagvlak bij de betrokken partijen voor de te nemen maatregelen. 
 

Mogelijkheden voor benchmarking 
Nadrukkelijk zij vermeld dat de bevoorradingsprofielen een beeld geven van de 
bevoorradingssituatie in een beperkt deel van de betreffende gemeente (de betreffende 
winkelstraat). Een profiel bevat een systeembeschrijvend en een probleemsignalerend 
deel. Het is belangrijk om dit onderscheid te maken. Eerst moet duidelijk zijn dat 
stedelijke distributie problemen kent of veroorzaakt en dan pas kan eventueel beleid 
geformuleerd en geïmplementeerd worden. De systeembeschrijving geeft een 
referentiekader waaruit de ‘echte’ oorzaken van de problematiek gedestilleerd kunnen 
worden. 
Indien profielen voor meerdere winkelgebieden binnen dezelfde gemeente beschikbaar 
zijn, dan zou benchmarking op gemeenteniveau onder voorwaarden denkbaar zijn. 
Benchmarking tussen gemeenten is weinig zinvol gezien de verschillen in fysieke 
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inrichting, de opbouw van winkelgebieden, de bevolkingssamenstelling, het lokale of 
regionale verkeers- en vervoersbeleid, etc. 3 

1.3 Beoogde resultaten 

In de studie “dataverzameling stedelijke distributie” werd het concept  
‘bevoorradingsprofiel’ ontwikkeld. Vervolgens zijn bevoorradingsprofielen voor vier 
winkelcentra in Amsterdam Oud-West, Alphen a/d Rijn, Apeldoorn en Schiedam 
bepaald. 
 
Het project “verklaring stedelijke distributie” richt zich op drie zaken: 

- het ontwikkelen van bevoorradingsprofielen voor winkelgebieden in Amsterdam-
Zuid, Rotterdam-Centrum en Utrecht-Centrum 4; 

- het (verder) opbouwen van een gestructureerde, openbare 5 database waarin 
gegevens over economie, bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid van 
winkelgebieden in gemeenten in Nederland zijn opgenomen; 

- het leggen van (kwali- en kwantitatieve) relaties tussen gegevens (variabelen) van 
de acht 6 steden zoals die in deze database zijn opgenomen. 

1.4 De opzet van dit rapport 

De rapportage bestaat uit de volgende onderdelen: 
- Beschrijving van het analyseproces (hoofdstuk 2); 
- Resultaten verklarende analyse (hoofdstuk 3 t/m 3.4.5); 
- Toelichting spreadsheetmodel (par. 3.4.6); 
- Beoordeling resultaten, aangeven van witte vlekken, formuleren van mogelijke 

vervolgprojecten (hoofdstuk 4); 
- Conclusies (hoofdstuk 5). 

                                                 
3 Naarmate de database meer profielen bevat, wordt het mogelijk om gemeenten in te 
delen in klassen. Op basis hiervan zou eventueel wel een soort van gemiddelde binnen 
een bepaalde klasse bepaald kunnen worden, dat onder stricte voorwaarden voor 
benchmarking gebruikt zou kunnen worden. 
4 Deze profielen zijn beschreven in PSD, TLN, TRAIL, DHV, Gemeente Amsterdam, 
Rotterdam en Utrecht, 2003, Verklaring Stedelijke Distributie, deelstudie bevoorradingsprofiel 
Amsterdam Oud Zuid, Rotterdam Centrum, Utrecht binnenstad, eindrapport, Den 
Haag/Zoetermeer/Delft/Amersfoort. 
5 TRAIL beheert op dit moment deze database. In het kader van dit project is een notitie 
geschreven met aanbevelingen over het toekomstige beheer van en de toegang tot de 
daarin opgeslagen gegevens, deze is opgenomen in PSD et. al., 2003, Verklaring Stedelijke 
Distributie, handleidingen en deelnotities (communicatieplan, handleiding datastructuur, 
handleiding modelstructuur, handleiding databeheer, Den 
Haag/Zoetermeer/Delft/Amersfoort. 
6 Deventer is de achtste stad (zie DHV Milieu en Infrastructuur BV, 2003, 
Bevoorradingsprofiel binnenstad Deventer, Amersfoort).  
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2 Beschrijving van het analyseproces 

2.1 Inleiding 

Het analyseproces valt uiteen in vier onderdelen: 
- Dataverzameling; 
- Dataverwerking; 
- (Statistische) analyse; 
- Rapportage. 

 
Dit hoofdstuk beschrijft de eerste drie onderdelen. 

2.2 Dataverzameling 

Data zijn verkregen via enquêtes en straatinterviews die zijn uitgezet onder ontvangers, 
chauffeurs, bewoners en de afdeling Verkeer en Vervoer van de betreffende 
(deel)gemeenten. In dit onderdeel wordt nader ingegaan op de keuzes die tijdens het 
dataverzamelingsproces zijn gemaakt. 
 

2.2.1 De enquêtes 

Er zijn vier verschillende sets enquêteformulieren gemaakt; voor ontvangers, chauffeurs, 
bewoners en de gemeenten. Hierbij hebben de voor de studie “dataverzameling stedelijke 
distributie” gemaakte enquêteformulieren als uitgangspunt gediend. In die studie werden 
de volgende groepen actoren bevraagd: ontvangers, beroepsvervoerders, chauffeurs, 
leveranciers en gemeenten. 
In die studie kwam naar voren dat met name de beroepsvervoerders en de leveranciers 
onvoldoende wilden meewerken aan het onderzoek. Op grond hiervan is de conclusie 
getrokken dat de (logistieke) meerwaarde van aparte enquêtes onder deze doelgroepen te 
beperkt was. Vervolgens zijn de enquêteformulieren van chauffeurs en ontvangers 
uitgebreid met een beperkt aantal vragen. Nieuw in deze studie was het gebruik van 
bewonersenquêtes, het doel hiervan was met name het in beeld brengen van de beleving 
(perceptie) van bewoners t.a.v. de leefbaarheid en veiligheid van de betreffende 
winkelstraten. 
De enquêteformulieren met toelichting zijn opgenomen in de rapportage van Deelstudie 
A. 
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2.2.2 Het enquêteren 

Hierbij gaat het om het verkrijgen van een basisbestand waarin opgenomen zijn 
contactgegevens van de ontvangers, de BIK/SBI-code 7 van ontvangers, het 
verkoopvloeroppervlak in m2 en het aantal werknemers (in fte). Bedrijfsgegevens van een 
lokale Kamer van Koophandel en Fabrieken zijn een belangrijk hulpmiddel alsmede 
informatie en bemiddeling van een winkeliersvereniging. Uit dit basisbestand wordt 
vervolgens een representatieve steekproef getrokken. 
Onderstaand wordt per actorgroep een beeld gegeven van het verloop van dit deel van 
het onderzoek. 

Ontvangers, chauffeurs en bewoners 
Bureau DUFEC heeft de enquêtes onder ontvangers, chauffeurs en bewoners uitgezet. 
De ontvangersenquête gaat in op: 

- essentiële bedrijfskenmerken; 
- kenmerken van de bevoorrading vanuit ontvangersperspectief, zoals aantal 

leveringen, aantal laadeenheden etc; 
- gegevens van leveranciers. 

 
De chauffeursenquête is mondeling afgenomen (tijdens het lossen). Bij drukte is de 
enquête aan de chauffeur meegegeven. In deze enquête is gevraagd naar: 

- contactgegevens van de werkgever van de chauffeur; 
- kenmerken van de rit door het onderzoeksgebied, zoals voertuigtype en route etc. 

 
De bewonersenquête gaat in op: 

- relevante kenmerken van huishouden en woonsituatie; 
- bereikbaarheid van de woning; 
- eventuele hinder van laden en lossen; 
- eventuele hinder van (rijdend) vrachtverkeer. 

 
Tabel 2.1 geeft een overzicht van het aantal bruikbare enquêtes. Voor informatie op 
brancheniveau wordt verwezen naar de bron van deze tabel. 
 

Tabel 2.1 Bruikbare enquêtes van de drie gemeenten 

Enquête Amsterdam Oud-Zuid Rotterdam Utrecht 

Ontvangen 101 125 102 

Ambulante handel 20 Nvt Nvt 

Bewoners 74 88 78 

Chauffeurs 75 76 75 

Bron: PSD, TLN, TRAIL, DHV, Gemeente Amsterdam, Rotterdam en Utrecht, 2003 
 
Per stad kan de volgende toelichting worden gegeven: 
 

                                                 
7 BIK en het nieuwere SBI zijn indelingen/coderingen voor bedrijven op basis van hun 
bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken geregistreerde bedrijfsactiviteit(en). 
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Utrecht 
De enquêtes in Utrecht verliepen over het algemeen goed. DUFEC moest wel redelijk 
snel overgaan op de reservelijst van ondernemers, omdat niet alle ondernemers op de 
voorkeurslijst wilden/konden meewerken. De chauffeursenquête is op onderdelen matig 
ingevuld (m.n. de routekaartjes). 
 
Amsterdam 
Over deze gemeente kan het volgende worden opgemerkt: 
De adressenlijst van winkeliers bleek sterk verouderd, hierdoor is een kleine afwijking in 
de brancheverdeling ontstaan. De adressen van "overige bedrijven" hadden vaak 
betrekking op moeilijk te bereiken eenmanszaken. De respondenten in de groep 
ambulante handel waren vaak niet bereid tot het geven van leveranciersgegevens, de 
vragen hieromtrent konden derhalve niet ingevuld worden. 
 
Rotterdam 
Het totaal aantal enquêtes is gehaald, de verdeling over de diverse gebieden en branches 
is echter niet volledig volgens de planning verlopen. Er zijn meer enquêtes afgenomen 
dan vooraf gepland was. In Rotterdam ging men ook relatief snel over naar de 
reservelijst. De indeling in specifieke winkelgebieden was lastig, maar is uiteindelijk 
redelijk goed gelukt. De medewerking van ondernemers was in Rotterdam het minst. 
 
De samenwerking met DUFEC is goed verlopen. De tijdsdruk was wel relatief hoog.  
Communicatie over de vragenlijsten, het aanwijzen van de studiegebieden en het 
aanleveren van de juiste adresgegevens dienden binnen de projectgroep in een (te) korte 
periode uitgevoerd te worden. Het verdient aanbeveling om zo snel mogelijk een 
definitieve versie van de vragenlijsten (m.n. die van gemeenten) beschikbaar te hebben, 
zodat men bij het onderzoeksbureau meteen aan de slag kan. Voor een volgende keer is 
het beter om eerst al dit soort zaken af te kaderen voordat hierover dingen doorgespeeld 
worden aan het onderzoeksbureau. Gelukkig is het onderzoeksbureau hier heel flexibel 
mee omgegaan. 
 

Gemeenten 
Gemeenten hebben op verschillende wijze een bijdrage geleverd aan enquêtes. In de 
ontvangers- en chauffeurs-enquête ‘gemeentespecifieke’ vragen in te brengen 8. In de 
tweede plaats is er een aparte gemeente-enquête geweest. Gemeenten werd gevraagd aan 
te geven voor welk gebied zij een profiel zou willen laten opstellen. Voor dit gebied 
dienden gemeenten de volgende gegevens aan te leveren: 

- karakter van het gebied; 
- inrichting van het gebied; 
- basisbestand ontvangers; 
- knelpunten op het gebied van de bevoorrading; 
- regelgeving en handhaving; 
- veiligheidsgegevens; 
- verkeersintensiteiten; 
- geluids- en stankhinder. 

                                                 
8 In Amsterdam-Zuid is hier nog een aparte enquête voor de ambulante handel (Albert 
Cuyp-markt), die een belangrijk aandeel heeft in het winkelaanbod, aan toegevoegd. 
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T.a.v. het studiegebied golden een aantal criteria. Het te selecteren gebied moest in elk 
geval een duidelijke samenhang hebben (geen verspreide plukjes winkels), er moest 
voldoende variatie in de bedrijvigheid zijn en de bedrijvigheid moest redelijk gespreid 
zijn. Op deze wijze werd voorkomen dat straten gekozen zouden worden waarvan op 
voorhand duidelijk is dat zij niet representatief zouden zijn, wat de waarde van het 
bevoorradingsprofiel sterk beperkt. 
De betreffende projectgroepvertegenwoordiger van de gemeente kreeg de vragenlijst 
toegezonden en heeft deze vervolgens verspreid binnen zijn gemeentelijke apparaat. Hij 
was daarmee verantwoordelijk voor de tijdige beschikbaarheid van de gewenste data. 
De onderzochte gemeenten hebben redelijk tot goed gereageerd op de gemeente-
enquête. Utrecht heeft de bevoorradingsprofielen gebruikt voor het verfijnen van haar 
goederenvervoerbeleid. Met deze gemeente is dan ook het meeste en beste overleg 
geweest. Rotterdam en Amsterdam hadden meer moeite de gevraagde gegevens te 
leveren. 
De meeste gegevens zijn door de drie gemeenten geleverd. Met name data betreffende 
leefbaarheidsaspecten bleek moeilijk aan te leveren. Onderzoekers zijn hierbij afhankelijk 
van gegevens die de gemeente beschikbaar heeft. De gevraagde gegevens blijken niet 
altijd op een uniforme wijze verzameld en geregistreerd te worden. 
 

2.3 Dataverwerking 

Hierbij zijn drie stappen te onderscheiden: 
- het invoeren van data in de database; 
- het bewerken van de data tot gegevens; 
- bepalen van de statistische bruikbaarheid van de gegevens. 

 

2.3.1 Het invoeren van data 

De data voor de studie “dataverzameling stedelijke distributie” werden door Interview 
NSS verzameld en in dBASE formaat aangeleverd. Voor deze studie is gebruik gemaakt 
van een ander bureau, DUFEC. Dit onderzoeksbureau heeft de data als SPSS-bestanden 
aangeleverd. Het inlezen van deze data heeft geen onoverkomelijke problemen 
opgeleverd.  
Tevoren was aan DUFEC geen specificatie gegeven van de gewenste datastructuur, 
d.w.z. de manier waarop de data in de databases 9 wordt opgeslagen. Op dat moment was 
het inzicht in het verdere gebruik van de data nog niet zover ontwikkeld, dat zo’n 
specificatie opgesteld kon worden 10. Dit is bij het onttrekken van informatie uit de data 
ten behoeve van de verklarende analyse een behoorlijke handicap gebleken. Vandaar dat 

                                                 
9 Voor elk type enquête behalve de gemeente-enquête (de verkregen data zijn (nog) niet 
in een database op te slaan) is een aparte SPSS-file aangemaakt. Voor elke stad levert dit 
3 aparte files op. 
10 Bij het opstellen van de bevoorradingsprofielen is dit minder van belang dan voor de 
verklarende analyse. In het eerste geval wordt namelijk maar met een beperkt aantal data 
gewerkt, die bovendien niet gerelateerd hoeven te zijn. Bij de verklarende analyse zijn 
relaties tussen variabelen juist wel van belang en dus moeten de onderliggende data 
beschikbaar, statistisch betrouwbaar en in het juiste format opgeslagen zijn. 
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inmiddels een notitie is opgesteld (zie Deelrapport C van deze studie) die aangeeft hoe de 
labelling van variabelen, de nummering van variabelen etc. zou moeten plaatsvinden 
teneinde een consistente dataset te verkrijgen. 
Als gevolg van de wijziging van onderzoeksbureau en het feit dat de vragen van de studie 
“verklaring stedelijke distributie” op een aantal punten verschilden van die van de studie 
“dataverzameling stedelijke distributie” is de datastructuur van de oude databases niet 
meer compatibel met die van de huidige studie. Om deze compatibel te maken moeten 
de oude enquêtes opnieuw ingevoerd worden in lege SPSS-files met de nieuwe 
datastructuur 11. 
 

2.3.2 Bewerken data tot gegevens 

2.3.2.1 Bevoorradingsprofielen 
TRAIL kreeg de dataset van DUFEC aangeleverd. Op verzoek van DHV Milieu en 
Infrastructuur BV heeft TRAIL gemiddelden en daarmee samenhangende statistische 
grootheden zoals standaarddeviatie en modus bepaald. Deze zijn gebruikt in de 
opgestelde bevoorradingsprofielen. 
Om de juiste informatie te genereren, moeten de juiste data verkregen worden en dat 
gebeurt weer door de juiste vragen te stellen. In het geval van de bevoorradingsprofielen 
komt TRAIL tot de conclusie  dat de vragenlijsten voldoen. 
 

2.3.2.1 Verklarende analyse 

De enquêtes 
TRAIL heeft deze data ook geprobeerd te bewerken tot gegevens die bruikbaar waren 
voor het zoeken naar verbanden met behulp van statistische analyse. Daarbij is TRAIL 
gebleken dat met name bij de ontvangersenquêtes relatief veel vragen slecht tot zeer slecht 
ingevuld zijn. Hierbij gaat het zowel om foutieve invoer (niet toegestane gegevens, 
onjuiste vorm, inconsistente invoer etc.) als om het niet invullen van gegevens (blanco). 
Dit levert grote problemen op. De analist moet dan namelijk de antwoorden (subjectief) 
gaan interpreteren, zich daarbij verplaatsend in de invuller. Verderop in deze paragraaf 
zal een aantal voorbeelden gegeven worden. 
Op basis van de gegeven antwoorden moet de conclusie luiden dat veel ontvangers 12 
onvoldoende op de hoogte zijn van het feit door wie zij bevoorraad worden, hoe vaak, 
met welk type voertuigen, etc. 13 
Dit kan verschillende oorzaken hebben. Het zou kunnen dat degene die geïnterviewd is 
nooit in het magazijn komt, noch op andere wijze fysiek contact heeft met goederen. Dit 
lijkt meer voor de hand te liggen voor grote bedrijven, dan voor kleine. Er zijn echter 
nauwelijks grote vestigingen in binnensteden te vinden, dus deze oorzaak lijkt nauwelijks 
aan de orde. Een tweede oorzaak zou kunnen zijn dat de betreffende winkelier niet 
                                                 
11 Besloten is dat dit een onderdeel van een vervolgproject wordt. 
12 Ontvangers zijn te verdelen in zelfstandigen (49%), filialen (36,25%) en franchising 
(6,25%). 
13 TRAIL heeft zelf een aantal nagestuurde enquêtes ingevoerd. De invoer, die niet veel 
extra tijd heeft gekost, kon gebruikt worden om invoerfouten te analyseren en waar 
mogelijk te corrigeren. 
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verantwoordelijk is voor het vervoer. Het hoofdkantoor of transportbedrijf (-ven) regelt 
alles. Veel bedrijven hebben hun goederenvervoer inderdaad geheel uitbesteed en bij 
filiaalbedrijven bepaalt het hoofdkantoor vaak wat, hoe en wanneer er beleverd wordt. 
Vervolgens kunnen bedrijven die kleine zendingen op onregelmatige tijdstippen 
ontvangen moeite hebben om deze vragen in te vullen. 
Ook is er de groep ontvangers die zichzelf bevoorraadt. De relatie met de vragen over 
eigen bevoorrading ontbreekt nu nog in de enquête. 
Tenslotte zou een gebrek aan tijd bij het invullen tot slordigheden hebben kunnen geleid. 
Volgens DUFEC was tijd echter geen probleem 14. 
Nu volgt een aantal voorbeelden ter illustratie. Het kan gebeuren dat een ontvanger wel 
aangeeft dat hij x keer per week beleverd wordt, maar niet hoeveel leveringen dit betreft 
of hoe groot de gemiddelde zending is. Een variant is die waarbij niet alle dagen ingevuld 
zijn. In dat geval gebeurt iets eigenaardigs. Als een leverancier wel meegeteld wordt als hij 
niets ontvangt en niet als hij wel goederen ontvangt, dan gaat het gemiddeld aantal 
leveringen over alle ontvangers in het onderzoeksgebied omlaag. Als van relatief veel 
ontvangers niet bekend is hoeveel zij beleverd krijgen, dan zegt een gemiddeld aantal 
leveringen niet zoveel. 
Ongeveer de helft van de ontvangers 15, met name kleine bedrijven, vult bij de vraag naar 
het aantal malen belevering per week in het geheel niets in en zou daarmee dus feitelijk 
helemaal niets ontvangen. Een verklaring kan de volgende zijn. In de praktijk worden zij 
vermoedelijk minder dan 1 maal per week beleverd. Bekend is ook dat een deel van de 
ontvangers de goederen zelf ophaalt. Voor het eerste was echter geen vakje opgenomen 
en (dus) wordt er niets ingevuld. Dit grote aantal ‘missing values’ leidt tot teveel 
onzekerheid ten aanzien van de belevering. 
Met name vragen die (in aangepaste vorm) uit de vervallen leveranciersenquête komen 
blijken slecht of inconsistent ingevuld te zijn. Dit blok vragen is ooit opgenomen om 
contactinformatie van leveranciers te verkrijgen en zo de relatie met de leveranciers te 
kunnen leggen. Bij het invullen moet meerdere malen dezelfde cyclus doorlopen worden. 
De inconsistente wijze van invoer blijkt bijvoorbeeld wanneer een ontvanger bij de ene 
vraag 4 leveranciers invult, bij de volgende vraag slechts 2 en vervolgens weer 3 
leveranciers opnoemt  16. De betreffende vragen zijn dan gewoon niet meer aan elkaar te 
relateren, terwijl dit juist wel de bedoeling kan zijn. 
 
Indien te weinig bruikbare antwoorden beschikbaar zijn, dan kan niet meer van statistisch 
betrouwbare informatie gesproken worden. Uitspraken op grond van die antwoorden 
moeten dan ook met de nodige voorzichtigheid gedaan worden. 
 

                                                 
14 DUFEC hield tijd over en heeft toen meer dan het afgesproken aantal enquêtes 
gedaan. Op zich is dit niet verkeerd. Slecht invullen (ongeacht de oorzaak) betekent 
echter wel verlies aan data dat later niet meer gecorrigeerd kan worden. Het kost ook veel 
meer verwerkingstijd. 
15 Het gaat hierbij onder meer om de dagelijkse en overige detailhandel en de mode. 
16 De betreffende vragen uit de ontvangersenquête zijn inmiddels vereenvoudigd, 
waardoor dit invoerprobleem zich in de toekomst naar verwachting niet meer of in 
mindere mate zal voor doen. 
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De chauffeurs- en bewonersenquêtes zijn veel beter ingevuld. De vragenlijsten waren minder 
complex en ook veel korter. In de chauffeursenquête blijkt het (volledig) invullen van 
adresgegevens niet zo eenvoudig te zijn als het zou lijken. 
 

De datastructuur in relatie tot het invullen van de enquêtes 
Nu zal een aantal opmerkingen gemaakt worden die het belang van een 
gestandaardiseerde datastructuur duidelijk maken. Achtereenvolgens komen aan de orde: 
 

- 1. Ontwerp en gebruik enquêteformulier; 
- 2. Codering van de invoervelden; 
- 3. Voldoende en consistente invoer; 
- 4. Hernummering van variabelen; 

 
1) Ontwerp en gebruik enquêteformulier 
In het ideale geval wordt geënquêteerd met behulp van een laptop. Dan is het vrij 
eenvoudig om een routing in de enquête aan te brengen, die invoerfouten ondervangt en 
ook voorkomt dat vragen overgeslagen worden. Bij deze enquêtes is een papieren 
enquête gebruikt. Bij de stroomlijning van de vragenlijsten komt dit punt aan de orde. 
Ook zal een duidelijker invulinstructie beschikbaar komen. 
 
2) Codering van de invoervelden 
Het is belangrijk dat een invoerveld in de database gevuld wordt met een waarde 
waarmee verder gewerkt kan worden. Tevoren moet daarom van elke vraag die in een 
enquête gesteld wordt duidelijk zijn met welk doel deze vraag wordt gesteld. Vervolgens 
moet het antwoord op deze vraag in de juist vorm zijn. Dat betekent dat als er gerekend 
moet worden met het antwoord, dit antwoord in numerieke 17 vorm opgeslagen moet 
worden en niet als alfanumerieke reeks (stringvariabele). Het antwoord kan namelijk later 
niet aangepast worden of het vereist veel handwerk en subjectieve interpretatie. 
Gegevens die op tijd(vensters) betrekking hebben dienen ook als zodanig gecodeerd te 
worden. Bij de invoer van antwoorden waarbij naar tijd werd gevraagd (openingstijd 
bijvoorbeeld) zijn erg veel fouten gemaakt, waardoor erg omslachtige en tijdrovende 
vertaalslagen nodig waren 18. Een codering in het juiste SPSS-format (type date: hh:mm) 
is hier noodzakelijk. Het is niet zonder meer mogelijk om in SPSS geldige tijdvensters te 
definiëren. 
Als in het geheel niet gerekend hoeft te worden, dan is veldcodering als string prima. 
Antwoorden die in nominale vorm beschikbaar zijn (goed, slecht, etc.) zijn wel 
handmatig om te zetten in numerieke vorm, maar ook dit kost tijd en werkt alleen als de 
antwoorden gestandaardiseerd zijn. 
 
3) Voldoende en consistente invoer 
Voor statistische analyse is een voldoende aantal bruikbare cases per variabele nodig. In 
de praktijk is het niet ongebruikelijk dat niet alle velden in een database worden gevuld. 
Aan een invoerveld dat leeg is (corresponderend met ‘weet niet’, ‘onbekend’) wordt het 

                                                 
17 Om het ingewikkelder te maken, een variabele kan databasetechnisch numeriek zijn, 
maar statistisch niet. Dit geldt voor de categorievariabelen. 
18 Dit vereist het gebruik van allerlei hulpvariabelen die in feite ook weer gedocumenteerd 
zouden moeten worden. 
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label ‘missing value’ aan het veld gehangen. SPSS geeft de volgende waarschuwing t.a.v. 
het gebruik van datasets waarin missing values voorkomen: “If you ignore missing data 
or assume that excluding missing data is sufficient, you risk getting invalid and 
insignificant results” 19.  Het niet selecteren van de betreffende cases en vervolgens 
verder gaan (rekenen) met de rest van de dataset (per variabele) is dus niet zonder risico’s 
en zal naarmate er meer velden leeg zijn per variabele niet tot zinvolle resultaten leiden. 
SPSS kan missing values wel herstellen met schattingsmethoden, echter dit werkt alleen 
bij numerieke invoer en een beperkt aantal missing values (anders wordt het een erg 
arbitrair proces).  
Als een gebrek aan bruikbare cases een structureel probleem blijkt te zijn, dan is 
aanpassing van de vragenlijst de aangewezen oplossing. Daarnaast kan vergroting van de 
steekproef noodzakelijk zijn. 
In het geval van de ontvangersdatabase kwam SPSS bij de ruwe dataset met de 
waarschuwing “All cases have been eliminated due to missing value treatment”. Dit 
betekent dat het betreffende databestand teveel missing values bevatte en in deze vorm 
niet voor statistische analyse gebruikt kon worden. De database is vervolgens door 
TRAIL sterk opgeschoond. De berekende descriptieve statistieken (gemiddelden etc.) 
hebben daarom uitsluitend een indicatieve waarde. 
 
Een hiermee samenhangend aandachtspunt is het volgende. Er blijken regelmatig 
numerieke waarden te zijn ingevuld die bij de analyse tot vragen aanleiding geven. 
Numerieke invoer kan twee dingen betekenen; een echte waarde of een codering. In het 
eerste geval is een 0 ‘nul’ en in het tweede geval ‘weet niet’ of ‘onbekend’. Voor het 
laatste blijkt echter ook ‘9’, ‘99’ of zelfs ‘999’ te zijn ingevuld. Vervolgens moet uit 
analyse - via vergelijking van het ingevulde antwoord met dat op andere vragen – 
duidelijk worden wat de ingevoerde waarde nu echt voorstelt en wordt de uitvoer 
gecorrigeerd. Pas dan ontstaat een bestand waarmee statistisch gewerkt kan worden. 
Deze bewerkingsstappen hebben erg veel tijd gekost, ook omdat zij moeilijk te 
automatiseren zijn. In Deelrapport C wordt aangegeven hoe dit in de toekomst 
voorkomen kan worden. 
 
Consistentie bij de invoer is echt een aandachtspunt. Zo kan het voorkomen dat 
ontvangersgegevens zijn ingevuld, terwijl de winkelier hier geen toestemming voor gaf, of 
de omgekeerde situatie, waar iemand wel toestemming geeft, maar toch geen gegevens 
zijn ingevuld. Er zijn 2 variabelen die betrekking hebben op het geven van toestemming 
voor gebruik van gegevens; een vraag is redundant. Bij de chauffeursenquête kan het 
voorkomen, dat een groter deel van de lading voor het onderzoeksgebied bestemd is dan 
voor de plaats of gemeente als geheel. Iets vergelijkbaar kan zich voordoen bij het aantal 
stops in het onderzoeksgebied versus de gemeente of de gehele rit. 
 
4) Hernummering van variabelen 
Dit is een volgend aandachtspunt. DUFEC blijkt bij een aantal vragen nieuwe 
categorieën aangemaakt te hebben met de bijbehorende variabelennummers. Deels had 
dit te maken met aanvullende vragen per gemeente en deels lag de oorzaak in het door de 
enquêteur ‘verzinnen’ van nieuwe invulvakjes, omdat hij of zij de gegeven antwoorden 
blijkbaar niet kwijt kon. Dit heeft er toe geleid dat de nummering van de variabelen is 

                                                 
19 Http://www.spss.com/spssmr/missing_value. 
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opgeschoven. Voor de verwerking is dit lastig, ook omdat het vergelijkingen moeilijker 
maakt. 
TRAIL heeft ‘vreemde’ antwoorden handmatig omgezet naar de vooraf onderscheiden 
keuzemogelijkheden. De codering van de aanvullende vragen per gemeente is zo gelaten. 
Als richtlijn voor het databeheer wordt geadviseerd om de bestaande nummering ‘vast te 
zetten’, voor aanvullende vragen een apart blok ‘hogere’ nummers te reserveren en deze 
uniek per gemeente vast te stellen. Nieuwe vragen komen dan dus aan het eind van de 
database en verstoren niet de bestaande volgorde in de datastructuur. 
 

2.3.3 Statistische bruikbaarheid van de resultaten 

De beginvraag bij statistische analyse is: Wat is precies de toepassing? Hiervoor moeten 
we terug naar de centrale vraag van de studie: Is het mogelijk om op basis van de beschikbare 
data over stedelijke distributie in geselecteerde steden de werking van stedelijke distributieprocessen te 
verklaren, zowel in kwantitatieve als kwalitatieve zin? 
Hierbij vallen een aantal zaken op. In de eerste plaats zit in deze vraag de 
veronderstelling dat de “stedelijke distributieprocessen” voldoende in beeld zijn gebracht. 
De bevoorradingsprofielen zouden hierbij een ‘juiste’ weergave van deze 
distributieprocessen bieden. Deze studie moet dan verklaren waarom stedelijke 
distributie in de onderzochte steden op de beschreven manier(en) plaatsvindt. Hierbij 
wordt een onderscheid gemaakt tussen een verklaring in kwalitatieve zin en een in 
kwantitatieve zin. De eerste soort verklaring zal met name gebaseerd zijn op voorhanden 
theorie of tijdens de studie te ontwikkelen veronderstellingen en hypothesen t.a.v. 
stedelijke distributie zonder (harde, statistische) onderbouwing, terwijl de tweede soort 
verklaring zich wel baseert op de beschikbare datasets. In deze studie is dit onderscheid 
ook duidelijk gemaakt. 
 
Als we kijken hoe het datamateriaal verzameld is, dan valt op dat de vragenlijsten opgezet 
zijn vanuit de ervaringen met de voorgaande studie, een pilot waarin het concept 
bevoorradingsprofiel geïntroduceerd en voor het eerst geoperationaliseerd werd. In deze 
studie is dit concept vervolmaakt. We kunnen nu spreken van een succesvol concept dat 
prima geschikt is voor een beschrijving van de bevoorradingssituatie in Nederlandse 
steden. 
Achteraf bezien blijkt er aan het begin van deze studie onvoldoende aandacht te zijn 
geweest voor de vraag of de eisen die een verklaring van de stedelijke 
distributieprocessen stelt wezenlijk verschillen van de eisen die een bevoorradingsprofiel 
stelt. Nu weten we dat er duidelijke verschillen zijn aan te wijzen. Zo bevat een 
bevoorradingsprofiel een beschrijving van de situatie in de drie afzonderlijke steden 
gebaseerd op een selectie uit de datasets voor de betreffende stad, terwijl een 
verklaring(smodel) met een meer generiek karakter gebruik maakt van de complete 
datasets van alle steden en daarbij probeert om de afzonderlijke data met elkaar in 
verband te brengen. Dat stelt heel andere eisen aan de datasets, waaronder die aan de 
statistische betrouwbaarheid. Voor het maken van generalisaties moeten de afzonderlijke 
datasets immers voldoende representatief zijn voor de onderzochte (groepen van) steden. 
Een representatieve steekproef is hierbij het startpunt. 
 
Als we verder gaan met de bespreking van de vraagstelling van de studie dan is de 
volgende vraag: Is de probleemstelling oriënterend of dieper gravend? De eerste insteek 
is toch oriënterend geweest, vandaar dat deze studie achteraf als een pilot wordt 
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beschouwd. Het doel van de studie was het bieden van een verklaring voor de 
bestudeerde distributieprocessen. We kunnen nu stellen, dat we een redelijk kwalitatief 
beeld van deze processen hebben gekregen. Het beeld is echter in kwantitatieve zin 
onvoldoende. Het aantal niet gevulde cellen in de database is relatief hoog, in sommige 
gevallen te hoog, waardoor de representativiteit van de data onvoldoende wordt. Dit 
betekent ook dat het splitsen van de dataset, bijvoorbeeld om uitspraken te kunnen doen 
voor bepaalde branches statistisch gezien tot onbruikbare gegevens leidt. Hetzelfde geldt 
voor het maken van meer dan 1 opsplitsing (wat overigens binnen SPSS alleen met veel 
kunst en vliegwerk mogelijk zou zijn). 
Daarnaast blijkt er bij de wel ingevulde cellen van de database een te grote spreiding rond 
gemiddelde waarden voor te komen. De waarde van een gemiddelde als basis voor 
uitspraken is daarmee beperkt. 
Er wordt soms gedacht dat het probleem van onvoldoende celvulling via clustering van 
gegevens van meerdere steden op te lossen is. Dit is alleen mogelijk indien de te clusteren 
steden in homogene groepen in te delen zouden zijn. Criteria voor een dergelijke 
clustering moeten echter nog ontwikkeld worden. Vervolgens moet de database met 
aanzienlijk meer steden gevuld worden. Daarbij past wel de opmerking dat de ervaring 
leert, dat een vergroting van de dataset niet per se tot betere data leidt. De kwaliteit geeft 
altijd de doorslag. Duidelijke criteria voor de selectie van een gebied zijn hierbij aan te 
bevelen. Het feit dat een gemeente ‘iets met een gebied wil” kan een aanleiding zijn om 
het gebied op te nemen in de studie. De redenen waarom zij dat wil dienen echter te 
passen bij de filosofie van het bevoorradingsprofiel. 
 
Bovengenoemde factoren maken het niet mogelijk om harde uitspraken te doen over 
verbanden tussen variabelen. Wel is het mogelijk om indicatieve uitspraken te doen en op 
basis daarvan te komen tot aanbevelingen voor vervolgstudies. Dit is dan ook de insteek 
voor de rest van dit rapport: te beschrijven wat er met de beschikbare middelen mogelijk 
is, wat er meer zou kunnen met betere data, en hoe die data te verkrijgen zouden zijn. 
 

2.4 Beoogde analysestappen 

2.4.1 Relatie met eerdere studies 

Deze studie begeeft zich op een terrein dat relatief nieuw is. In Nederland zijn ons twee 
eerdere universitaire studies bekend, die zich op een modelmatige manier met stedelijke 
distributie bezig hebben gehouden. In de eerste plaats de studie van R. Weiss 20, een 
afstudeerproject bij de Subfaculteit Civiele Techniek (CT) van de TU Twente. Deze 
studie is bekend geworden als het PSD stedenmodel 21. 
 
Het PSD Stedenmodel is een instrument dat op basis van een aantal bepalende factoren 
een beschrijving van de stedelijke distributiesituatie van een stad geeft. Het instrument 
biedt een vergelijking van deze situaties, zowel voor het vinden van overeenkomsten als 

                                                 
20 Weiss, R.C., 2001, De stad staat model, Een aanzet tot de beschrijving en vergelijking 
van de stedelijke distributie, Hoofdrapport en Bijlagen, TU Twente – PSD, 
Enschede/Den Haag. 
21 De samenvatting van het stedenmodel komt van DHV Milieu en Infrastructuur B.V. 
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voor het ordenen van deze situaties. Ook geeft het onderzoek aan hoe het model kan 
helpen bij het geven van beleidsadviezen.  
Het instrument wordt opgebouwd met variabelen van de bepalende factoren van de 
stedelijke distributie: 

- de infrastructuur; 
- de economie; 
- de leefbaarheid; 
- de beleving. 

De variabelen voor de infrastructuur richten zich op: 
- de toegankelijkheid van de stad voor het bevoorradende verkeer; 
- de bewegingsruimte die de infrastructuur aan de gemeente biedt om de 

beschikbare ruimte aan het stedelijk goederenvervoer toe te delen. 
 
Het model is opgebouwd aan de hand van 22 aspecten van infrastructuur met nadruk op 
de toegankelijkheid en bewegingsruimte. Bij de berekeningen voor het onderdeel 
economie is gebleken dat vooral uniform bruikbare gegevens schaars zijn. Hierdoor werd 
het noodzakelijk de gevraagde informatie te herleiden uit gerelateerde wel beschikbare 
gegevens. Dit heeft tot gevolg dat de betrouwbaarheid van de berekening lager wordt. 
Om de betrouwbaarheid te verhogen is het noodzakelijk de gebruikte gegevens te 
valideren of bij het verzamelen van gegevens en nieuw onderzoek rekening te houden 
met de gewenste inputgegevens voor het model. Ook validatie van de berekeningswijze, 
door uitkomsten van alternatieve berekeningsmethodes te vergelijken, kan de 
betrouwbaarheid van de uitkomst verhogen. Een berekening van het aantal 
voertuigbewegingen is mogelijk door de combinatie van het gevraagde volume goederen 
(in m3 per jaar) door het kernwinkelgebied en het aangeboden volume (in m3) van de 
bevoorradende voertuigen. Met deze variabelen biedt het model (binnen de afbakening 
van het onderzoek) volgens de onderzoeker een theorie om de stedelijke 
distributiesituaties van steden in Nederland te beschrijven en vergelijken. 
 
De conclusie van het onderzoek is dat de theorie, op basis van de infrastructuur, 
economie, leefbaarheid en beleving, de stedelijke distributiesituatie in steden kan 
beschrijven. Voor de eerste twee factoren is in dit onderzoek een aanzet en denkrichting 
gegeven. In combinatie met de leefbaarheid en beleving kan het model een krachtig 
instrument zijn om de stedelijke distributie gericht aan te pakken, uniformiteit te creëren, 
samenwerking en uitwisseling van ervaringen tussen gemeenten en het hoger op de 
politieke agenda zetten van het onderwerp. Voordat dit bereikt kan worden dient er 
nader onderzoek gedaan te worden naar de leefbaarheid en beleving van het stedelijk 
goederenvervoer. De werkwijze zal nader onderzocht en gevalideerd moeten worden. 
Gerichte gegevensverzameling is hierbij noodzakelijk. Als dit is gedaan dan is het 
mogelijk het model te verfijnen en uit te breiden. 
 
Een tweede studie, die binnen de subfaculteit CT van de TU Delft is uitgevoerd is het 
afstudeerproject uit 1998 van Jeroen Boerkamps, beter bekend als de GoodTrip studie 22. 
GoodTrip is een computermodel dat een koppeling legt tussen economie, logistiek, 
verkeer en externe effecten, gebaseerd op de logistieke keten van stedelijke distributie. 

                                                 
22 Boerkamps, J., 1998, Evaluatiemodel voor alternatieven voor stedelijke distributie, 
Eindrapport, Subfaculteit der Civiele Techniek, Technische Universiteit Delft – DHV 
Milieu en Infrastructuur BV. 
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De auteur merkt in zijn beschrijving (p. 31) op: “Over de huidige stedelijke distributie 
zijn, op enkele kentallen na, slechts zeer weinig statistische gegevens beschikbaar”. Het 
model maakt daarom gebruik van de wel aanwezige logistieke kentallen. Hij beschouwt 
het als een prototype dat door zijn aard sterk verschilt van bestaande modellen. 
Het model richt zich op het genereren van gegevens over de logistieke kwaliteit 
(beladingsgraden, aantal rondritten, aantal stops per rondrit, voertuigkilometrages, 
capaciteitsinzet) en externe kwaliteit (laad-/losbewegingen in de stad, 
verkeersintensiteiten, lokale emissies en mondiale effecten). Het model is toegepast op de 
stad Groningen, hierbij zijn alternatieve vervoersconcepten (SDC en 
buisleidingtransport) voor levensmiddelen en boekhandels geanalyseerd op hun milieu- 
en leefbaarheidseffecten. 
De auteur geeft aan dat gegevens op een te hoog aggregatieniveau beschikbaar waren. Hij 
merkt (p. 62) het volgende op “Door de diversiteit en complexiteit van 
distributiesystemen is het bijzonder moeilijk deze te typeren met behulp van 
ritkarakteristieken, beladingsgraden en leverfrequenties”. Het identificeren, kwali- en 
kwantificeren van de werking van stedelijke distributiesystemen bleek te hoog gegrepen. 
I.p.v. een dynamische benadering is toen gekozen voor een statistisch model. Hij kon 
uiteindelijk een aantal kwalitatieve uitspraken doen over de effecten van genoemde 
alternatieve stedelijke distributiesystemen. 
Hij geeft aan dat de modellering van ruimte en tijd een verdiepingsslag behoeft. Zo 
houdt hij nu geen rekening met tijdvensters en ontbreekt een distributiefunctie die de 
ruimtelijke verdelingskansen van de goederenstromen bepaalt. 
 
Als deze twee studies gelegd worden naast de huidige studie en zijn voorganger, dan valt 
op, dat al deze studies tegen vergelijkbare zaken aanlopen. De kwaliteit van de data is een 
beperkende factor voor modelbouw en meer in het algemeen, analyse en verklaring van 
stedelijke distributie. De studie van Weiss heeft een poging tot kwantificering gedaan en 
is daarbij vooral van algemene kengetallen (vuistregels) uitgegaan, terwijl in de studie van 
Boerkamps een kwalitatieve benadering is gekozen. Onze studie bewandelt in feite een 
middenweg en is vernieuwend omdat getracht is eigen datasets op te bouwen. 
 

2.4.2 De opzet van deze studie 

Het projectvoorstel 
Het voorstel van de studie “verklaring stedelijke distributie” 23 ging uit van de volgende 
vier analysestappen (zie Figuur 2.1): 
 Analyseren; 
 Construeren; 
 Valideren;  
 Verifiëren. 

 
Hierbij werd (op p. 5-6) de volgende uitleg opgenomen: “In dit proces zitten regelmatig 
terugkoppelingen, met name tussen fase 1, 2 en 3.” 

                                                 
23 Wierx, J., Steijn, F., Binsbergen, A en E-J. Blook, 2002, Verklaring Stedelijke 
Distributie, Inzicht in de werking van stedelijke distributiesystemen, offerte aan Connekt, 
mei 2002, LV-SE20021266, Amersfoort/Zoetermeer/Delft/Den Haag. 
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Analyseren 
Het analyseren bestaat uit het ordenen van reeds bestaande gegevens (aggregeren en 
classificeren) en het vaststellen van actoren en variabelen. In feite worden in deze stap 
gegevens ‘uiteen gerafeld’ en gegroepeerd zodat in volgende fasen onderlinge verbanden 
vastgesteld kunnen worden. 
 

Construeren 
Bij het construeren wordt gezocht naar onderlinge verbanden tussen variabelen. Zo zal 
bijvoorbeeld het verband tussen winkeloppervlak, branche, aantal medewerkers en aard 
en omvang van het aantal voertuigbewegingen onderzocht worden. Er zal met andere 
woorden gezocht worden naar relaties tussen variabelen (als x stijgt neemt dan y toe of 
af?).   
 

Figuur 2.1 Overzicht met analysestappen 
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Valideren 
In deze fase wordt geprobeerd de verbanden die zijn gevonden nader te kwantificeren. 
Er wordt daarbij onderscheid gemaakt in beschrijvende verbanden die leiden tot 
kengetallen en verklarende verbanden (statistisch onderbouwde relaties) die leiden tot 
modellen. 

Verifiëren 
In deze fase staat de overdraagbaarheid van de gevonden relaties centraal. Kloppen de 
verbanden die op basis van het beschikbare datamateriaal zijn gevonden ook in ‘nieuwe’ 
situatie. Op basis van deze vergelijking kunnen bijstellingen in het model plaats vinden. 
Het eindproduct van deze studie zou een model moeten zijn dat door middel van een 
spreadsheet applicatie (in MS © ™ Excel © ™) gebruikt kan worden. Op basis van een 
aantal invoervariabelen zullen door middel van functieberekeningen een aantal 
outputvariabelen berekend worden. Deze outputvariabelen zullen beleidsrelevant zijn 
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zodat het een hanteerbaar en aansprekend ‘tool’ voor beleidsmakers wordt. Via het 
model kan het effect van bijvoorbeeld gewijzigde venstertijden, de uitbreiding van laad- 
en losvoorzieningen of de vestiging van nieuwe bedrijven in het winkelgebied, op de 
bevoorradingssituatie in steden en de daarmee samenhangende aspecten (ofwel het 
bevoorradingsprofiel) voorspeld worden. 
Daarnaast worden tussen- en eindrapportages opgeleverd, wordt een geïntegreerde 
inwinmethodiek opgeleverd en worden beleidsdoelen en thema’s geïnventariseerd. In het 
project wordt tevens, waar dat mogelijk is en het tot meerwaarde leidt, een link met de 
stedentyperingen van PSD gelegd.” 
 
De analysestappen zijn weer onder te verdelen in een aantal taken, te weten (zie Figuur 
2.2): 
1. Inwinmethodiek; 
2. Vaststellen beleidsdoelen; 
3. Analyseren data; 
4. Construeren; 
5. Valideren; 
6. Verifiëren; 
7. Terugkoppeling naar beleidsdoelen; 
8. Spreadsheetmodel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

De feitelijke uitvoering 
Gedurende het onderzoek werd duidelijk, dat de hierboven beschreven opzet te 
ambitieus was. Met name taak 3 en 4 van de analyse (analyseren en construeren) hebben 
meer tijd in beslag genomen dan voorzien was. Hierbij is van belang om te onderkennen 
dat deze twee taken zo sterk samenhangen, dat in feite van een iteratief proces gesproken 

Figuur 2.2 De beoogde taken in de 
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kan worden. Ook is duidelijk geworden dat de stap van kwalitatieve naar kwantitatieve 
analyse minder eenvoudig te maken is als werd aangenomen bij het schrijven van het 
projectvoorstel. Hierbij speelt de kwali- en kwantiteit van de beschikbare data een 
belangrijke rol. Dit laatste verklaart ook waarom geen kwantitatief, gevalideerd, model, 
maar een eenvoudiger spreadsheetmodel ontwikkeld is, dat vooral een indicatief karakter 
heeft 24. Met het model kan niet gerekend worden, maar het zal wel voor 
presentatiedoeleinden gebruikt kunnen worden.  
De beschikbaarheid van data heeft ook bij de studies van Weiss en Boerkamps een rol 
gespeeld. Bij gebrek aan de juiste data zijn in die studies aannames gemaakt, die min of 
meer als ‘best guesses’ omschreven kunnen worden. 
Verder kan gewezen worden op het gegeven dat de theorievorming (sterk) achterloopt 
op de behoeften uit de praktijk. 
Ten aanzien van de personele bezetting dient vermeld te worden, dat de PSD eind 2002 
uit het project is gestapt. Dit hing samen met de opheffing van het PSD-bureau in Den 
Haag. 
Tenslotte kan gewezen worden op de sterk gewijzigde samenstelling van het projectteam 
en de Stuurgroep; zowel bij TRAIL als DHV Milieu en Infrastructuur BV hebben 
onderzoekers aan het project gewerkt die niet bij de studie “dataverzameling stedelijke 
distributie” betrokken waren. Ook de projectdeelnemers namens de gemeenten Utrecht, 
Amsterdam en Rotterdam waren niet eerder bij dit project betrokken. 
 
In het volgende hoofdstuk wordt ingegaan op de resultaten van de analyse. 

                                                 
24 Het model is bij de afronding van deze studie nog niet voldoende ontwikkeld. Op 
grond hiervan is besloten om het model uitsluitend onder de participanten te verspreiden 
(het is geen openbaar Connekt-product). Bij de beschrijving van de overgang van de 
relatiediagrammen en formules naar een spreadsheetmodel (in par. 3.4.6) zal duidelijk 
worden waar de bottlenecks zitten. In een vervolgstudie moet het model verder 
ontwikkeld worden. 
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3 Verklarende analyse 

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de stappen zoals beschreven in Figuur 2.2.  Hierbij 
wordt eerst een meer algemene inleiding gegeven en vervolgens een nadere detaillering 
per themaveld aangebracht. 
Bij het begin van de studie was het concept-eindrapport van de studie “dataverzameling 
stedelijke distributie” beschikbaar. Dit heeft als uitgangspunt gediend voor de 
beschrijving van het stedelijk distributiesysteem in Utrecht, Amsterdam en Rotterdam. 

3.2 Geïntegreerde inwinmethodiek 

Dit onderdeel verbindt deze studie met de studie “dataverzameling stedelijke distributie”. 
De inwinmethodiek (vragenlijsten per actorgroep) uit de voorgaande studie is aangepast aan 
de hand van de ervaringen die met deze vragenlijsten zijn opgedaan en de wensen vanuit 
de praktijk. Tot dat laatste behoorde ook de wens van de betrokken gemeenten om 
bewoners meer te betrekken bij haar beleid t.a.v. stedelijke distributie. Voor dat doel is 
een grotendeels nieuw opgezette standaardvragenlijst voor bewoners ontwikkeld die vervolgens 
gebruikt is om via bewonersenquêtes een beeld te krijgen van de beleving van stedelijke 
distributie door de ‘omgeving’. 
De aangepaste set vragenlijsten is gebruikt voor de studie van DHV Milieu en 
Infrastructuur BV voor Deventer. De ervaringen in Deventer en die van deze studie 
hebben geleid tot een finale set vragenlijsten, die vervolgens voor algemeen gebruik 
beschikbaar komt. Deze vragenlijsten en een selectie uit de door actoren gegeven 
antwoorden is opgenomen in PSD et al. (2003). De beschikbare data zijn bewerkt, 
waardoor nu van vier steden data met een identieke datastructuur opgeslagen zijn. De 
kwaliteit van de oude datasets, en zeker die van de ontvangersenquêtes bleek 
onvoldoende om te kunnen worden gebruikt voor de verklarende (statistische) analyse. 
Daarnaast was de datastructuur sterk verschillend (extra vragen en categorieën).  
Combinatie met de nieuwe datasets was technisch alleen op het niveau van een beperkt 
aantal individuele vragen mogelijk, niet voor de hele database. Dit is daarom achterwege 
gebleven 25. 

3.3 Vaststellen strategische en tactische beleidsdoelen  

Om de koppeling tussen beleid en model te kunnen maken zijn eerst strategische en 
tactische beleidsdoelen van de verschillende gemeenten geïnventariseerd in een expert 
meeting waaraan de gemeentelijke projectdeelnemers en de onderzoekers deel hebben 

                                                 
25 Zoals reeds eerder is vermeld zal dit onderwerp in een vervolgstudie aan de orde 
komen. Een stap in die richting is het hercoderen van de vragen en antwoorden, iets wat 
met het voorstel voor een standaarddatastructuur mede beoogd wordt. 
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genomen. Dit is gebeurd voor de vijf in het bevoorradingsprofiel onderscheiden 
themavelden: 
 Bereikbaarheid; 
 Economische vitaliteit; 
 Leefbaarheid; 
 Verkeersveiligheid; 
 Kwaliteit van de bevoorrading. 

 
Tabel 3.1 bevat de resultaten van deze stap. 
  

Tabel 3.1 Indicatoren van stedelijke distributie 

Beleidsthema Onderwerpen Aspecten 

Vestigingsklimaat 

Winkelaanbod en diversiteit 
Omzetontwikkelingen 
Vestigingsduur 
Leegstand 
Huurprijsontwikkelingen 
Bezoekersaantal 

Functie van de stad Omschrijving gebied 

A. Vitaliteit en 

aantrekkelijkheid 

Beleid Positionering binnenstad 
Beleidsthema Onderwerpen Aspecten 

Ongevallen Black spots 
Beleving Ervaren veiligheid B. Verkeersveiligheid 

Beleid Duurzaam veilig 
Beleidsthema Onderwerpen Aspecten 

Milieu & omgeving 
Geluidsniveau 
Luchtkwaliteit 
Schade aan infrastructuur 

Beleving 
Milieu overlast 
Aantal klachten 
Winkelklimaat 

C. Leefbaarheid 

Beleid Voertuigmaatregelen 
Beleidsthema Onderwerpen Aspecten 

Doorstroming 

Trajectsnelheden 
Betrouwbaarheid 
I/C verhouding 
Verblijfstijd 
Totale ritduur 
Infrastructurele voorzieningen 

Beleving Beleving bereikbaarheid 

D. Bereikbaarheid 

Beleid 
Verkeersmaatregelen 
Parkeertarieven 
Voertuigmaatregelen 

Beleidsthema Onderwerpen Aspecten 

E. kwaliteit bevoorrading Beleid 
Duurzame stedelijke distributie 
Zwakke en sterke punten 
bevoorrading 
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Het volgende voorbeeld illustreert hoe deze tabel gelezen moet worden. Verbetering van 
bereikbaarheid (een beleidsdoel) kan bereikt worden door het verbeteren van de 
doorstroming (beleids- of doelvariabele). Een van de beleidsinstrumenten die de 
doorstroming kan verbeteren is een verkeersmaatregel. Een verkeersmaatregel is dan te 
zien als een van de verklarende variabelen voor doorstroming. De doorstroming kan 
uitgedrukt worden in bijvoorbeeld verblijfstijd (meting, objectief) of in de beleving van 
de bereikbaarheid door chauffeurs en bezoekers (schatting, subjectief). 
 
Beleidsthema’s zijn indicatoren van stedelijke distributie. Later zullen op een lager niveau 
ook weer indicatoren onderscheiden worden (bijv. bij luchtvervuiling). 
 
Een bevoorradingsprofiel voor een winkelgebied brengt per beleidsthema de situatie in 
beeld. Vervolgens kan deze verklaard worden. Een voorbeeld is economische vitaliteit. 
Er mag worden verondersteld dat deze er minder goed voor staat als de diversiteit 
terugloopt (de brancheverdeling tamelijk eenzijdig wordt), er veel verloop is, 
bezoekersaantallen teruglopen, de huurprijzen stabiel blijven, etc. De verklarende 
variabelen kunnen elkaar ook wederzijds beïnvloeden. Zo zal leegstand invloed hebben 
op de gemiddelde huurprijs. 
Informatie om de indicatoren te kunnen bepalen kan gedeeltelijk van gemeenten komen 
(bijv. uit verkeersmilieukaarten of economisch onderzoek), in andere gevallen zijn 
rekenregels (gebaseerd op ervaring) zinvol. De enquêtes voor gemeenten richten zich 
onder meer op het verkrijgen van dit type informatie. 
 
Bij de analyse van de data zal blijken van welke variabelen daadwerkelijk gegevens 
aanwezig zijn, welke waarden deze hebben en hoe deze aan elkaar te relateren zijn. 
 
In de studie worden de volgende actoren onderscheiden: ontvangers van goederen, 
chauffeurs, bewoners en gemeentelijke overheden. Deze actoren hebben elk hun 
specifieke doelstellingen, die in meerdere of mindere mate samen kunnen gaan. 
 

3.4 Construeren 

3.4.1 Inleiding 

Per themaveld zijn hierboven variabelen geïdentificeerd. Deze variabelen hangen op een 
bepaalde manier met elkaar samen. Dit onderdeel gaat in op mogelijke, logische, 
kwalitatieve, relaties tussen verklarende en verklaarde variabelen (doelvariabelen). Hierbij is 
gebruik gemaakt van de in de projectgroep aanwezige kennis, alsmede van uit de 
literatuur bekende relaties. 
Als hulpmiddel is gekozen voor een visuele techniek, het relatiediagram. Dit wordt per 
themaveld ingevuld. 
 

3.4.2 Relatiediagrammen 

Een bepaalde variabele kan verklaard worden uit een of meer andere variabelen en kan 
op zijn beurt ook weer andere variabelen verklaren. De richting van de relatie kan enkel- 
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of tweezijdig zijn en sterk of zwak of iets er tussenin. De relatie kan statisch of 
dynamisch zijn. De variabelen kunnen op het zelfde of op een ander themaveld liggen. 
Zo kan de verkeersintensiteit verklaard worden uit economische factoren, aanwezige 
infrastructuur, de voertuiginzet etc. 
 

Figuur 3.1 Legenda bij de relatiediagrammen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op dit moment is het nog niet mogelijk om de sterkte van de relaties aan te geven. 
Hetzelfde geldt voor de dynamiek in het systeem, d.w.z. dat mogelijke terugkoppelingen 
(op langere) termijn buiten de studie vallen. 
 
In de diagrammen is bij de meeste variabelen ook een symbool opgenomen. Dit verwijst 
naar de in de volgende subparagraaf opgenomen formules. Er is geprobeerd om beide 
benaderingen zoveel mogelijk aan elkaar te koppelen. 
 
Een relatiediagram is vooral bedoeld als een denkkader, dat uitstijgt boven ‘gewone’ 
modelbouw. Vervolgens worden later in de studie delen van dit denkkader nader 
geoperationaliseerd. Hierbij worden sets van variabelen aan elkaar gerelateerd met 
gebruik van de verzamelde datasets. Zo zou bijvoorbeeld gekeken kunnen worden of de 
relatie tussen verkoopvloeroppervlak en de hoeveelheid goederen afhankelijk is van de 
branche die beleverd wordt. De branche-opbouw kan daarmee een verklaring geven voor 
de hoeveelheid goederen die een studiegebied in- en uitgaat. De vraag waarom eventuele 
verschillen optreden is vervolgens een logistieke vraag. 

Thema bereikbaarheid 
Uit de literatuur 26  wordt duidelijk, dat er geen uniforme definitie van bereikbaarheid 
bestaat. Vanuit praktisch oogpunt is gekozen voor de volgende definitie: Bereikbaarheid 
is een maatstaf voor het gemak waarmee een winkel of een stedelijk gebied bevoorraad 
kan worden. Bereikbaarheid kan slechts in beperkte mate objectief bepaald worden, er is 
altijd sprake van een belevingswaarde en invalshoek (belang), hetzij vanuit chauffeurs, 
ontvangers, bewoners of de overheid. Perceptie is gebaseerd op (in)directe ervaringen 
                                                 
26 Geurs, K.T. and J.R. Ritsema van Eck, 2001, Accessibility measures: Review and 
applications, RIVM/University of Utrecht, Bilthoven/Utrecht. 

In de relatiediagrammen worden de volgende symbolen gehanteerd: 
- een pijl geeft een verband tussen twee (groepen) variabelen aan, de pijlrichting (A  B) dient

als volgt geïnterpreteerd te worden: A verklaart B. Een onderbroken pijl (- - ->) geeft een
relatie aan die verder niet behandeld zal worden (bijvoorbeeld omdat hiermee het overig
verkeer wordt beschreven); 

- ‘+’ geeft aan dat er een positieve (meekoppelende) relatie tussen twee (groepen) variabelen
kan bestaan (als A toeneemt, dan neemt B ook toe); 

- ‘-‘geeft aan dat er een negatieve (reciproke) relatie tussen twee (groepen) variabelen kan
bestaan (als A toeneemt, dan neemt B af); 

- ‘-/+’ geeft aan dat er of een negatieve, een neutrale of een positieve relatie kan bestaan tussen
(groepen van) variabelen. Deze onzekerheid zal met name optreden indien in een relatie een
blok met meerdere met elkaar samenhangende variabelen zijn opgenomen. Deze variabelen
kunnen tegen elkaar inwerken of elkaar versterken; 

- ‘Ext’ geeft aan dat de variabele in een ander diagram verder verklaard wordt. 
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met belevering (rijden, laden/lossen), waarbij spreiding mogelijk is naargelang de aard 
van de rit, het moment van de dag, de dag van de week, de route etc. 
De kwaliteit van de bereikbaarheid kan op verschillende manieren benaderd worden, nl.: 
 direct uit enquêtes die vragen naar de perceptie van de bereikbaarheid; 
 indirect uit enquêtes, de kwaliteit van de bereikbaarheid wordt afgeleid uit 

verschillende factoren die van invloed zijn op die kwaliteit; 
 uit metingen en/of via modellen of redeneringen. 

 
In deze studie wordt in feite van alle drie de technieken gebruik gemaakt. 
 
Bereikbaarheid is een zo complex fenomeen, dat gekozen is voor meerdere 
relatiediagrammen. In figuur 3.2 wordt bereikbaarheid op systeemniveau gevisualiseerd.  
 

Figuur 3.2 Relatiediagram bereikbaarheid (systeemniveau) 

 

 
De relaties tussen de onderscheiden (groepen) van variabelen zijn als volgt te verklaren. 
Links bovenin wordt inrichting van een winkelgebied uitgedrukt in branches [B] en 
aantallen ontvangers. Indirect wordt ook de omzet bepaald door het soort winkels dat in 
het studiegebied gevestigd is. Brancheverdeling, aantal ontvangers en de omzet per 
ontvanger zijn zelf weer onderdeel van de extern verklaarde economische typologie. Het aantal 
ontvangers, de omzet en de brancheverdeling verklaren vervolgens de omvang van het 
goederenvervoer [Vgv]. Hierbij wordt verondersteld dat naarmate er meer ontvangers in 
het studiegebied gevestigd zijn, de totale vervoersomvang groter zal zijn. De 
brancheverdeling heeft eveneens invloed op de omvang van de goederenstromen, 
immers een straat waarin een aantal supermarkten gevestigd zijn zal meer vervoer 

 (Ext)
Stadstypologie [St] Economische typologie [Et]
a) Ruimtelijke aspecten   Branche-verdeling [B] Aantal klanten
Inrichting winkelgebied   Winkeltype (W)
Aantal woningen   Aantal ontvangers

  Omzet per ontvanger
(Ext) b) Infrastructuur Omvang goederenvervoer [Vgv]
Rt (I) Kwaliteit Aantal inwoners

Kwantiteit [C]
Aantal overige bezoekers Hoeveelheid laadeenheden [Le]

Voertuiginzet [[Mgv]]
Intensiteit overig Logistieke organisatie    (Ext)

verkeer [Ioverig] (distributielogistiek) Rt ( C )

Gemiddelde belading
per laadeenheid [V1] Intensiteit goederenverkeer [[Igv]

Verkeersintensiteit [Itot]

        I/C Bereikbaarheid goederen [Bgv]

(Ext)

Leefbaarheid
Veiligheid
Schade
Distributiekosten

+
+

-

+
+

+

+ +

+

+

+

+
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genereren dan een straat met relatief veel speciaalzaken. Het aantal klanten kan verklaard 
worden uit het aantal inwoners van het studiegebied en het aantal overige bezoekers (van 
buiten). Meer klanten betekent meer omzet, meer omzet leidt tot meer goederenvervoer. 
De omvang van het goederenvervoer wordt uitgedrukt in het aantal laadeenheden [Le]. 
Het aantal laadeenheden en hun gemiddelde belading is niet alleen afhankelijk van de 
omzet, maar ook van de logistieke organisatie. Per type ontvanger kan de logistieke 
formule verschillen. Zelfs binnen branches kan een (groot) verschil optreden als het gaat 
om de frequentie van belevering en de voortuiginzet [[Mgv]] in zijn algemeenheid. De 
voertuiginzet bepaalt vervolgens de intensiteit van het goederenverkeer [Igv]. Meer 
voertuigen op de weg (zowel personen- als goederen) betekent een hogere 
verkeersintensiteit en een hogere I/C-verhouding. Hoe hoger deze factor, hoe slechter de 
bereikbaarheid. De bereikbaarheid voor goederenverkeer [Bgv] is volgens dit diagrom dus 
te verklaren uit de stadstypologie [St] en de economische typologie [Et] en externe 
factoren. Bij dit laatste speelt [Rt] een belangrijke rol, zoals hierna duidelijk zal worden. 
Ter vermindering van de complexiteit is een aantal belangrijke zaken weggelaten. Het 
gaat hierbij met name om de effecten van verkeer op leefbaarheid, verkeersveiligheid en 
economie. Deze komen later aan de orde. 
 
 
Figuur 3.3 gaat nader in op de regelgeving [Rt]. Deze bepaalt in de eerste plaats de kwali- 
en kwantiteit van de verkeersinfrastructuur. Deze kan verklaard worden uit de fysieke 
inrichting, verkeersregulering en verkeersmanagement. Dit zijn drie aspecten van Rt. 
Het effect van de onderscheiden maatregelen op de infrastructuur en (indirect) op de 
bereikbaarheid is sterk situatie-afhankelijk. Dit verklaart ook het ‘-/+’-teken in de figuur. 
Voor eenrichtingswegen en gebiedsafsluitingen geldt meestal dat deze negatief uitwerken 
op de bereikbaarheid. Het effect kan per ontvanger verschillen. Het is van belang te 
vermelden, dat het in formules uitdrukken van Rt te complex is, vandaar dat de 
genoemde variabelen geen nadere codering kennen. 
Onder Rt vallen ook voertuigtechnische eisen (fysieke afmetingen, aslasten etc.). 
 

Figuur 3.3 Relatiediagram bereikbaarheid (regelgeving en beïnvloeding [Rt]) 

 

 
In figuur 3.4 wordt een volgende stap in het verklaren van Bgv gezet. Hier wordt 
bereikbaarheid uiteindelijk op het niveau van een individueel bedrijf bekeken, net als in 
de ontvangersenquêtes het geval was. 

Infrastructuur
Rt Drempels

Zebrapaden
Aantal kruisingen en vormgeving
Eenrichtingsweg
Gebiedsafsluitingen (venstertijden etc.)

Verkeersregeling
Aantal verkeerslichten en afstelling

Voertuigeisen Verkeersmanagement
Afmetingen Routekeuze/adviezen
Emissies
Etc.

+

-/+

-/+

-/+
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Figuur 3.4 Relatiediagram bereikbaarheid (rijden, laden/lossen) 

 

 
Duidelijk wordt dat het benaderen van bereikbaarheid met een paar eenvoudige formules 
een te simpele benadering is. De verklaring van dit diagram gaat als volgt. Steeds wordt 
hierbij de relatie tussen de variabele en Bgv genomen. 
Bereikbaarheid voor het goederenverkeer is van belang voor het doorgaand en het 
bestemmingsverkeer. Voor beide geldt dat de doorstroming een maatstaf is voor de 
kwaliteit van de bereikbaarheid; hoe beter de doorstroming (gemiddelde snelheid), hoe 
beter de bereikbaarheid. Voor de betrouwbaarheid geldt een grotere variatie in rijtijd als 
een verslechtering van de bereikbaarheid. Een verbetering van de bereikbaarheid is 
positief voor de belevingswaarde. Een verslechtering van de bereikbaarheid werkt relatief 
sterker door op de beleving dan een verbetering. 
Deze studie beperkt zich tot het rijden van bestemmingsverkeer naar/van een of meer 
laad-/losplaatsen. Een bestuurder van een bevoorradend voertuig heeft hiervoor een 
zekere zoektijd nodig. Naarmate deze toeneemt, neemt de bereikbaarheid af. Wel is van 
belang om te onderkennen dat een ervaren chauffeur vermoedelijk minder zoektijd nodig 
heeft dan iemand die slechts incidenteel in het gebied moet zijn. Incidentele belevering 
heeft daarmee vermoedelijk een meer verstorende invloed op de bereikbaarheid dan 
regelmatige belevering. 
Het aantal stops is een relatief complexe variabele. Het lijkt logisch om te 
veronderstellen, dat een goede bereikbaarheid het mogelijk maakt om meer stops in 
dezelfde periode (tijdvenster) af te leggen. Een slechtere bereikbaarheid is dan te meten 
aan een vermindering van het aantal stops. Dit laatste hoeft echter niet op te treden, het 
kan namelijk ook zo zijn, dat het aantal stops gelijk blijft, maar dat de gemiddelde 
zendinggrootte afneemt, c.q. meer voertuigen ingezet (moeten) worden om hetzelfde 
goederenvolume te transporteren. 
Naarmate de afstand tussen stops toeneemt, is een chauffeur langer onderweg. Als deze 
afstand mede afhangt van verkeersknelpunten, m.a.w. omrijden, dan is de relatie met 
bereikbaarheid een positieve. Dit geldt ook voor de omgekeerde situatie. In een goed 

Bereikbaarheid goederenverkeer [Bgv]

Snelheid
Rijden Doorstroming (o.a. groene golf) (+)

Betrouwbaarheid
(Variatie in) reistijd (-)
Beleving (+)

Rijtijd (naar gebied)
Doorgaand verkeer Bestemmingsverkeer I/C (-)

Afgelegde afstand (-/+)
Zoektijd (-)

Verblijftijd (in gebied)
I/C (-)
Afgelegde afstand (-/+) Aantal stops (+)
Afstand tussen stops (-/+)
Zoektijd (-)

Ontvangstmogelijkheden Laad-/lostijd (+)
Open voor ontvangst
Beschikbaarheid laad-/losplaats
Afmetingen laad-/losplaats
Dock aanwezig
Achter te lossen Zendingseigenschappen
Gebruik hulpmiddelen Verpakking + aard goederen
Loopafstand Specials (HACCP)

Zendinggrootte

+

-

-

-/+
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berijdbare stad kan een langere route afgelegd worden in dezelfde tijdsperiode en dus kan 
de afstand tussen stops zonder bezwaar toenemen.  
De minimale stoptijd (per stop) zal afnemen als de bereikbaarheid afneemt. Een 
chauffeur staat immers onder grotere tijdsdruk. De relatie met de zendinggrootte is hier 
ook van belang. 
Zoals hierboven al werd aangegeven, zal een afname van de bereikbaarheid zich kunnen 
vertalen in een afname van de zendinggrootte, die het op zijn beurt mogelijk maakt om 
de stoptijd per stop te verkorten. De gevonden waarden zijn een indicatie van het 
toegepaste logistieke concept van de betreffende ontvanger c.q. leverancier of 
vervoerder. 
Beleving vormt ook hier een lastig fenomeen. In het algemeen zal een overschatting van 
tijdverlies optreden, die doorwerkt in de antwoorden die men geeft op de enquêtevragen. 
Vervolgens komt de chauffeur aan bij de laad-/loslocatie. Hiervoor gelden de volgende 
relaties. De beschikbaarheid van een laad/losplaats vlakbij de ontvanger verkort de laad-
/lostijd en is daarmee gunstig voor de bereikbaarheid. Een grotere laad-/losplaats maakt 
manoeuvreren met een truck of bestelwagen eenvoudiger, waardoor de laad-/lostijd 
eveneens afneemt. De aanwezigheid van een dock heeft eveneens een gunstig effect op 
de bereikbaarheid. Hulpmiddelen zijn niet nodig, er is geen kruisend verkeer mogelijk en 
de weersafhankelijkheid is minimaal. Mede dankzij de afname in geluidsoverlast is laden 
en lossen ook buiten de venstertijden goed mogelijk. De mogelijkheid om een bedrijf via 
de achteringang te bevoorraden is daarmee gunstig voor de bereikbaarheid. Of in de 
praktijk het gebruik van een achteringang ook haalbaar is hangt af van de mate van de 
bereikbaarheid en eventuele geluidsoverlast. 
Het gebruik van hulpmiddelen en lopen in zijn algemeenheid, kost meer tijd dan wanneer 
rechtstreeks bij de deur van een ontvanger afgeleverd kan worden. Dit geldt zeker 
wanneer de laad-/loshaven een stuk van de ontvanger verwijderd is. Verder zijn grotere 
laadeenheden (pallets) moeilijk te transporteren zonder speciale vervoermiddelen. 
Rolcontainers kunnen om fysieke redenen evenmin over grotere afstanden worden 
aangevoerd, behalve indien ze maar gedeeltelijk gevuld zijn; hier komt de gemiddelde 
belading per laadeenheid om de hoek kijken. Dozen en pakjes zijn wel over grotere 
afstanden aan te voeren. Uiteraard is efficiency een sleutelfactor. Daarmee komen de 
logistieke keuzes weer in beeld 27. Met andere woorden, de zendinggrootte en de 
laadeenheid Le zijn belangrijke medebepalende factoren voor de bereikbaarheid. 
De tijdsfactor is erg belangrijk voor de bereikbaarheid. Naarmate de bereikbaarheid beter 
is, kan – bij gegeven tijdvensters - flexibeler bevoorraad worden. Ten aanzien van de 
leverfrequentie doet zich een interessant iets voor. Bij afnemende bereikbaarheid neemt 
het risico op ‘nee-verkopen’ toe. Om het voorraadniveau op peil te houden zal 
frequenter besteld en afgeleverd moeten worden. De gemiddelde zendinggrootte zal 
daarbij afnemen. Bij een goede bereikbaarheid kan de leverfrequentie echter ook hoog 
zijn, omdat leveranciers dan vaker gevraagd zal worden om ‘just-in-time’ te leveren. Dit 
beperkt de zendinggrootte. Een hogere leverfrequentie gaat samen met een lagere 
beladingsgraad. 
Een chauffeur die moet wachten omdat een ontvanger nog niet open is, of omdat de 
verantwoordelijke persoon nog niet aanwezig is, verliest onnodig tijd. Dit verklaart 

                                                 
27 Een laadeenheid is een instrument om goederen efficiënt tussen twee locaties uit te 
wisselen. Een voorbeeld, rolcontainers worden in een fabriek of distributiecentrum zo 
gevuld, dat de betreffende producten in de supermarkt direct in het juiste vak te plaatsen 
zijn. 
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waarom venstertijden die (ver) voor de gemiddelde openingstijd van winkels beginnen 
slechts beperkte waarde voor chauffeurs en ontvangers hebben. Venstertijden zijn 
oorspronkelijk bedoeld om conflicten tussen bevoorradings- en overig verkeer te 
beperken. In de praktijk worden zij steeds meer toegepast, vaak zonder dat vooraf 
duidelijk is of bevoorrading wel verkeers- of andere overlast geeft. Door venstertijden 
neemt de effectieve bevoorradingstijd af en daarmee de bereikbaarheid van ontvangers. 
Bepaalde goederengroepen zijn sterker afhankelijk van een goede bereikbaarheid dan 
andere. Dit geldt voor de ‘snellopers’, zoals bepaalde soorten levensmiddelen. 
Gedeeltelijk zijn dit ook de goederen die vrij snel kunnen bederven. Speciale 
verpakkingen en voorzieningen aan boord (koeling, scheidingswanden) vertragen dit 
proces maar ten dele. 
 
Thema leefbaarheid 
Leefbaarheid is een tweede belangrijk thema, speciaal voor binnensteden. Bevoorradend 
verkeer veroorzaakt geluidsoverlast en trillingen, vermindert de luchtkwaliteit, zorgt voor 
stank en veroorzaakt schade aan straatmeubilair en gevels. 
De feitelijke bijdrage heeft een objectieve en een subjectieve component. Het eerste is 
meetbaar en registreerbaar en in veel gemeenten wordt dit ook gedaan. Bekend zijn de 
verkeersmilieukaarten die een beeld geven van knelpunten. Belangrijk is wel dat de 
bijdrage van goederenverkeer aan deze problematiek duidelijk te scheiden is van die van 
het personenverkeer. 
Daarnaast is er de subjectieve component, de beleving van bewoners. Vaak wordt 
gesproken van ‘overlast’. Dit is een lastiger onderwerp. Overlast is afhankelijk van een 
scala aan factoren, zoals de verkeersintensiteit (Itot), de samenstelling van het verkeer, het 
tijdstip van de dag, de locatie waar iemand woont, het type woning en iemands 
persoonlijke ‘gevoeligheid’ voor verkeersbelasting. De enquêtes laten zien hoe een 
doorsnede uit de bewoners hier tegen aankijkt. 
 

Figuur 3.5 Relatiediagram leefbaarheid 

 

 
 

Goederenverkeer [Igv]
Rijden Laden/lossen

Impact (meetbaar) Impact (beleving)
Geluid Geluid
Luchtkwaliteit Luchtkwaliteit
Visuele hinder Visuele hinder
Trillingshinder Trillingshinder
Geurhinder Geurhinder

    (Ext)     (Ext)
Schade Schade

(Lt)
Rt Regulering (diagram 3.3)

Handhaving
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Figuur 3.5 laat zien dat goederenverkeer zowel door rijden als door laden en lossen de 
leefbaarheid vermindert (impact), zowel in objectieve (meting) als in subjectieve zin 
(beleving).  
De externe effecten van de impact zijn te vertalen in economische schade. In het diagram 
over economische vitaliteit komt dit weer terug. 
 
Het is van belang om te vermelden dat de beleving van het leefklimaat alleen in 
Rotterdam niet als goed wordt ervaren. Dit heeft vermoedelijk weinig met de 
bereikbaarheid of vervoersoverlast te maken. De bereikbaarheid van woningen is in alle 
gebieden goed. Waar hinder wordt ondervonden betreft het met name algehele hinder 
door een slechte doorstroming van het verkeer in de binnenstad, die weinig met de 
vervoersproblematiek te maken heeft. 
 
Een lokale overheid formuleert beleid met doelstellingen om de ‘overlast’ te beperken of 
te stabiliseren. Dit beleid wordt vastgelegd in normen. 
De overheid kan vervolgens impact en normen met elkaar vergelijken. Bij overschrijding 
van de normen kunnen of de beleidsdoelstellingen of de implementatie van de normen 
(handhaving en instrumenten) aangepast worden. 
Figuur 3.5 bevat een terugkoppeling tussen beleid en goederenvervoer. Deze heeft een 
lange termijnkarakter, vandaar de onderbroken lijn in de terugkoppellus. 
In alle steden is sprake van meerdere beperkende maatregelen, waardoor het effect van 
individuele maatregelen niet te isoleren valt. 
 
Thema economische vitaliteit 
De economische vitaliteit is direct en in positieve zin gekoppeld aan het aantal bezoekers 
(zie figuur 3.6). Meer bezoekers besteden meer, wat een gunstige invloed heeft op het 
aantal en de diversiteit van de ontvangers. Als we aannemen dat een stijging van de 
omzet niet gepaard gaat met een proportionele stijging van de kosten, dan zal de 
gemiddelde rentabiliteit ook kunnen verbeteren. Dit heeft weer gunstige effecten op de 
gemiddelde leegstand (neemt af) en de vestigingsduur (neem toe). 
Rechtsboven in het diagram wordt duidelijk dat de (toename van de) vervoersvraag ook 
externe effecten met zich meebrengt in de vorm van verminderde leefbaarheid, veiligheid 
en bereikbaarheid. Deze zijn bepalend voor het winkelklimaar, dat op zijn beurt weer 
invloed heeft op het bezoekersaantal. 
 
 
Thema verkeersveiligheid 
Figuur 3.7 visualiseert de factoren die verkeersveiligheid bepalen. Deze figuur is vrijwel 
een kopie van figuur 3.5, wat ook logisch is, omdat de oorzaak van beide ligt in de 
hoeveelheid en samenstelling van het vrachtverkeer (-vervoer). Een vermindering van de 
verkeersveiligheid heeft naast schade ook een direct effect op de bereikbaarheid. 
Ook in dit diagram zijn feiten en perceptie t.a.v. de problematiek gescheiden en is een 
terugkoppeling van beleid naar verkeer en vervoer opgenomen met een lange 
termijnkarakter. 
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Figuur 3.6 Relatiediagram economische vitaliteit 

 

Figuur 3.7 Relatiediagram verkeersveiligheid 

 

 

3.4.3 Formules 

Per indicator wordt nu ingegaan op mogelijke relaties tussen te verklaren en verklarende 
variabelen. Deze relaties kunnen weergegeven worden in de vorm van formules. Hierbij 
is van belang te vermelden, dat het hier om een theoretische benadering gaat, een nadere 
invulling van de hiervoor ontwikkelde relatiediagrammen. Er is geen sprake van een 
model met samenhangende formules. Dit vereist een aparte studie. In de volgende sectie 
zal bekeken worden in hoeverre uit  de beschikbare data op een statistisch verantwoorde 
wijze gemiddelden bepaald kunnen worden, indien mogelijk op brancheniveau 28. 
Hieronder is een uitwerking voor het thema bereikbaarheid en een eerste aanzet voor het 
thema leefbaarheid opgenomen. 
 

                                                 
28 Hierbij wordt verondersteld dat bepaalde branches meer verkeer genereren dan andere 
branches en er (dus) een statistisch significante relatie is tussen branche, 
vervoersomvang, frequentie van belevering, voertuiginzet e.d.  

Goederenverkeer [Igv]
Rijden Laden/lossen

Impact (meetbaar) Impact (beleving)
Ongevalkans Ongevalkans
Ernst ongevallen Ernst ongevallen
Betrokkenheid Betrokkenheid
vrachtauto's vrachtauto's

    (Ext)     (Ext)

Schade Schade (Lt)
Bereikbaarheid Bereikbaarheid

Rt Regulering (diagram 3.3)
Handhaving

Vestigingsklimaat
Aantal ontvangers Vervoersvraag

(Ext)         (Ext)
Rt Diversiteit ontvangers (branche-opbouw)        Winkelklimaat

Schade door belevering Leefbaarheid
Gemiddelde rentabiliteit Veiligheid

Bereikbaarheid
Gemiddelde vestigingsduur

         (Ext)
Leegstand Aantal bezoekers

+

+

-

+

+

+

+

-
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3.4.3.1 Bereikbaarheid(skwaliteit) 

Bereikbaarheid kan gezien worden als een maatstaf voor het gemak waarmee een winkel 
of een stedelijk gebied bevoorraad kan worden. Bereikbaarheid heeft hierbij dus zowel 
betrekking op in/uit rijden als op laden/lossen. 
De kwaliteit van de bereikbaarheid wordt ervaren door individuele chauffeurs, door 
leveranciers en ontvangers, en door beleidsmakers en politici. Daarbij verschilt de 
invalshoek. Chauffeurs zullen de bereikbaarheid beoordelen op basis van hun ervaringen; 
deze ervaringen zullen veelal gerelateerd zijn aan specifieke ritten (op bepaalde dagen, 
gedurende bepaalde perioden, voor bepaalde routes). Rijtijd is voor deze groep een 
sleutelvariabele. Ontvangers en leveranciers zullen de bereikbaarheidskwaliteit slechts 
indirect ervaren, bijvoorbeeld door tariefstelling of door de leveringsbetrouwbaarheid 
(wel of niet op tijd). Zij bezien een bepaalde relatie (ze bevoorraden of worden 
bevoorraad), over een langere tijdperiode. 
Beleidsmakers bezien in het algemeen een gebied over een langere periode. M.a.w., de 
‘aggregatieniveaus’ over tijd en gebied zijn verschillend, en daarmee ook de percepties. 
 
De kwaliteit van de bereikbaarheid is lastig eenduidig te bepalen, maar er zijn wel 
verschillende mogelijkheden om een idee van die bereikbaarheid te krijgen, nl.: 
 direct uit enquêtes die vragen naar de perceptie van de bereikbaarheid; 
 indirect uit enquêtes, de kwaliteit van de bereikbaarheid wordt afgeleid uit 

verschillende factoren die van invloed zijn op die kwaliteit; 
 uit metingen en/of via modellen of redeneringen. 

 
In deze studie wordt van al deze drie mogelijkheden gebruik gemaakt. Het rapport over 
de bevoorradingsprofielen (PSD et al., 2003) gaat met name op de eerste twee manieren 
in. Hier wordt op de derde manier ingegaan. 

Een lagenmodel 
Voor elk van de 5 themagebieden kunnen formules afgeleid worden. De volgende opzet 
is gekozen. Eerst wordt een verbale redenering gepresenteerd en vervolgens worden daar 
formules bijgezocht. 
 
Het idee is dat een drielagenmodel goed bruikbaar is om waargenomen verschijnselen te 
verklaren. Hierbij kunnen de drie lagen als volgt gedefinieerd worden: 

- Laag 1 betreft de direct af te leiden formules; 
- Laag 2 geeft verklaringen voor de formules (relaties) uit laag 1; 
- Laag 3 gaat in op oplossingen voor geconstateerde problemen en biedt dus 

aangrijpingspunten voor sturing (door de overheid). 
 
Startpunt voor de afleiding is de volgende redenering. Bereikbaarheid wordt bepaald 
door economie, aanwezige infrastructuur en ruimtelijke aspecten en regelgeving en 
beïnvloeding. 
 
Dit geeft de volgende formule voor de te verklaren variabele Bvg (Bereikbaarheid voor 
goederen(verkeer)): 
 
Bvg = f (Et, St, Rt)         (1) 
 
Hierbij geldt het volgende: 
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Tabel 3.2 

Verklarende 

variabele 

Omschrijving Richting van het 

verband 1) 

Bepaling Variabelen 

Et Economische typologie - Aantal voertuigen, 

vervoersomvang 

I 

St Stadstypologie + Capaciteit infrastructuur  en 

ruimtelijke aspecten 

C 

Rt Regelgeving typologie * Regelgeving en beïnvloeding I, C 

Noot 1: (+) positief: als waarde verklarende variabele toeneemt, neemt ook waarde te verklaren variabele toe en als waarde 

verklarende variabele afneemt, neemt waarde te verklaren variabele ook af; 

(-) negatief: als waarde verklarende variabele toeneemt, neemt waarde te verklaren variabele af en als waarde verklarende variabele 

afneemt, neemt waarde te verklaren variabele toe; 

(*) niet eenduidig, afhankelijk van de waarde van de verklarende variabele (waarde komt bijvoorbeeld uit een tabel of verdeling) 
 
Formule 1 is een formule op een zeer hoog abstractieniveau. Et, St en Rt zijn in feite sets 
van (mogelijke) variabelen, d.w.z. er zit een scala van factoren achter die niet onder 1 
noemer te brengen zijn en elkaar ook onderling beïnvloeden; onduidelijk is in welke 
eenheid deze factoren uit te drukken zijn. Dit verklaart ook waarom de richting van het 
verband tussen deze sets van variabelen niet eenduidig te bepalen is. Als benadering kan 
de volgende sterke vereenvoudiging toegepast worden. De economische situatie 
(brancheverdeling en diversiteit in winkelaanbod) in een gebied bepaalt de 
verkeersintensiteit Igv. Bij een gegeven wegcapaciteit zal een hogere intensiteit leiden tot 
een lagere bereikbaarheidskwaliteit. Een lagere bereikbaarheidskwaliteit heeft een 
negatieve invloed op de economische situatie. De ruimtelijke structuur (soort bebouwing, 
bebouwingsdichtheid) bepaalt de capaciteit van de infrastructuur C. Een hogere 
bebouwingsdichtheid betekent minder ruimte voor infrastructuur en een slechtere 
bereikbaarheidskwaliteit. De bestaande regelgeving heeft zowel betrekking op I als op C, 
deze invloed kan zowel positief als negatief zijn. Dit geheel van verklarende factoren 
geeft ook aan waarom incidentele maatregelen om de bereikbaarheid te verbeteren 
slechter zullen scoren dan een pakket van samenhangende maatregelen. 
 
Bgv kan nu in I en C uitgedrukt worden: 
 
Bgv = f (Itot, C)          (2) 
 
Hierbij geldt het volgende: 
 

Tabel 3.3 

Verklarende 

variabele 

Omschrijving Richting van het 

verband 

Bepaling 

Itot Intensiteit goederen- en 

overige verkeer 

+ Aantal voertuigen per weglengte per tijdseenheid 

(uur), corrigeren voor aard van het verkeer 1) 

C Capaciteit infrastructuur + Maximaal aantal voertuigen per weglengte per 

tijdseenheid (uur), corrigeren voor aard van het 

verkeer 1)  en verkeerscondities 2) 

Noot 1: Resp. bevoorradend, ander goederenverkeer (service) en overig verkeer 

Noot 2: Mate van doorstroming van het verkeer 
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De relaties van I en C met Bgv zijn hierboven reeds verklaard. 
 
Verkeersintensiteit 
De verkeersintensiteit kan vervolgens verder uitgewerkt worden. Dit geeft: 
 
Itot = f (Igv, Ioverig)         (3) 
 
Ioverig is verder niet van belang voor deze studie. Deze wordt daarom constant 
verondersteld 29. 
 
Igv kan uitgedrukt worden in het aantal voertuigen per voertuigcategorie per tijdseenheid: 
 
Igv = f ([M]gv1, [M]gv2 … [M]gvn, [T])       (4) 
 
Hierbij geldt het volgende: 
 

Tabel 3.4 

Verklarende variabele Omschrijving Richting van het verband Bepaling 

[Mgv] 1) Voertuiginzet -/+ Uit enquête of meting 2) 

[T] 1) Spreiding over de dag (timing) + Uit enquête 

Noot 1: Mgv en T zijn categorie-grootheden, vandaar het gebruik van rechte haken; 

Noot 2: De voertuiginzet kan gemeten worden via gedetailleerde, visuele cordon- of raaimetingen (waarnemingen). Deze leveren een 

verdeling van voertuiginzet op (aantallen voertuigen per categorie). 
 
Meer spreiding van het verkeer over de dag is beter voor de bereikbaarheid van het 
goederenverkeer. Het is mogelijk slechter voor de veiligheid, omdat er meer interferentie 
zal zijn met het winkelend publiek. Het effect op de leefbaarheid is niet eenduidig te 
bepalen., immers wat is slechter: enkele uren congestie op een moment dat de meeste 
mensen nog niet aan het winkelen zijn en de rest van de dag relatieve rust, of spreiding in 
bevoorrading, met als gevolg de hele dag bevoorradende voertuigen in het straatbeeld. 
 
[T] kan als volgt gedefinieerd worden: 
 
T = f (Venstertijd (ja/nee), openingstijd)      (5) 
 
De kwaliteit van de bereikbaarheid neemt af naarmate de openingstijd van een ontvanger 
verder na het begin en (dus) dichter bij het einde van de venstertijd ligt. De effectief 
bruikbare venstertijd is dan immers korter. 
 
De verkeersintensiteit is afhankelijk van de vervoeromvang Vgv. Deze is afhankelijk van 
de vraag naar goederen 30: 
 
Vgv = f (Avvo, Awo, P, O)        (6) 

                                                 
29 Merk op dat deze categorie 90% of meer van de verkeersintensiteit bepaalt. 
30 De vraag naar goederen is (samen met de prijs) bepalend voor de omzet. 
Omzetgegevens zijn echter niet te verkrijgen van ontvangers, de vraag naar goederen wel. 
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In deze formule worden de volgende variabelen gebruikt: 
 

Tabel 3.5 

Verklarende variabele Omschrijving Richting van het verband Bepaling 

Avvo Verkoopvloeroppervlak + Enquête 

Awo Winkeloppervlak + Enquête 

P Werknemers + Enquête 

O Omzet + Berekening 

 
Hierbij wordt aangenomen dat een grotere winkel meer verkoopvloeroppervlak heeft. 
Meer verkoopvloeroppervlak geeft meer omzet. Meer omzet leidt tot meer 
goederenvervoer 31. Een complementaire redenering is de volgende. Naarmate een 
ontvanger meer werknemers heeft zal de totale omzet toenemen en daarmee de vraag 
naar goederenvervoer. 
 
Als ontvangersinformatie (Avvo,  Awo etc.) ontbreekt, dan kan Vgv ook rechtstreeks uit de 
enquêtegegevens berekend worden via Vgv = Lf x Z. Deze variabelen worden bij de 
bespreking van formule 7 besproken. 
 
Voertuiginzet 
Alle goederen dienen afgeleverd te worden bij een afleveradres (stop). Indien voor iedere 
levering een aparte vrachtauto gebruikt zou worden, dan eindigt de rit na de levering 
(riteind). De intensiteit is dan eenvoudig af te leiden. Deze is relatief hoog. In de praktijk 
worden veel tours (meerstopsritten) gemaakt, waardoor een hoog aantal leveringen 
(stops) gepaard kan gaan met een relatief lage verkeersintensiteit en een relatief hoge 
beladingsgraad 32. Een extreem voorbeeld is een pakketdienst die tijdens een rondrit in 
een stedelijk centrum gedurende de venstertijden gemiddeld ca. 30 stops maakt 33. 
Uiteraard is dit alleen mogelijk bij kleinere aflevervolumes. Bij een omvangrijke 
zendinggrootte is een bestellend voertuig na bijvoorbeeld één of twee stops al leeg. 
Indien voor iedere zending een apart voertuig zou worden gebruikt, zal dit voertuig hetzij 
leeg, hetzij (gedeeltelijk) beladen met (recyclebaar) afval, emballage of retouren 
terugkeren: bij ieder riteind wordt dan tweemaal een voertuig geteld, één maal inkomend 
en één maal uitgaand. 
Bij tours raakt het voertuig gedurende de tour steeds verder leeg. Er zijn relatief weinig 
in- en uitgaande voertuigen. Deze leveren dus een beperkte bijdrage aan de totale 
verkeersintensiteit Itot. 
De voertuiginzet kan als volgt gedefinieerd worden: 
 
[M]gv = f (Lf, Z, E, C, R)        (7) 

                                                 
31 De relatie tussen vraag en aanbod is vrij complex en laat zich niet eenvoudig 
kwantificeren, zoals Maas et al. (Maas, N., Iding, M.,, en O. Raspe, 2001, Aanbod- en 
vraagstructuur stedelijke distributie. Een overzicht van relevante data op het gebied van stedelijke 
distributie, Rapport 2001-03, TNO-INRO, Delft) aangeven. 
32 Voorzover de venstertijden dit toelaten. In de onderzochte gemeenten is de 
beladingsgraad hoger dan 75 %, wat relatief hoog is. 
33 Binsbergen, A.J. van, en J.G.S.N. Visser, 2001, Innovation Steps Towards Efficient 
GoodsDistribution Systems for Urban Areas, dissertatie TU Delft, Delft. 
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Hierbij geldt het volgende: 
 

Tabel 3.6  

Verklarende variabele Omschrijving Richting van het verband Bepaling 

Lf Leverfrequentie - Uit enquête of via 

modellering 

Z Aantal zendingen - Enquête 

E Retourzendingen -/+ Enquête 

C Capaciteit + Enquête of meting 

R Voertuigbeperkende maatregelen + Enquête of meting 

 
Een slechtere bereikbaarheid gaat gepaard met een hogere leverfrequentie Lf. Het aantal 
zendingen Z neemt hierbij toe en de gemiddelde omvang van een zending af. Er zijn 
kortom meer voertuigen nodig voor dezelfde hoeveelheid lading. 
Als de capaciteit van de infrastructuur toeneemt, dan kan het wagenpark efficiënter 
ingezet worden. Het aantal voertuigen kan hierbij afnemen. 
Voertuigbeperkende maatregelen en met name restricties t.a.v. het vervoersvolume leiden 
tot een groter aantal voertuigen op de weg en minder efficiënter gebruik van het 
wagenpark. 
 
De zendinggrootte Z kan als volgt bepaald worden: 
 
Z = f (Vgv, S)          (8) 
 
Hierbij worden de volgende gegevens gebruikt: 
 

Tabel 3.7 

Verklarende variabele Omschrijving Richting van het verband Bepaling 

Vgv Omvang goederenverkeer + Enquête 

S Grootte opslagfaciliteiten - Enquête 

 
Meer goederenvervoer betekent meer voertuigen en meer zendingen. Omdat de 
mogelijkheden voor consolidatie ook toenemen, zal de toename minder dan 
proportioneel kunnen zijn. 
Naarmate er meer ruimte is om goederen op te slaan zal het aantal zendingen en de 
frequentie van belevering kunnen afnemen. De gemiddelde omvang van een zending zal 
hierbij toenemen. 
Hierbij is ook de locatie van de opslagfaciliteit van belang. Als deze niet inpandig is, dan 
is extra vervoer nodig. 
 
 
Voertuiginzet 
Bij [M]gv gaat het om de verdeling van het totaal aantal voertuigen over de onderscheiden 
voertuigcategorieën. Het aantal voertuigen en de verdeling kan bepaald worden via 
tellingen. Hier wordt [M]gv via de volgende formule bepaald: 
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[M]gv  ≡ f ([W], C , [R]) 34        (9) 
 
De bovenstaande formule kan als volgt verklaard worden: 
 

Tabel 3.8 

Verklarende variabele Omschrijving Richting van het verband Bepaling 

[W] Winkeltype en distributielogistiek * Model 

[C] Capaciteit van de infrastructuur * Van gemeente 

[R] Regelgeving * Model 

 
De aanwezigheid van drie categorieën in de formule maakt de verklaring van [M]gv 
tamelijk complex. 
 
 
Vervolgens kan [W] nog nader verklaard worden. Dit gaat als volgt: 
 
[W] ≡  f (Vgv, D, Sloc)         (10) 
 
De volgende tabel geeft een verklaring: 
 

Tabel 3.9 

Verklarende variabele Omschrijving Richting van het verband Bepaling 

Vgv Omvang goederenvervoer -/+ Enquête 

D Aantal leveranties -/+ Enquête 

Sloc Locatie opslagfaciliteiten -/+ Enquête 

 
Bepaalde winkeltypen hebben meer vervoer dan andere. Hierbij kan de branche een rol 
spelen. Ook binnen een branche kunnen grote verschillen in belevering plaatsvinden. 
Voor de verklaring moet nader gevraagd worden naar het gehanteerde logistieke concept. 
Dat is in de ontvangersenquête niet gedaan. 
Als de opslagfaciliteit niet inpandig is, dan is extra vervoer nodig. Dit betekent extra 
ritten met een kleine gemiddelde zendingsgrootte. De opslaglocatie kan mogelijk wel 
weer met grote voertuigen bevoorraad worden (als de opslagfaciliteit groot genoeg is). 
In de afgelopen jaren zijn met name in stedelijke gebieden de volgende keuzes door 
ontvangers gemaakt: 
- opslagmogelijkheden (eigen voorraad) zijn verkleind t.g.v. meer 

verkoopvloeroppervlak; 
- bestelgroottes zijn verkleind en de bestelfrequentie is verhoogd. 
Het gevolg is meer ritten en een hogere ritfrequentie. 
 

3.4.3.2 Leefbaarheid 

Zoals uit relatiediagram 3.5 naar voren kwam, wordt leefbaarheid bepaald door de 
wisselwerking tussen goederenverkeer (Et), stedelijke omgeving (St) en regelgeving (Rt). 

                                                 
34 Het ‘≡’-teken geeft aan dat in de formule een of meer categorieën is opgenomen. 
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Et is hiervoor uitgewerkt, nu wordt kort ingegaan op St en Rt. Een nadere uitwerking 
dient plaats te vinden in een vervolgstudie. 
 

St = Infra   + Omgeving   + Bestemming 
 
  Aantal laad/los plaatsen Aantal laad/los plaatsen Omvang winkelapparaat   
  Wegprofiel   Diversiteit winkels  Diversiteit winkels 
  Obstakels  Obstakels  Leegstand 
  Alternatieve route  Leegstand  Vestigingsduur 
  Afstand tot laad/los Alternatieve route  Afstand tot laad/los 
  Eenrichtingswegen Bezoekersaantallen  
     Huurprijsontwikkeling 
 
 
Rt = Voertuig  + Infra  + Tijd en Plaats 

  Voertuigmaatregelen Eenrichtingswegen  Venstertijden 
- Lengte  Routering   Parkeertarieven 
- Asdruk  Obstakels   Locatiebeleid 
- Hoogte  Wegprofiel   Handhaving 
- Verkeersveilig  Parkeerbeleid (laad/los) 
- Breedte  Alternatieve route  

 

3.4.4 Nadere invulling 

Nu is het moment aangebroken om de formules en de datasets met elkaar te 
confronteren. Er is gebruik gemaakt van de getotaliseerde datasets van Amsterdam Oud-
Zuid, Rotterdam, Utrecht en Deventer. 
 
We beginnen met formule (1). 
 
Bgv = f (Et, St, Rt)         (1) 
 
Deze formule kan op dit moment niet ingevuld worden. 
 
 
Bgv = f (Itot, C)          (2) 
 
 
Itot = f (Igv, Ioverig)         (3) 
 
Voor deze formules is informatie van gemeenten nodig. Deze bleek niet beschikbaar. 
 
 
Igv = f ([M]gv1, [M]gv2 … [M]gvn, [T])       (4) 
 
De voertuiginzet per ontvanger is bekend. Door deze gegevens over alle ontvangers te 
sommeren ontstaat een beeld van het totaal aantal voertuigen dat het gebied per 
tijdsperiode in- en uitgaat. Ingezette voertuigen bestaan uit eigen vervoermiddelen en 
vervoermiddelen van leveranciers. Informatie over eigen vervoermiddelen is niet 
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bruikbaar. Als we kijken naar de leveranciers, dan komt het volgende naar voren (zie 
figuur 3.8). Uit deze figuur blijkt dat voor leverancier 1 voldoende cases beschikbaar zijn. 
In figuur 3.9 zijn de door leverancier 1 meest gebruikte vervoermiddelen opgenomen. 
 

Figuur 3.8 Aantal leveranciers per ontvanger 

 

Figuur 3.9 Meest gebruikt vervoermiddel leverancier 1 
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Vervolgens komt de vraag naar de spreiding over de dag aan de orde. Figuur 3.10 geeft 
meer informatie. 
 

Figuur 3.10 Spreiding belevering over de dag 

 
Het overgrote deel van de bevoorrading vindt plaats tussen 7 en 12 uur. Na 12 uur wordt 
nauwelijks meer beleverd. Bovendien wordt door bewoners aangegeven dat er weinig 
hinder wordt ondervonden van laden en lossen en als er al hinder wordt ondervonden 
weet men nauwelijks aan te geven waar die hinder dan uit bestaat. 
 
De vraag is nu hoe deze 2 variabelen op elkaar te betrekken zijn. Het lijkt logisch om te 
veronderstellen dat trucks en bestelauto’s meer geconcentreerd over de dag beleveren 
dan personenauto’s, ook i.v.m. venstertijden. Vervolgens kan opschaling naar de totale 
populatie plaatsvinden. 
 
 
T = f (Venstertijd (ja/nee), openingstijd)      (5) 
 
Tijdinformatie over venstertijden is niet in de database opgeslagen, wel informatie over 
hinder. Openingstijden en ontvangsttijden zijn te vinden in figuren 3.11 en 3.12. 
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Figuur 3.11 Openingstijden ontvangers 
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Figuur 3.12 Open voor goederenontvangst 
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Uit figuur 3.12 blijkt dat een groot deel van de ontvangers de hele dag goederen kan 
ontvangen. Dit geeft aan dat ontvangers last van venstertijden kunnen hebben. Op grond 
van figuur 3.13 geldt dit slechts voor een beperkt deel van de ontvangers. 
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Figuur 3.13 Zwakke punten van bevoorrading volgens ontvangers 

 

 
Vgv = f (Avvo, Awo, P, O)        (6) 
 
Informatie over Avvo (verkoopvloeroppervlak) is in tabel 3.10 en figuur 3.14 te vinden.  
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de range 35 - 175 m2. Echt grote winkels zijn te vinden onder de supermarkten en 
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en 4), wat logisch is gezien het ruimtebeslag. Niet oninteressant is te vermelden dat 
ontvangers in Amsterdam gemiddeld relatief grote opslagruimten hebben vergeleken met 
hun collega’s in de drie andere steden. Per branche is het beeld echter verschillend. 
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goederenvolume behaald in de categorieën “dagelijkse detailhandel” en “overige 
detailhandel” gezamenlijk. 
 

Figuur 3.14 Verkoopvloeroppervlak 

 

 
De kernvraag hier is of winkeltype en vervoersomvang gerelateerd zijn. Een grotere 
winkel zal meer vervoer genereren dan een kleinere, echter hoeveel meer komt in tabel 
3.13 aan de orde. Interessant is hier dat wel bekend is hoe groot de gemiddelde 
oppervlakte van opslagruimte per winkeltype is, zie tabel 3.11. Hieruit blijkt dat branches 
die relatief veel vervoer genereren ook een relatief grote opslagruimte hebben. 
 

Tabel 3.11 Opslagruimte per branche 

Branche Gemiddeld in m2 Standdaardeviatie 

Supermarkten/warenhuizen 263 264 

Dagelijkse detailhandel 64 71 

Mode 83 86 

Apparatuur/woninginrichting 227 417 

Overige detailhandel 64 70 

Horeca en entertainment 203 997 

Dienstverlening en instellingen 45 66 

Geen omschrijving ingevuld 47 42 

Totaal 105 400 

 
Informatie over winkeloppervlakte zou van gemeenten of Kamers van Koophandel en 
Fabrieken moeten komen. 
Hoewel deze tabellen een verband tussen winkelgrootte en vervoersomvang lijken aan te 
geven, leidt het erg kleine aantal grote winkels er toe dat voor het studiegebied geen 
statistisch significant verband tussen de winkeloppervlakte en de vervoersomvang 
aanwezig is. 
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Het aantal werknemers is te vinden in figuren 3.15 en 3.16.  
 

Figuur 3.15 Aantal voltijd medewerkers  

 

 

Figuur 3.16 Aantal deeltijd medewerkers 

 

 
Uit deze figuren valt af te leiden dat de gemiddelde ontvanger relatief weinig mensen in 
dienst heeft. Dit viel te verwachten gezien het grote aantal kleine ontvangers. 
 
Het lijkt logisch om te veronderstellen dat er ook een relatie is tussen het gemiddeld 
aantal werknemers en de gemiddelde verkoopvloeroppervlakte. Bekend is dat bepaalde 
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branches relatief veel personeel in dienst hebben, supermarkten zijn hier echt een 
uitschieter zoals tabel 3.12 laat zien. Voor deeltijd werknemers geldt een vergelijkbaar 
beeld. 
 
Over omzet is, zoals reeds eerder werd aangegeven, geen informatie bekend. 
 
Het ontbreken van informatie over 2 (groepen) variabelen in formule (6) maakt het lastig 
om Vgv te bepalen. 
 

Tabel 3.12 Aantal voltijd medewerkers per branche 

Branche Aantal voltijd medewerkers Standdaardeviatie 

Supermarkten/warenhuizen 40 - 

Dagelijkse detailhandel 5 8 

Mode 3 3 

Apparatuur/woninginrichting 3 1 

Overige detailhandel 2 2 

Horeca en entertainment 3 3 

Dienstverlening en instellingen 6 6 

Geen omschrijving ingevuld 8 12 

Totaal 4 7 

 
 
De inzet van voertuigen kwam reeds in figuur 3.9 naar voren. 
 
[M]gv = f (Lf, Z, E, C, R)        (7) 
 
 
De leverfrequentie wordt bepaald per dag. Figuur 3.17 geeft een beeld voor de maandag. 
 
Het aantal zendingen per branche per week is bepaald voor de vier steden, zie tabel 3.13. 
 

Tabel 3.13 Aantal leveringen per week per branche 

Branche Aantal zendingen per week Standdaardeviatie 

Supermarkten/warenhuizen 15 10 

Dagelijkse detailhandel 8 7 

Mode 5 6 

Apparatuur/woninginrichting 6 7 

Overige detailhandel 4 3 

Horeca en entertainment 6 6 

Dienstverlening en instellingen 5 4 

Geen omschrijving ingevuld 4 1 

Totaal 6 6 

 
Ook hier springen supermarkten er uit. 
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Figuur 3.17 Bezorgfrequentie leverancier 1 op maandag 

 

 
 
Het aantal retourzendingen E wordt als volgt bepaald, zie tabel 3.14. 
 
 

Tabel 3.14 Aantal retourzendingen per week per branche 

Branche Aantal zendingen per week Standdaardeviatie 

Supermarkten/warenhuizen 4 2 

Dagelijkse detailhandel 3 3 

Mode 7 11 

Apparatuur/woninginrichting 4 3 

Overige detailhandel 5 6 

Horeca en entertainment 8 12 

Dienstverlening en instellingen 2 1 

Geen omschrijving ingevuld 7 8 

Totaal 6 8 

 
Opvallende uitschieter is de modebranche. Het aantal retourzendingen bij horeca is 
logisch gezien de vele retourverpakkingen. Een andere onderverdeling is mogelijk naar 
laadeenheid 35. 
 
Capaciteit C is aan het begin van dit stuk reeds aan de orde geweest. 
 

                                                 
35 Het is in SPSS moeilijk om naar twee variabelen tegelijk te categoriseren zonder allerlei 
kunstgrepen toe te passen. Daarnaast wordt de celvulling dan te klein, waardoor de 
statistische betrouwbaarheid onvoldoende wordt. 
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Ten aanzien van R zijn geen kwantitatieve gegevens voorhanden. Echter uit de literatuur 
is bekend dat voertuigbeperkende maatregelen tot een toename van Lf en Z zullen leiden. 
Dit is niet uit de beschikbare data te halen. 
 
 
Z = f (Vgv, S)          (8) 
 
De grootte van de opslagfaciliteiten is hiervoor reeds aan de orde geweest. Branches met 
een grotere opslagruimte blijken ook relatief meer zendingen te ontvangen. 
 
 
[M]gv  ≡ f ([W], C , [R])         (9) 
 
Informatie over distributielogistiek is niet voorhanden. Uit de dataset komt naar voren, 
dat in de onderzochte gebieden weinig gebruik gemaakt wordt van zware vrachtauto’s 
(trekker met oplegger). Uit de literatuur bekend dat supermarkten meestal een bepaald 
type truck prefereren boven andere voertuigtypen. De modebranche heeft vergelijkbare 
preferenties 36. 
 
De relatie tussen R en [M]gv is niet met de bestaande data te leggen. 
 
 
[W] ≡  f (Vgv, D, Sloc)                   (10) 
 
Zoals hiervoor als is aangeven hebben bepaalde branches meer leveranties dan andere. 
Bepaalde winkeltypen zoals supermarkten, kennen een ander beleveringspatroon dan 
bijvoorbeeld kleine zelfstandigen. Hierbij speelt de omzet een rol, maar ook specifieke 
logistieke keuzes, deze kunnen per winkel(type) verschillen alsmede per eigenaar (van een 
keten). Uit de dataset zijn aantallen zendingen en leverfrequenties te halen, maar geen 
informatie over het waarom van de gevonden informatie. 
 
Informatie over de opslaglocatie is in figuur 3.18 te vinden. Er blijken nauwelijks 
ontvangers te zijn die hun voorraad buiten hun verkoop- of bedrijfsruimte opslaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
36 In beide gevallen optimaal aangepast aan de meest gebruikte laadeenheden. 
Supermarkten en warenhuizen maken, net als de overige detailhandel, met name gebruik 
van rolcontainers (bij uitstek geschikt voor cross-docking in DC’s) en modebedrijven van 
kledingrekken. 
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Figuur 3.18 Opslaglocaties 

 

 
 

3.4.5 Statistische kanttekening 

Zoals uit de tabellen in de voorgaande paragraaf blijkt, is de standaarddeviatie in de 
meeste gevallen (veel) groter dan het gemiddelde. Dit wijst op een zeer grote spreiding 
van data rond het gemiddelde en betekent dat het bouwen van een rekenmodel met deze 
data bouwen op drijfzand is. Wel is het mogelijk om een modelvoorbeeld te ontwikkelen 
dat op een meer theoretische manier laat zien hoe variabelen aan elkaar gerelateerd 
kunnen zijn. Dat model is niet geschikt als beslissingsmodel. In de volgende paragraaf 
wordt nader ingegaan op de overgang van de relatiediagrammen en de formules naar het 
beoogde spreadsheetmodel. 
 

3.4.6 Op weg naar een spreadsheetmodel 

3.4.6.1 Inleiding 
In dit onderdeel wordt een indruk gegeven van het doel, de opbouw en de 
mogelijkheden en beperkingen van het spreadsheetmodel. Vervolgens wordt ingegaan op 
de vraag wat nodig is om het model werkend te krijgen zodat gebruikers het ook 
daadwerkelijk kunnen toepassen. 
 
Het spreadsheetmodel is bedoeld om gebruikers in korte tijd meer ‘gevoel’ en concrete 
informatie te geven over diverse aspecten die verband houden met stedelijke distributie. 
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Het uitgangspunt daarbij is om op basis van de beleidsthema’s en de daarmee 
samenhangende onderwerpen en aspecten: 
1. een ‘overall’ beeld te kunnen krijgen van de reikwijdte van het onderwerp stedelijke 

distributie; 
2. waar mogelijk concrete kwalitatieve of kwantitatieve uitspraken te kunnen doen 

omtrent de beleidsthema’s en aspecten die daarmee verband houden. 
 
Aan de basis van het spreadsheetmodel liggen de relatieschema’s uit paragraaf 3.4.2. 
Deze vormen een grafische weergave van de dynamische werkelijkheid van stedelijke 
goederendistributie, met een veelvoud aan relaties tussen invloedsfactoren en 
terugkoppelingen over de korte(re) en lange(re) termijn. 
 
In paragraaf 3.4.3 zijn deze relaties uitgewerkt in formules (mathematische relaties). Bij 
die uitwerking dienden sommige van de in de relatieschema’s aangegeven relaties nader te 
worden gespecificeerd. Andere relaties werden – om de complexiteit niet al te groot te 
maken – juist vereenvoudigd. Het formuleren van complexe lange-termijn 
terugkoppelingen is vermeden. 
 
In principe is de structuur van het spreadsheetmodel gebaseerd op de bovengenoemde 
mathematische formules waarvan de variabelen in principe uit de datasets zijn te 
herleiden. 
 
Met name in relatie tot de indicator bereikbaarheid (maar ook in relatie tot leefbaarheid, 
verkeersveiligheid en de kwaliteit van de bevoorrading) spelen de factoren verkeersdruk 
en verkeerssamenstelling een belangrijke rol. Het bepalen van waarden voor die factoren 
vormt daarom de spil van het spreadsheetmodel. 
 

3.4.6.2 Voorgestelde aanpak 
Het was in eerste instantie de bedoeling om de relaties die met behulp van de 
relatiediagrammen en formules in beeld zijn gebracht cijfermatig te onderbouwen, 
gebruikmakend van de beschikbare dataset (zie figuur 3.19). In de vorige paragrafen is 
duidelijk geworden dat dit op statistische gronden nog niet mogelijk is. Daarom is 
voorlopig gekozen voor een middenweg 37. De opzet van het model is echter zodanig dat 
zodra meer kwantitatieve gegevens beschikbaar komen, deze in het model kunnen 
worden opgenomen. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
37 Om praktische redenen is in het spreadsheetmodel gekozen voor een systematiek 
waarin kwalitatieve input toch wordt vertaald in cijfers. Hierbij is gebruik gemaakt van 
wegingsfactoren gebaseerd op ‘best guesses’. In een definitieve versie van het model zou 
deze vertaalslag overigens volledig als ‘black box’ uitgevoerd kunnen worden. Een 
dergelijke opzet is niet uniek voor dit spreadsheetmodel, maar wordt bijvoorbeeld ook 
toegepast in computermodellen t.b.v. multicriteria-analyses. 
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Figuur 3.19 Relatie tussen analysestappen en modelbouw 
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3.4.6.3 Feitelijke aanpak 38 
Zoals gezegd is in eerste instantie de nadruk gelegd op het beschrijvende deel van het 
model. Het model is opgebouwd uit een invoerscherm en een aantal uitvoergegevens (zie 
figuur 3.20, verdeeld over meerdere schermen). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
38 Hierbij wordt nogmaals benadrukt dat het hier om een prototype gaat. De gemaakte 
keuzes zijn daarmee verdedigbaar. 
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Figuur 3.20 Modelstructuur 

 
 
 
Invoeren van gegevens 
Bij het invoerscherm zijn de relevante beleidsthema’s zoveel mogelijk aangehouden. Dit 
scherm is verdeeld in de volgende werkbladen: 
• Economische typologie; 
• Stadstypologie; 
• Regelgeving. 
 
Naast de toepassing van een selectie van de bovengenoemde mathematische 
formuleringen en bewerkingen op de invoer, maakt de techniek van dynamische 
verwijzingen (‘hyperlinks’) het mogelijk de relaties zoals weergegeven in de 
relatiediagrammen ook in het spreadsheetmodel zichtbaar te maken. Vanuit de indicator 
‘bereikbaarheid’ kan achtereenvolgens worden doorgeklikt naar: a) vervoer, b) frequentie, 
c) voertuig, d) tijdstip. 
Bij de respectievelijke onderdelen vult de gebruiker aspecten in. Dit kan in de vorm van 
‘pop up’ menu’s waarbij uit verschillende klassen gekozen kan worden. Zo kan bij het 
onderdeel vervoeromvang de grootte van het winkelapparaat worden ingevuld via een 
keuze uit de volgende grootteklassen: 
• Groot; 
• Midden; 
• Klein. 
•  
Een volledig overzicht van het invoerscherm is in de onderstaande tabel weergegeven. 
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Tabel 3.15 Invoerschermen in het spreadsheet 

 
Vraagbepalende karakteristieken 

(‘vraag’) 

Kenmerken 

Economische typologie: 

omvang, samenstelling en economische kenmerken studiegebied 

  

  

Omvang winkelapparaat (VVO) 

Retourzendingen 

Type product 

Gemiddelde winkelgrootte 

Branchetypering gebied 

Typerende leverancier 

Rondritten: leveringen per rit 

Opslaggrootte 

Openingstijden 

Aandeel spoedzendingen 

 
Aanbodbepalende karakteristieken (‘capaciteit’) 

3.4.6.3.1 Kenmerken 

Stadstypologie : 

kenmerken fysieke infrastructuur 

Aantal laad/los plaatsen 

Wegprofiel (breedte?) 

Obstakels (vanwege bebouwing) 

Alternatieve routes 

Gem. afstand tot laad/los 

Eenrichtingswegen 

 
 

Aanbodbepalende karakteristieken 

(‘beleid’) 

Onderwerp Kenmerken 

Voertuigeisen Voertuiglengte 

Voertuigbreedte 

Voertuighoogte 

Aslast / totaalgewicht 

Geluid 

Emissies 

Zichtverhogende eisen 

Verkeersbeleid Eenrichtingswegen 

Routering 

Obstakels (drempels etc.) 

Wegprofiel (versmalling) 

Parkeerbeleid (laad/los) 

Alternatieve routes 

Regelgeving typologie: 

kenmerken stedelijke regelgeving 

  

  

Toegankelijkheidsregels Venstertijden 

Parkeertarieven 

Locatiebeleid 

Handhaving 

 
 
 
 



 61

Gegevensverwerking en uitvoer 
Omdat de formules nog onvoldoende uitgewerkt zijn is bij het opzetten van het 
spreadsheetmodel gebruik gemaakt van een serie ad hoc veronderstellingen (de ‘best 
guesses’; subjectieve waarderingen). Deze blijven hier verder onbenoemd. 
 
Nu zal de technische werking van het model beschreven worden. De gebruiker vult het 
invoerscherm in. Aan zijn/haar invoer wordt een cijfer gekoppeld. Dit cijfer is een 
kwalitatieve indicatie op basis van de subjectieve waardering. 
Een voorbeeld ter verduidelijking: Een groot winkelapparaat krijgt de waarde 8 39. Hierbij 
is de redenering dat meer winkels meer goederenvervoer (en -verkeer) genereren. Ook 
wordt een onderscheid gemaakt tussen lichte en zware voertuigen. In veel gevallen is de 
score voor beide gelijk. Echter, bij bijvoorbeeld een spoedzending is dit niet het geval. 
Dan wordt bij het onderwerp ‘tijdstip belevering’ aan lichte voertuigen een hogere score 
gegeven dan aan zware voertuigen 40, omdat spoedzendingen doorgaans met lichte 
voertuigen worden vervoerd. 
 
Het invoerscherm is ook meteen uitvoerscherm. Daarnaast is nog een separaat werkblad 
bijgevoegd dat nader inzoomt op de onderdelen: 
• Bereikbaarheidskwaliteit; 
• Laden en lossen; 
• Milieu. 
Opgemerkt moet worden dat dit overzicht nog niet volledig is. 
 

3.4.6.4 Waar staan we nu 
Gezien de tijdsbesteding die in de constructiefase is gaan zitten, moest de uitwerking van 
het model in korte tijd gerealiseerd worden. Het model heeft vooralsnog een kwalitatief 
en indicatief karakter. Het vaststellen van scores is duidelijk een arbitraire kwestie 
gebleken. Vandaar dat de stuurgroep verdeeld is over het vaststellen van de ‘scores’.  
Toch biedt de keuze voor indicatieve scores de gebruiker duidelijk inzicht in de werking 
van stedelijke distributie. Daarmee is voldaan aan het doel van het project, namelijk een 
instrument te ontwerpen waarmee gebruikers in korte tijd meer ‘gevoel’ en concrete 
informatie krijgen aangereikt over diverse aspecten van stedelijke distributie. 
Geconcludeerd kan worden dat er te weinig tijd resteerde om binnen de projectplanning 
het model te voltooien conform de eisen die de participanten zich in het project gesteld 
hebben. Derhalve moet het model ook beschouwd worden als een goede en zinvolle 
aanzet die op kwalitatief en kwantitatief gebied verder uitgewerkt moet worden. 
 

3.4.6.5 Vervolgstappen en gewenste resultaten 
Om het model voor praktische toepassingen te kunnen gebruiken is het volgende 
gewenst: 
1) Het is na deze inventariserende studie gewenst om theoretisch meer in de diepte te 

gaan. Hiervoor dienen hypotheses opgesteld en vooral getoetst te worden. Deze zijn 

                                                 
39 Hoe hoger deze waarde, hoe hoger de optie scoort. Dit geldt niet in alle gevallen. Bij 
extra verkeersbelasting is een lagere waarde beter. 
40 In feite wordt met dit cijfer de waarschijnlijkheid dat een bepaald voertuigtype zal 
worden ingezet uitgedrukt. 
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onder meer af te leiden uit de bestaande relatiediagrammen en formules. Waar nodig 
kunnen deze aangepast worden; 

2) Het, op dezelfde wijze als voor bereikbaarheid is gebeurd, uitwerken van de thema’s 
leefbaarheid, veiligheid en economische ontwikkeling in formulevorm; 

3) Het verzamelen van additionele data. Met behulp van nog te ontwikkelen criteria 
wordt het dan mogelijk om gebieden  te clusteren. Dit maakt het mogelijk om een 
(kwantitatieve) relatie te leggen tussen bijv. de grootte van een gebied, de inrichting, 
de verkeersomvang en de hoeveelheid goederenvervoer; 

4) De vragenlijsten uit te breiden met vragen die verder kunnen bijdragen aan het 
verder verklaren van relaties tussen data. Hierbij gaat het met name om logistieke 
informatie, zowel vanuit de ontvanger als vanuit de leverancier. Uit de analyse wordt 
duidelijk dat met name kleine bedrijven weinig informatie hebben (gegeven) over de 
manier waarop ze bevoorraad worden. Dit verklaart het gebrek aan significante 
antwoorden bij belangrijke vragen; 

5) Het overnemen van de aanbevelingen uit de Handleiding bevoorradingsprofielen in 
de manier waarop de enquêtes uitgevoerd en data ingevoerd worden; 

6) Het verder ontwikkelen van de in het model gebruikte wegingsfactoren. Idealiter 
moet het op zeker moment mogelijk worden om de huidige ‘scores’ te vervangen 
door nog te ontwikkelen kengetallen. 

 
Ten aanzien van de gewenste planning wordt verwezen naar de te schrijven voorstellen 
voor vervolgonderzoek 41. Hierin kan ook een nadere prioritering van het onderzoek 
plaatsvinden. 
 
 

                                                 
41 Deze vormen een uitwerking en uitbreiding op de aan het eind van hoofdstuk 4 
opgenomen voorstellen voor vervolgonderzoek. 



 63

4 Beoordeling resultaten 

4.1 Inleiding 

De centrale vraag van deze studie was: 
 
Is het mogelijk om op basis van de beschikbare data over stedelijke distributie in geselecteerde steden de 
werking van stedelijke distributieprocessen te verklaren, zowel in kwantitatieve als kwalitatieve zin? 
 
Om te beoordelen in hoeverre deze vraag beantwoord is wordt op de volgende vragen 
ingegaan: 

1) Wat zijn de resultaten van de studie? 
2) Wat ontbreekt er op dit moment? 
3) Hoe zou dit ingevuld kunnen worden? 

 

4.2 Bereikte resultaten 

4.2.1 Relatiediagrammen 

Een relatiediagram geeft een denkkader aan, waarbinnen variabelen op kwalitatieve wijze 
aan elkaar gekoppeld worden. Een relatiediagram is een voorbeeld van systeemdenken, 
waarbij drie invalshoeken of beleidsvelden (economie, stedelijke inrichting en 
regelgeving) in samenhang beschouwd worden. Dit is een welkome vernieuwing, omdat 
andere benaderingen veelal een veel nauwere focus hebben en daarmee het effect van 
veranderingen op deze beleidsvelden slechts ten dele kunnen aangeven. 
Een kwalitatieve benadering is een noodzakelijke eerste stap in het analyseproces, waarbij 
de analist relatief vrij kan associëren zonder gehinderd te worden door mathematische, 
statistische of modeltechnische randvoorwaarden. 
Met de methode zijn een flink aantal relaties uitgewerkt en is in feite een bijdrage aan de 
logistieke theorievorming gegeven. Daarbij is aan de hand van een aantal voorbeelden 
duidelijk geworden, dat zaken soms niet zo simpel in elkaar steken als soms gedacht 
wordt. Vooral indien meerdere ‘variabelen’ tegelijk worden beschouwd, blijken bepaalde 
‘kengetallen’, niet per se te duiden op wat zij lijken aan te geven. Het voorbeeld van de 
combinatie  hoge leverfrequentie – kleine zendinggrootte, die zowel een gevolg kan zijn 
van de lokale situatie (slechte bereikbaarheid) als van bewust beleid (just-in-time 
bevoorrading) is in dit verband interessant. 
Aan het gebruik van een relatiediagram zijn ook nadelen verbonden. Zo bergt het niet 
gebruiken van data het risico in zich dat alles met alles wordt geassocieerd. Erg belangrijk 
is ook de vraag hoe met categorieën moet worden omgegaan. Voorkomen moet in elk 
geval worden, dat dit een soort van black boxes worden. In tegendeel, een nadere 
desaggregatie  moet nagestreefd worden. 
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4.2.2 Formules 

Ten behoeve van het later te vervolmaken (spreadsheet)model dienen de relaties die zijn 
weergegeven in de relatiediagrammen te worden geformaliseerd. Deze omzetting vergt 
een precisering en concretisering van de in de relatiediagrammen nog globaal aangegeven 
relaties. 
In een aantal gevallen is het denkbaar eenduidige mathematische vergelijkingen op te 
stellen, waarin variabelen opgenomen zijn met bekende waarden, waardoor de 
betreffende formule tot een kwantitatief resultaat leidt. Dat geldt bijvoorbeeld in situaties 
dat er een bekende natuurkundige, economische of verkeerskundige relatie tussen 
variabelen bestaat. In de meeste gevallen echter blijft de formalisering toch abstract in de 
zin dat de vergelijking de vorm draagt van “verklaarde variabele = functie van 
verklarende variabelen”. 
Voor modelbouw is het echter noodzakelijk dat gespecificeerd wordt welke 
mathematische functie van de verklarende variabele(n) moet worden gebruikt en hoe de 
eventuele parameters in deze functie zullen worden geschat. 
 
Daarbij bestaan indicaties dat er een relatie bestaat tussen een aantal verklarende en een 
te verklaren variabele, echter de relatie is mathematisch nog niet uitgewerkt. De reden 
hiervoor is met name dat de statistische analyse op de datasets geen statistisch 
significante relatie kan aantonen. 
 
De formalisering moet niet gezien worden als een op zichzelf staand eindproduct, maar 
als een noodzakelijk middel bij de vormgeving van het model. De formalisering is niet 
volledig uitgewerkt. Voor slechts enkele relaties is nu al een eenduidige mathematische 
formulering op te stellen. Toch is het proces wel zeer nuttig geweest om beter inzicht te 
krijgen in de onderlinge beïnvloeding van variabelen. 
Een beperking van de gekozen aanpak is wel dat korte en vooral lange termijn 
terugkoppelingen om praktische redenen niet zijn geformaliseerd De op deze 
formalisering gebaseerde modelaanpak heeft dus geen (systeem-) dynamische 
eigenschappen. Hiervoor is echter nader theoretisch en methodologisch onderzoek 
nodig. 
 

4.2.3 Spreadsheetmodel 

In het spreadsheetmodel worden de formules verder gespecificeerd teneinde een 
werkend, interactief model te verkrijgen. 
Dit houdt in dat de nog abstracte formuleringen uit de vorige fase zijn omgezet in zo 
concreet mogelijke relaties. 
Zoals hierboven uiteengezet, kon daarbij niet gebruik gemaakt worden van exacte 
mathematische formuleringen, omdat het beschikbare gegevensmateriaal daar nog 
onvoldoende statistisch verantwoorde grond voor bood. Er is daarom gekozen voor een 
kwalitatieve aanpak die werkt via ‘beoordelingen’.  Zodoende zijn beïnvloedingsrichting 
en ordegrootte wèl aan te geven, maar zijn geen absolute (cijfermatige, kwantitatieve) 
resultaten te geven. 
De gekozen methodiek is een compromis: enerzijds levert het minder concrete resultaten 
dan vooraf gewenst, anderzijds blijkt het model wel tot het gewenste inzicht in de 
onderlinge beïnvloeding van factoren te leiden. Daarmee is vermoedelijk wel één van de 
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belangrijkste doelstellingen van een model (inzicht verschaffen in de complexe 
werkelijkheid) toch gerealiseerd.  

4.3 Witte vlekken 

Op grond van het voorgaande kan geconcludeerd worden dat met de studie een aantal 
belangrijke stappen is gezet in het verklaren van het functioneren van stedelijke 
distributie in een aantal Nederlandse steden. Dit geldt zowel voor de methodologie als de 
empirie. Een standaardmethode kan ook voor anderen een belangrijk hulpmiddel zijn bij 
hun onderzoek op dit terrein. Belangrijke lacunes zijn te vinden op het terrein van de 
theorievorming. Er is behoefte aan theorievorming die inzichten uit de logistiek, de 
verkeerskunde en de (verkeers- en vervoers-)economie combineert. Ondanks meer dan 
twee decennia onderzoek staat de theorievorming op dit terrein nog in de 
kinderschoenen. 
Op empirisch gebied bestaan echter ook nog belangrijke witte vlekken. Hierbij gaat het 
met name om ontbrekende informatie bij gemeenten (verkeersgegevens, 
bedrijfseconomische/branchegegevens) en om logistieke informatie op 
bedrijfs(tak)niveau. 
De studie maakt ook duidelijk dat het verstandig is om informatie uit meerdere bronnen 
met elkaar te vergelijken. Zo kunnen verkeerstellingen een belangrijke aanvulling zijn op 
leveringsgegevens van ontvangers. 
Tenslotte is een belangrijke constatering, dat de effecten van beleid met dit type studies 
niet te bepalen zijn. Er is namelijk geen referentiesituatie (zonder de te toetsen 
beleidsmaatregel(en). 

4.4 Vervolgonderzoek 

Het succes van een studie die zich richt op het verklaren van stedelijke 
distributieprocessen hangt sterk afhangt van de manier waarop data verzameld wordt. 
Vandaar dat veel van de onderzoeksaanbevelingen zich daarop richten. 
Het is gewenst om op de volgende terreinen vervolgonderzoek te doen: 

1) Het voor deelterreinen formuleren van specifiekere (aanvullende) 
onderzoeksvragen. Hiervoor is een nadere evaluatie van de huidige studie en zijn 
voorganger wenselijk. Dit hoofdstuk vormt een belangrijke aanzet tot deze 
evaluatie; 

2) Het in kaart brengen van relevante trends op het terrein van de 
distributielogistiek. Dit kan deels via bureauresearch en deels via het interviewen 
van logistieke dienstverleners en logistieke managers van retailketens 
plaatsvinden; 

3) Het zodanig optimaliseren van de vragenlijsten dat het aantal invoerfouten sterk 
teruggedrongen wordt. Zolang dit aantal niet significant daalt is het gebruik van 
enquêtes een weinig effectief middel om data te verzamelen; 

4) Meer dan nu gebeurd is dient de focus gericht te worden op eenmanszaken e.d. 
Deze vormen nog steeds het merendeel van de ontvangers, terwijl de van hen 
ontvangen informatie van onvoldoende kwaliteit is; 
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5) Het standaardiseren van de bestaande datasets aan de hand van de aanbevelingen 
van de hiervoor geschreven handleiding42; 

6) Interviews onder gemeentelijke diensten en kamers van koophandel en fabrieken 
teneinde de ontbrekende gemeente- en bedrijfseconomische informatie aan te 
vullen. De bestaande gemeente-enquête voldoet niet helemaal aan de 
verwachtingen; 

7) Het verdient aanbeveling om de tijdsdimensie in het onderzoek duidelijker mee te 
nemen. Zo dient het enquêteren op een zodanig wijze over de dag gespreid te 
worden dat het effect van venstertijden bepaald kan worden. Het combineren 
van verkeerstellingen en het enquêteproces is eveneens erg belangrijk. 

 
 
 

                                                 
42 Standaardisatie is meer dan alleen ‘slim’ databeheer. Er spelen hier ook belangrijke 
inhoudelijke vragen die buiten de ‘scope’ van databeheer vallen.  



 67

5 Conclusies 

Deze studie heeft belangrijke inzichten opgeleverd, die zowel een wetenschappelijke als 
een praktische waarde hebben. In hoofdstuk 2 werd ingegaan op de wenselijkheid van 
een standaardmethode voor dataverzameling, -bewerking en -analyse. Zonder deze 
standaardisatie is het niet mogelijk om een voldoende grote dataset op te bouwen die op 
een statistisch verantwoorde wijze te gebruiken is voor de verklaring van stedelijke 
distributieprocessen. Dit hoofdstuk liet ook zien waar de beperkingen van het enquête-
instrument liggen en hoe daar mee om te gaan. 
Hoofdstuk 3 is voor de theorievorming het meest interessant. In dit hoofdstuk is een 
kwalitatief kader opgetuigd. Op dit moment is het nog niet mogelijk om de 
veronderstelde relaties tussen variabelen (of groepen van variabelen) kwantitatief te 
toetsen. Dit is een belangrijke uitdaging voor vervolgonderzoek. In dit hoofdstuk is ook 
ingegaan op het nog in ontwikkeling zijnde spreadsheetmodel. Dit model is een 
presentatie-instrument waarmee aan beleidsmensen binnen gemeenten meer inzicht 
wordt geboden in het functioneren van stedelijke distributie in hun gemeente. 
In hoofdstuk 4 kwam de beantwoording van de vraag naar de witte vlekken in het 
onderzoek aan de orde. Dit heeft geleid tot een voorstel voor vervolgonderzoeken op 
diverse deelgebieden. 
 
Met dit onderzoek is bijgedragen aan de kennisvorming op het gebied van stedelijke 
distributie conform de doelstellingen van het Connektprogramma 
Mobiliteitsmanagement Goederen. Meer kennis draagt bij aan het ondersteunen van 
beleidsmakers op zo diverse terreinen als verkeer en vervoer, stedelijke inrichting en 
milieubeleid. 
Daarnaast kent het project een wetenschappelijke meerwaarde. Het project heeft geleid 
tot een aantal (inter)nationale vakwetenschappelijke publicaties. 
 
 
 
 
 
 
 


