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Bevoorradingsprofiel

Drs. L.M. Bus (ECORYS) en dr. H.A.C. Runhaar (Universiteit
Utrecht)

Begripsomschrijving

Het doel van een bevoorradingsprofiel is gemeenten inzicht te bieden in de
wijze waarop het huidige distributiesysteem in haar gemeente functioneert.
Het beschrijft de volgende onderwerpen:
– Huidige bevoorrading (het aantal voertuigbewegingen e.d.).
– Geldende bevoorradingsregime (bijvoorbeeld venstertijden). 
– Fysieke gebiedskenmerken (zoals laad� en losplaatsen).
– Winkelkenmerken (typen winkels).
– Bezoekerskenmerken.
– Relatie tussen bevoorrading en leefbaarheid, veiligheid en economische

ontwikkeling.

Toelichting

Met bevoorradingsprofielen wordt beoogd om op een eenduidige en gestan�
daardiseerde wijze de kennisbehoefte betreffende het distributiesysteem van�
uit gemeenten en belanghebbenden (vervoerders, ontvangers, omwonenden
e.d.) te koppelen aan beschikbare informatie. Hiertoe worden datasets gege�
nereerd op basis waarvan voor met name beleidsmakers:
– inzicht ontstaat in de goederendistributie van stedelijke gebieden (win�

kel� en kantoorgebieden, bedrijventerreinen);
– de wijze waarop de stedelijke distributie wordt afgewikkeld kan worden

verklaard;
– over toekomstige situaties betrouwbare beleidsverwachtingen kunnen

worden gemaakt.

Het bevoorradingsprofiel beperkt zich niet alleen tot (stedelijke) distributie�
aspecten. Een bevoorradingsprofiel bevat namelijk ook een aantal indicatoren
waarmee de kwaliteit van een stedelijk gebied aan de hand van uiteenlopende
beleidsthema’s kan worden beoordeeld. Deze beleidsthema’s zijn:
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– Vitaliteit en aantrekkelijkheid: hoe ziet het gebied eruit, welke economi�
sche activiteiten zijn er en hoe ontwikkelen die zich?

– Verkeersveiligheid: hoeveel bevoorradingsverkeer is er (en wanneer)?
Hoe vaak is vrachtverkeer betrokken bij verkeersongevallen?

– Leefbaarheid: hoe staat het met geluidsniveaus en luchtkwaliteit?
– Bereikbaarheid: zijn er venstertijden en fysieke afsluitingen? Welke toe�

gangsroutes worden gebruikt? Hoeveel tijd kost aanrijden en lossen in
het gebied? Hoe ervaren de betrokken partijen de bereikbaarheid van het
gebied?

– Kwaliteit bevoorrading en 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?

Het bevoorradingsprofiel is een beleidsinstrument dat gemeenten een aantal
voordelen biedt (PSD, 2004):
– Eenduidige inventarisatiemethode.
– Onderlinge vergelijkbaarheid van verschillende gemeenten.
– Opbouwen van een databank met gegevens over bevoorrading in stedelijk

gebied (welke gebruikt kan worden om knelpunten te identificeren en
adequate beleidsmaatregelen te ontwerpen).

– Ontwikkelen van kengetallen (zodat de onderzoeksbehoefte voor afzon�
derlijke gemeenten wordt verminderd).

– Basis om effecten van beleidsmaatregelen beter in te kunnen schatten.

Aanpak/Checklist

Een bevoorradingsprofiel wordt ‘ingevuld’ door bij betrokken partijen gege�
vens op te vragen over uiteenlopende aspecten van de hierboven genoemde
beleidsthema’s (zie figuur 1). 
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Figuur 1. Onderwerpen van het bevoorradingsprofiel.
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Praktijkvoorbeeld

In de periode oktober 2002�januari 2003 is het bevoorradingsprofiel in de
praktijk gebracht voor de gemeenten Utrecht, Amsterdam (Oud�Zuid) en Rot�
terdam (PSD et al., 2003). Gegevens zijn verzameld door middel van een en�
quête onder ontvangers, ambulante handel (marktkooplui e.d.), bewoners en
vervoerders. In dit praktijkvoorbeeld laten we aan de hand van bovengenoemd
onderzoek zien welke gegevens een bevoorradingsprofiel omvat en welke pro�
blemen op kunnen treden bij het opstellen ervan. Verder vergelijken we de
bevoorradingsprofielen van Utrecht, Amsterdam Oud�Zuid en Rotterdam
Centrum. Bij deze vergelijking passen twee kanttekeningen:
– Verschillen betekenen niet automatisch dat gemeente x beter presteert

dan gemeente y. Hiervoor is aanvullend onderzoek nodig, dat buiten het
doel van het bevoorradingsprofiel past. Wél maken verschillen tussen ge�
meenten duidelijk dat een bevoorradingsprofiel sterk gemeentespecifiek
is.

– Niet voor alle onderwerpen bleken gegevens voorhanden te zijn in de
onderzochte gemeenten. Hierdoor kan de vergelijking slechts deels
plaatsvinden.

Algemeen
De brancheopbouw is in de drie stedelijke gebieden redelijk uniform (zie fi�
guur 2). Dienstverleners en instellingen zijn in de meerderheid. Het aandeel
winkels varieert echter. 
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Figuur 2. Branche�opbouw in Utrecht, Amsterdam Oud�Zuid en Rotterdam.

Vitaliteit en aantrekkelijkheid
De beleving van het winkelklimaat door bewoners van het stedelijk gebied
wordt in alle drie de gemeenten door de meerderheid van de ondervraagde
bewoners positief beoordeeld. In Rotterdam beoordelen weliswaar minder be�
woners het winkelklimaat als ‘goed’ in vergelijking met Amsterdam Oud�Zuid
en Utrecht, maar is ook de groep bewoners die het winkelklimaat als ‘slecht’
beoordeelt in deze stad het kleinst in vergelijking met de overige stedelijke
gebieden. 

Verkeersveiligheid
Met betrekking tot verkeersveiligheid bleek een vergelijking tussen de ge�
meenten moeilijk te maken. Niet elke gemeente beschikt over ongevalgege�
vens waarin de betrokkenheid van vrachtvoertuigen is gespecificeerd.

Leefbaarheid
Wat betreft de leefbaarheid kon een vergelijking worden gemaakt van de be�
leving van het leefklimaat door de bewoners in de drie gebieden. Ook is naar
de mate van hinder van laad� en losactiviteiten gevraagd. Een overgrote meer�
derheid van de bewoners in alle drie de onderzoeksgebieden beoordeelt de
leefbaarheid als ‘redelijk’ tot ‘goed’ (zie figuur 3). Bewoners hebben bij de
beoordeling van de leefbaarheid echter niet enkel het thema stedelijke distri�
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butie voor ogen. Maatschappelijke problemen in steden die verbonden zijn
aan sociaal gedrag kunnen bij het beantwoorden een rol spelen.     

Figuur 3. Beoordeling leefbaarheid door bewoners in Utrecht, Amsterdam Oud�Zuid en 
Rotterdam.

De volgende zaken vallen ten aanzien van de hinder van laad� en losactiviteiten
op:
– De bewoners van alle drie de steden ondervinden de meeste hinder van

het geluid van vrachtverkeer.
– De slechte bereikbaarheid van de woning wordt als tweede hinderlijk

aspect genoemd (met name in Amsterdam Oud�Zuid).
– In Rotterdam wordt de rommelige situatie vaker genoemd dan in Am�

sterdam en Utrecht.
– De trillingsoverlast speelt in Utrecht een grotere rol dan in Amsterdam

en Rotterdam. 

Bereikbaarheid
In de enquête is ook gevraagd naar de beleving van de bereikbaarheid van de
onderzoeksgebieden. In figuur 4 is de gemiddelde beleving van de bereikbaar�
heid van de drie onderzoeksgebieden afgebeeld en vergeleken met enkele an�
dere gemeenten. Hieruit blijken grote verschillen tussen deze gemeenten. De
beleving van bereikbaarheid is echter (zeer) subjectief. Uit eerder onderzoek
bleek namelijk dat ontvangers en leveranciers de bereikbaarheid van hun ge�
bied pessimistischer beoordelen dan chauffeurs (DHV, 2004).
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Figuur 4. Beleving bereikbaarheid door ontvangers en chauffeurs.

Kwaliteit bevoorrading en verbeterpunten
De kwaliteit van de bevoorrading is gemeten door middel van de gebruikte
voertuigtypen (grote of kleine voertuigen), de verdeling van de leveringen
over de dagen van de week en over de verdeling over de dag. 

De frequentie van de bevoorrading is onder andere afhankelijk van het ge�
bruikte voertuigtype (bevoorrading door een vrachtwagen leidt tot een lagere
laad� en losfrequentie dan bevoorrading door een bestelauto). Het blijkt dat:
– In Amsterdam Oud�Zuid een belangrijk deel van de bevoorrading plaats�

vindt met behulp van de vrachtwagen.
– In Rotterdam meer gebruik wordt gemaakt van de lichte vrachtwagen.
– De personen/bestelauto in alledrie de onderzoeksgebieden een belangrijk

deel van de bevoorrading verzorgt.
– In Utrecht in 13% van de gevallen de bevoorrading zelfs met een trek�

ker/oplegger gebeurt.
– Er aanmerkelijke verschillen bestaan tussen de bevoorradingsprofielen

(ook in vergelijking met de gemeenten uit figuur 4).

In figuur 5 is aangegeven hoe de bevoorrading in de tijd is verdeeld. In de drie
onderzoeksgebieden is de bevoorrading redelijk gelijk verspreid over alle da�
gen van de week. In Schiedam, Alphen aan den Rijn, Apeldoorn en Amster�
dam Oud�West vindt echter 25% van de bevoorrading op woensdag plaats. In
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deze gebieden zullen bereikbaarheidsproblemen, overlast en dergelijke dan
ook vooral op de woensdag zijn geconcentreerd.

Figuur 5. Verdeling bevoorrading over de week in Utrecht, Amsterdam Oud�Zuid, Rotterdam en 
andere gemeenten (Schiedam, Alphen aan den Rijn, Apeldoorn en Amsterdam Oud�West).

Qua tijdstippen van de dag waarop leveringen plaatsvinden bleek dat het be�
langrijkste deel van de leveringen in Utrecht, Amsterdam Oud�Zuid en Rot�
terdam plaatsvindt in de ochtenduren tussen 7 en 12 (wellicht vanwege ven�
stertijden). In de eerdergenoemde andere gemeenten wordt minder in de (vroe�
ge) ochtend geleverd. 

Hoe wordt een bevoorradingsprofiel gebruikt? Gemeente Utrecht als 
voorbeeld
De gemeente Utrecht heeft het bevoorradingsprofiel gebruikt om de leemte
aan feitelijke informatie te vullen: hoe groot zijn de problemen van stedelijke
distributie werkelijk en wat zijn de oorzaken? Er zijn namelijk signalen dat de
bevoorrading in de binnenstad van Utrecht steeds moeilijker is geworden, met
als gevolg omrijdbewegingen, filevorming tijdens de venstertijden en lange
verblijftijden in de binnenstad. Aan de andere kant veroorzaakt de bevoorra�
ding ook overlast en irritatie bij bezoekers en bewoners van de binnenstad. 

Dergelijk inzicht werd om twee redenen gewenst:
– Er ontbreekt een beleidskader voor de bevoorrading van de Utrechtse bin�

nenstad. Er zijn wel maatregelen genomen om de bevoorrading in de bin�
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nenstad te sturen (venstertijden, laad� en losplaatsen, voetgangersgebied,
voertuigbeperkingen), maar dit komt niet voort uit een samenhangend
plan voor de bevoorrading. Op basis van een bevoorradingsprofiel wil de
gemeente een dergelijk plan opstellen, gericht op de korte termijn: het
Bevoorradingsplan Binnenstad Utrecht.

– Voor de wat langere termijn verwacht de gemeente Utrecht steeds meer
problemen met de traditionele bevoorrading van de binnenstad per
vrachtwagen. Het bevoorradingsprofiel moet een indicatie geven van
deze problemen en van de haalbaarheid en het nut van andere modalitei�
ten (zoals de Bierboot en mogelijk ook OLS) of een andere organisatie
van het wegtransport (zoals op dit moment de Stadsdistributiecentra).

Verwijzingen

Distributieplanning
Duurzame logistiek
Fysieke distributie
Logistiek detailhandel
Logistiek van het grootwinkelbedrijf
Logistieke routes
Milieuzorg en distributie
Nachtdistributie
Routeplanning
Stadsdistributie/stedelijke distributie
Stedelijk goederenvervoer
Venstertijden
Verzamelroutes
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