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Wageningen Universiteit en Researchcentrum (UR) is een internationaal toonaangevende 

kennisinstelling die essentiële bijdragen levert aan de kwaliteit van leven.  

De leerstoelgroep Operations Research and Logistics is een onderdeel van het departement 

Sociale Wetenschappen. De leerstoelgroep heeft tot doel operations research technieken te 

ontwikkelen en toe te passen. Daarnaast worden innovatieve logistieke concepten in de agrifood 

keten ontworpen. 

 

 

 

 

 
TNO Bouw is een innovatieve partner voor overheid en bedrijfsleven bij het duurzaam inrichten, 

gebruiken en beheren van de gebouwde omgeving en infrastructuur. De unit Mobiliteit & Logistiek 

komt op basis van recente wetenschappelijke inzichten en modellen tot praktische logistieke 

toepassingen. 
Bij dit onderzoek is gebruik gemaakt van de faciliteiten van TNO. Hier heeft het onderzoek 

plaatsgevonden. Er is gebruik gemaakt van het Response model van TNO.  

 

 

 

 

 
Locatus B.V. is als onafhankelijke bron marktleider op het gebied van winkelinformatie in 

Nederland. Locatus biedt inzicht en overzicht in de Nederlandse detailhandel, diensten en horeca 

ten behoeve van investeerders, retailers, overheid en fabrikanten. 

Voor dit onderzoek heeft Locatus data over winkellocaties en -omvang ter beschikking gesteld.
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Verkorte samenvatting 
 

Met behulp van regelgeving hebben de gemeenten de mogelijkheid de stedelijke distributie van 

goederen naar de detailhandel te reguleren. Voertuigbeperkingen en venstertijden worden steeds 

vaker door gemeenten ingesteld en leiden tot hogere kosten bij de distributie van goederen door 

inefficiënt voertuiggebruik en routering.  

Het doel van dit onderzoek is bepalen wat de invloed is van de gemeentelijke regelgeving op het 

aantal voertuigkilometers en het benodigde wagenpark bij de stedelijke distributie van goederen. 

Om dit te kunnen bepalen zijn varianten opgesteld met verschillende soorten gemeentelijke 

regelgeving. Er is onderzocht hoe de stedelijke distributie van vier verschillende sectoren hierop 

reageert met behulp van de VRP-module van Response™, een model waarmee de distributie op 

micro-niveau nagebootst kan worden. 

De uitkomsten van het model geven weer dat de lengte van de tijdsvensters dat een vrachtwagen 

de stad in mag de grootste invloed hebben op het benodigde wagenpark en het aantal 

voertuigkilometers. De korte lengte van de venstertijden is de grootste beperking voor de 

stedelijke distributie. 
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Samenvatting 
 

Voor het goed functioneren van een stadscentrum is het nodig dat de winkels die op deze locatie 

gevestigd zijn hun goederen op tijd en in de juiste hoeveelheid ontvangen. Deze bevoorrading 

van de winkels zorgt echter in stedelijke gebieden voor een afname van de leefbaarheid door 

luchtvervuiling, verkeersoverlast en geluidshinder. Om deze belasting voor de maatschappij te 

beperken hebben gemeenten de mogelijkheid om maatregelen te nemen.  

Venstertijden en voertuigbeperkingen zijn voorbeelden van maatregelen die vooral in 

binnensteden veel voorkomen. Door de voertuigbeperkingen moet gereden worden met andere 

voertuigen dan wenselijk voor de vervoerder. Voertuigbeperkingen zijn in één op de drie 

gemeenten ingevoerd. Venstertijden zorgen ervoor dat slechts een klein gedeelte van de dag 

beleverd kan worden. Venstertijden zijn in een kwart van de gemeenten ingevoerd. Naast 

maatregelen ten behoeve van een verbetering van de leefbaarheid zijn er ook maatregelen die 

noodzakelijk zijn vanwege fysieke beperkingen van de infrastructuur. 

Deze maatregelen worden steeds vaker door gemeenten genomen en leiden tot hogere kosten 

bij de distributie door inefficiënt voertuiggebruik en routering. 

Momenteel is de gemeentelijke regelgeving eenzijdig door de gemeente opgesteld. Het regionaal 

afstemmen van deze gemeentelijke regelgeving wordt gezien als mogelijke oplossing voor de 

problemen met de stedelijke distributie. Het is onduidelijk wat de effecten van venstertijden en 

voertuigbeperkingen zijn op de distributiekosten en op de belasting voor de maatschappij. In deze 

studie wordt getracht dit inzichtelijk te maken. 

 

Het doel van dit onderzoek is:  

Bepalen wat de invloed is van de gemeentelijke regelgeving op het aantal voertuigkilometers en 

het benodigde wagenpark bij de stedelijke distributie van goederen. 

 

Om aan dit doel te kunnen voldoen zijn de volgende onderzoeksvragen opgesteld: 

1. Waar bestaan de distributiekosten van stedelijke distributie uit en op wat voor manier 

belast de stedelijke distributie de maatschappij? 

2. Welke verschillen zijn er op het gebied van distributie binnen de verschillende sectoren 

van de Nederlandse detailhandel? 

3. Welke innovatieve oplossingen zijn er mogelijk om de distributiekosten en de 

maatschappelijke belasting omlaag te krijgen? 

4. Wat zijn de totale transportkosten die worden veroorzaakt door de gemeentelijke 

regelgeving voor de stedelijke distributie? 
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5. Welke verschillen zijn per sector te ontdekken in de invloed van de beperkingen op de 

stedelijke distributie? 

6. Welk gedeelte van de transportkosten is te voorkomen door regionale afstemming van 

voertuigbeperkingen en venstertijden en hoe moet deze regionale afstemming vorm 

krijgen? 

 

De distributiekosten voor stedelijke distributie bestaan uit transportkosten, handlingkosten en 

voorraadkosten. De mate van importantie van deze drie kostensoorten is afhankelijk van de aard 

van de goederen. Gezien de aard van de producten in de detailhandel maken de transportkosten 

slechts een klein deel van de logistieke kosten uit. Toch gaat het om een aanzienlijke kostenpost 

aangezien het om grote goederenstromen gaat. Optimalisatie kan daarom een aanzienlijke 

kostenbesparing opleveren 

De maatschappelijke belasting bestaat uit luchtvervuiling, geluidshinder, verkeersonveiligheid en 

ruimtegebruik. Daarnaast draagt een verminderde bereikbaarheid van stedelijke gebieden door 

congestie en restricties ook bij aan de negatieve externe effecten van de stedelijke distributie. 

 

Elke sector van de Nederlandse detailhandel heeft zijn eigen kenmerken. Binnen deze studie zijn 

vier sectoren onderzocht (supermarkten, warenhuizen, drogisterijen en elektronicazaken), hierbij 

is gekeken naar de volgende verschillen: type vrachtwagen, aantal beleveringen, type drager, 

omvang vracht, schaal van bezorging. 

Deze sectoren hebben bij de distributie te maken met door de gemeente opgestelde venstertijden 

en voertuigbeperkingen. Daarnaast mag vanuit maatschappelijk oogpunt de distributie in de 

steden niet ‘s nachts plaatsvinden. 

  

Er zijn verschillende alternatieven voor de problemen met de stedelijke distributie. Het is mogelijk 

bovengenoemde gemeentelijke regelgeving aan te passen. Een andere richting is het zoeken 

naar oplossingen waardoor de maatschappelijke belasting verminderd wordt. 

Het regionaal afstemmen van de gemeentelijke regelgeving wordt als alternatief van de eerste 

richting gezien. Er vindt dan overleg plaats tussen de gemeenten in een regio en de bij de 

distributie betrokken actoren. Naast regionaal afstemmen zijn nog andere varianten mogelijk met 

aanpassingen aan de venstertijden en de voertuigbeperkingen. 

Er zijn verschillende innovatieve alternatieven die kunnen bijdragen aan een betere stedelijke 

distributie. Busbaangebruik is op korte termijn realiseerbaar maar dit kan slechts een zeer klein 

gedeelte van het probleem oplossen. Nachtdistributie kan een alternatief zijn als de bereidheid er 

is te investeren in geluidsarm materiaal waardoor de publieke opinie ten opzichte van 

nachtdistributie kan veranderen. Ook moet de kostendaling van de distributie dan opwegen tegen 

de meerkosten van de detailhandel voor personeel. 
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De overige drie alternatieven (stadsbox, stedelijke distributiecentra en ondergronds 

goederentransport) bieden in theorie volop mogelijkheden. In de praktijk lijkt invoering hiervan 

echter niet mogelijk op de korte termijn. De hoge investeringskosten schrikken op dit moment af. 

Wellicht dat de verandert als de situatie omtrent de stedelijke distributie verder verslechtert. 

 

Er is gekozen om voor de huidige situatie en een achttal varianten te onderzoeken (zie 

onderstaande tabel) wat de invloed is van de regelgeving op het aantal voertuigkilometers en het 

benodigde wagenpark. Eerst worden vijf theoretische varianten onderzocht die inzicht geven in 

de invloed van een beperking, maar in de praktijk niet haalbaar zijn. Daarna zijn drie realistische 

varianten onderzocht, die wellicht een oplossing kunnen bieden voor de problemen bij de 

stedelijke distributie. Deze realistische varianten hebben in tegenstelling tot de theoretische 

varianten wel een verbod op nachtdistributie en handhaving van de voertuigbeperkingen. De 

voertuigenbeperkingen staan vast omdat niet binnen dat onderzoek niet vastgesteld kan worden 

welke voertuigbeperkingen strikt noodzakelijk zijn en welke zouden kunnen variëren. Het gevolg 

is dat bij de realistische varianten alleen de venstertijden variëren per variant. 

 

Variant  Venstertijden Voertuig-
beperkingen 

Nachtdistributie 

Huidige situatie Ja Ja Nee 

Theoretische varianten:    

1 Geen beperkingen Nee Nee Ja 

2 Effecten nachtdistributie Nee Nee Nee 

3 Effecten voertuig- beperkingen Nee Ja Ja 

4 Effecten venstertijden Ja Nee Ja 

5 Effecten gemeentelijke regelgeving Ja Ja Ja 

Realistische varianten:    

6 Alleen grote steden tijdsvensters Ja en Nee Ja Nee 

7 Landelijk ruim uniform Ruim Ja Nee 

8 Regionaal schuivend tijdsvenster Schuivend Ja Nee 

Tabel 1: Overzicht varianten. 

 

De invloed van de venstertijden en de voertuigbeperkingen op het aantal voertuigkilometers en 

het benodigde wagenpark bij de stedelijke distributie wordt in deze studie met een nieuwe 

aanpak geanalyseerd zodat direct duidelijk wordt wat een bepaalde maatregel voor effecten 

heeft.  

Dit betekent dat gemodelleerd moet worden hoe de stedelijke distributie reageert op wijzigingen 

in venstertijden en voertuigbeperkingen. Het is noodzakelijk dat het model de mogelijkheid biedt 



Stedelijke Distributie: een onderzoek naar de invloed van gemeentelijke regelgeving. vi

om de distributie op microniveau te kunnen bestuderen. Hiermee wordt bedoeld dat precies 

gevolgd moet kunnen worden waar en hoe laat een voertuig met een bepaalde lading rondrijdt. 

Er kan dan bekeken worden hoe het gedrag van de voertuigen verandert als gevolg van de 

wijzigende beperkingen. 

In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van de VRP-module van het Response™ model van 

TNO. Met deze VRP-module kunnen de routes en het aantal, de reistijd, de reisafstand en 

benodigde wagenpark geminimaliseerd worden. Hierbij moet voldaan worden aan de 

voorwaarden dat alle klanten bezocht worden binnen hun tijdsvenster en dat aan hun vraag 

voldaan wordt. 

 

De uitkomsten van het model zijn in de twee onderstaande figuren weergegeven. In het rood is 

de uitkomst van de huidige situatie te zien, in het geel die van de vijf theoretische varianten en in 

het blauw van de drie realistische varianten. Bij het tweede figuur met het aantal 

voertuigkilometers is de bandbreedte (4%) aangegeven. 

 

Benodigd wagenpark per variant

388

482
529

495

706

786

652

817846

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

HS 1 2 3 4 5 6 7 8

Variant

B
en

od
ig

d 
w

ag
en

pa
rk

 

Figuur 1: Benodigd wagenpark per variant. 
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Aantal voertuigkilometers per variant
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Figuur 2: Aantal voertuigkilometers (*103). 

 

Uit de resultaten van de theoretische varianten blijkt dat de voertuigbeperkingen een grotere 

invloed hebben op de stedelijke distributie dan de venstertijden. 

Er is bepaald wat de stedelijke distributie zou kosten indien er totaal geen regels zouden zijn. 

Door te onderzoeken wat deze kosten in de huidige situatie zijn wordt duidelijk wat de extra 

kosten zijn als gevolg van de regelgeving.  

Het gaat hierbij om een besparing van 29% op de voertuigkilometers die afgelegd moeten 

worden en een besparing van 54% op het benodigde wagenpark die gerealiseerd kan worden 

indien er geen regelgeving zou zijn voor de stedelijke distributie. 

 

De onderzochte sectoren reageren verschillend op de beperkingen als gevolg van de 

gemeentelijke regelgeving. Het meeste hinder hiervan ondervinden de warenhuizen: 43% zou 

bespaard kunnen worden op het aantal voertuigkilometers en 67% op het benodigde wagenpark 

indien er geen beperkingen zouden zijn. 

De supermarkten ondervinden het minste hinder van deze beperkingen. Er is slechts een 

besparing mogelijk van 20% op het aantal voertuigkilometers en 53% op het benodigde 

wagenpark indien er geen beperkingen zouden zijn. Een verklaring hiervoor is dat supermarkten 

minder vaak in het centrum van een stad gevestigd zijn dan warenhuizen en dus vaker buiten het 
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venstertijdgebied liggen. Daarnaast is de concentratie supermarkten veel hoger dan 

warenhuizen. Indien ergens een beperking optreedt kan uitgeweken worden naar een ander 

filiaal. Dit is bij warenhuizen minder vaak het geval. 

 

Het opvallendste aan de uitkomsten van de realistische varianten is dat blijkt dat het regionaal 

afstemmen van venstertijden nauwelijks een verbetering oplevert. Er is aangetoond dat het 

regionaal schuivend tijdsvenster slechts in enkele gevallen een structurele verbetering oplevert.  

Over het algemeen rijdt een vervoerder geen regionale ronde. Het is efficiënter om vanuit het 

distributiecentrum de drops gelijkmatig over de route te verdelen. De vrachtwagen blijft dan ook 

niet binnen een geplande regionale ronde. 

Daarnaast is de capaciteit van een vrachtwagen slechts toereikend om enkele filialen te 

bevoorraden en dus niet groot genoeg om een gehele regionale ronde mee te rijden. Regionaal 

afstemmen kan alleen nut hebben in een regio met een zeer hoge concentratie 

venstertijdgebieden voor ketens met enkel vestigingen in dat gebied. In de overige gevallen wordt 

gebruik gemaakt van de uitwijkmogelijkheden naar plaatsen zonder venstertijdgebieden. 

 

Gezien de uitkomsten van de vorige varianten bestaat het vermoeden dat niet de hoofdoorzaak 

van de problemen de geringe mate van afstemming van de tijdsvensters is, maar de lengte van 

deze tijdsvensters voor de bevoorrading van de steden het probleem zijn. 

Om dit te onderzoeken is nogmaals een vijftal varianten met het model getest, nu met enkel 

wisselende venstertijdlengten van 2, 4, 6, 8 en 12 uur.  
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Figuur 3: Benodigd wagenpark per venstertijdlengte. 
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Figuur 4: Aantal voertuigkilometers per venstertijdlengte. 

 

De invloed van de gemeentelijke regelgeving is voornamelijk afhankelijk van de lengte van de 

tijdsvensters. Hoe krapper het tijdsvenster voor de bevoorrading van de steden wordt, hoe sneller 

het aantal benodigde vrachtwagens en, in mindere mate, het aantal voertuigkilometers stijgt. 

Het instellen van een krap tijdsvenster kan op de lokale schaal dan wel een verbetering van de 

leefbaarheid opleveren, op een hoger schaalniveau leidt dit tot een stijging van de 

maatschappelijke belasting door de toename van het aantal voertuigkilometers. 

Naar mate een stad drukker bezocht wordt door bevoorradend verkeer is het hebben van een 

ruimer tijdsvenster van grotere invloed dan wanneer een stad minder druk bezocht wordt. 

Hieruit kan worden opgemaakt dat de ideale lengte van een gemeentelijk tijdsvenster ruimer is 

dan de nu geldende gemiddelde lengte van 4,7 uur. Een geringe stijging van de gemiddelde 

venstertijdlengte leidt al tot een aanzienlijke daling van de kosten terwijl de belasting voor de 

maatschappij niet veel hoeft toe te nemen mits dit tijdsvenster goed ingepast wordt. 
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Voorwoord 
 

Voor u ligt het resultaat van zeven maanden onderzoek. In het kader van mijn afstuderen bij de 

leerstoelgroep Operations Research and Logistics (ORL) van Wageningen Universiteit heb ik 

mijn onderzoek uitgevoerd bij TNO Bouw in Delft. Op de afdeling Mobiliteit en Logistiek heb ik in 

een inspirerende werkomgeving kunnen werken aan deze scriptie. Na het afronden van dit 

onderzoek mag ik voortaan ook als Ingenieur door het leven gaan. 

 

Ik hoop dat de conclusies van mijn onderzoek de beleidsmakers op dit vakgebied zullen bereiken 

en dat deze aanzetten tot een kritische blik ten aanzien van het huidige stedelijke 

distributiebeleid.  

 

Ik ben erg tevreden over de resultaten die mijn onderzoek hebben opgeleverd en de wijze 

waarop de afgelopen periode verlopen is. Niet alleen het afgelopen half jaar heb ik ontzettend 

veel bijgeleerd bij TNO, de gehele master ORL in Wageningen heeft ervoor gezorgd dat mijn 

kennis enorm is toegenomen. Na mijn brede studie Technische Planologie aan de 

Rijksuniversiteit Groningen heb ik in Wageningen veel concretere vaardigheden geleerd die beter 

toepasbaar zijn in de praktijk. 

Natuurlijk heb ik veel steun en hulp gehad bij mijn afstuderen. Ir. Joke van Lemmen (Wageningen 

Universiteit) en Dr. Ir. Bas Groothedde (TNO) wil ik nadrukkelijk bedanken voor de begeleiding 

die ze geboden hebben tijdens mijn afstudeerperiode. Hun adviezen en commentaar hebben 

ervoor gezorgd dat dit onderzoek een hoger niveau bereikt heeft. Daarnaast wil ik Menno 

Rustenburg bedanken voor de begeleiding gedurende de eerste helft van het onderzoek. 

Verder ben ik dank verschuldigd aan de overige medewerkers en afstudeerders bij TNO, mijn 

familie en vrienden. 

 

Ik hoop dat u deze scriptie met veel plezier leest en er veel van opsteekt. 

 

Delft, mei 2006, 

Tariq van Rooijen 
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1 Inleiding 
 

1.1 Probleemschets 

Voor het goed functioneren van een stadscentrum is het nodig dat de winkels die op deze locatie 

gevestigd zijn hun goederen op tijd en in de juiste hoeveelheid ontvangen. Deze bevoorrading 

van de winkels zorgt echter in stedelijke gebieden voor een afname van de leefbaarheid door 

luchtvervuiling, verkeersoverlast en geluidshinder. Om deze belasting voor de maatschappij te 

beperken hebben gemeenten de mogelijkheid om maatregelen te nemen.  

Venstertijden en voertuigbeperkingen zijn maatregelen die vooral in binnensteden veel 

voorkomen. Door de voertuigbeperkingen moet gereden worden met andere voertuigen dan 

wenselijk voor de vervoerder. Voertuigbeperkingen zijn in één op de drie gemeenten ingevoerd. 

Venstertijden zorgen ervoor dat slechts een klein gedeelte van de dag beleverd kan worden. 

Venstertijden zijn in een kwart van de gemeenten ingevoerd. Naast maatregelen ten behoeve van 

een verbetering van de leefbaarheid zijn er ook maatregelen die noodzakelijk zijn vanwege 

fysieke beperkingen van de infrastructuur. Dit is bijvoorbeeld het geval bij historische centra die 

niet op grote voertuigen toegerust zijn. 

Uit eerder onderzoek van TNO in 2003 bleek dat door deze gemeentelijke maatregelen sprake 

was van een aanzienlijke kostenverhogende factor voor de gehele detailhandel door inefficiënt 

voertuiggebruik en routering (Groothedde et al., 2003). Er wordt gebruik gemaakt van 

bestelwagens in plaats van vrachtwagens, waardoor de frequentie van de beleveringen stijgt wat 

weer kan leiden tot een toename van de congestie. 

In opdracht van het Ministerie van Verkeer & Waterstaat heeft de Commissie Lemstra deze 

problematiek onderzocht. Momenteel is de gemeentelijke regelgeving eenzijdig door de 

gemeente opgesteld. De commissie stelt dat de stedelijke distributie moet verbeteren door 

regionale afstemming tussen de primaire spelers: vervoerders, detailhandel en gemeentelijke 

overheden (Lemstra, 2004). Een voorbeeld van afstemming is die van de van 

voertuigbeperkingen in het convenant ‘Stimulering schone vrachtauto’s en milieuzonering’. Hierin 

hebben overheden op verschillende niveaus en vervoersorganisaties samen afgesproken om per 

2007 in vele stadscentra milieuzones in te stellen, waar alleen nog dezelfde nieuwe 

vrachtwagens met roetfilter in mogen. Hoofdreden voor dit convenant is de gebrekkige 

luchtkwaliteit in delen van Nederland door uitlaatgassen en fijnstof (Vrom, 2006). 

 

Het is onduidelijk is of het regionaal afstemmen van venstertijden een verbetering oplevert. 

Daarnaast is niet duidelijk wat de effecten van venstertijden en voertuigbeperkingen op de 
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distributiekosten en op de belasting voor de maatschappij zijn. Door onderzoek naar de gevolgen 

van bepaalde maatregelen kan bepaald worden welke het meest effectief zijn. Hierdoor hoeven 

bijvoorbeeld minder voertuigkilometers gemaakt te worden wat aan de ene kant goedkoper is 

voor de detailhandel en wat tegelijkertijd de totale maatschappelijke belasting omlaag zou kunnen 

brengen. 

In deze studie wordt met een nieuwe aanpak de stedelijke distributie op zeer nauwkeurige wijze 

gemodelleerd zodat direct duidelijk wordt wat een bepaalde maatregel voor effecten heeft. Niet 

alleen kan bepaald worden wat de geaggregeerde resultaten zijn voor de detailhandel, ook per 

sector of zelfs per keten kunnen de resultaten van maatregelen gegenereerd worden.  

 

1.2 Doelstelling, onderzoeksvragen en hypothese. 

Het doel van dit onderzoek is: 

Bepalen wat de invloed is van de gemeentelijke regelgeving op het aantal voertuigkilometers en 

het benodigde wagenpark bij de stedelijke distributie van goederen. 

 

Om aan dit doel te kunnen voldoen zijn de volgende onderzoeksvragen opgesteld: 

1. Waar bestaan de distributiekosten van stedelijke distributie uit en op wat voor manier 

belast de stedelijke distributie de maatschappij? 

2. Welke verschillen zijn er op het gebied van distributie binnen de verschillende sectoren 

van de Nederlandse detailhandel? 

3. Welke innovatieve oplossingen zijn er mogelijk om de distributiekosten en de 

maatschappelijke belasting omlaag te krijgen? 

4. Wat zijn de totale transportkosten die worden veroorzaakt door de gemeentelijke 

regelgeving voor de stedelijke distributie? 

5. Welke verschillen zijn per sector te ontdekken in de invloed van de beperkingen op de 

stedelijke distributie? 

6. Welk gedeelte van de transportkosten is te voorkomen door regionale afstemming van 

voertuigbeperkingen en venstertijden en hoe moet deze regionale afstemming vorm 

krijgen? 

 

Hypothese 
Door het regionaal afstemmen van voertuigbeperkingen en venstertijden wordt gezorgd voor 

lagere distributiekosten. De maatschappelijke belasting in de vorm van luchtvervuiling en 

geluidshinder kan door deze regionale afstemming omlaag gaan ten opzichte van de huidige 

situatie omdat er efficiënter bevoorraad kan worden. 
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1.3 Methodologie en afbakening 

In dit onderzoek wordt bepaald wat de invloed is van de gemeentelijke regelgeving op het aantal 

voertuigkilometers en het benodigde wagenpark bij de stedelijke distributie van goederen. De 

invloed wordt bepaald aan de hand van verschillende varianten van gemeentelijke regelgeving 

die getest gaan worden.  

In hoofdstuk 4 van deze studie worden deze varianten gedefinieerd. Dit gebeurt aan de hand van 

een kwalitatieve analyse van het stedelijk distributieverkeer in de hoofdstukken 2 en 3. De 

benodigde informatie voor deze analyse hiervoor wordt verkregen uit literatuurstudie. Hierbij gaat 

het voor het grootste gedeelte om wetenschappelijke literatuur en onderzoeksrapporten van 

onderzoeksinstituten, overheid en brancheorganisaties. Daarnaast is in enkele gevallen gebruik 

gemaakt van artikelen uit vaktijdschriften en kranten. Ook zijn relevante websites geraadpleegd 

en zijn enkele gesprekken gevoerd met deskundigen. 

Op basis van deze informatie wordt een antwoord gegeven op de eerste drie onderzoeksvragen. 

 

In het vervolg van deze studie worden de gedefinieerde varianten van gemeentelijke regelgeving 

onderzocht en vervolgens geëvalueerd. Er zijn verschillende manieren om een onderzoek naar 

de invloed van de gemeentelijke regelgeving op de stedelijke distributie uit te voeren. Een van de 

manieren waarop die invloed kan worden verklaard is door het te onderzoeken probleem als een 

systeem te zien. Figuur 5 geeft weer op welke manieren een systeem onderzocht kan worden. 

 

 

Figuur 5: Manieren om een systeem te bestuderen (Law & Kelton, 2000). 

 



Stedelijke Distributie: een onderzoek naar de invloed van gemeentelijke regelgeving. 4 

Experimenteren met venstertijden in de werkelijkheid is niet wenselijk. Om toch uitspraken te 

kunnen doen over de invloed van verschillende venstertijden is het noodzakelijk om een model te 

construeren dat de werkelijkheid na kan bootsen. Een fysiek model is geen optie voor dit 

onderzoek, dus wordt gebruik gemaakt van een wiskundig model. Wiskundige modellen zijn op te 

delen in analytische modellen en simulatie modellen. Een wiskundig model dat beschreven kan 

worden met een aantal vergelijkingen, waarmee de relaties tussen parameters en variabelen 

weergegeven kunnen worden, kan geclassificeerd worden als een analytisch model. Er is dan 

sprake van een normatief model. Indien dit mogelijk is verdient dit normaal gesproken de 

voorkeur boven een simulatiemodel. Voor een analytisch model zijn minder gegevens en 

rekenkracht nodig om tot betrouwbare resultaten te komen (van der Aalst, 1995). 

Een simulatiemodel kan nodig zijn als bijvoorbeeld stochastische elementen gemodelleerd 

moeten worden om de werkelijkheid na te bootsen. Het is een descriptief model. Bij een 

simulatiemodel wordt met een gegeven verzameling invoer en modelkarakteristieken in een 

model gedraaid en het gedrag wordt geobserveerd. Bij een volgende run worden invoer en/of 

modelkarakteristieken veranderd en het model wordt opnieuw gedraaid, enzovoort. Op deze 

wijze wordt een aantal scenario’s geëvalueerd. Het beste scenario kan aangedragen worden om 

geïmplementeerd te worden (Kettenis, 2005). 

Bij dit onderzoek kan volstaan worden met een analytisch model om de invloeden van de 

verschillende vormen van gemeentelijke regelgeving op de stedelijke distributie te kunnen 

bepalen. Om deze invloeden te kunnen bepalen wordt het analytisch model meerdere keren 

gebruikt met wisselende variabelen. 

 

Het model dat in deze studie gebruikt wordt is de VRP-module van het Response™ model van 

TNO. In hoofdstuk 5 wordt de werking hiervan uitvoerig beschreven. 

Dit model heeft data nodig die als invoer dienen. De data met de locaties van de filialen en de 

vraag waren gedeeltelijk al aanwezig bij TNO. Deze gegevens zijn aangevuld met data van het 

bedrijf Locatus, een bedrijf dat data verzamelt over de detailhandel. Hiervan zijn de locaties en de 

winkelomvang van de filialen gebruikt. Door deze winkelomvang te vergelijken met de 

winkelomvang van vergelijkbare ketens waar de vraag wel van bekend is kan een aanname 

gedaan worden over de onbekende omvang van de vraag bij deze filialen. 

De data over de gebruikte huidige gemeentelijke regelgeving voor de stedelijke distributie zijn 

afkomstig van de Commissie Stedelijke Distributie. 

 

In het model wordt de distributie van goederen nagebootst. Om het model te draaien wordt 

gebruik gemaakt van een computer met Pentium 4 processor, 2.00GHz en 512 MB Ram. 

De werking en de uitkomsten van het model worden eerst gevalideerd. Daarna worden de 

resultaten van de verschillende varianten geanalyseerd, zodat antwoord gegeven kan worden op 
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de laatste drie onderzoeksvragen. Aan de hand hiervan worden conclusies getrokken over de 

invloed van de gemeentelijke regelgeving op het aantal voertuigkilometers en het benodigde 

wagenpark bij de stedelijke distributie van goederen. 

 

Het eindproduct geeft aan wat de invloed is van de gemeentelijke regelgeving op het aantal 

voertuigkilometers en het benodigde wagenpark bij de stedelijke distributie van goederen. 

Hiermee kunnen aanbevelingen worden gedaan over welk beleid de gemeenten moeten 

hanteren om de stedelijke distributie zo goed mogelijk te laten verlopen voor de betrokken 

actoren. 

 

Afbakeningen 
Er wordt in deze studie slechts naar de stedelijke distributie gekeken. Dit is het gedeelte van de 

distributie waarbij de goederen afgeleverd worden vanuit het distributiecentrum bij de 

detailhandel. Goederenstromen naar de distributiecentra toe worden als vaststaand feit 

beschouwd, evenals de goederenstromen van de detailhandel naar de consument. 

 

 

Figuur 6: Afbakening onderzoeksgebied. 

 

Het is niet mogelijk de distributie naar de gehele detailhandel te onderzoeken. Daarom is een 

keuze gemaakt voor een viertal sectoren. Binnen deze sectoren is wederom een gedeelte van de 

sector onderzocht door voor enkele ketens te kiezen. Er is getracht de ketens zo te kiezen dat 

een representatief beeld ontstaat van de distributie in deze sector. 

De onderzochte varianten van gemeentelijke regelgeving worden slechts op twee indicatoren 

getoetst, het aantal voertuigkilometers en het benodigde wagenpark. Uiteraard zijn er meer 

indicatoren die de invloed van de gemeentelijke regelgeving weer kunnen geven, maar gezien de 

beschikbare tijd voor deze studie is het enkel mogelijk deze twee indicatoren mee te nemen. 
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1.4 Structuur van de studie 

De studie bestaat uit twee delen. Het eerste gedeelte is kwalitatief van aard. Het beschrijft theorie 

over stedelijke distributie en de problemen die ontstaan bij het huidige distributiebeleid. 

Daarnaast worden alternatieven voor deze problemen aangedragen. Uit deze alternatieven wordt 

een keuze gemaakt wat verder onderzocht zal worden. In het laatste hoofdstuk van het eerste 

deel worden de varianten van gemeentelijke regelgeving voor de stedelijke distributie 

gedefinieerd die onderzocht zullen gaan worden.  

Deze theorie en alternatieven worden gebruikt in het tweede, kwantitatieve gedeelte van de 

studie. Hierin worden deze varianten getoetst met een model en worden de uitkomsten van de 

varianten geëvalueerd. In figuur 2 op de volgende pagina is de structuur van de studie 

schematisch weergegeven. 
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Figuur 7: Structuur studie. 
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Deel I bestaat uit de volgende hoofdstukken: 

• Dit hoofdstuk waarin de redenen en de opzet van deze studie beschreven worden. 

• In hoofdstuk 2 wordt de theorie achter de stedelijke distributie bekeken. De belangrijkste 

begrippen worden beschreven en er wordt ingegaan op de kosten en de 

maatschappelijke belasting van de distributie. 

• In hoofdstuk 3 wordt hierop verder gegaan alleen dan vanuit een praktische insteek. Het 

huidige overheidsbeleid voor de stedelijke distributie wordt geëvalueerd en de stand van 

zaken met betrekking tot de stedelijke distributie wordt besproken. Daarnaast worden 

alternatieven aangedragen die de problemen bij de stedelijke distributie kunnen 

verminderen. Uit deze alternatieven wordt een richting gekozen die verder onderzocht 

wordt. 

• Vervolgens worden in hoofdstuk 4 de verschillende varianten van gemeentelijke 

regelgeving besproken. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de wijze waarop de 

uitkomsten geanalyseerd moeten worden. 

 

Hierna begint het tweede gedeelte van deze studie. Dit gedeelte bestaat uit: 

• Hoofdstuk 5, waarin beschreven wordt hoe de verschillende vormen van gemeentelijke 

regelgeving getest kunnen worden. De aandacht is gericht op vehicle routing problems 

(VRP). De theorie achter dit type routeringsvraagstukken komt aan bod en het gebruikte 

model wordt besproken. 

• In hoofdstuk 6 wordt het ontworpen model daadwerkelijk in de praktijk toegepast. De 

verschillende vormen van gemeentelijke regelgeving worden getest en de uitkomsten van 

de varianten worden geëvalueerd. 

• Hoofdstuk 7 is een vervolg op hoofdstuk 6. Aan de hand van de in hoofdstuk 6 verkregen 

resultaten wordt een nieuwe onderzoeksrichting ingegaan. De resultaten hiervan worden 

ook in dit hoofdstuk weergegeven. 

 

Deze studie wordt afgesloten met conclusies die naar aanleiding van dit onderzoek getrokken 

kunnen worden. Daarnaast worden aanbevelingen gedaan voor verder onderzoek.  
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2 Stedelijke distributie 
In dit hoofdstuk wordt de stedelijke distributie bekeken vanuit een theoretisch oogpunt. Het doel 

van dit hoofdstuk is de lezer een overzicht te bieden van de relevante theorie over de stedelijke 

distributie waarop in het vervolg van deze studie nog veelvuldig terug gegrepen zal worden. 

Naast de algemene kenmerken van de stedelijke distributie wordt beschreven waaruit de kosten 

van de distributie zijn opgebouwd en wat van invloed is op de leefbaarheid van de stad. 

 

2.1 Stedelijke distributie van goederen 

Met stedelijke distributie wordt het noodzakelijke, bevoorradende vervoer van goederen binnen 

steden en het vervoer van goederen met de stad als bestemming of herkomst bedoeld. Het 

merendeel van dit vervoer is bestemd voor de detailhandel, horeca, andere sectoren van midden- 

en kleinbedrijf en de bevoorrading van bouwlocaties (PSD, 2003). In deze studie is de aandacht 

gericht op de stedelijke distributie naar de detailhandel.  

Van Binsbergen en Visser (2001) geven vier criteria waaraan voldaan moet worden wil er sprake 

zijn van stedelijke distributie van goederen: 

A. Type goederen: consumentengoederen; 

B. Locatie in de supply chain: einddistributie; 

C. Situatie: bestemming binnen stedelijk gebied; 

D. Doel: het vervoer van goederen moet het primaire doel zijn. 

 

Binnen de stedelijke distributie spelen de volgende actoren een rol: 

• Verladers. Dit zijn de producenten van de goederen. Hun goederen liggen op voorraad 

om getransporteerd te worden; 

• Vervoerders. Deze zorgen voor een zo snel mogelijk transport van de goederen, 

voornamelijk vanaf het distributiecentrum naar de detailhandel, tegen zo min mogelijk 

kosten. Goed bereikbare steden zijn voor hen zeer belangrijk om aan de eisen van 

verlader en detailhandel te kunnen voldoen; 

• Detailhandel. Dit zijn de verkopers van de goederen. Deze willen dat de goederen op tijd 

geleverd worden door de vervoerders. Hun klanten mogen geen last hebben van het 

vrachtverkeer, terwijl de bevoorrading bij voorkeur tijdens openingstijden van de winkel 

plaats moet vinden; 

• Consumenten. Deze willen goed bereikbare winkels bezoeken, die bevoorraad zijn en 

geen hinder ondervinden van distributieverkeer terwijl ze aan het winkelen zijn; 
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• Overheid. De overheid heeft tot taak een beleid te voeren dat leidt tot een afweging van 

duurzame economische belangen en het garanderen van de leefbaarheid in de steden;  

• Bewoners. Deze stellen eisen aan de leefbaarheid van de stad waar zij wonen. Het 

verkeer in de stad hindert hen door luchtvervuiling, geluidshinder en verkeersoverlast. 

 

Goederenstromen zijn groepen goederen die door één organisatie worden geleverd en/of 

opgehaald, in altijd dezelfde richting naar hetzelfde ontvangst- of ophaaladres (DHV, 1999).  

Van Binsbergen & Visser (2001) delen goederenstromen in op basis van hun distributie- en 

transportkarakteristieken. De distributiekarakteristieken van stedelijke distributie kunnen gebruikt 

worden om de vraag naar goederen te schatten. Deze zijn:  

• Bestemming van de goederenstroom. Het grootste gedeelte van de bestemmingen 

binnen het stedelijk distributieverkeer zijn supermarkten en kledingwinkels. In hoofdstuk 3 

wordt hier verder op ingegaan; 

• De gebruikte distributiekanalen. De toelevering van de detailhandel gebeurt voornamelijk 

vanuit distributiecentra. Een distributiecentrum kan eigendom zijn van de producent, een 

groothandel of een logistiek dienstverlener; 

• De frequentie en de omvang van de leveringen. De omvang kan uitgedrukt worden in 

massa, volume, aantal eenheden of monetaire waarde. Boerkamps (1998) definieert een 

levering als een partij goederen die in één keer voor één opdrachtgever van één 

laadplaats naar één losplaats voor één geadresseerde vervoerd wordt, niet 

noodzakelijkerwijs met één vervoermiddel. Frequentie en omvang van de bevoorradingen 

variëren per sector binnen de detailhandel (zie hoofdstuk 3). 

De transportkarakteristieken van stedelijke distributie hebben betrekking op (Van Binsbergen & 

Visser, 2001): 

• De organisatie die het transport verricht (de vervoerder). Het transport kan gebeuren met 

eigen vervoer of met beroepsvervoer. Bij eigen vervoer wordt het vervoer door de 

producent of detailhandel gedaan met behulp van het eigen wagenpark. Bij het 

beroepsvervoer wordt het vervoer uitbesteed aan de vervoerder (van Goor & Ploos van 

Amstel, 2002). Het eigen vervoer heeft een lagere beladingsgraad gemeten naar zowel 

inhoud als afstand dan het beroepsvervoer is daarom minder efficiënt (Boerkamps, 

1998); 

• De gebruikte voertuigen. Voor de stedelijke distributie is slechts één vervoersmodaliteit 

geschikt en dat is de auto. Hierbinnen kan onderscheid gemaakt worden tussen de 

vrachtwagen, bestelwagen en personenauto; 

• Het aantal stops in een route; 

• De routelengte; 

• De routetijd en de routesnelheid; 
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• De transportafstand en de herkomst. Dit heeft betrekking op de afstand tussen het 

distributiecentrum en de bestemming of andersom. 

Met een rit wordt het vervoer tussen twee locaties bedoeld. Hierbij wordt op minimaal een van de 

locaties goederen gelost en/of geladen. Een rit is altijd onderdeel van een rondrit. Rondritten 

bestaan uit een of meerdere ritten. 

 

De consument is verantwoordelijk voor de vraag naar een product. In deze studie wordt er voor 

het gemak vanuit gegaan dat deze vraag binnenkomt bij de detailhandel. Om aan de vraag van 

consumenten te kunnen voldoen is het nodig dat bevoorrading van de detailhandel plaatsvindt. 

Deze detailhandel bestelt deze goederen bij de producent die deze op voorraad heeft in een 

distributiecentrum. Het vervoer van de goederen van het distributiecentrum naar de detailhandel 

wordt verricht door de vervoerder. Vanuit een distributiecentrum wordt een groot aantal winkels in 

de stad bevoorraad met goederen. In onderstaand figuur is dit schematisch weergegeven.  

 

 

Figuur 8: Schematische weergave van de distributie. 

 

Het logistieke systeem bestaat uit de verbindingen tussen de faciliteiten en de transportdiensten. 

De drie belangrijkste activiteiten hierbij zijn de order processing, het voorraadbeheer en het 

transport van de goederen (Van der Vorst, 2005). Deze drie activiteiten komen in de volgende 

paragraaf verder aan bod. 

Het logistiek management houdt zich bezig met het besturen en beheersen van de 

goederenstromen zodat deze zo efficiënt mogelijk verlopen gedurende de hierboven genoemde 

activiteiten. Het doel is het juiste product, in de juiste hoeveelheid, met de juiste specificaties, op 

het juiste moment op de juiste plaats te krijgen. Dit dient te gebeuren met een zo hoog mogelijke 

service, tegen zo min mogelijk kosten (Van der Vorst, 2005). 
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Service kan volgens Brevé (1993) verbeterd worden door de doorlooptijd te verkorten, de 

leverbetrouwbaarheid te vergroten en de flexibiliteit te verhogen. Samen met het verlagen van de 

integrale kosten vormen dit de vier doelstellingen van de logistiek.  

De leverbetrouwbaarheid heeft bij de stedelijke distributie betrekking op de mate waarin de 

vervoerder afspraken na kan komen om een bepaalde hoeveelheid goederen op een bepaalde 

tijd te leveren. De doorlooptijd is de tijd die nodig is om het logistieke proces te doorlopen. Een 

kortere doorlooptijd zorgt voor meer voorspelbaarheid. De flexibiliteit is de mate waarin 

gereageerd kan worden op gewijzigde omstandigheden. De kosten die verlaagd dienen te 

worden hebben zowel betrekking op de kosten voor de vervoerder als op de kosten voor de 

detailhandel. In de volgende paragraaf worden deze kosten nader beschreven. 

 

2.2 Kosten van distributie 

In deze paragraaf worden de belangrijkste kostensoorten besproken die men bij de distributie 

tegenkomt. Dit zijn transportkosten, handlingkosten (fysiek en administratief) en voorraadkosten 

(van Goor & Ploos van Amstel, 1999). 

 

Er zijn drie factoren bepalend voor de omvang van de totale fysieke transportkosten (van Goor & 

Ploos van Amstel, 2002): 

• De hoeveelheid, het gewicht of volume te vervoeren goederen; 

• De afstand waarover goederen vervoerd worden; 

• De transportkosten per eenheid volume per kilometer van het distributiecentrum naar de 

detailhandel. 

De kosten die gemaakt worden bij het transport van goederen zijn de kosten voor het 

vervoermiddel, het rijdend personeel en de energiekosten. In deze studie ligt de focus op de 

transportkosten omdat de invloed van de gemeentelijke regelgeving op het aantal 

voertuigkilometers en het benodigde wagenpark bij de stedelijke distributie van goederen wordt 

onderzocht. 

 

De kosten van order processing komen tot uiting in de handlingkosten. Dit zijn de kosten die 

gemaakt worden om de overslag van de goederen te regelen. Deze worden gemaakt bij het 

inladen van de goederen op het distributiecentrum en bij het uitladen bij de detailhandel. Naast 

de fysieke kosten tellen ook de administratiekosten van de distributie mee in deze categorie. 

 

Voorraden bij de detailhandel worden aangehouden vanwege de volgende redenen:  

• Onzekerheid over de vraag; 

• Onzekerheid over de doorlooptijd; 
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• Besparen op transactiekosten en logistieke kosten vanwege schaalvoordelen in transport 

of productie; 

• Om inefficiënties in het logistieke systeem de baas te kunnen zijn (van der Vorst, 2005). 

Aangezien voorraden kosten met zich meebrengen wordt getracht de voorraden zo klein mogelijk 

te houden, terwijl er voor gezorgd moet worden dat de consument geen uitverkocht product 

aantreft. Voorraadkosten worden gemaakt op twee manieren: 

• Opslagkosten, de kosten die gemaakt moeten worden voor de opslag van de goederen. 

Gedacht moet worden aan bijvoorbeeld magazijnruimte. In stadscentra kunnen de 

grondprijzen dusdanig hoog zijn dat dit een belangrijke factor is om rekening mee te 

houden. Binnen de beschikbare ruimte wordt getracht het productieve verkoop 

vloeroppervlakte te maximaliseren. De oppervlakte van het pand bestemd voor opslag 

moet daarom minimaal zijn; 

• Interestkosten zijn de kosten van de waardevermindering van de goederen tijdens de 

opslag in het magazijn. De hoogte hiervan hangt af van de aard van het product. Bij 

bederfelijke producten zijn de interestkosten aanmerkelijk hoger dan bij duurzame 

producten. Bij producten met een hoge waarde geldt ook dat de interest kosten hoger zijn 

dan bij producten met een lage waarde. 

 

Het mag duidelijk zijn dat de mate van importantie van deze drie kostensoorten afhankelijk is van 

de aard van de goederen en overige omstandigheden die meespelen. Goederen met een 

toenemende waardedichtheid gaan gepaard met een toenemend belang van de voorraadkosten 

en een afnemend belang van de transportkosten. Een frequente belevering kan in bij dit soort 

goederen kostenbesparend zijn. De aandacht is in dit geval gericht op een minimalisatie van de 

voorraadkosten. 

Goederen met een hoge verpakkingsdichtheid hebben relatief een groter aandeel handlingkosten 

in de totale distributiekosten dan producten met een lage verpakkingsdichtheid. De aandacht is 

dan gericht op een minimalisatie van de handlingkosten. 

Bij goederen met een lage waardedichtheid en een lage verpakkingsdichtheid dient vooral op 

transportkosten geminimaliseerd te worden (van Goor & Ploos van Amstel, 2002). Dit leidt tot 

enkele bevoorradingen met grote partijen goederen. 

 

Binnen de distributiekosten is sprake van een trade-off tussen transportkosten en 

voorraadkosten. Gezien de aard van de producten in de detailhandel maken de transportkosten 

een klein deel uit van de totale distributiekosten. Dit leidt ertoe dat een minimalisering van de 

transportkosten geen hoge prioriteit heeft voor de detailhandel. Over de exacte kosten die 

gemaakt worden is daarom in veel gevallen niet veel bekend. 
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Het minimaliseren van de voorraden als gevolg van de hoge grondprijzen leidt ertoe dat een 

groot deel van de detailhandel dagelijks beleverd wordt. Hiermee kan beter ingespeeld worden 

op de wensen van de markt (Boerkamps, 1998). Dagelijkse belevering leidt tot een toename van 

het stedelijke distributieverkeer, met name op locaties in de binnensteden wordt dit als probleem 

ervaren. In het vervolg van deze studie wordt op deze problematiek ingegaan. 

 

2.3 Maatschappelijke belasting van stedelijke distributie 

In deze paragraaf worden de externe effecten van het stedelijk distributieverkeer besproken. Op 

de effecten die zich op lokale schaal voordoen wordt uitgebreid ingegaan. 

 

Er doen zich op verschillende manieren problemen voor met de distributie van goederen in de 

steden. Deze problemen zijn volgens Van Binsbergen & Visser (2001) in drie categorieën op te 

delen: 

• De bijdrage van het goederenvervoer aan de reductie van de leefbaarheid in stedelijke 

gebieden door luchtvervuiling, geluidshinder, verkeersonveiligheid en ruimtegebruik; 

• De bijdrage aan de mondiale klimaatsverandering en de verzuring als gevolg van de 

emissies, de uitputting van natuurlijke grondstoffen en de afvalproblematiek; 

• De vermindering van de bereikbaarheid van stedelijke gebieden voor het 

goederenvervoer van bepaalde bestemmingen op bepaalde momenten, door congestie 

en restrictieve maatregelen. 

 

De eerste categorie problemen veroorzaakt op korte termijn het overgrote merendeel van de 

belasting voor de maatschappij als gevolg van het stedelijke distributieverkeer. Deze problemen 

worden in deze paragraaf verder besproken. De tweede categorie heeft betrekking op niet-lokale 

effecten en wordt daarom niet meegenomen in deze studie. De laatste categorie gaat over de 

problemen van het goederenvervoer. Deze problemen komen in hoofdstuk 3 aan bod. 

 

Door de vraag van de consument naar goederen ontstaan goederenstromen in de stad. 

Bewoners van de stad die in de nabijheid van deze routes wonen, ondervinden hinder van het 

vervoer van de goederen. Als grootste problemen in de stad worden de luchtvervuiling, 

geluidsoverlast en verkeersoverlast gezien. De leefbaarheid van de stad komt door deze 

negatieve externe effecten in het geding. 

Het goederenvervoer speelt een belangrijke rol in de discussie over de leefbaarheid in de steden 

omdat dit vervoer relatief veel vervoersbewegingen heeft in verkeersgevoelige gebieden als 

binnensteden. Deze gebieden zijn dichtbevolkt en de openbare ruimte heeft meerdere functies 
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waardoor de negatieve externe effecten van het vervoer snel opgemerkt worden (Van Binsbergen 

& Visser, 2001).  

 

Vervoer leidt tot emissies van schadelijke stoffen. Deze emissies kunnen leiden tot 

luchtvervuiling. De voornaamste stoffen die vrijkomen bij het wegverkeer zijn koolstofdioxide 

(CO2) op mondiaal niveau en koolstofmonoxide (CO), zwaveldioxiden (SO2) en stikstofoxiden 

(NOx) op lokaal niveau. Fijnstof of particle matter (PM) is in Nederland momenteel volop 

onderwerp van discussie en een van de hoofdredenen voor het sluiten van het convenant 

‘Stimulering schone vrachtauto’s en milieuzonering’. De fijnstof-concentratie overschrijdt 

momenteel op diverse plaatsen de grens van het toelaatbare waardoor een aantal bouwprojecten 

in de nabijheid van snelwegen stil is komen te liggen. In het genoemde convenant is nu 

afgesproken tussen overheid en vervoerders dat alleen nog vrachtauto’s worden toegelaten die 

voldoen aan verscherpte eisen voor de uitstoot van schadelijke uitlaatgassen en fijnstof (Vrom, 

2006). 

Vrachtverkeer zorgt voor een veel hogere bijdrage aan de luchtvervuiling op basis van NO2, PM, 

CO en Benzeen dan personenverkeer (van der Meijden, 2004). De emissies hebben een negatief 

effect op de gezondheid van de mens. Juist bij verkeer in stedelijk gebied komen er relatief meer 

emissies vrij vanwege het vele optrekken en afremmen. Emissie-eisen aan verkochte voertuigen 

worden circa elke 5 jaar strenger. In Nederland zijn hiervoor de Europese luchtkwaliteitsnormen 

van kracht (Ministerie van VWS, 2005).  

 

Het Centraal Bureau voor de Statistiek geeft de volgende de gemiddelde emissies per 

voertuigkilometer in de bebouwde kom in 2004: 

Type CO2 

(g/km) 

CO 

(g/km) 
NOx 

(g/km) 
PM 10 

(g/km) 

Personenauto 252 5.9 0.6 0.031 

Bestelauto 297 1.3 1.1 0.136 

Vrachtauto 1127 3.7 13.1 0.452 

Tabel 2: emissies per voertuigkilometer in de bebouwde kom (CBS, 2005). 

 

Naast de uitstoot van schadelijke stoffen levert geluidshinder ook veel belasting voor de 

maatschappij op. Steeds meer Nederlanders hebben last van geluidshinder. Het vrachtverkeer 

draagt hier in belangrijke mate aan bij (Stichting Natuur en Milieu, 2004). Een rijdende 

vrachtwagen op straat op 7,5 meter afstand haalt al een geluidsniveau van 90dB(A) (Provincie 

Gelderland, 2005). 

De Wet Geluidshinder beoogt de burger te beschermen tegen een te hoge geluidbelasting op 

geluidgevoelige bestemmingen zoals woningen, scholen en ziekenhuizen. De doelstelling uit het 
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vierde Nationaal Milieubeleidsplan is om in 2010 geen overschrijding van de grenswaarde van 70 

dB(A) bij woningen meer te hebben. Als maatregelen worden het creëren van autoluwe 

binnensteden/stadsdelen en speciaal het weren van zwaar vrachtverkeer genoemd (Min. van 

VWS, 2005). Net als bij de luchtvervuiling zorgt het vrachtverkeer ook voor meer geluidshinder 

dan het personenverkeer, maar in de wetgeving wordt geen onderscheid gemaakt tussen deze 

twee vormen van verkeer (Van Binsbergen & Visser, 2001).  

 

Meer verkeer leidt tot meer verkeersoverlast. Deze overlast heeft betrekking op hinder door 

ruimtegebruik en verkeersonveiligheid. Hinder door het distributieverkeer is een veel voorkomend 

verschijnsel. Vaak ontstaat dit bij het laden en lossen van het distributieverkeer. Het veroorzaken 

van files en opstoppingen door vrachtwagens wordt als een grote bron van hinder gezien (NIPO, 

1999). In oudere kernen is het vaak noodzakelijk dat voertuigen midden op straat moeten laden 

en lossen. Daarnaast hebben de voertuigen voor het vrachtverkeer een grotere omvang en 

manoeuvreren daardoor langzamer. Dit leidt tot een grotere mate van verkeersonveiligheid. 

Confrontaties met zware en minder goed wendbare vrachtwagens hebben vaak meer schade tot 

gevolg (Boerkamps, 1998). 

 

2.4 Conclusie 

In dit hoofdstuk is de stedelijke distributie van goederen beschreven. In de eerste paragraaf zijn 

de belangrijkste begrippen gedefinieerd. In de volgende twee paragrafen is ingegaan op de 

kostensoorten binnen de stedelijke distributie en op de vormen van belasting die voor de 

maatschappij ontstaan als gevolg van de stedelijke distributie. 

Hiermee kan antwoord worden gegeven op de eerste onderzoeksvraag van deze studie. Deze 

luidt: 

 

Waar bestaan de distributiekosten van stedelijke distributie uit en op wat voor manier belast de 

stedelijke distributie de maatschappij? 

 

De distributiekosten van de stedelijke distributie bestaan uit transportkosten, handlingkosten en 

voorraadkosten. De mate van importantie van deze drie kostensoorten is afhankelijk van de aard 

van de goederen. Gezien de aard van de producten in de detailhandel maken de transportkosten 

slechts een klein deel van de totale distributiekosten uit. Toch gaat het om een aanzienlijke 

kostenpost aangezien het om grote goederenstromen gaat. De kosten die gemaakt worden bij 

het transport van goederen zijn de kosten voor het vervoermiddel, het rijdend personeel en de 

energiekosten. 



T. van Rooijen - Wageningen Universiteit, mei 2006. 17

In deze studie ligt de focus op de transportkosten omdat de invloed van de gemeentelijke 

regelgeving op het aantal voertuigkilometers en het benodigde wagenpark bij de stedelijke 

distributie van goederen wordt onderzocht. 

De maatschappelijke belasting bestaat uit luchtvervuiling, geluidshinder, verkeersonveiligheid en 

ruimtegebruik. Daarnaast draagt een verminderde bereikbaarheid van stedelijke gebieden door 

congestie en restricties bij aan de negatieve externe effecten van de stedelijke distributie. 

 

Om de belasting van de maatschappij door het stedelijk distributieverkeer te beperken hebben 

gemeenten de mogelijkheid maatregelen te nemen. Deze maatregelen hebben als doel de 

maatschappelijke belasting te verminderen, maar brengen ook problemen bij de belevering van 

de winkels in de stad met zich mee. De maatregelen en de hun uitwerking in de praktijk worden in 

het volgende hoofdstuk besproken. 
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T. van Rooijen - Wageningen Universiteit, mei 2006. 19

3 Problemen bij de stedelijke distributie en 
mogelijke oplossingen 

In dit hoofdstuk wordt verder gegaan op de stedelijke distributie, alleen dan vanuit een praktische 

insteek. Het vorige hoofdstuk ging in op de theorie achter de stedelijke distributie. In dit hoofdstuk 

worden de huidige stand van zaken met betrekking tot de stedelijke distributie besproken en het 

huidige beleid hiervoor wordt geëvalueerd. Ten slotte worden oplossingen aangedragen 

waarmee mogelijk de problemen bij het beleveren van de winkels in de stad verholpen kunnen 

worden. Uit deze oplossingen wordt een keuze gemaakt waarop in het tweede gedeelte van deze 

studie het verdere onderzoek zich richt. 

 

3.1 Stand van zaken in de distributiesector 

Binnen de distributiesector is de laatste jaren een aantal ontwikkelingen te zien. Door een breder 

assortiment van de winkels en een gelijk blijvende oppervlakte voor voorraad treden er 

wijzigingen op in het beleveringspatroon. De beleveringsfrequentie van de detailhandel wordt 

steeds hoger. Hierbij neemt de dropsize van de leveringen af. 

Vanuit een transport oogpunt is dit niet optimaal omdat steeds meer kilometers gereden moeten 

worden met meer vrachtwagens. Vanuit logistiek en marketing oogpunt kan wel steeds efficiënter 

bevoorraad worden. 

 

In deze studie worden de volgende sectoren van de detailhandel onderzocht: 

1. Supermarkten 

2. Warenhuizen 

3. Drogisterijen 

4. Elektronicazaken 

 

Omdat niet de distributie naar de totale detailhandel in Nederland onderzocht kan worden is een 

keuze gemaakt voor bovenstaande vier sectoren. Binnen deze sectoren is wederom een keuze 

gemaakt voor een bepaald aantal ketens waardoor een inzicht kan worden verkregen in de 

distributie naar deze sectoren. 

Deze vier onderzochte sectoren vertegenwoordigen samen een groot gedeelte van de 

detailhandel, zowel in aantal vestigingen als in omzet. Ongeveer 55% van de bestedingen vindt 

plaats in één van deze vier sectoren. De supermarkten zijn goed voor een aandeel van 36,5% en 

de warenhuizen voor 7% (HBD, 2006). De marktaandelen van de overige twee sectoren 

bedragen ongeveer 6% voor de drogisterijen en 5% voor de elektronicazaken.  
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Door de uiteenlopende kenmerken van deze sectoren (zie de beschrijving per sector) worden 

verschillende typen distributie onderzocht. Voor zover mogelijk was binnen het tijdsbestek van 

deze studie ontstaat op deze wijze een zo representatief mogelijk beeld van de distributie van de 

detailhandel. 

Binnen de vier onderzochte sectoren zijn bij drie sectoren voornamelijk grote ketens die een groot 

gedeelte van de markt vertegenwoordigen meegenomen. Alleen bij de supermarktsector waren 

de mogelijkheden aanwezig ook kleinere ketens mee te nemen.  

Sectoren die veel marktaandelen vertegenwoordigen maar niet zijn meegenomen in dit 

onderzoek zijn de kledingzaken, schoenenzaken, meubelzaken, boekenzaken en de 

gespecialiseerde voedingsmiddelenzaken. 

Dit is gedaan om de volgende redenen: het distributiepatroon van deze ketens verschilt niet 

wezenlijk van het distributiepatroon in een van de al onderzochte sectoren of deze sectoren 

worden gekenmerkt door kleinere ketens en eenmanszaken. Indien dat laatste het geval is wordt 

de verzameling van de data dusdanig veel werk dat het niet binnen het tijdsbestek van deze 

studie uitgevoerd kan worden. Hierdoor heeft de in deze studie onderzochte distributie 

voornamelijk betrekking op grotere ketens met meerdere filialen en worden kleinere ketens 

noodgedwongen nauwelijks meegenomen. 

 

Binnen detailhandelsectoren zijn verschillen te zien in de wijze waarop deze sectoren bevoorraad 

worden. Deze verschillen worden veroorzaakt door: 

• Het vervoermiddel waarmee beleverd wordt. De voornaamste vervoersmiddelen die 

gebruikt worden bij de belevering van de winkels, die in dit onderzoek onderzocht 

worden, zijn vrachtwagens. Deze zijn er in verschillende soorten en maten. In bijlage VI 

is een overzicht gegeven van de karakteristieken van verschillende typen vrachtwagens. 

Vrachtwagens van het type V en IV hebben de grootste laadcapaciteit (60 rolcontainers). 

Vrachtwagens van de typen III, II en I hebben een steeds beperktere capaciteit. Type II 

en I worden alleen ingezet indien dit noodzakelijk is door voertuigbeperkingen;  

• Het aantal keer per week dat beleverd wordt, dit is met name afhankelijk van de sector; 

• Het type drager van de goederen. Goederen kunnen op verschillende manieren verpakt 

worden. Bij de distributie wordt het meeste gebruik wordt gemaakt van de volgende 

dragers: doos/krat/vat, rolcontainer, kledingrek en pallet; 

• De omvang van de te beleveren goederen; 

• Regionale / nationale schaal bezorging. In sectoren met landelijke aanwezige ketens 

wordt vaak beleverd met ritten door het hele land, terwijl regionaal aanwezige ketens 

uiteraard een kleiner belevergebied hebben.  
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A. Supermarkten 
Supermarkten worden bevoorraad vanuit distributiecentra met vele verschillende soorten 

vrachtwagens. Dit is afhankelijk van de keten. Bij voorkeur worden vrachtwagens van de typen III, 

IV of V ingezet. 

Alle dagen dat de supermarkt geopend is wordt deze beleverd. Dit maakt dat 6x per week elke 

supermarkt aangedaan wordt. Het merendeel van de supermarkten is gevestigd in een gebied 

waar geen venstertijden vastgesteld zijn. Supermarkten liggen over het algemeen niet in de 

hoofdwinkelstraat van een stad. 

Bij de belevering van supermarkten 

wordt gebruik gemaakt van 

rolcontainers en dozen. De omvang van 

de belevering varieert sterk per 

supermarkt en per keten. Over het 

algemeen kan gesteld worden dat 

supermarkten een groot volume per 

zending hebben (Maas et al., 2000). 
In deze studie worden de gegevens van 

een groot aantal supermarktketens 

meegenomen. In het totaal 

vertegenwoordigen deze ketens 

gezamenlijk 65% van het totale 

marktaandeel in deze sector. Een lijst 

met voor dit onderzoek gebruikte ketens 

is te vinden in bijlage II.  

Een aantal supermarkten zijn landelijke 

ketens, maar het merendeel van de 

gebruikte supermarktketens heeft een 

regionale dekking.  

Figuur 9: Ligging onderzochte supermarkten. 
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B. Warenhuizen 
Onder de sector warenhuizen worden uiteenlopende ketens verstaan, variërend van de Bijenkorf 

en Hema tot Blokker. De belevering vindt bij voorkeur plaats met vrachtwagens van het type III of 

IV. 

Aangenomen kan worden dat warenhuizen gemiddeld vier keer per week bevoorraad worden. 

Warenhuizen hebben een groot volume per zending dat in rolcontainers binnenkomt. (Maas et 

al., 2000). Warenhuizen zijn voornamelijk in het centrum van steden gevestigd, waardoor bij de 

distributie vaak hinder ondervonden wordt van venstertijden en voertuigbeperkingen. 

Sommige ketens hebben distributiecentra die een bepaald gedeelte van het land bevoorraden, 

andere ketens zoals Vroom & Dreesmann hebben distributiecentra die het hele land bevoorraden 

met een bepaald soort goederen. 

Bij de belevering van warenhuizen 

wordt gebruik gemaakt van 

rolcontainers. Warenhuisketens 

zijn veelal landelijke ketens. De 

routes waarvan gebruik gemaakt 

wordt bij de belevering gaan door 

het hele land heen. 

Voor dit onderzoek is gebruik 

gemaakt van de openbaar 

verkregen gegevens van de 

Hema, Vroom & Dreesmann en 

de Bijenkorf. Het marktaandeel 

van deze ketens binnen de sector 

warenhuizen is onbekend. 

 

 

Figuur 10: Ligging onderzochte 

warenhuizen. 
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C. Drogisterijen 
Drogisterijen zijn zeer ruim vertegenwoordigd in het Nederlandse straatbeeld. In elk centrum zijn 

meerdere drogisterijen te vinden. Deze markt wordt beheerst door enkele grote ketens. De 

Kruidvat/Trekpleister, Etos en de DA drogisterijen worden in dit onderzoek meegenomen. Het 

marktaandeel van deze ketens binnen de sector drogisterijen is onbekend. 

Drogisterijen worden gemiddeld 

drie tot vier keer per week 

bevoorraad met dozen en 

rolcontainers (Maas et al., 2000). 

Dit gebeurt bij voorkeur met 

vrachtwagens van het type III of 

IV. Over het algemeen kan 

gesteld worden dat drogisterijen 

een gemiddeld volume per 

zending hebben.  

Deze ketens zijn landelijk. De 

Kruidvat en de Trekpleister maken 

deel uit van dezelfde holding en 

worden dan ook vanuit hetzelfde 

distributiecentrum bevoorraad. 

Bevoorrading gebeurt met 

rolcontainers. 

 

 

Figuur 11: Ligging onderzochte drogisterijen  
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D. Elektronica 
Elektronicazaken worden bij voorkeur met vrachtwagens van het type III bevoorraad vanuit 

distributiecentra. Bevoorrading vindt drie tot vier keer per week plaats met dozen en 

rolcontainers. Over het algemeen kan gesteld worden dat elektronicazaken een gemiddeld 

volume per zending hebben (Maas et al., 2000). 

Elektronicaketens hebben veelal een 

regionale oorsprong. Dat is ook nu nog 

te zien in het vestigingsgebied van de 

onderzochte ketens. Geleidelijk aan 

komt de markt steeds meer in handen 

van enkele grote ketens die hun aantal 

filialen steeds verder uitbreiden. 

In dit onderzoek worden de data van de 

BCC, IT’s, Scheer & Foppen en de 

Kijkshop meegenomen. Het 

marktaandeel van deze ketens binnen 

de sector elektronicazaken is onbekend. 

 

Figuur 12: Ligging onderzochte 

elektronicazaken. 

 

 

De nationale ketens hebben hun 

distributiecentra veelal in het midden van het 

land of in Brabant gevestigd. De 

distributiecentra in de periferie zijn 

voornamelijk van de regionale 

supermarktketens. De spreiding van de DC’s 

zijn te zien in onderstaand figuur: 

 

 

Figuur 13: Ligging distributiecentra. 
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3.2 Distributiebeleid 

De huidige bevoorrading van de stad levert de nodige problemen op. De inwoners van de stad 

hebben last van negatieve externe effecten van het distributieverkeer die invloed hebben op de 

leefbaarheid van de stad. Om de ergste uitwassen te voorkomen is er een milieuwetgeving vanuit 

Europa die de inwoners van de stad moet beschermen. Daarnaast hebben gemeenten de 

mogelijkheid om zelfstandig specifieke regels op te stellen voor de bevoorrading van de 

detailhandel in hun gemeente. Voertuigbeperkingen, venstertijden en ontheffingen zijn middelen 

die een gemeente kan inzetten. In figuur 14 is een overzicht te zien van de gemeenten die 

voertuigbeperkingen en/of venstertijden hanteren. 

 

Voertuigbeperkingen zijn er in verschillende vormen: 

• Voertuigeisen van de gemeente. Er kunnen beperkende eisen gesteld worden aan de 

zwaarte van de aslasten, de lengte en de hoogte van het voertuig. Hiermee kan 

kwetsbare infrastructuur beschermd worden (Lemstra, 2004). In 2002 had 30% van de 

gemeenten in Nederland voertuigeisen ingesteld. 

• Permanente afsluiting. Bestemmingen kunnen permanent worden afgesloten. In veel 

gevallen gebeurt dit omdat de bestemming te kwetsbaar is voor vervoer. Ook gebeurt dit 

omdat het de doorstroming van het totale verkeer ten goede komt om het verkeer via 

vaste voorrangsroutes te laten rijden. Nadeel is in het laatste geval wel dat er omgereden 

moet worden (Lemstra, 2004). Het aantal gemeenten met een permanente afsluiting in 

het kernwinkelgebied is gestegen van 13% in 1998 tot 21% in 2002 (Groothedde et al., 

2003). 

• Semi-permanente afsluiting. Dit kan gedaan worden met behulp van paalsystemen. In 

veel steden wordt de toegang tot het stadscentrum gereguleerd met een paalsysteem. 

Deze paaltjes zakken automatisch in de grond na gebruik van een pasje door de 

chauffeur. Een zodanig systeem is zeer geschikt voor het verlenen van ontheffingen. 

40% van de gemeenten heeft een semi-permanente afsluiting in het kernwinkelgebied. 

Dit aantal is vrijwel gelijk gebleven tussen 1998 en 2002 (Groothedde et al., 2003). 
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Figuur 14: Gemeenten in Nederland met regelgeving voor de stedelijke distributie. 

 

Venstertijden zijn een andere vorm van beperkingen voor het distributieverkeer. Een venstertijd is 

een gedefinieerde periode waarin de detailhandel in het kernwinkelgebied bevoorraad mag 

worden. 25% van de Nederlandse gemeenten had in 2002 venstertijden ingesteld. De meeste 

gemeentelijke tijdsvensters liggen in de ochtenduren, maar steeds meer gemeenten beperken de 

reikwijdte van deze periode. Het doel van het instellen van tijdsvensters is het bevorderen van de 

aantrekkelijkheid en de veiligheid van het gebied (Lemstra, 2004). Op deze manier wordt het 

distributieverkeer geweerd op het moment dat de meeste consumenten in het winkelgebied zijn.  

In het totaal heeft 16% van de gemeenten zowel venstertijden als voertuigbeperkingen ingesteld. 
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Distributie van de goederen ’s nachts is in een groot aantal gemeenten niet toegestaan, ook al 

hebben deze gemeenten gedurende de dag geen venstertijden ingesteld. Zowel voor 

omwonenden van de winkels als voor de winkelier is nachtdistributie onaantrekkelijk. Door 

geluidsoverlast bij het laad- en losproces ondervinden bewoners hinder in de vorm van 

nachtrustverstoring. Winkeliers worden geconfronteerd met extra kosten door personeel dat bij de 

belevering aanwezig moet zijn op tijden buiten de gebruikelijke openingstijden. 

In paragraaf 3.5 worden aanpassingen beschreven van het distributieproces die kunnen leiden tot 

maatschappelijke acceptatie van nachtdistributie. 

 

De gemeentelijke regelgeving voor de stedelijke distributie bestaat niet alleen maar uit 

beperkingen. Gemeenten kunnen ook ontheffingen geven van enkele, hierboven beschreven 

beperkingen. Deze worden verleend aan bepaalde sectoren of bedrijven. Er zijn ook gemeenten 

die met behulp van een ontheffingenbeleid vervoerders willen stimuleren schonere of 

geluidarmere voertuigen in te zetten. Indien dit soort voertuigen gebruikt worden gelden minder 

beperkingen voor die vervoerder bij de bevoorrading. 

 

Van Duin & Jagtman (1999) hebben kritiek op het huidige stedelijke distributiebeleid. Zij 

omschrijven het huidige beleid als ‘chaos’. Dit omdat elke gemeente zijn eigen maatregelen kan 

nemen. De effectiviteit van deze maatregelen wordt niet geëvalueerd en er wordt nauwelijks 

lering getrokken uit de opgedane kennis. Op deze manier worden de vervoerders geconfronteerd 

met tal van operationele problemen die leiden tot een inefficiëntie van het goederenvervoer. Deze 

problemen komen in de volgende paragraaf aan de orde. 

Om ideeën aan te dragen is in 1995 het Platform Stedelijke Distributie opgericht. Hierin werken 

overheid, transportsector en het verladend bedrijfsleven samen aan projecten om in stedelijke 

gebieden efficiënter goederenvervoer te realiseren. Het Platform Stedelijke Distributie richt zich 

op een verbetering van de toegankelijkheid van steden voor goederenvervoer, waarbij vooral ook 

aandacht wordt gegeven aan nieuwe logistieke concepten en milieuvriendelijke voertuig-

technologieën (Steenhuis, 1999). Het Platform Stedelijke Distributie is in 2003 gestopt met zijn 

werkzaamheden. Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat kwam tot de conclusie dat de 

oplossingen van het platform onvoldoende geïmplementeerd zijn. Daarom is in 2004 de 

commissie Lemstra opgericht om onderzoek te doen naar de problematiek rond de stedelijke 

distributie (Lemstra, 2004). In paragraaf 3.4 komen de aanbevelingen van de commissie aan bod. 

In 2005 heeft de minister voor het implementeren van de aanbevelingen een nieuwe commissie 

ingesteld met de naam ‘Commissie Stedelijke Distributie’. 
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3.3 Knelpunten bij de uitvoering van de distributie 

De knelpunten binnen het distributievervoer zijn in twee groepen in te delen: knelpunten als 

gevolg van de hierboven beschreven gemeentelijke regelgeving en knelpunten met een andere 

oorzaak. 

 

De gemeentelijke regelgeving zorgt ervoor dat de maatschappelijke belasting beperkt wordt maar 

levert voor de vervoerders problemen op. Lemstra (2004) geeft een overzicht van dit soort 

problemen. Het valt op dat de oorzaak van de meeste problemen ligt in het feit dat er geen 

standaard regelgeving is maar dat elke gemeente zelfstandig kan bepalen welke beperkingen zij 

opstelt met betrekking tot het stedelijk distributievervoer. 

 

De voertuigeisen van gemeenten geven een probleem voor vervoerders die in verschillende 

gemeenten goederen moeten afleveren die elk verschillende voertuigeisen hebben. Dit is ook het 

geval bij de paalsystemen. Er zijn vele verschillende versies in omloop zodat het vaak voorkomt 

dat een bestuurder voor elke gemeente een andere toegangspas in zijn bezit heeft. 

Het gebruik van venstertijden komt steeds meer voor. Momenteel zijn het vooral de kleinere 

centra rond grote steden die ook venstertijden gaan hanteren en zo het probleem aanzienlijk 

verergeren. Gemeentelijke tijdsvensters liggen voornamelijk in de ochtenduren. Voorheen werden 

eerst de grote centra bevoorraad en daarna de kleinere centra eromheen (Horstink, 2001). 

Venstertijden hebben tal van negatieve gevolgen: 

• Inefficiënt voertuiggebruik en meer benodigde voertuigen. Er kan alleen nog ’s morgens 

bevoorraad worden zodat ’s middags een deel van de vrachtwagens stil staat. Omdat 

alles ’s morgens beleverd moet worden zijn meer vrachtwagens op deze uren nodig om 

de bevoorrading af te krijgen. In de ochtend komen meer vrachtwagens in de 

ochtendspits vast te zitten en verergeren zo de ochtendspits voor andere weggebruikers. 

• Inefficiënte routering. Vrachtwagens moeten inefficiënte routes gaan rijden om te kunnen 

beleveren binnen de tijdsvensters. Dit leidt tot meer voertuigkilometers en dus extra 

emissies van verontreinigende stoffen. 

• Opstoppingen. Door de korte tijdsintervallen van de venstertijden komen vrachtwagens in 

een grotere concentratie de stad binnenrijden. Bij het laden en lossen ontstaan 

opstoppingen omdat de weg geblokkeerd wordt (Horstink, 2001). 
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Figuur 15: Voorbeeld van regelgeving bij het laden en lossen (PSD, 2005). 

 

Naast deze problemen zijn er ook vertragingen met een andere oorzaak dan de gemeentelijke 

regelgeving. Wever (2003) geeft hier een overzicht van. Deze problemen zijn onder te verdelen in 

verkeersgerelateerde vertragingen en bedrijfsgerelateerde vertragingen. 

De verkeersgerelateerde problemen bestaan met name uit congestie, autopech en omleidingen.  

Deze categorie is voor deze studie minder interessant want het grootste gedeelte van dit soort 

vertragingen vindt plaats op de snelweg. Gemiddeld heeft een vertraagde rondrit daar 18,8 

minuten vertraging. Binnen de bebouwde kom heeft een vertraagde rondrit gemiddeld 7,0 

minuten vertraging (Wever, 2003). 

Bedrijfsgerelateerde vertragingen bestaan uit vertragingen die opgelopen worden bij het laden en 

lossen van de goederen. Vaak zijn hier wachtrijen, openingstijden of administratieve 

afhandelingen de oorzaken van de vertragingen. 

Bij het laden en lossen zijn het niet alleen de gemeentelijke tijdsvensters die zorgen voor een 

probleem. Een tekort aan laad- en losvoorzieningen zorgt vooral in grote steden voor extra 

wachttijden (Crum & Vossen, 2000). Ook creëren veel afnemers van goederen feitelijk nog een 

extra tijdsvenster wat betreft aflevertijdstip. Soms expliciet door aan te geven wanneer de 

goederen in ontvangst genomen kunnen worden, soms impliciet doordat de winkel slechts een 

beperkt gedeelte van het gemeentelijke tijdsvenster geopend is. Hierdoor is het afleveren van 

goederen dan niet mogelijk en is het feitelijke tijdsvenster nog kleiner dan het gemeentelijke 

tijdsvenster (Lemstra, 2004). 

Ondanks deze extra hindernis die gecreëerd wordt door de afnemers is het aantal vertraagde 

stops afgenomen tussen 1994 en 2002. Steeds vaker wordt rekening gehouden in de planning 

met openingstijden en pauzes bij de afnemers. De gemiddelde vertraging is echter wel flink 
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toegenomen. Per sector lopen deze waarden flink uiteen, maar een vertraagde stop leidt nu 

gemiddeld genomen tot een vertraging van 13,1 minuten. Deze stijging komt door een 

verandering in de organisatieprocessen bij de bedrijven, waardoor een aflevertijd exact gehaald 

moet worden omdat anders grotere vertragingen ontstaan (Wever, 2003). 

 

In de volgende twee paragrafen komen mogelijke oplossingen en verbeteringen voor de 

problemen met de stedelijke distributie aan de orde. Een optie is afstemming tussen gemeenten 

en overige actoren. Omdat verwacht wordt dat hier de meeste voordelen mee te behandelen zijn 

wordt deze eerst uitgebreid zelfstandig behandeld in paragraaf 3.4. Daarna komen nog andere 

opties in paragraaf 3.5 aan de orde. Sommigen kunnen op korte termijn toegepast worden, 

anderen zijn minder snel realiseerbaar maar kunnen wellicht in de toekomst waardevol zijn. 

 

3.4 Afstemming als verbetering 

Verscheidene personen en commissies hebben de laatste jaren onderzoek gedaan naar de 

mogelijkheden voor verbetering van het stedelijk distributieverkeer. Het valt op dat hun 

aanbevelingen in grote mate overeen komen. Afstemming van regelgeving komt in vele rapporten 

aan de orde1. In het vervolg van deze studie wordt daarom onder andere het nut van afstemmen 

van venstertijden onderzocht. Deze afstemming tussen gemeenten gebeurt op dit moment 

zelden. Gemeenten beslissen zelfstandig over door hun gewenste venstertijden en 

voertuigbeperkingen. 

Alleen afstemming tussen gemeenten is niet de enige vorm van afstemming die wenselijk is 

volgens de commissie Lemstra. Deze commissie beschrijft het tripartiet- overleg, waar naast 

gemeenten ook andere betrokken actoren aan meedoen, zoals vervoerders en detailhandel. 

Wever (2003) beveelt aan dat verschillende soorten besprekingen moeten plaatsvinden. Tussen 

gemeenten onderling over afstemming van de gemeentelijke regelgeving en tussen vervoerder 

en detailhandel over de openingstijden van de winkels in combinatie met de venstertijden. 

De verschillende soorten relaties tussen de betrokken actoren bij de stedelijke distributie zijn 

weergegeven in figuur 16. 

 

                                                      
1 Zie Lemstra (2004), Horstink (2001) en Wever (2003). 
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Figuur 16: Relaties betrokken actoren (Lemstra, 2004). 

 

De commissie Lemstra (2004) heeft in opdracht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat 

onderzoek gedaan naar de problemen met de stedelijke distributie. Het gegeven advies luidde 

dat eerst afstemming bereikt moet worden op regionale schaal (Fase 1). Vooral de grootstedelijke 

gebieden en stedelijke regio’s kunnen baat hebben bij een regionaal overleg. In andere gebieden 

is het de vraag of afstemming tussen buurgemeenten veel uitmaakt. 

Het overleg zal plaats moeten vinden tussen minimaal de primaire spelers, te weten: 

stadsbestuur, detailhandel en vervoerders. Het initiatief moet door de centrale stad in overleg met 

de regionale portefeuillehouder genomen worden. Dit omdat de centrale stad vaak de eerste is 

die eisen heeft gesteld aan bevoorrading en de noodzaak voelt van goede afspraken met de 

buurgemeenten en het in de regio opererend bedrijfsleven. Als regio-indeling kan het best de al 

bestaande kaderwet-plus- en WGR-gebieden gehanteerd worden. 

Er dienen duidelijke afspraken gemaakt te worden over: 

• De feitelijke tijdsvensters. Dit zijn de tijdsvensters die overblijven om te beleveren 

wanneer de venstertijden gecombineerd worden met de openingstijden van de 

detailhandel. 

• De voertuigeisen. Deze moeten alleen ingesteld worden bij een fysieke noodzaak. 

Steeds meer steden stellen nieuwe voertuigeisen in. Het moet duidelijk zijn waarvoor de 

eisen bescherming bieden. Vaak is hier een concrete aanleiding voor, maar als er regio’s 
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zijn waarbinnen niet met één type voertuig gewerkt kan worden moet dat voorkomen 

worden. In regionaal verband kunnen ook afspraken gemaakt worden over ontheffingen 

voor schone voertuigen. 

Fase 1 eindigt met het tekenen van een convenant door de partijen en het landelijk bekend 

maken van de afspraken zodat iedereen er kennis van kan nemen. De uitkomsten van de 

besprekingen kunnen in de verkeersplannen van de decentrale overheden worden opgenomen. 

In Fase 2 controleert het Ministerie van Verkeer en Waterstaat of er een convenant is en of er 

samenhang is tussen aangrenzende regio’s. De Minister van Verkeer en Waterstaat heeft de 

bevoegdheid in te grijpen als er geen of onvolledige afspraken binnen een regio zijn gemaakt. 

Eerst wordt een inventarisatie gemaakt waarom het mis gegaan is. Vervolgens kan een uitspraak 

worden gedaan over welke regels moeten worden ingevoerd. Indien er grote verschillen tussen 

aangrenzende regio’s zijn heeft de Minister de mogelijkheid om nader overleg aan te vragen om 

te kijken of harmonisatie mogelijk is. Een commissie zou de Minister bij bovengenoemde taken 

kunnen adviseren. 

 

Horstink (2001) pleit net als Lemstra (2004) voor afstemming binnen regio’s. De regio-indeling in 

WGR-gebieden is wellicht te kleinschalig en zou verruimd kunnen worden als daar behoefte aan 

is. Het begrip afstemming met betrekking tot de venstertijden kan een groot aantal betekenissen 

hebben. Deze betekenissen worden opgenoemd en vervolgens wordt aangegeven welke verder 

in deze studie gebruikt zullen worden. Gebaseerd op Horstink (2001) zijn de volgende 

alternatieven te bedenken: 

A. Landelijk geen venstertijden; 

B. Landelijk uniforme venstertijden, dit betekent landelijk overal dezelfde venstertijd; 

C. Regionaal uniforme venstertijden, dit betekent per regio overal dezelfde venstertijd; 

D. Een schuivend venster. Dit houdt in dat de venstertijd binnen de regio per plaats kan 

verschillen qua aanvangstijd en qua duur van de venstertijd. 

E. Centrale stad wel, omgeving geen venstertijden. Dit houdt in dat alleen grote 

plaatsen in een regio venstertijden mogen hanteren, terwijl kleinere plaatsen dit niet 

mogen; 

F. Differentiatie op straatniveau, dit betekent dat rustige straten ruimere venstertijden 

krijgen dan straten die eerder bevolkt worden door winkelend publiek; 

G. Differentiatie op dagniveau, dit betekent dat tijdens rustige dagen ruimere 

venstertijden gehanteerd mogen worden; 

H. Differentiatie naar voertuigcategorie, dit betekent dat kleine voertuigen ruimere 

venstertijden krijgen dan grote voertuigen; 

I. Differentiatie naar sector/goederenstroom, dit betekent dat bepaalde sectoren of 

productgroepen ruimere venstertijden krijgen dan andere. 
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Horstink (2004) heeft onderzocht wat de meest gewenste optie is binnen elke groep betrokken 

actoren. De vervoerders hebben een duidelijke voorkeur voor alternatief A: geen venstertijden. 

De alternatieven D en E krijgen van de vervoerders ook positieve reacties. Wel wordt 

gewaarschuwd voor colonnevorming als de vrachtwagens door een schuivend tijdsvenster 

geconcentreerd een stad bevoorraden.  

Gemeenten zullen protesteren als hen de vrijheid ontnomen wordt zelfstandig regelgeving vast te 

stellen. Alternatief A is voor hen onbespreekbaar. De varianten differentiatie op straatniveau, 

dagniveau, voertuigcategorie of sector zijn eerder bespreekbaar. 

Winkeliers hebben geen duidelijke voorkeur voor één van de varianten. Ze zijn vooral 

geïnteresseerd in een tijdige levering van de goederen en een prettige winkelomgeving 

Binnenstadbezoekers zullen vermoedelijk een voorkeur hebben voor een differentiatie op straat- 

en dagniveau. De bewoners van de binnenstad hebben waarschijnlijk geen voorkeur. 

Vanuit het oogpunt van de landelijke regelgeving is het optimaal als er uniformiteit en logica in de 

regelgeving is. Er mag daarom geen sprake zijn van varianten met differentiatie. 

 

 A B C D E F G H I 

Vervoerders ++ --/- - + + +/- - +/- +/- 

Gemeenten -- -- -- - -- +/- +/- +/- +/- 

Detailhandel - +/- +/- +/- +/- + +/- +/- + 

Binnenstadbezoekers -- +/- +/- +/- +/- +/- +/- - - 

Binnenstadbewoners +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/- 

Landelijke.regelgeving - + + + +/- - - - - 

Tabel 3: De waarderingen van de actoren voor de verschillende alternatieven voor afstemming 

van de venstertijden (Horstink, 2001). 

 

Volgens Horstink (2001) kan geconcludeerd worden dat de alternatieven D (Een schuivend 

venster), E (Centrale stad wel, omgeving geen venstertijden) en F (Differentiatie op straatniveau) 

als beste drie uit de evaluatie komen. Daarom komen twee van deze drie beste alternatieven 

terug in het vervolg van dit onderzoek. 

In dit onderzoek wordt het alternatief met venstertijden voor enkel de grote steden meegenomen 

als variant 6. Het alternatief met schuivende vensters komt terug als variant 8. Het alternatief met 

differentiatie op straatniveau is te gedetailleerd om te kunnen modelleren in deze studie. 

Daarnaast worden uit bovenstaande tabel van Horstink de alternatieven A en B meegenomen. 

Alternatief A is het alternatief waar geen venstertijden vastgesteld zijn. Bij dit alternatief krijgen de 

vervoerders de mogelijkheid om zo efficiënt mogelijk te kunnen werken. Dit alternatief krijgt de 
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naam variant 1. Door naar het verschil in kosten tussen deze variant en de andere varianten met 

venstertijden te kijken, kan de werkelijke invloed van de regelgeving vastgesteld worden. 

Bij alternatief B worden landelijk uniforme venstertijden gehanteerd, dit alternatief is vanwege de 

duidelijkheid en overzichtelijkheid meegenomen als variant 7 in het vervolg van dit onderzoek. 

 

Tevens worden in deze studie de beperkingen geldend in de huidige situatie doorgerekend om 

een referentiepunt te hebben. Daarnaast worden een aantal varianten getest waarbij de invloed 

van een drietal factoren op de kosten van het transport van de goederen in beeld gebracht 

worden. Dit zijn de voertuigbeperkingen, de venstertijden en het verbod op nachtdistributie. 

 

Alle acht varianten die met het model onderzocht gaan worden in het vervolg van deze studie 

worden in het volgende hoofdstuk uitgebreid besproken. 

In de volgende paragraaf worden alternatieve oplossingen aangedragen die de problemen met 

de stedelijke distributie wellicht zouden kunnen verminderen.  

 

3.5 Innovatieve oplossingen voor een efficiëntere distributie 

In deze paragraaf worden innovaties besproken die de problemen met de stedelijke distributie 

kunnen verminderen. Eerst komen twee opties aan bod die op korte termijn realiseerbaar zijn. 

Vervolgens wordt ingegaan op ingrijpender opties die wellicht in de toekomst uitgevoerd kunnen 

worden, maar nu nog niet goed in de praktijk realiseerbaar zijn. 

 

Busbaangebruik 
In sommige plaatsen zijn proeven gedaan met busbaangebruik als doelgroepstrook voor het 

goederenvervoer. Op deze manier hebben de vervoerders te maken met een vlottere 

doorstroming van het verkeer. Een probleem dat zich voordoet bij het medegebruik van 

busbanen is dat de dienstregeling van het openbaar vervoer verstoord kan worden. Daarnaast is 

extra controle nodig is om te zorgen dat extra verkeer op de busbaan geen ander verkeer is dan 

bevoorradend verkeer (Lemstra, 2004). Het is van belang dat er voldoende laad- en loslocaties 

zijn zodat het laden en lossen niet op de busbaan hoeft plaats te vinden. 

De ervaringen met een proef in Groningen zijn louter positief. Arriva, de OV-exploitant, heeft geen 

hinder ondervonden van het distributieverkeer. De verkeersveiligheid is niet verslechterd, terwijl 

de doorstroming is verbeterd. Hierdoor nam de reistijd voor het vrachtverkeer af. Wel werd een 

strikte handhaving door de politie van belang geacht (PSD, 2002). 
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Nacht- en dalurendistributie 
Nachtdistributie komt veel voor op de nationale wegen, maar is in het stedelijke gebied moeilijker 

te realiseren. Vrachtwagens moeten stiller gaan functioneren en het laden en lossen moet ook op 

een geluidsarmere manier gaan plaatsvinden. Indien dit lukt biedt nachtdistributie vele 

mogelijkheden. 

Door de goederen ’s nachts te leveren, wordt het mogelijk om de ergste congestie op de wegen 

te ontlopen. Het is makkelijker het vrachtverkeer uit de ochtendspits te halen, dan te zorgen voor 

een verandering in het moment van piekbelasting bij het personenverkeer (Munuzuri et al., 

(2004). Indien er ’s nachts gereden kan worden is een efficiëntere inzet van de vrachtwagens 

mogelijk. Nadelen zijn wel dat er speciaal voor het in ontvangst van de goederen mensen 

aanwezig moeten zijn in de winkels. Dit brengt extra arbeidskosten met zich mee voor de 

winkeliers (PSD, 2005b). 
De maximale toegestane piekgeluidsbelasting in en rondom detailhandelsvestigingen is in deze 

periode 60 dB(A) (Venstertijden.nl, 2005). Het kan helpen als trottoir van rubber worden gemaakt 

en rolcontainers geluidsarm zijn. Er zijn de afgelopen jaren tal van producten ontwikkeld die 

kunnen zorgen voor een stille afhandeling van de belevering. De overheid heeft voor de periode 

2004-2008 subsidie ter beschikking gesteld voor de aanschaf van dit soort materiaal (Piek, 2005). 

 

Een minder rigoureuze verandering vergeleken met de nachtdistributie is de dalurendistributie. 

Deze vindt plaats tussen 6 en 7 uur ’s morgens en 19 en 23 uur ’s avonds. Een proefproject 

(DADIRA) hiermee heeft in 1999 in Haarlem plaatsgevonden met de bevoorrading van een aantal 

supermarkten. Uit dit onderzoek bleek dat intensief overleg met bewoners kan leiden tot een 

groot draagvlak om dalurendistributie in te voeren. Verladers en vervoerders moeten op 

voldoende schaal kunnen distribueren in de daluren willen ze hun logistiek hierop aan passen. In 

de horeca en levensmiddelensector lijkt de behoefte aan dalurendistributie het grootst. In deze 

sectoren worden aanzienlijke volumes verplaatst waarbij grote vrachtauto’s vereist zijn en krappe 

venstertijden goede bevoorrading moeilijk maken (PSD, 2005b). 

 

In het vervolg van deze paragraaf worden drie opties besproken die wellicht in de toekomst 

uitkomst kunnen bieden. 

 

Stadsbox 
De Stadsbox is een logistiek concept, ontworpen als een duurzame oplossing voor de stedelijke 

distributie. De voordelen van de stadsbox zijn het grootst in de stadscentra, vooral voor 

kledingwinkels, warenhuizen en kleinere winkelketens met een lagere bevoorradingsfrequentie 

(Verkeerskunde, 2004). De Stadsbox is gebaseerd op een gestandaardiseerde laadeenheid van 

2,15m x 2,55m x 2,15m (Stadsbox, 2005). 
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De bestaande logistieke keten van distributiecentrum naar detailhandel wordt in twee gedeelten 

opgesplitst. Grote, efficiënte vrachtwagencombinaties met een breedte van 2,55 m vervoeren zes 

tot zeven Stadsboxen over het hoofdwegennet. Op een wisselplaats aan de rand van de stad 

worden de boxen een kwartslag gedraaid en overgezet op kleine, schone en stille voertuigen met 

een breedte van 2,15 m, die per rit één tot drie Stadsboxen bij de winkelfilialen afleveren 

(Verkeerskunde, 2004). De breedte van 2,15 in de binnenstad kan leiden tot minder overlast voor 

winkelend publiek, omwonenden en minder risico op ongelukken. 

 

 

Figuur 17: Stadsbox overslag van buitenstedelijk naar binnenstedelijk vervoer (Verkeerskunde, 

2004). 

 

Standaardisatie van de laadeenheid maakt automatisering mogelijk. Automatisering kan leiden tot 

lagere kosten, efficiënter vervoer, minder kilometers en meer veiligheid. Deze ontwikkeling was 

ook te zien bij het ontstaan van de zeecontainer.  

De eerste resultaten van het project Stadsbox geven aan dat er voordelen en mogelijkheden zijn 

op economisch, maatschappelijk en logistiek-technisch vlak (Stadsbox, 2005). TNO heeft 

berekend dat de Stadsbox weliswaar duurder is dan de huidige distributiepatronen door extra 

overslag en de beperkte afmetingen, maar dat als gevolg van de huidige stedelijke regelgeving 

met de Stadsbox wel een economisch voordeel kan worden behaald bij 6% van de filialen (TNO 

Inro, 2005). 

Het Stadsbox-consortium wil nu starten met een pilot-project in een Nederlandse gemeente. De 

belangrijkste stap die nu genomen moet worden is dat het draagvlak voor de Stadsbox wordt 

uitgebreid. Om het concept rendabel te krijgen is het nodig dat eerst een kritische massa bereikt 
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wordt. Bedrijven zien de voordelen van de Stadsbox wel in, maar zijn gehecht aan de historisch 

gegroeide werkwijzen (Verkeerskunde, 2004). Men wil eerst zien dat de Stadsbox echt werkt voor 

men overstapt op dit concept. 

 

Stedelijke distributiecentra 
Het idee om de stedelijke distributie via een stadsdistributie centrum te laten verlopen, bestaat al 

een geruime tijd. Al decennialang zijn er particuliere initiatieven die goed functioneren. Begin 

jaren negentig begon de overheid deze centra tot beleid te verheffen. Het Ministerie van Verkeer 

en Waterstaat heeft toen uitgewerkt hoe grootschalige stadsdistributie centra zouden kunnen 

functioneren in Nederland. Dit is een distributiecentrum aan de rand van de stad met een goede 

bereikbaarheid van waaruit al het vervoer naar de stad kan plaatsvinden. Het doel is het 

bundelen van de goederenstromen om zo efficiënt mogelijk te kunnen bevoorraden (van Duin & 

Jagtman, 1999). 

Crainic et al. (2003) zien stedelijke distributiecentra als een belangrijke stap naar een betere 

stedelijke distributie. Grote vervoersmiddelen zouden het vervoer naar het stedelijk 

distributiecentrum kunnen verrichten. Op het distributiecentrum worden de ladingen gesorteerd 

op bestemming en met kleinere vrachtwagens worden de goederen op de uiteindelijke plaats van 

bestemming afgeleverd. 

Dit concept van de overheid is in de jaren negentig niet van de grond gekomen. Op meerdere 

plaatsten is gestart met proefprojecten voor een stedelijk distributiecentrum. In Maastricht en 

Leiden waren de ervaringen teleurstellend door exploitatietekorten en gering draagvlak onder 

winkeliers en vervoerders (ten Brinke, 2002). In verscheidene Europese steden hebben zich 

vergelijkbare problemen voorgedaan met economisch onrendabele stedelijke distributiecentra als 

gevolg van het kleine marktaandeel van dit distributiecentrum (Boerkamps & van Binsbergen, 

1999). 

Belangrijkste oorzaak van het falen van deze stedelijke distributiecentra was dat de introductie 

teveel vanuit de overheid gebeurde zonder een expliciete betrokkenheid van de vervoerders. 

Bepaalde vervoerders waren geselecteerd om mee te werken, wat competitievervalsing in de 

hand werkte. Daarnaast was de focus vooral gericht op de verladers en winkeliers in plaats van 

op de vervoerders (van Duin & Jagtman, 1999). 

Distributie via stadsdistributiecentra heeft in theorie een voordeel over andere distributie-

concepten. De bundeling van zendingen is het grote winstpunt van een stedelijk distributie-

centrum (Boerkamps, 1998). Daarnaast kunnen in een stedelijk distributiecentrum vele logistieke 

voordelen behaald worden door faciliteiten voor het aanhouden van voorraden, waarde 

toevoegende activiteiten en supply chain managemant (van Duin & Jagtman, 1999). Door deze 

voordelen kan het concept van stedelijke distributiecentra nog steeds als een optie voor de 

toekomst gezien worden. Wellicht kan de totstandkoming van deze centra beter aan de markt 
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overgelaten worden (Groothedde, 2006). Net als bij het Stadsbox project geldt dat eerst een 

kritische massa bereikt moet worden wil dit concept rendabel zijn. 

 

Ondergronds transport 
Momenteel heeft het wegverkeer het alleenrecht op de binnenstedelijke distributie in Nederland. 

Vanaf 1997 zijn er in Nederland vele fondsen beschikbaar gesteld om onderzoek te doen naar de 

mogelijkheden voor ondergronds transport van goederen. Hiervoor is speciaal een 

Interdepartementale projectorganisatie ondergronds transport (IPOT) opgericht. 

Het concept ondergronds transport voor goederen is niet nieuw. Al in 1853 werd het eerste 

ondergrondse transportsysteem in werking gesteld tussen het postkantoor en de beurs in Londen 

voor het transport van post en telegrammen. Begin twintigste eeuw werd in Chicago een 

ondergronds rail systeem geopend voor afval en kolen, dat dienst heeft gedaan tot 1959 (Visser, 

2001). 

Goederen worden binnengebracht op een logistiek park aan de rand van de stad. Van daaruit 

gaan ze met het ondergrondse transport systeem in automatische voertuigen naar de plaats van 

bestemming. Dit kan direct de eindbestemming zijn of een centraal punt, een lokale terminal (Van 

Binsbergen & Visser, 2001). 

Ondergronds transport kan grote voordelen bieden. In economische zin door lage variabele en 

exploitatie kosten, directe belevering en een 24-uurservice. In sociale zin door toename in 

verkeersveiligheid en de forse reductie van de milieubelasting, zoals een reductie van emissies, 

geluid, congestie en energiegebruik. Groot nadeel is dat er een compleet nieuwe infrastructuur 

aangelegd moet worden. Dit brengt hoge kosten met zich mee, een lange realisatietijd en veel 

overleg met belanghebbenden (Visser, 2001). 

Dit maakt dat op korte termijn de realisatie van ondergrondse systemen op grote schaal niet 

realistisch geacht wordt. Van Duin en Jagtman (1999) menen dat juist door de stimulerende 

sturing van subsidiegeld deze richting van onderzoek in Nederland ver ontwikkeld is. 

Ondergronds transport kan als een ideaalbeeld gezien worden voor het binnenstedelijke 

transport. In feite worden alle nadelen van het huidige stedelijke distributieverkeer in één keer 

weggenomen. De prijs die daarvoor betaald moet worden lijkt met de huidige stand van de 

techniek en de waarde die momenteel aan leefbaarheid wordt toegekend te hoog om een 

praktisch nut te hebben. 

 

De laatste drie innovaties hebben in theorie voordelen over de huidige wijze waarop de distributie 

van goederen plaatsvindt. Toch lijkt de kans dat één van deze concepten op korte termijn ook 

daadwerkelijk in de praktijk ingevoerd wordt niet groot. Wellicht dat bij een verdere verslechtering 

van de huidige omstandigheden bij de distributie van goederen in stedelijk gebied één van deze 

concepten alsnog aan kan slaan. 



T. van Rooijen - Wageningen Universiteit, mei 2006. 39

Busbaangebruik van vrachtwagens is op korte termijn realiseerbaar maar dit kan slechts een  

zeer klein gedeelte van het probleem oplossen. 

De haalbaarheid van nachtdistributie is afhankelijk van de investeringen die gedaan worden in 

geluidsarme materialen. Indien hier bereidheid toe is kan de opinie ten aanzien van 

nachtdistributie omslaan en lijkt ook deze innovatie een kans van slagen te hebben. 

Op korte termijn lijkt het aanpassen van de gemeentelijke regelgeving het meeste resultaat op te 

leveren. In paragraaf 3.4 is een aantal mogelijkheden hiervoor besproken. In de literatuur2 wordt 

veel verwacht van het afstemmen van gemeentelijke regelgeving bij voorkeur op regionaal 

niveau.  

 

3.6 Conclusie 

In dit hoofdstuk is de praktische uitvoering van de stedelijke distributie besproken. Dit hoofdstuk 

is begonnen met het beschrijven van de belangrijkste sectoren binnen de detailhandel. Uit de 

totale detailhandel zijn een viertal sectoren gekozen die in dit onderzoek meegenomen zijn. De 

tweede onderzoeksvraag heeft hier betrekking op: 

 

Welke verschillen zijn er op het gebied van distributie binnen de verschillende sectoren van de 

Nederlandse detailhandel? 

Elke sector van de Nederlandse detailhandel heeft zijn eigen kenmerken. Verschillen bestaan 

tussen de typen vrachtwagens die gebruikt worden (omvang laadcapaciteit), het aantal 

beleveringen per week, het type drager waarop de goederen vervoerd worden (doos/krat, 

rolcontainer, kledingrek en pallet), de omvang van de te beleveren goederen en het gebied 

waarbinnen de distributie plaatsvindt (nationaal/regionaal). 

In deze studie zijn een viertal sectoren onderzocht, te weten supermarkten, warenhuizen, 

drogisterijen en elektronicazaken.  

Van deze sectoren worden de supermarkten het meest bevoorraad (dagelijks), de overige 

sectoren drie tot vier maal per week. De goederenstromen naar de supermarkten en warenhuizen 

hebben een groot volume, die naar de drogisterijen en elektronicazaken een gemiddeld volume. 

Alle vier de sectoren maken gebruik van rolcontainers en dozen. Dit verklaart waarom 

supermarkten en warenhuizen bij voorkeur de vrachtwagens met de grootste capaciteit 

gebruiken. De meeste sectoren distribueren op nationale schaal, alleen de elektronicazaken en 

enkele kleinere supermarktketens beleveren op kleinere schaal in verband met hun regionale 

oorsprong. 

 

                                                      
2 Zie Lemstra (2004) en Horstink (2001). 
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In het vervolg van dit hoofdstuk zijn de knelpunten bij de uitvoering van de distributie naar de 

detailhandel beschreven. Deze knelpunten bestaan uit door de gemeente zelfstandig in te stellen 

venstertijden en voertuigbeperkingen. Daarnaast brengt het verbod op nachtdistributie, dat vanuit 

maatschappelijk oogpunt gehandhaafd moet worden, ook beperkingen voor de distributie met 

zich mee. 

Er zijn verschillende denkrichtingen voor oplossingen van de problemen met de stedelijke 

distributie. Het is mogelijk bovengenoemde gemeentelijke regelgeving aan te passen. Een 

andere richting is het zoeken naar alternatieven waardoor de maatschappelijke belasting 

verminderd wordt. In paragraaf 3.4 zijn al kort een aantal varianten van afstemming van 

gemeentelijke regelgeving genoemd die verderop in deze studie uitgebreid beschreven en getest 

worden. 

In paragraaf 3.5 zijn een aantal innovatieve oplossingen beschreven waarbij de gemeentelijke 

regelgeving bestaande uit venstertijden en voertuigbeperkingen niet hoeft te wijzigen. Hiermee is 

onderzoeksvraag 3 beantwoord: 

 

Welke innovatieve oplossingen zijn er mogelijk om de distributiekosten en de maatschappelijke 

belasting omlaag te krijgen? 

Er zijn verschillende innovatieve oplossingen die kunnen bijdragen aan een betere stedelijke 

distributie. Busbaangebruik is op korte termijn realiseerbaar maar dit lost slechts een zeer klein 

gedeelte van het probleem op. Nachtdistributie kan een oplossing zijn als de bereidheid er is te 

investeren in geluidsarm materiaal waardoor de publieke opinie kan veranderen. De kostendaling 

van de distributie moet dan opwegen tegen de meerkosten van de detailhandel voor personeel. 

De overige drie aangedragen oplossingen (stadsbox, stedelijke distributiecentra en ondergronds 

goederentransport) bieden in theorie volop mogelijkheden. In de praktijk lijkt invoering hiervan 

echter niet mogelijk op de korte termijn. De hoge investeringskosten schrikken op dit moment af. 

Wellicht dat de verandert als de situatie omtrent de stedelijke distributie verder verslechtert. 
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4 Beschrijving varianten en analyse 
Zoals te lezen is in het voorgaande hoofdstuk zijn er verschillende denkrichtingen die een 

oplossing voor de problemen met de stedelijke distributie kunnen bieden. Er wordt in deze studie 

voor gekozen om verder in te gaan op de gemeentelijke regelgeving omdat verwacht wordt dat in 

deze richting op de korte termijn de meeste vooruitgang valt te boeken. 

In dit hoofdstuk worden de verschillende varianten beschreven die met het model getest gaan 

worden. Na deze beschrijving van de varianten wordt aandacht besteed aan de wijze waarop de 

uit het model verkregen uitkomsten van de varianten geanalyseerd moeten worden. Deze 

analyse van de uitkomsten vindt vervolgens plaats in hoofdstuk 6. 

 

4.1 Beschrijving varianten 

Achter elke besproken variant zit een bepaald idee hoe deze beperkingen van invloed zijn op de 

stedelijke distributie in deze variant. Deze varianten worden hieronder uitgebreid besproken. De 

keuze voor juist deze onderzoeksvarianten is in het vorige hoofdstuk aan bod gekomen. In de 

VRP-module van het Response™-model wordt vervolgens aangegeven wat de instellingen zijn. 

Daarna worden ze getest en dan wordt duidelijk wat de gevolgen van deze variant voor het 

vervoer van de goederen naar de detailhandel zijn. 

 

Als eerste zal de huidige situatie worden getest. Dit gebeurt door alle venstertijden en 

voertuigbeperkingen die momenteel gelden in Nederland (zie bijlage II) mee te nemen in het 

model. Nachtdistributie is in de huidige situatie ook niet toegestaan. Momenteel kunnen 

gemeenten zelfstandig venstertijden vaststellen. Het vaststellen van venstertijden tussen 

gemeenten wordt niet gecoördineerd. De resultaten van de huidige situatie zullen gebruikt 

worden als referentiepunt voor de uitkomsten van alle andere varianten. 

Daarna zullen de theoretische varianten getest waarbij de invloed van een drietal factoren op de 

kosten van het transport van de goederen in beeld gebracht worden. Dit zijn de 

voertuigbeperkingen, de venstertijden en het verbod op nachtdistributie. Tenslotte wordt een 

groep realistische varianten onderzocht die de huidige situatie zouden kunnen verbeteren. Deze 

varianten zijn wel haalbaar in de praktijk.  

Van de in paragraaf 3.4 besproken alternatieven om het stedelijk distributieverkeer te verbeteren 

wordt in de literatuur verwacht dat het alternatief afstemming van venstertijden de meeste 

verbetering op kan leveren. In deze studie wordt gekeken of deze verwachting klopt.  

 

De theoretische varianten zijn niet in de praktijk toepasbaar omdat de afzonderlijke invloed van 

de voertuigbeperkingen, de venstertijden en het verbod op nachtdistributie op de stedelijke 
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distributie onderzocht wordt. Deze varianten dienen enkel om inzicht te verkrijgen wat het 

aandeel van elk van deze soort beperkingen is in de problemen bij de distributie. 
 

De theoretische varianten hebben de volgende kenmerken: 

Variant Venstertijden Voertuig-
beperkingen 

Nachtdistributie 

Huidige situatie Ja Ja Nee 

    

1 Geen beperkingen Nee Nee Ja 

2 Effecten nachtdistributie Nee Nee Nee 

3 Effecten voertuig- beperkingen Nee Ja Ja 

4 Effecten venstertijden Ja Nee Ja 

5 Effecten gemeentelijke regelgeving Ja Ja Ja 

Tabel 4: Kenmerken theoretische varianten. 

 

Bij de realistische varianten wordt enkel gekeken naar de variaties in de venstertijden. Dit wordt 

gedaan om verschillende redenen. Nachtdistributie is niet wenselijk voor omwonenden en 

winkeliers. ’s Nachts beleveren brengt veel overlast voor omwonenden met zich mee. Daarnaast 

zullen winkels niet graag extra personeel in dienst nemen voor de ontvangst van de goederen 

buiten de openingstijden van hun winkels. 

Voertuigbeperkingen dienen ook gehandhaafd te worden bij dit onderzoek. Weliswaar wordt een 

aanzienlijk gedeelte van de door gemeenten gestelde voertuigbeperkingen ‘vrij willekeurig’ 

ingevoerd, toch geldt een gedeelte van de voertuigbeperkingen ook vanwege harde beperkingen 

als bruggen en smalle straten. Uit de voor dit onderzoek beschikbare gegevens kan niet 

opgemaakt worden of deze beperkingen ook echt een fysieke noodzaak hebben en daarom 

worden de beperkingen net als het verbod op nachtdistributie als een gegeven beschouwd. 

Hierdoor kunnen helaas alleen de venstertijden gevarieerd worden. Een overzicht van de 

voertuigbeperkingen is te vinden in bijlage II. 
 

De varianten van venstertijden die onderzocht worden zijn de volgende: 

Variant Venstertijden Voertuig-
beperkingen 

Nachtdistributie 

Huidige situatie Ja Ja Nee 

    

7 Alleen grote steden tijdsvensters Ja en Nee Ja Nee 

8 Landelijk ruim uniform Ruim Ja Nee 

9 Regionaal schuivend tijdsvenster Schuivend Ja Nee 

Tabel 5: Kenmerken realistische varianten. 
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Het gebied waarop de varianten betrekking hebben is Nederland. De gebruikte winkelketens 

worden in bijlage II op een rij gezet. De vestigingen van deze winkelketens over de grens worden 

niet meegenomen. De sectoren die in dit onderzoek meegenomen zijn worden in paragraaf 3.1 al 

genoemd en in hoofdstuk 6 worden de resultaten uitgewerkt. 

Hieronder worden de verschillende varianten die getest zullen worden uitgebreid besproken. De 

eerste vijf zijn theoretische varianten, de volgende vier zijn realistische varianten: 

 

Variant 1: Geen gemeentelijke regelgeving & geen verbod op nachtdistributie. 
Dit is de variant waarbij de overheden geen eisen stellen aan de belevertijden van de 

vervoerders. De winkels zijn constant in staat goederen te ontvangen. In theorie zou er dus 24 

uur per dag beleverd kunnen worden. In de praktijk zijn er vele hindernissen die ervoor zorgen 

dat dit niet mogelijk is. 
Deze variant is meegenomen om de ondergrens van de transportkosten te kunnen bepalen. 

Geen venstertijden, geen voertuigbeperkingen en geen verbod op nachtdistributie zouden voor 

een maximale vrijheid moeten zorgen waarbij de capaciteit van het wagenpark optimaal benut 

zou kunnen worden en er zo min mogelijk voertuigkilometers gereden worden. 

 

Variant 2: Effecten nachtdistributie. 
Bij deze variant gelden geen venstertijden en geen voertuigbeperkingen. De enige beperking 

waar rekening mee gehouden moet worden is dat de distributie overdag plaatsvindt, zodat de 

maatschappelijke belasting aanvaardbaar blijft. Dit komt overeen met de openingstijden van de 

distributiecentra en filialen. Dit is niet alleen wenselijk voor de omwonenden maar ook voor de 

detailhandel. Op deze manier hoeven geen extra kosten gemaakt te worden voor het langer open 

houden van de winkel om goederen in ontvangst te nemen. De periode waarin beleverd wordt is 

in deze variant van 7 uur ’s morgens tot 21 uur ’s avonds. 

 

Variant 3: Effecten voertuigbeperkingen 
Bij deze variant gelden geen venstertijden en geldt geen verbod op nachtdistributie. De enige 

beperking waar rekening mee gehouden moet worden zijn de door de gemeente ingestelde 

voertuigbeperkingen. 

 
Variant 4: Effecten Venstertijden. 
Bij deze variant gelden geen voertuigbeperkingen en geldt geen verbod op nachtdistributie. De 

enige beperking waar rekening mee gehouden moet worden zijn de door de gemeente ingestelde 

venstertijden. 
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Variant 5: Effecten Gemeentelijke regelgeving 
Bij deze variant komen de effecten van de gemeentelijke regelgeving aan de orde. De 

gezamenlijke invloed van de voertuigbeperkingen en de venstertijden wordt bekeken. De 

beperkingen als gevolg van het verbod op nachtdistributie hebben in deze variant geen invloed. 

 

De volgende drie varianten zijn de realistische varianten. Hierbij blijven zoals al eerder vermeld 

de huidige voertuigbeperkingen gelden en mag er niet ’s nachts gedistribueerd worden. 

 

Variant 6: Grote steden boven een bepaald inwonertal wel venstertijden, kleinere plaatsen 
niet. 
Door de overheid van de grote stad in de regio wel het recht te geven venstertijden vast te stellen 

en de overige plaatsen niet, zou een gedeelte van de problematiek opgelost kunnen worden. De 

beperkingen als gevolg van de venstertijden worden met een aanzienlijk gedeelte verminderd. Er 

kan gekozen worden voor een bepaald inwoneraantal waaraan een stad moet voldoen om 

venstertijden te mogen vaststellen of bepaalde kenmerken, zoals regio-winkelfunctie of een 

moeilijk bereikbaar historisch centrum. 

Bij deze variant is gekozen voor een grens van 50.000 inwoners in een gemeente. Indien er 

50.000 inwoners zijn dan heeft die gemeente het recht om venstertijden in te stellen. 

Enkele steden met een regio-winkelfunctie, groter dan 40.000 inwoners, hebben ook het recht 

gekregen venstertijden vast te stellen. Er is voor deze twee waarden gekozen omdat zo ongeveer 

de helft van de gemeenten met venstertijden overblijft. In bijlage IV is een overzicht opgenomen 

van de gemeenten met venstertijden die aan de voorwaarden voldoen. 

Wel hebben alle gemeenten het recht voertuigbeperkingen vast te stellen. Dit om te voorkomen 

dat situaties ontstaan die niet realistisch zijn, zoals zeer grote voertuigen die door smalle 

historische centra moeten rijden. 

 

Variant 7: Landelijk uniforme ruime venstertijden 
Bij deze variant gelden landelijk dezelfde venstertijden. Deze venstertijden zijn in deze variant 

dusdanig ruim dat gesteld kan worden dat de uitkomst een realistische ondergrens aangeeft. 

De venstertijden liggen voor heel Nederland tussen 7 en 19 uur. Belevering buiten deze vensters 

is in veel gevallen maatschappelijk gezien niet wenselijk en niet praktisch voor winkeliers. 

 

Variant 8: Schuivend tijdsvenster binnen een regio. 
Zoals eerder in deze studie genoemd (paragraaf 3.4), kunnen venstertijden binnen een regio op 

elkaar afgestemd worden na overleg. Voor deze variant is Nederland opgedeeld in tien regio’s, 

die voor deze variant ontworpen zijn. Een regio kan in dit geval gedefinieerd worden als een 

aaneengesloten gedeelte van Nederland waarin ongeveer evenveel gemeenten die venstertijden 
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hanteren liggen. Handmatig zijn de venstertijden zo afgesteld dat de vrachtwagens een ronde 

binnen deze regio kunnen rijden. Door de handmatig vaststelling wordt naar alle 

waarschijnlijkheid geen optimale afstemming gevonden, maar kan wel inzicht verkregen worden 

in de werking van een afstemming met regionaal schuivende vensters. Er is gekozen voor een 

venstertijd van 4 uur per gemeente, omdat dit een lengte is die vaak gehanteerd wordt. Dit geldt 

enkel voor de gemeenten die nu ook al venstertijden hanteren. De eerste gemeente in de regio 

krijgt bijvoorbeeld een periode van 7 tot 11 uur toegewezen, de tweede gemeente in dezelfde 

regio krijgt bijvoorbeeld een venstertijd van 7:30 tot 11:30 toegewezen. Zo gaat het door tot alle 

gemeenten in deze regio, die nu ook al venstertijden hanteren, een periode van vier uur hebben 

waarin vrachtwagens die stad in mogen. Het venster schuift als het ware door de regio heen van 

vroeg op de dag in de ene gemeente, tot later op de dag bij een andere gemeente. Vandaar de 

benaming regionaal schuivend tijdsvenster. Dit is te zien in de volgende tabel met de 

venstertijden in de regio Noord-Holland: 

 

Gemeente Begin venstertijd (in uren) Einde venstertijd (in uren) 

Amsterdam 7 11 

Diemen 7.25 11.25 

Amstelveen 7.5 11.5 

Aalsmeer 7.75 11.75 

Heemstede 8 12 

Haarlem 8.25 12.25 

Zandvoort 8.5 12.5 

IJmuiden 8.75 12.75 

Beverwijk 9 13 

Alkmaar 9.5 13.5 

Den Helder 10 14 

Hoorn 10.5 14.5 

Volendam 10.75 14.75 

Purmerend 10.75 14.75 

Monnickendam 11 15 

Zaandam 11.25 15.25 

Tabel 6: Venstertijden Regio Noord-Holland bij regionaal schuivend venster. 

 

In bijlage V is een lijst te vinden met de regio-indelingen en de voor deze variant gebruikte 

venstertijden bij de verschillende gemeenten. 
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4.2 Analyse varianten 

De uitkomsten van de varianten zullen aangeven hoeveel kilometers afgelegd worden en hoeveel 

voertuigen nodig zijn om de winkels te bevoorraden. In hoofdstuk 2 van deze studie is 

aangegeven dat het van belang is om bij de distributie van goederen in de stad de kosten voor de 

vervoerders en de belasting voor de maatschappij te verlagen. Dit maakt dat de uitkomsten 

worden beoordeeld op: 

• Kosten 

• Maatschappelijke belasting 

Nu is het van belang prestatie-indicatoren te vinden waarmee de omvang van de twee 

bovengenoemde punten bepaald kan worden. Er wordt een opsomming gemaakt van indicatoren 

die van invloed kunnen zijn. Daarna wordt bepaald welke indicatoren meegenomen worden in de 

beoordeling. 

 

De kosten en de maatschappelijke belasting zijn beide afhankelijk van het aantal gereden 

voertuigkilometers. Dit zijn variabele kosten. Binnen het aantal voertuigkilometers kan nog 

gekeken worden naar de volgende factoren om een nauwkeuriger beoordeling te kunnen maken: 

• Tijdstip van de dag waarop de voertuigkilometers gereden worden (nacht/spits/overdag). 

Nachtelijke en spits-voertuigkilometers geven meer maatschappelijke belasting dan 

kilometers overdag door respectievelijk hinder en langere tijdsduur.  

• Locatie waar voertuigkilometers gereden worden (binnenstedelijk/buitenstedelijk); 

Binnenstedelijke kilometers tellen zwaarder voor de maatschappelijke belasting dan 

buitenstedelijke kilometers vanwege de uitstoot van emissies en geluidshinder. Ook zijn 

de kosten van binnenstedelijke voertuigkilometers hoger want er is meer tijd voor nodig. 

Er zou nog een verdere onderverdeling in binnenstedelijk gebied gemaakt kunnen 

worden aan de hand van de concentratie van de bebouwing; 

• Type vervoermiddel waarmee de voertuigkilometers gereden worden 

(auto/bestelwagen/vrachtwagen). Hoe groter de massa van het vervoersmiddel, hoe 

zwaarder de kilometers geteld moeten worden; 

• Bouwjaar vervoermiddel waarmee de voertuigkilometers gereden worden. 

Voertuigkilometers van oudere vervoersmiddelen moeten zwaarder geteld worden omdat 

deze een hogere uitstoot van emissies en geluidshinder hebben door de toen geldende 

minder strenge wetgeving in dat bouwjaar. 

 

Een tweetal indicatoren is van invloed waarbij het aantal voertuigkilometers niet van belang is: 

• Het aantal vervoermiddelen dat nodig is om de routes te kunnen rijden. Als er meer 

voertuigen tegelijkertijd nodig zijn betekent dit voor de vervoerder hogere 
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aanschafkosten. Deze kosten kunnen gezien worden als vaste kosten voor de 

vervoerder. 

• Het materiaal dat bij het laden en lossen gebruikt wordt (normaal/geluidsarm). Het 

gebruik van geluidsarm materiaal levert een aanzienlijke geluidsreductie op en verdient 

daarom de voorkeur omdat het de maatschappelijke belasting reduceert. 

 

Zoals al vermeld is in deze studie gekozen voor een tweetal prestatie-indicatoren ter beoordeling 

van een variant: 

• Het aantal voertuigkilometers in absolute zin. 

• Het benodigde wagenpark uitgedrukt in de som van alle typen vrachtwagens. 

Deze twee prestatie-indicatoren bieden de mogelijkheid snel een indicatie te geven van de kosten 

en de maatschappelijke belasting van de distributie. Het tijdsbestek waarin deze studie 

uitgevoerd moet worden is te kort om het aantal voertuigkilometers onder te verdelen in 

bijvoorbeeld tijdstip en locatie. De tijdsduur van de ritten wordt om eenzelfde reden ook niet 

meegenomen, evenals het type materiaal dat wordt gebruikt bij het laden en lossen. In een 

vervolgstudie kan hier aandacht aan besteed worden. 

 

De vraag kan gesteld worden hoe het aantal voertuigkilometers beoordeeld moet worden ten 

opzichte van het benodigde wagenpark. In de praktijk blijkt dat de rangorde van de varianten op 

basis van het aantal kilometers geen grote verschillen vertoont met de rangorde van de varianten 

op basis van het benodigde wagenpark. Daarnaast verschillen de varianten niet veel van elkaar 

wat voertuigkilometers betreft, zeker bij de realistische varianten. Dit maakt dat deze vraag verder 

geen invloed heeft in deze studie.  

 

In het vervolg van dit onderzoek komen de resultaten van de in dit hoofdstuk besproken varianten 

aan de orde en zullen deze resultaten geanalyseerd worden. In het volgende hoofdstuk wordt 

eerst het model besproken waarmee de resultaten berekend kunnen worden. 
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5 Model 
 

Dit hoofdstuk is het eerste hoofdstuk van het tweede deel van deze studie, zoals te zien is in het 

structuurschema in hoofdstuk 1. In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe en met welk model de 

verschillende vormen van beleid op een kwantitatieve wijze onderzocht kunnen worden. 

Daarnaast worden verschillende vrachtwagen routeringsproblemen beschreven. 

 

5.1 Probleemaanpak 

Bij deze studie worden de invloed van de venstertijden en de voertuigbeperkingen op het aantal 

voertuigkilometers en het benodigde wagenpark bij de stedelijke distributie onderzocht. Dit 

gebeurt in deze studie op een kwantitatieve wijze. Dit betekent dat onderzocht wordt hoe de 

distributie reageert op wijzigingen in venstertijden en voertuigbeperkingen. 

Ten eerste zijn data nodig die als invoer voor het model dienen. Het gaat om de volgende data: 

• Een wegennetwerk van Nederland, met gegevens over de weggedeelten. 

• Gegevens over de locaties van de distributiecentra en de filialen die in dit onderzoek 

worden meegenomen. 

• De omvang van de vracht dat per filiaal moet worden afgeleverd. 

• De openingstijden van de filialen en de distributiecentra. 

• De kenmerken van het wagenpark 

• Per gemeente een overzicht van de daar geldende venstertijden en voertuigbeperkingen. 

 

Het is noodzakelijk dat het model de mogelijkheid biedt om de distributie op micro-niveau te 

kunnen bestuderen. Hiermee wordt bedoeld dat precies gevolgd moet kunnen worden waar en 

hoe laat een voertuig met een bepaalde lading rondrijdt. Er kan dan bekeken worden hoe het 

gedrag van de voertuigen verandert als gevolg van de wijzigende beperkingen. Het model moet 

zo afgesteld worden dat er geminimaliseerd wordt op het aantal voertuigkilometers en op het 

benodigd wagenpark. 

Gezien de grote hoeveelheid variabelen is het raadzaam dat deze eenvoudig geïmporteerd 

kunnen worden. 

De uitvoer van het model zou moeten bestaan uit: 

• De ritten die gereden moeten worden 

• De afstand in kilometers die afgelegd moet worden om deze ritten te rijden. 

• Een tabel met de tijden dat een voertuig ergens vertrekt en arriveert. 

• Het aantal en het type vrachtwagens dat gebruikt wordt. 
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Dit type problemen dat hierboven beschreven is worden vrachtwagen routeringsproblemen of in 

het engels vehicle routing problems genoemd. In de volgende paragraaf wordt eerst dit type 

vraagstukken beschreven. 

 

5.2 Routeringsproblemen 

Een vrachtwagen routeringsprobleem omvat het ontwerpen van routes, beginnend en eindigend 

in het depot, voor de beschikbare vervoermiddelen om een bepaald aantal klanten te bedienen 

tegen zo min mogelijk kosten. Het is een van de belangrijkste en meest bestudeerde optimalisatie 

problemen in de logistiek. 

In 1959 is het vehicle routing problem voor het eerst geïntroduceerd door Dantzig en Ramser. De 

benadering van Dantzig en Ramser is in 1964 door Clarke en Wright verbeterd met een greedy 

heuristiek. Sinds die tijd zijn er vele modellen en algoritmen ontwikkeld en momenteel zijn er 

talloze programma’s op de markt die vehicle routing problems kunnen oplossen3. 

 

 

Figuur 18: Voorbeeld van een algemeen routeringsprobleem. 

 

De interesse in vehicle routing problems is groot vanwege de relevantie in de praktijk en de 

aanzienlijke moeilijkheid van het probleem. Het gebruik van geautomatiseerde procedures bij de 

planning van het distributieproces heeft geleid tot een besparing in de transportkosten van 5 tot 

20% (Toth & Vigo, 2002). 

 

                                                      
3 Zie Golden & Assad (1988) en Toth & Vigo (2002). 
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In deze paragraaf worden de kenmerken van routeringsproblemen besproken aan de hand van 

de belangrijkste componenten (het wegennetwerk, de klanten, de depots, de vrachtwagens en de 

bestuurders), de beperkingen bij het bepalen van de routes en de mogelijke doelfuncties bij het 

optimalisatieproces.  

 

Het wegennetwerk dat gebruikt wordt bestaat uit een graaf met arcs welke de verbindingen 

tussen de knopen (kruisingen, depots en klanten) weergeven. Aan het berijden van elke arc zijn 

kosten verbonden die uitgedrukt worden in afstand of tijd. 

De karakteristieken van de klanten zijn: 

• De locatie (knoop) waar de klant gevestigd is binnen het netwerk. 

• De hoeveelheid goederen die bezorgd of opgehaald moeten worden bij de klant. 

• De perioden van de dag dat de klant bevoorraad kan worden. 

• De benodigde tijd voor het in- en uitladen van de goederen bij de klant. 

• Welk type vrachtwagens in staat zijn de klant te bevoorraden. 

De depots zijn ook gevestigd op knopen binnen een netwerk. Aan een depot zijn een aantal 

vrachtwagens gekoppeld met bepaalde kenmerken. Elk depot heeft een maximale capaciteit 

goederen die het kan verwerken. Routeringsproblemen kunnen vereenvoudigd worden door de 

klanten aan een bepaald depot te koppelen, zodat kleinere deelproblemen ontstaan. 

De karakteristieken van de vrachtwagens zijn: 

• Het depot waar de vrachtwagen toe behoort.  

• De capaciteit van de vrachtwagen 

• Onderverdeling van de vrachtwagen in compartimenten. 

• Gedeelten van het wegennetwerk waar de vrachtwagen kan rijden en met welke snelheid 

dat kan. 

• Kosten die verbonden zijn aan het gebruik van de vrachtwagen (per km, per tijd of per 

rit). 

Bij het meenemen van de bestuurders van de vrachtwagens moet nog rekening gehouden met 

het aantal uur dat de bestuurders mogen werken, pauzes, loonkosten van de chauffeurs 

overwerk en de kosten van eventueel overwerk (Golden & Assad, 1988). 

 

De beperkingen bij het bepalen van de routes ontstaan door de aard van de goederen, het 

gewenste serviceniveau of kenmerken van de klanten en voertuigen. 

Zo mag bijvoorbeeld de maximale capaciteit van de vrachtwagens niet overschreden worden of 

de belevering moet plaatsvinden binnen een bepaalde tijdsperiode. Het kan ook voorkomen dat 

de volgorde van de klanten die beleverd moeten worden al vaststaat of dat juist alleen goederen 

opgehaald of afgeleverd kunnen worden. 
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Bij routeringsproblemen komen verschillende doelfuncties bij het optimalisatieproces voor, 

bijvoorbeeld4: 

• Minimalisatie van de transportkosten, bestaande uit de afgelegde afstand en tijd, en de 

vaste kosten voor het gebruik van de vrachtwagens. 

• Minimalisatie van het aantal vrachtwagens om de klanten te bevoorraden. 

• Minimaliseren van het aantal niet bevoorrade klanten. 

Ook komen gewogen combinaties van deze doelfuncties voor. 

 

Bij het modelleren van vehicle routing problems in de praktijk kunnen aanzienlijk meer 

beperkingen komen kijken. Hierboven zijn al een aantal van beperkingen besproken die leiden tot 

verschillende varianten van routeringsproblemen. In onderstaand figuur worden de relaties 

tussen de meest voorkomende verschillende varianten weergegeven: 

 

 

Figuur 19: Overzicht van de basisvarianten van routeringsproblemen (Toth & Vigo, 2002). 

 

Hieronder worden de voorwaarden van deze verschillende varianten besproken (Toth & Vigo, 

2002): 

 

De Capacitated VRP (CVRP) is de eenvoudigste variant van alle VRP’s. De voertuigen zijn 

identiek en enkel de capaciteit van de vrachtwagens is een beperking. Het doel is de kosten van 

het bevoorraden van alle klanten te minimaliseren.  

Hierbij worden een aantal routes gemaakt door de vrachtwagens tegen minimale kosten, bepaald 

door de som van de kosten van het afleggen van de arcs, waarbij:  

(a) Elke route een depot aandoet. 
                                                      
4 Zie Golden & Assad (1988) en Toth & Vigo (2002). 
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(b) Elke klant bezocht wordt door een route. 

(c) De som van de vraag van de klanten op een route niet de capaciteit Q van de vrachtwagen 

overschrijdt. 

 

De VRP with Time Windows (VRPTW) is de variant van de CVRP waarbij de 

capaciteitsbeperkingen van kracht blijven en als extra beperking de klanten binnen een bepaalde 

tijdsperiode beleverd moeten worden. Hierdoor ontstaat de extra voorwaarde dat: 

(d) De service bij elke klant moet starten binnen het tijdsvenster [ei, fi] en dat het voertuig voor 

een bepaalde tijdsperiode si stopt. 

 

Als er enkel goederen worden afgeleverd of alleen opgehaald in een route is er sprake van een 

CVRP of een VRPTW. Er zijn ook routeringsproblemen waarbij goederen door elkaar moeten 

worden afgeleverd of opgehaald binnen één route. Dit soort problemen worden VRP with pickup 

and delivery (VRPPD) genoemd. De voorwaarden (a) en (b) van een CVRP gelden ook bij deze 

variant. Daarnaast zijn drie extra voorwaarden van kracht: 

(e) De lading van een vrachtwagen op de route mag niet negatief zijn en nooit de capaciteit Q  

van de vrachtwagen overschrijden.  

(f) De oorsprong van de vracht voor klant i moet worden opgehaald in dezelfde route en voordat 

klant i bezocht wordt. 

(g) Het afleveradres van de vracht van klant i moet worden afgeleverd in dezelfde route en pas 

nadat klant i bezocht is. 

 

Een laatste variant die kort besproken wordt is de VRP with backhauls (VRPB). Deze variant lijkt 

op de VRPPD maar het verschil hierbij is dat eerst alle goederen afgeleverd moeten worden bij 

de linehaul klanten voordat weer goederen opgehaald kunnen worden bij de backhaul klanten. 

Hierbij gelden eveneens de voorwaarden (a) en (b) van een CVRP. Daarnaast zijn twee extra 

voorwaarden van kracht: 

(h) De vraag van de linehaulklanten en het aanbod van de backhaulklanten die bezocht worden 

op de route mogen allebei nooit de capaciteit Q van de vrachtwagen overschrijden. 

(i) De linehaulklanten worden eerst beleverd voordat de backhaulklanten aan de beurt komen. 

 

Uiteraard kunnen deze laatste twee varianten gecombineerd worden met een VRPTW tot een 

VRPBTW of een VRPPDTW zoals te zien is in het overzicht op de vorige pagina. 

 

In deze studie wordt het beleveren van de detailhandel vanuit depots onderzocht. Deze 

belevering moet vaak plaatsvinden binnen een bepaalde tijdsperiode als gevolg van de 

venstertijdenregelgeving. Dit maakt dat het routeringsprobleem dat gebruikt moet worden om de 
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bevoorrading te modelleren het routeringsprobleem met tijdsvensters (VRPTW) is. Dit probleem 

wordt hieronder verder besproken voordat in de volgende paragraaf het gebruikte model aan bod 

komt. 

 

 

Figuur 20: Voorbeeld van een routeringsprobleem met tijdsvensters. 

 

Op basis van de hierboven beschreven vier voorwaarden van een VRPTW (voorwaarden (a) tot 

en met (d)) kan het in deze studie bestudeerde probleem volgens Homberger en Gehring (1999) 

als volgt worden opgeschreven: 

N klanten moeten vanuit een depot bevoorraad worden door voertuigen met de capaciteit Q. Elke 

klant i (i= 1,…, n) heeft een vraag qi, een laadtijd si en een tijdsvenster zi = [ei, fi]. De ondergrens 

e beschrijft de eerste belevertijd en f beschrijft de laatste belevertijd. De q van klant i moet binnen 

het tijdsvenster zi beleverd worden. Vanuit het depot i (i=0) is e0 de eerste tijd dat een 

vrachtwagen kan vertrekken en f0 is de laatste aankomsttijd op het depot. 

De kortste afstanden tussen het depot en de klanten worden weergegeven door di,j. De 

bijbehorende reistijden worden weergegeven door d’i,j. 

De klanten mogen niet bevoorraad worden buiten dit tijdsvenster. Als een vrachtwagen te vroeg 

is moet deze wachten bij de klant tot het tijdsvenster van de klant ingaat. 

Om de tijdsverbanden duidelijk te maken worden enkele hulpvariabelen toegevoegd: de vroegst 

mogelijke vertrektijd epd en de laatst mogelijke aankomsttijd lfa. De locatie i- geeft de voorganger 

van i in een route weer, i+ geeft de volgende locatie van i in een route weer.  

Bij het depot i=0 geldt  epd0 = e0 en lfa0 = f0. Bij de klant i, i  ≥ 1 geldt epdi = max { epdi- + d’i-,i , ei } 

+ si en lfai = min { lfai+ - d’i , i+ - si  ,fi  }. 
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Deze formulering van een routeringsprobleem met tijdsvensters is de basis voor het model dat in 

deze studie gebruikt wordt. In de volgende paragraaf wordt dit model beschreven. 

 

5.3 Modelering probleem 

In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van de VRP-module van het Response™ model van 

TNO om de problemen met de gemeentelijke regelgeving bij de stedelijke distributie door te 

rekenen. 

In deze paragraaf wordt de werking van dit model beschreven. Hiervoor wordt een artikel van Uil 

(2004) gebruikt. Het probleem wordt versimpeld tot een single depot capacitated vehicle routing 

problem with time windows. Vervolgens wordt het weergegeven als een wiskundig model. Daarna 

wordt een genetisch algoritme gepresenteerd waarmee een aanvaardbare uitkomst voor dit 

probleem gevonden kan worden. 

 

Response™ kan, gegeven de vraag van de winkels en de locaties van de depots, berekenen wat 

het benodigde wagenpark (strategisch) en aantal voertuigkilometers (operationeel) zijn 

De eerste stap die genomen moet worden is bepalen welk depot welke winkel bevoorraadt. 

Daarna wordt geïnventariseerd welk type vrachtwagen welke filialen kan bezorgen gezien de 

voertuigbeperkingen die op sommige locaties gelden. Er wordt begonnen met de vrachtwagen 

met de grootste capaciteit en als deze niet mag rijden wordt overgeschakeld op een kleinere 

vrachtwagen voor het betreffende filiaal. Hierdoor wordt het probleem opgedeeld en aanmerkelijk 

eenvoudiger op te lossen. 

Vervolgens wordt het minimum aantal routes bepaald met de minimale afstand en reistijd. 

Uiteindelijk wordt de slack in de ritten gebruikt om het benodigde wagenpark te berekenen. 

 

De volgende condities gelden: 

• Het depot heeft een openingstijd, sluitingstijd en een laadtijd per vrachtwagen. 

• Er zijn n klanten die vanuit het depot bevoorraad moeten worden. 

• Elke klant heeft een bepaald tijdsvenster waarin de bevoorrading plaats moet vinden. 

• Elke klant heeft een vaste servicetijd. 

• Er zijn vaste afstanden en reistijden tussen alle locaties (depot en klanten). 
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Wiskundig model 
 

Het probleem kan wiskundig als volgt worden weergegeven: 

 minimaliseer:   
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Ν∈NofRoutes   (15) 

( ) Ν∈rrsInRouteNofCustome  { }NofRoutesrrr ≤≤∈∀ 1  (16) 
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Variabelen:  
NofRoutes Variable die het benodigde aantal routes weergeeft 

NofCustomersInRoute(r) Variable die het aantal klanten in route r weergeeft 

route(r,c) Variable die het ID van de ce bezochte klant in route r weergeeft 

i- Het ID (depot of klant) van de voorganger van klant i 

i+ Het ID (depot of klant) van de opvolger van klant i 

epddepot Vroegst mogelijke vertrektijd; vroegste tijd waarop een vrachtwagen het 

depot kan verlaten of kan beginnen met laden 

epdi Vroegst mogelijke vertrektijd; vroegste tijd waarop een vrachtwagen de 

klant i kan verlaten, afhankelijk van de vorige klant in de route en de 

restricties van het depot 

lfadepot Laatst mogelijke aankomsttijd; uiterste tijdstip dat een vrachtwagen op het 

depot terug moet zijn 

lfai Laatst mogelijke aankomsttijd; uiterste tijdstip dat een vrachtwagen moet 

arriveren bij klant i om klant i en al zijn voorgangers te kunnen bevoorraden 

en op tijd terug te zijn op het depot 

leavetime(r,c) Vertrektijd vrachtwagen vanaf de ce klant of depot in route r 

 

Data:  
c Klant index (element van N) 

r Route index (element van N+) 

i De ID van de klant (element van I) 

depotID De ID van het depot 

cpr Kosten per route 

cph Kosten per uur (tijdseenheid) 

cpkm Kosten per km (afstandseenheid) 

traveltimec1,c2 De benodigde tijd om van de klant of depot c1 naar klant of depot c2 te 

reizen 

distancec1,c2 De afstand tussen klant of depot c1 en klant of depot c2 

demandc De vraag van de klant met ID c 

Capacity De capaciteit van de vrachtwagen 

LBdepot Ondergrens; openingstijd van het depot 

UBdepot Bovengrens; sluitingstijd van het depot 

LBi Ondergrens; begin van het service tijdsvenster van klant i 

UBi Bovengrens; einde van het service tijdsvenster van klant i 

N Verzameling van natuurlijke getallen = {0, 1, 2, …} 

N+ Verzameling van positieve natuurlijke getallen = {1, 2, …} 

I Verzameling van klant ID’s 

Si Servicetijd bij klant of depot i 
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Het doel van het Response™ model is primair minimaliseren op het aantal ritten. Dit wordt later 

gebruikt om het aantal vrachtwagens te kunnen minimaliseren. Daarna wordt geminimaliseerd op 

de reistijd en vervolgens op de reisafstand. Hierin verschilt dit model van veel andere modellen 

omdat reistijd voor reisafstand komt. De keuze hiervoor is gemaakt omdat de tijd van de 

bestuurder en de vrachtwagen meer kosten dan de variabele kosten per kilometer. Daarnaast is 

bij problemen met tijdsvensters de wachttijd een significante factor in de totale kosten die niet 

meegenomen wordt wanneer op afstand geminimaliseerd wordt. 

De wiskundige formulering geeft een gelijktijdige optimalisatie van de drie criteria weer maar de 

gebruikte heuristiek kijkt eerst naar aantal ritten, dan reistijd en dan reisafstand: cpr > cph > 

cpkm. 

 

De eerste restrictie (2) zorgt ervoor dat de totale vraag van de klanten niet groter kan zijn dan de 

capaciteit van de vrachtwagen. De tweede (3) zorgt ervoor dat elke klant bezocht wordt. In (4) en 

(5) wordt ervoor gezorgd dat elke route start en eindigt in een depot. In (6) en (7) worden 

variabelen gedefinieerd. 

De variabelen epd en lfa worden gebruikt om te controleren of een oplossing toegelaten is 

Hiermee wordt bedoeld dat een oplossing binnen de tijdsvensters van het depot en de klanten 

valt. De variabele epd wordt per klant vastgesteld door restricties (8) en (9) en geeft de eerste 

mogelijkheid dat de vrachtwagen kan vertrekken weer. De variabele lfa wordt per klant 

vastgesteld door de restricties (10) en (11) en geeft de laatste mogelijkheid weer dat de 

vrachtwagen moet arriveren bij een klant om de rest van de rit af te krijgen. Dit is het geval 

wanneer de epd niet groter is dan lfa, wat is weergegeven in restrictie (12). 

Er is een reisschema nodig van de route om de totale reistijd te kunnen bepalen. Daarom wordt 

de variabele leavetime geïntroduceerd per stop in de route. Deze variabele geeft de mogelijke 

vertrektijd per stop weer in een route en resulteert in de minimale reistijd. Restricties (13) en (14) 

definiëren deze variabelen. 

Restricties (15), (16) en (17) definiëren tenslotte verklarende variabelen. 

 

5.4 Heuristieken 

Het zou ideaal zijn als over de oplossing van het beschreven Response™ model met zekerheid 

gezegd zou kunnen worden dat deze optimaal is. Gezien de omvang van deze studie lijkt dat niet 

mogelijk te zijn. Dit type problemen valt in de categorie NP-hard problems. Dit zijn problemen 

waarbij de moeite die het kost om het probleem op te lossen exponentieel toeneemt met de 

omvang van het probleem.  

Bij grote problemen kan niet met zekerheid gezegd worden of de oplossing optimaal is. Voor het 

zoeken van een oplossing wordt dan gebruik gemaakt van een heuristiek. Een heuristiek kan niet 
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garanderen dat de optimale oplossing gevonden wordt, maar genereert wel een oplossing van 

behoorlijke kwaliteit. Uiteraard is onbekend hoeveel deze oplossing van het optimum afligt. 

Bekende heuristieken zijn simulated annealing, tabu search en genetic algorithm (Van Lemmen, 

2005). 

In deze studie heeft het grootste probleem een omvang van ruim 200 klanten per depot. Het is 

niet mogelijk om dit probleem met zekerheid optimaal op te kunnen oplossen. Daarom zal in deze 

studie gebruik gemaakt moeten worden van een heuristiek. 

Response™ maakt gebruik van een genetisch algoritme ontwikkeld door Homberger en Gehring 

(1999). De naam van dit algoritme is ES2. Een genetisch algoritme start met het genereren van 

meerdere oplossingen voor het probleem. Elke oplossing is toegelaten, maar niet 

noodzakelijkerwijs een goede oplossing voor het probleem. Deze verzameling van oplossingen 

wordt een populatie genoemd en een enkele oplossing heet een individu. Een genetisch 

algoritme bestaat uit drie onderdelen: recombinatie, mutatie en selectie. Deze worden hieronder  

eerst besproken. 

 

Recombinatie 
In de recombinatiefase worden verschillende individuen uit de populatie ouders gecombineerd 

om nieuwe individuen te kunnen creëren. Meestal worden twee ouders geselecteerd en wordt 

een kind gecreëerd door even groot gedeelte van beide ouders te nemen. Er worden meer 

kinderen gecreëerd dan het aantal individuen in de populatie ouders om zo de kans op kinderen 

met een hoge waarde te vergroten. 

 

Mutatie 
Nadat de nieuwe populatie is gecreëerd wordt elk individu in de mutatiefase onderworpen aan 

een mutatie. Dit houdt in dat bij elke nieuwe oplossing geprobeerd wordt om de oplossing te 

veranderen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van mutatie operatoren. In een VRP algoritme 

verwisselen deze operatoren klanten in en tussen routes. Het resultaat na deze recombinatie en 

mutatie is de uiteindelijke populatie kinderen. 

 

Selectie 
De laatste fase van het algoritme omvat de selectie van de nieuwe startpopulatie en de huidige 

beste oplossing van de gegenereerde kinderen. Elke kind wordt aan de hand van één of 

meerdere criteria gewaardeerd en de beste of meest belovende individuen worden 

gepromoveerd tot een nieuwe populatie ouders. De populatie ouders kan in zijn geheel worden 

vervangen, maar er kan ook voor gekozen worden dit gedeeltelijk te doen. Als dit laatste het 

geval is worden de waarden van de individuen in de populatie kinderen vergeleken met de 

waarden van de populatie ouders. 
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Homberger en Gehring (1999) laten zien hoe een VRPTW probleem vertaald kan worden in een 

genetisch algoritme. Eerst worden de componenten individu en populatie gedefinieerd en 

vervolgens wordt ingegaan op de recombinatie, mutatie en selectie. 

 

Individu en populatie 
Een individu geeft een oplossing van het probleem weer. Deze oplossing bestaat uit een 

verzameling routes. Deze routes moeten voldoen aan de vraag van de klanten. In het model is 

een verzameling routes als volgt weergegeven:  
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Hierdoor kan een populatie, een verzameling oplossingen, op de volgende wijze worden 

weergegeven: 
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 (19) 

 

Deze restrictie geeft mogelijke routes weer. Deze routes hoeven niet allen geldig te zijn, want bij 

het genereren van de routes wordt ervoor gezorgd dat ze dit wel zijn. 

 

Elke oplossing krijgt twee extra eigenschappen mee: een mutatiecode en een route 

eleminatieparameter. De mutatiecode is een array die tweemaal alle klant ID’s bevat in een 

willekeurige volgorde. Deze wordt in de mutatiefase gebruikt om een oplossing te construeren. 

De route eleminatieparameter heeft de waarden 0 of 1, welke aangeven of de mutatiefase moet 

stoppen met een poging het aantal routes te reduceren. 

Deze twee eigenschappen worden als volgt geformuleerd: 
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Met cardinality wordt het aantal klanten in een route bedoeld die bezocht moeten worden. 
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Het genereren van de startpopulatie 
De startpopulatie bestaat uit een verzameling toegelaten routes. De omvang van de populatie 

kan arbitrair gekozen worden maar moet groot genoeg zijn zodat genoeg diversiteit 

gegarandeerd wordt. Een te grote populatie leidt echter tot een lang proces van zoeken voordat  

mogelijk een goede oplossing gevonden wordt. 

De startpopulatie wordt in drie stappen gegenereerd: 

1. Zet alle klanten in willekeurige volgorde en plaats ze in routes. 

2. Maak een mutatiecode door de verzameling van tweemaal alle klanten in willekeurige 

volgorde te plaatsen. 

3. Kies willekeurig een 0 of 1 om de route eleminatieparameter te creëren. 

 

Bij het plaatsen van de klanten in routes worden alle mogelijke posities in die route getest op: 

1. Capaciteit van de vrachtwagen. Het toevoegen van de klant mag niet leiden tot een 

overschrijding van de capaciteit. 

2. Grenzen van de venstertijden. Het toevoegen van de klant mag niet leiden tot routes 

buiten de venstertijden. 

 

Als aan bovenstaande criteria voldaan wordt kan de klant op de bewuste positie geplaatst 

worden. Als dit niet mogelijk is wordt een nieuwe route gemaakt van het depot naar deze klant. 

Als er slechts één mogelijke positie is wordt de klant daar geplaatst, maar meestal zijn er 

meerdere mogelijkheden. Dan wordt gekozen voor de mogelijkheid die de extra reistijd en 

reisafstand door het toevoegen van deze klant minimaliseert. 

Deze extra afstand als gevolg van de plaatsing van klant i tussen klanten j en k in een route wordt 

berekend met: 

 

k,jk,ii,j distancedistancedistancenceExtraDista −+=  (21) 

 

Het berekenen van de reistijd is een stuk lastiger. Hierbij is ook van invloed hoe laat de route 

start. Om de reistijd te berekenen wordt van de eerste klant de laatst mogelijke aankomsttijd bij 

deze klant (lfa, zie (11)) als tijdstip genomen dat de vrachtwagen arriveert bij deze klant. Deze 

procedure leidt tot een vertrektijd weergegeven in (13) en (14). 

 

Om de heuristiek goed te laten presteren en iets te kunnen zeggen over de verandering in reistijd 

wordt het verschil in lfa en epd (zie (8) tot en met (11)) van de klanten rond de nieuw geplaatste 

klant gebruikt als het selectiecriterium om de beste positie voor de plaatsing van de klant te 

kunnen bepalen. 
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Voor deze procedure wordt gekozen omdat de verandering in lfa en epd snel waargenomen kan 

worden en de verandering in totale reistijd altijd geïnitieerd wordt door de verandering in lfa en 

epd. Als de verschuiving in epd en lfa minimaal is op meer dan één positie, wordt gekozen voor 

de positie met de kleinste stijging in reistijd. Als uit dit laatste criterium geen voorkeur naar voren 

komt wordt de positie willekeurig gekozen. 

 

De verschuiving in epd en lfa wordt gedefinieerd in (22) en (23). EPDshiftr, i, c staat voor de 

verschuiving in epd wanneer klant c in route r op positie i wordt geplaatst. LFAshiftr, i, c staat voor 

de verschuiving in lfa wanneer klant c in route r op positie i wordt geplaatst. r’ staat voor de 

gewijzigde route na de plaatsing. 

 

i,ri,'ri,r epdepdEPDShift −= +1  (22) 

11 −− −= i,'ri,ri,r lfalfaLFAShift  (23) 

 

Samengevat kan gesteld worden dat een klant geplaatst wordt in een route op een bepaalde 

positie indien: 

1. Plaatsing op die positie resulteert in een toegelaten route. 

2. De verschuivingen in epd en lfa minimaal zijn vergeleken met de andere toegelaten 

posities voor plaatsing. 

3. De extra reistijd de minste is van alle posities voor plaatsing, indien criterium 2 geen 

unieke optie oplevert. 

 

Recombinatie 
Eerst worden in de recombinatiefase de mutatiecode van beide ouders gecombineerd tot een 

nieuwe code voor het nieuwe individu. Daarna worden routes en de route eliminatieparameter 

van een derde ouder toegevoegd. 

Bij de recombinatie van de mutatiecodes wordt gebruik gemaakt van een uniforme order based 

crossover. Dit is een crossover operatie tussen de twee codes van de ouders waarbij de volgorde 

van de elementen redelijk ongewijzigd blijft.  

De crossover operatie creëert een array dat als masker dient, bestaande uit nullen en enen van 

eenzelfde lengte als de mutatiecode arrays van de ouders. Vervolgens wordt de nieuwe array 

over de elementen van de eerste ouder-array gelegd. Waar een 1 staat in de nieuwe array wordt 

het element van de eerste ouder op die positie gekopieerd naar de array van het kind. 

Tenslotte worden de lege elementen in de array van het kind opgevuld met de waarden uit de 

array van de tweede ouder.  

 

 



T. van Rooijen - Wageningen Universiteit, mei 2006. 63

Mutatie 
De mutatiefase verandert elk individu aanwezig in de na de recombinatie overgebleven populatie. 

Dit gebeurt door verwijdering en plaatsing van elke klant in de volgorde bepaald door de 

mutatiecode. Eerst wordt de klant verwijderd van zijn huidige route en vervolgens wordt de klant 

terug geplaatst in een oplossing. Dezelfde plaatsingsprocedure wordt gebruikt als beschreven bij 

het genereren van de startpopulatie.  

Als de mutatie geëindigd is wordt geprobeerd de route te elimineren uit de oplossing indien de 

route eliminatieparameter van het individu gelijk is aan 1. Hierdoor worden de klanten van de 

route met de laagste beladingsgraad in andere routes geplaatst. Als dit voor alle klanten kan 

wordt de nieuwe oplossing gebruikt, anders blijft de oplossing van voor de eliminatiepoging 

gehandhaafd. 

 

Selectie 
In de selectiefase worden alle oplossingen in de populatie kinderen gewaardeerd op basis van 

vier criteria: 

1. Minimaal aantal ritten 

2. Minimale reistijd 

3. Minimale reisafstand 

4. Minimale vertragingsfactor 

 

Criterium 4 wordt gebruikt voor de zoektocht naar het minimum aantal ritten. De vertragingsfactor 

van een oplossing wordt gedefinieerd als: 
 

( ) ( )∑=
c

c,iDelayilaySolutionDe  (24) 

 

Delay (i,c) is de vertraging die ontstaat als klant c in een andere route dan zijn eigen route 

geplaatst wordt. De waarde hiervan is 0 als klant c geplaatst kan worden in andere routes van 

oplossing i zonder te botsen met een van de geformuleerde beperkingen. Als de plaatsing van 

klant c altijd botst met de capaciteitsbeperkingen is de waarde oneindig. 

Als Delay (i,c) geen nul of oneindig is, betekent dit dat het gelijk is aan de minimale hoeveelheid 

tijdsvenster restricties die botsen met de plaatsing van klant c in een andere route dan zijn eigen. 

 

De beste oplossingen worden geselecteerd op basis van de criteria 1, 2 en 3. Dit is de eerste 

oplossing van de nieuwe populatie van ouders. Vervolgens worden µ-1 oplossingen uit de 

populatie kinderen toegevoegd die het best presteren op dezelfde criteria. Uiteindelijk wordt de 

nieuwe populatie ouders aangevuld met de selectie van κ oplossingen uit de populatie kinderen 
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met een minimale vertragingsfactor. µ en κ zijn parameters van het genetisch algoritme. De 

omvang van de populatie ouders bedraagt µ + κ. 

 

Minimaliseren van het wagenpark 
De beschreven methode minimaliseert primair het aantal ritten terwijl het minimaliseren van het 

wagenpark interessanter is. 

De ritten hebben geen vaste begin- of eindtijd en kunnen elk moment vertrekken binnen eerst 

mogelijke vertrektijd (epd) en de laatst mogelijke vertrektijd. De minimale reistijd kan alleen maar 

gehaald worden als vertrokken wordt op de eerste minimale vertrektijd of de laatste minimale 

vertrektijd. De laatste minimale vertrektijd wordt gegeven door de leavetime in de vergelijkingen 

(13) en (14).  De eerste minimale vertrektijd (early leavetime) kan berekend worden met: 
  

( )( )
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Elke rit kan gezien worden als een taak die tussen de earlyleavetime (r,0) en de leavetime (r,0) 

volbracht moet worden en waarvan de lengte van de taak gelijk is aan de totale reistijd. Met dit in 

gedachten moet het minimaal aantal vrachtwagens gevonden worden door te kijken naar het 

minimaal aantal ritten die nodig zijn om deze taken te volbrengen. De tijden tussen de taken 

moeten gelijk zijn aan de laadtijden. De rit naar vrachtwagen allocatie is nu een VRPTW met: 

1. De routes zijn de nieuwe klanten 

2. De earlyleavetime (r,0) is de ondergrens van klant r (LBr) 

3. De leavetime (r,0) is de bovengrens van klant r (UBr) 

4. De laadtijd op het depot is de reistijd tussen de klanten 

5. De totale reistijd van de route r is de servicetijd van klant r (sr) 
 

Na het formuleren van het probleem op deze manier kan nu gebruik worden gemaakt van 

dezelfde heuristiek. De volgende variabelen worden als volgt vertaald om het benodigde 

wagenpark en het uiteindelijke rittenschema te vinden: 
 

Variabele: Vertaling: 

NofRoutes Benodigd wagenpark 

NofCustomersInRoute(r) Het aantal ritten van elke vrachtwagen 

route(r,c) De ce rit van vrachtwagen r 

leavetime(r,c) De starttijd van de ce rit van vrachtwagen r 
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5.6 M-files Response 

Bovenstaande formuleringen zijn omgezet in M-files. Dit zijn programma’s die samen de VRP-

module van het Response™ model vormen. Deze M-files draaien in MATLAB. Bij dit onderzoek 

is gebruik gemaakt van versie 7.0.1. 

De belangrijkste M-files waar gebruikt van gemaakt wordt zijn hieronder beschreven: 

 

VRPTW.m is het hoofdonderdeel van Response™ dat de routes berekent. Als invoer heeft het 

nodig: 

• Customers, een lijst met de klanten die moeten worden bevoorraad. Hierin staat hun ID, 

venstertijden, voertuigbeperkingen, vraag en servicetijd. 

• Distance, een matrix met daarin alle afstanden tussen de klanten onderling en de 

afstanden van de klanten tot het depot. 

• Traveltime, een matrix met daarin alle reistijden tussen de klanten onderling en de 

reistijden van de klanten tot het depot. 

• General, de gegevens van het depot. Hierin staan de openingstijden van het depot, 

laadtijd en de index van het depot in de Distance en TravelTime matrix. 

• TruckInfo, een lijst met de kenmerken van de verschillende typen vrachtwagens die bij de 

distributie gebruikt kunnen worden. 

• Genetic algorithm parameters: het aantal generaties, de populatie kinderen, de populatie 

ouders en het aantal ouderoplossingen. 

De uitvoer die het geeft bestaat uit: 

• NofRoutes: het totale aantal routes in de geconstrueerde oplossing, hierbij is al rekening 

gehouden met welk type vrachtwagen op welke route kan rijden. 

• NofCustomersInRoute: Het aantal klanten in elke route. 

• Routes, een lijst met de routes. Elke rij geeft een route weer, in de kolommen staan de 

ID’s van de klanten. 

 

Met deze uitvoer kan verder worden gewerkt om de routes aan voertuigen toe te delen. Dat 

gebeurt in het onderdeel ComputeRoute2Truck.m. De invoer bestaat uit: 

• De uitvoer van VRPTW.m (zoals hierboven beschreven). 

• De matrices General, TravelTime en Customer (zoals hierboven beschreven). 

• Boolean Optimise (waar/onwaar). Bij waar zoekt de functie naar de best mogelijke 

toewijzing van routes aan voertuigen door met de start- en eindtijd van de ritten te 

schuiven. Bij onwaar worden vaste rittijden aangenomen. 

De uitvoer die gegenereerd wordt bestaat uit Route2Truck, een matrix waarin de routes aan 

voertuigen zijn toegedeeld. Deze matrix bestaat uit de volgende kolommen: 
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• Voertuig ID • Eindtijd van de route 

• Route ID • Totale reisduur van de route 

• Begintijd van de route • Totale afstand van de route 

 

In dit gedeelte zijn voor deze studie de belangrijkste uitkomsten gegenereerd. Dit zijn de afstand 

van de route en wat voor voertuig hiervoor ingezet moet worden. Met deze gegevens kan 

berekend worden wat het totale aantal afgelegde kilometers en het totale aantal benodigde 

vrachtwagens zijn bij een bepaald beleid van gemeentelijke regelgeving. 

 

Het onderdeel ComputeRouteInformation.m wordt gebruikt om gedetailleerde route-informatie te 

kunnen geven. De invoer bestaat uit: 

• De uitvoer van VRPTW.m en ComputeRoute2Truck.m. 

De uitvoer bestaat uit RouteInformation, een tabel met de volgende tien kolommen: 

• Voertuig ID • Vertrektijd bij de klant 

• Route ID • Klant ID 

• Index van de klanten op de route • Vraag van de klant 

• De aankomsttijd bij de klant of het depot • Begintijd van het venster 

• De starttijd van de service bij de klant • Eindtijd van het venster 

 

Deze informatie wordt gebruikt om te kunnen controleren hoe een vrachtwagen precies rijdt. Zo is 

snel te zien of een vrachtwagen zich aan de beperkingen van een bepaalde variant houdt. 

Daarnaast kan onderzocht worden waar de knelpunten zich bevinden. 

 

5.7 Validatie Response  

De validiteit van het gebruikte Reponse™ model kan op twee manieren onderzocht worden. Ten 

eerste door te kijken hoe het algoritme van Homberger en Gehring, waar Reponse™ voor 95% 

op gebaseerd is (Uil, 2006), scoort ten opzichte van andere algoritmen. Daarnaast kan een 

gevoeligheidsanalyse uitgevoerd worden door dezelfde data meerdere keren in het model in te 

voeren en door de parameters van het model te variëren. Er kan dan gekeken worden hoeveel de 

uitkomsten wijzigen (Kettenis, 2005). 

 

Op de website van Solomon (2006) zijn diverse ranglijsten te vinden met de resultaten van het 

gebruikte ES2 algoritme van Homberger en Gehring ten opzichte van andere algoritmen op de 

door hem geformuleerde 56 problemen (R1&2, C1&2 en RC1&2). Ten tijde van het publiceren 

van het algoritme (1999) leverde het ES2 algoritme op 10 van de 56 problemen de beste 

oplossing voor reisafstand en wagenpark tot dan toe gegenereerd (Homberger & Gehring, 1999). 
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Het benodigde wagenpark is wel in vrijwel alle gevallen gelijk aan de beste prestatie, het aantal 

voertuigkilometers valt gemiddeld genomen een fractie hoger uit. 

Op de website van Solomon (bijgewerkt op 24 maart 2005) is te vinden dat nu nog op één 

probleem het ES2 algoritme nog steeds de beste oplossing geleverd heeft. Dit is het geval bij het 

R201-probleem. 

 

De gevoeligheidsanalyse is uitgevoerd met de data van de elektronicaketen Scheer & Foppen. 

Dit is een keten met 1 depot en 65 filialen. Met deze omvang is het in deze studie een VRP van 

gemiddelde grootte. 

De parameters van het model zijn het aantal generaties, de omvang van de populatie kinderen, 

het aantal ouderoplossingen en de omvang van de populatie ouders. De verschillende 

instellingen waar de gevoeligheidsanalyses mee uitgevoerd zijn, worden in onderstaande tabellen 

weergegeven:  

  

 Analyse 1 Analyse 2 Analyse 3 Analyse 4 Analyse 5 

Generaties 6 12 25 50 100 

Kinderen 8 8 50 100 150 

Ouderoplossingen 2 2 3 5 7 

Ouders 4 5 7 12 18 

Testruns 10 10 10 10 10 

Tabel 7: Parameterinstellingen van de verschillende analyses. 

 

Bij deze gevoeligheidsanalyse is gekeken naar de bandbreedte waarbinnen de uitkomsten 

binnen een analyse liggen en naar de verschillen tussen de uitkomsten van de analyses. 

 

 Analyse 1 Analyse 2 Analyse 3 Analyse 4 Analyse 5 

 Wp Km Wp Km Wp Km Wp Km Wp Km 

Gem. 12.9 3710 12.3 3637 12 3461 12 3433 12 3410 

SD. 0.3 87 0.5 47 0 52 0 30 0 30 

Max. 13 3818 13 3748 12 3535 12 3470 12 3453 

Min. 12 3575 12 3579 12 3399 12 3392 12 3371 

BB 8% 7% 8% 5% 0% 4% 0% 2% 0% 2% 

Tabel 8: Uitkomsten gevoeligheidsanalyse (Wp = benodigd wagenpark, Km = aantal 

voertuigkilometers). 
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BB staat voor bandbreedte. Dit geeft weer hoeveel procent de maximale uitkomst van de 

minimale uitkomst in die analyse afligt. 

In bovenstaande tabel is te zien dat de bandbreedte tussen de hoogste en de laagste uitkomst 

per analyse steeds smaller wordt bij de voertuigkilometers. Dit betekent dat de uitkomsten 

nauwkeuriger worden. Het nadeel is de tijd die het kost om deze nauwkeurige uitkomsten te 

verkrijgen. Daarom moeten er voor parameterinstellingen gekozen worden waarbij de uitkomsten 

nauwkeurig genoeg zijn en toch binnen aanzienlijke tijd een oplossing verkregen kan worden. 

Bij het benodigde wagenpark is er bij de analyses 2, 3 en 4 geen bandbreedte meer te vinden. Dit 

komt door de grote stappen tussen de waarden waardoor deze bandbreedte meer het karakter 

krijgt van een discrete verdeling, dan van een continue zoals bij de voertuigkilometers. 

De relatieve verbetering per nauwkeurigere analyse ten opzichte van de voorgaande analyse is in 

onderstaande tabel weergegeven: 

 

 Gemiddelde Verbetering (in %) Gemiddelde Verbetering (in %)  

Analyse 1 12,9  3710  

Analyse 2 12,3 -4,9% 3637 -2,0% 

Analyse 3 12 -2,5% 3461 -5,1% 

Analyse 4 12 0 3440 -0,6% 

Analyse 5 12 0 3410 -0,9% 

Tabel 9: Relatieve verbetering per nauwkeurigere analyse. 

 

Bij TNO wordt gewerkt met de parameterinstellingen van analyse 3. Uit bovenstaande tabellen 

komt naar voren dat deze variant goed scoort ten opzichte van de overige varianten. De 

uitkomsten liggen een stuk dichter bij het (onbekende) optimum dan bij analyses 1 en 2. Analyse 

4 en 5 komen weliswaar qua aantal voertuigkilometers dichter in de buurt bij het optimum dan 

analyse 3, maar dit gaat wel gepaard met een veel langere oplossingstijd. In het volgende figuur 

zijn de uitkomsten van de voertuigkilometers bij de verschillende analyses tegen elkaar uitgezet: 
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Figuur 21: Daling gemiddeld aantal voertuigkilometers bij nauwkeurigere analyses. 

 

De bandbreedte bij analyse 3 is twee keer zo groot als bij analyse 4. Dit heeft tot gevolg dat bij 

een uitkomst met de parameterinstelling van analyse 3 er pas harde uitspraken gedaan kunnen 

worden als de uitkomsten meer dan de bandbreedte verschillen. 

De uitkomst met de hoogste waarde bij analyse 3 ligt 2,1% boven het gemiddelde, de uitkomst 

met de laagste waarde ligt 1,8% onder het gemiddelde. De bandbreedte is in dit geval 4%. 

Indien dezelfde varianten uit het vorige hoofdstuk meerdere malen getest worden wordt een 

nauwkeurigere uitkomst verkregen omdat de uitkomsten dan gemiddeld kunnen worden. 

Gezien de tijdsdruk is dit onmogelijk waardoor geen harde conclusies getrokken kunnen worden 

als de verschillen kleiner zijn dan de bandbreedte. 

 

In het volgende hoofdstuk worden de uitkomsten besproken die met dit Response™ model zijn 

onderzocht. 
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6 Resultaten varianten 
In het vorige hoofdstuk is beschreven wat er onderzocht gaat worden. In dit hoofdstuk worden de 

verschillende varianten met verschillende vormen van gemeentelijke regelgeving daadwerkelijk 

getest. Met behulp van dit model is het mogelijk om de routering van de vrachtwagens op micro-

niveau te onderzoeken. Alle routes die gereden moeten worden om de filialen te kunnen 

bevoorraden zijn berekend. Enkel de geaggregeerde resultaten per sector hiervan worden 

weergegeven en geanalyseerd omdat weergave van de resultaten per keten tot bezwaren van de 

betreffende ketens zouden kunnen leiden.  

  

6.1 Huidige situatie 

De resultaten van de huidige situatie worden als eerste weergegeven. Deze resultaten worden bij 

zowel de theoretische als de realistische varianten gebruikt om de resultaten van die varianten 

mee te vergelijken. 

Zoals in hoofdstuk 3 al beschreven is, zijn de meningen over de distributie in de huidige situatie 

niet positief. In het vervolg van dit hoofdstuk is te zien dat de verschillende beperkingen een 

wisselende uitwerking hebben op de verschillende sectoren in de huidige situatie. 

In onderstaande tabel zijn de resultaten te zien van het aantal af te leggen kilometers, het 

benodigde wagenpark en het aantal kilometer dat een vrachtwagen gemiddeld per dag aflegt:  

 

Huidige situatie  
 
Sector 

Benodigd wagenpark Aantal kilometers (*103) Gem. aantal km per 
vrachtwagen per dag 

Supermarkten 435 156 358

Warenhuizen 160 66 413

Drogisterijen 186 58 310

Elektronicazaken 65 24 363

Totaal 846 303 358

Tabel 10: Uitkomsten huidige situatie. 

 

Uit concurrentieoverwegingen zijn ketens terughoudend met het verstrekken van gegevens over 

hun wagenpark en hun aantal voertuigkilometers. Van een aantal voertuigketens waren de 

gegevens over hun wagenpark wel beschikbaar. De uitkomsten uit het model komen voor de 

meeste van deze supermarktketens overeen met de omvang van hun wagenpark of zijn een 

fractie lager. Bij enkele ketens was het berekende wagenpark aanzienlijk lager. 

Bij drie van de vier onderzochte sectoren komt het aantal gemiddeld gereden kilometers per 

vrachtwagen per dag redelijk overeen. Enkel de warenhuizen hebben een hogere waarde. Dit 
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komt door de lage concentratie van dit soort filialen waardoor grotere afstanden per route moeten 

worden afgelegd. 

De verschillen in absolute waarde tussen de sectoren, in aantal voertuigkilometers en benodigd 

wagenpark, worden uiteraard veroorzaakt door het verschil in aantal en omvang van de in dit 

onderzoek meegenomen ketens. 

 

6.2 Theoretische varianten 

In dit onderzoek zijn vijf verschillende theoretische varianten onderzocht met behulp van 

Response. Deze varianten worden theoretische varianten genoemd omdat ze niet in de praktijk te 

realiseren zijn. 

De eerste variant geeft, wat benodigd wagenpark en aantal voertuigkilometers betreft, de 

absolute ondergrens aan die behaald kan worden. In deze variant zijn geen venstertijden en 

voertuigbeperkingen ingesteld en is er geen verbod op nachtdistributie. 

In de tweede variant geldt het verbod op nachtdistributie wel. Nu kunnen de winkels enkel 

overdag bevoorraad worden. In de derde variant gelden de voertuigbeperkingen. Hierdoor 

moeten er verschillende typen vrachtwagens worden ingezet. In de vierde variant gelden de 

venstertijden. Voertuigen mogen in bepaalde steden slechts enkele uren van de dag in de stad 

zijn. De vijfde variant is een combinatie van de varianten 3 en 4. De voertuigbeperkingen en de 

venstertijden gelden nu. Hiermee wordt de invloed van het gemeentelijke beleid bepaald. 

 

De uitkomsten van deze resultaten bestaan uit het benodigde wagenpark dat nodig is en het 

aantal voertuigkilometers. In bijlage I zijn deze gegevens van alle in deze studie onderzochte 

varianten weergegeven. Tevens is het aantal kilometer dat een vrachtwagen per dag gemiddeld 

rijdt te vinden in deze bijlage. 

 

In de volgende tabel staan de uitkomsten vermeld van het aantal trucks dat bij elke variant voor 

elke sector nodig is. Ter vergelijking zijn de uitkomsten van de huidige situatie vermeld in de 

kolom links. Achter de waarden van de varianten 1 t/m 5 staat het percentage dat de waarden 

verschillen van de waarden in de huidige situatie. 
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Supermarkten 435 204 -53% 266 -39% 277 -36% 236 -46% 349 -20%

Warenhuizen 160 53 -67% 62 -61% 82 -49% 96 -40% 132 -17%

Drogisterijen 186 107 -42% 124 -33% 131 -30% 114 -36% 162 -13%

Elektronicazaken 65 24 -63% 30 -54% 39 -40% 44 -32% 63 -3%

Totaal 846 388 -54% 482 -43% 529 -37% 495 -41% 706 -17%

Tabel 11: Uitkomsten benodigd wagenpark theoretische varianten. 
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Figuur 22: Uitkomsten benodigd wagenpark theoretische varianten in een grafiek. 

 

Een negatief percentage geeft een besparing aan ten opzichte van de huidige situatie. Een 

beperking met veel gevolgen zal dus leiden tot veel extra vrachtwagens waardoor dat aantal 

meer in de buurt ligt van de huidige situatie. Dit leidt tot een kleine besparing ten opzichte van de 

huidige situatie. 
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Dat variant 1 met 388 vrachtwagens de laagste waarde heeft is geen verrassing. In deze variant 

kunnen de vrachtwagens 24 uur per dag rijden en mogen alle vrachtwagens overal beleveren. Er 

zijn dan 54% minder vrachtwagens nodig dan in de huidige situatie. 

Kijkend naar de varianten 2, 3 en 4 valt op dat de drie beperkingen een ongeveer even grote 

invloed hebben op het benodigde wagenpark. De voertuigbeperkingen hebben van de ze drie 

beperkingen de grootste invloed, gevolgd door de venstertijden en het verbod op nachtdistributie. 

Wanneer gekeken wordt naar de invloed van de venstertijden en voertuigbeperkingen 

tegelijkertijd (de gemeentelijke regelgeving), dan valt op dat de omvang van het benodigde 

wagenpark weer opschuift naar de omvang in de huidige. 

 

Tussen de sectoren zijn opmerkelijke verschillen te ontdekken. In variant 1 is te zien dat de 

supermarkten en de drogisterijen hebben minder last van de beperkingen dan de warenhuizen en 

de elektronicazaken. Warenhuizen en elektronicazaken hebben vooral last van de venstertijden. 

De belangrijkste oorzaken hiervoor zijn dat supermarkten en drogisterijen een veel hogere 

concentratie van winkels hebben en daardoor veel uitwijkmogelijkheden hebben als een 

beperking opdoemt. Een andere reden kan zijn dat supermarkten vaker buiten het centrum van 

een stad gelegen zijn waar minder vaak venstertijden gelden. 

Voor supermarkten en drogisterijen zijn de voertuigbeperkingen de grootste beperking. 

 

Het aantal voertuigkilometers (in duizenden) is weergegeven in onderstaande tabel. Achter de 

waarden van de varianten 1 t/m 5 staat het percentage dat de waarden verschillen ten opzichte 

van de huidige situatie. Bij de voertuigkilometers moet een bandbreedte van 4% worden 

aangehouden. 
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Supermarkten 156 125  -20% 122 -22% 154 -1% 134 -14% 157 +1%

Warenhuizen 66 38  -43% 36 -45% 63 -4% 44 -33% 67 +1%

Drogisterijen 58 38 -33% 36 -37% 55 -4% 44 -24% 61 +5%

Elektronicazaken 24 14  -39% 14 -40% 22 -6% 17 -27% 24 +2%

Totaal 303 215  -29% 209 -31% 294 -3% 239 -21% 308 +2%

Tabel 12: Uitkomsten aantal voertuigkilometers (*103) theoretische varianten. 
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Figuur 23: Tabel 13: Uitkomsten aantal voertuigkilometers (*103) theoretische varianten in een 

grafiek. 

 

De daling van het aantal voertuigkilometers is minder groot dan de daling van het benodigde 

wagenpark bij deze varianten. De verschillende beperkingen hebben dus een minder groot effect 

op het aantal voertuigkilometers dan op het benodigde wagenpark. Dit komt waarschijnlijk 

doordat nu de routes gereden worden door de vrachtwagens tegelijk in plaats van door dezelfde 

vrachtwagen na elkaar. Dit heeft een minder grote invloed op de rijafstand dan op het benodigde 

wagenpark. 

De voertuigbeperkingen hebben van de drie soorten beperkingen ditmaal de grootste invloed: 

slechts een geringe daling ten opzichte van de huidige situatie. Dit komt doordat als gevolg van 

deze beperkingen vele extra routes nodig zijn. In mindere mate geldt dit ook voor de venstertijden 

(variant 4). Het verbod op nachtdistributie heeft nauwelijks invloed op het aantal kilometers en 

scoort vrijwel identiek aan de huidige situatie. De oorspronkelijke routes ondervinden dus geen 

grote wijzigingen door het verbod op nachtdistributie, alleen worden ze nu zoals hierboven 

geschreven door meerdere vrachtwagens gereden in plaats van één. 

 

Tussen de verschillende sectoren valt op dat de warenhuizen en de elektronicazaken het meeste 

last hebben van extra rijafstanden ten gevolge van de verschillende beperkingen. Dit komt 
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overeen met wat bij de eerder besproken omvang van het benodigde wagenpark gevonden werd. 

Oorzaak hiervan is de veel voorkomende ligging van de filialen in de centra van de steden waar 

de beperkingen het meest gelden. Vooral de warenhuizen hebben veel goederen te beleveren en 

door de voertuigbeperkingen moet er vaak met een kleine vrachtwagen op en neer worden 

gereden. 
 

6.3 Realistische varianten 

De huidige situatie geeft een situatie aan die verbeterd dient te worden omdat deze niet goed 

functioneert voor bepaalde groepen van actoren. De onderzochte realistische varianten zouden 

een dergelijke verbetering kunnen betekenen. 

De realistische varianten zijn varianten die in de praktijk haalbaar zouden kunnen zijn. Of ze echt 

realistisch zijn moet onderzoek naar het maatschappelijk draagvlak van deze varianten uitwijzen. 

Om deze varianten kansrijk te laten zijn kunnen de winkels slechts beleverd worden tussen 7 en 

21 uur. Ook zijn alle voertuigbeperkingen geldig. Dit is omdat niet duidelijk is welke 

voertuigbeperkingen een fysieke noodzaak hebben en welke slechts door gemeenten zijn 

ingesteld ‘als luxe’. 

Variant 6 staat alleen steden boven de 50.000 inwoners toe om venstertijden te hanteren. 

Daarnaast hebben steden boven de 40.000 inwoners met een regionale winkelfunctie eenzelfde 

recht. Dit betekent dat ongeveer de helft van de plaatsen die nu venstertijden hanteren dit mogen 

blijven doen. De vrijheid voor de vervoerder bij het maken van een ritplanning wordt zo 

aanmerkelijk groter. 

Variant 7 heeft landelijk uniforme ruime venstertijden. Dit betekent dat in geheel Nederland de 

huidig geldende venstertijden zijn verruimd tot venstertijden van 7 tot 19 uur.  

Variant 8 is een variant met regionaal schuivende venstertijden. Nederland is bij deze variant in 

tien regio’s opgedeeld (zie bijlage V), waarbinnen venstertijden gedefinieerd zijn die op elkaar 

aansluiten. 

 

In onderstaande tabel staan de uitkomsten vermeld van het benodigde wagenpark dat bij elke 

variant voor elke sector nodig is. Ter vergelijking zijn de uitkomsten van de huidige situatie 

vermeld in de kolom links. Achter de waarden van de varianten 6 t/m 8 staat het percentage dat 

de waarden verschillen van de waarden in de huidige situatie.  
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Supermarkten 435 396 -9% 353 -19% 429 -1% 

Warenhuizen 160 146 -9% 102 -36% 143 -11% 

Drogisterijen 186 180 -3% 151 -19% 181 -3% 

Elektronicazaken 65 64 -2% 46 -29% 64 -2% 

Totaal 846 786 -7% 652 -23% 817 -3% 

Tabel 14: Uitkomsten benodigd wagenpark realistische varianten. 
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Figuur 24: Uitkomsten benodigd wagenpark realistische varianten in een grafiek. 

 

Het benodigde wagenpark is met een ander venstertijdenbeleid dan het huidige te verminderen. 

Het meeste voordeel leveren de landelijke uniforme ruime venstertijden (variant 7) op. Hier wordt 

in het totaal 23% bespaard op het benodigd wagenpark, 652 tegen 846 stuks. De verdeling over 

de verschillende sectoren is bij deze variant ook vrij constant. Dat deze variant het meeste 

voordeel oplevert is niet verwonderlijk, want dit is ook de variant met de ruimste venstertijden. 
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Variant 6, waarbij enkel grotere steden venstertijden mogen hanteren, is een goede tweede met 

een besparing van 7%. Bij deze variant ontstaat meer planruimte door een halvering van het 

aantal venstertijdgebieden. De sectoren supermarkten en warenhuizen hebben hier het meeste 

voordeel van, al zijn de verschillen niet zeer groot. 

De uitkomsten van de variant 8 met de regionaal schuivende venstertijden leveren een kleine 

verbetering op. In paragraaf 6.5 wordt uitgebreid ingegaan op de uitkomsten en op de wijze 

waarop deze uitkomsten verkregen zijn. Daarnaast wordt ingegaan op de gevolgen van deze 

uitkomsten voor het verdere onderzoek. 

 

Het aantal voertuigkilometers is weergegeven in onderstaande tabel. Ter vergelijking zijn de 

uitkomsten van de huidige situatie vermeld in de kolom links. Achter de waarden van de varianten 

6 t/m 8 staat het percentage dat de waarden verschillen van de waarden in de huidige situatie.  
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Supermarkten 156 153 -2% 151 -3% 155 -1% 

Warenhuizen 66 64 -3% 62 -6% 65 -1% 

Drogisterijen 58 57 -1% 55 -5% 58 0% 

Elektronicazaken 24 23 -2% 22 -7% 23 -1% 

Totaal 303 297 -2% 290 -4% 301 -1% 

Tabel 15: Uitkomsten aantal voertuigkilometers (*103)  realistische varianten. 
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Figuur 25: Uitkomsten aantal voertuigkilometers (*103)  realistische varianten in een grafiek. 

 

Het aantal voertuigkilometers in de realistische varianten is vergeleken met het benodigde 

wagenpark ten opzichte van de huidige situatie, nauwelijks lager. Alle drie de varianten vallen 

binnen de bandbreedte zodat er geen harde uitspraken gedaan kunnen worden over de invloed 

op het aantal voertuigkilometers. Variant 7 levert met zijn ruime tijdsvensters de beste score.  

Tussen de verschillende sectoren zijn de verschillen in voertuigkilometers dusdanig klein dat hier 

geen significante uitspraken over gedaan kunnen worden. Blijkbaar hebben de gehanteerde 

venstertijden niet veel invloed op het aantal voertuigkilometers. 
 

6.4 Vergelijking resultaten 

Op basis van de besproken resultaten in de vorige paragrafen kan een aantal interessante 

voorlopige conclusies getrokken worden. 
 

Algemeen 
De voertuigbeperkingen zijn de grootste beperking voor de distributie van de goederen naar de 

detailhandel. Wanneer alleen de voertuigbeperkingen gelden en verder niet de andere twee 

beperkingen wordt slechts een besparing van 37% op het benodigde wagenpark behaald. 

Wanneer alleen venstertijden gelden als beperking is de besparing 41% en met enkel 

nachtdistributie is een besparing van 43% mogelijk. 
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De voertuigbeperkingen hebben tot gevolg dat verschillende typen vrachtwagens moeten worden 

ingezet. Het zou efficiënter zou zijn om met hetzelfde type vrachtwagen te beleveren. Dan kan 

overal met een vrachtwagen met een grote capaciteit beleverd worden, zodat er minder kleine 

vrachtwagens hoeven worden ingezet. 

 

De oorzaak dat het verbod op nachtdistributie een grotere stijging tot gevolg heeft, ligt in het feit 

dat deze beperking elke routeplanning treft. Voor alle winkels geldt hierbij dat ze een 

beleveringsvenster hebben van 7 tot 21 uur. Dit is weliswaar een heel stuk ruimer dan de 

vensters die door de gemeente vastgesteld worden voor belevering, maar die gemeentevensters 

gelden maar in een gedeelte van de gemeenten. Het verbod op nachtdistributie geldt overal. 

 

Wanneer naar het aantal voertuigkilometers gekeken wordt, hebben de voertuigbeperkingen 

ditmaal duidelijk de grootste invloed. Deze leiden slechts tot een besparing van 3% minder 

voertuigkilometers ten opzichte van de huidige situatie, terwijl enkel venstertijden een besparing 

van 21% tot gevolg hebben. Het verbod op nachtdistributie als enige beperking leidt hier tot 37% 

minder voertuigkilometers. 

De invloed van de voertuigbeperkingen is te verklaren in het feit dat in een gedeelte van de ritten 

met kleinere vrachtwagens gereden moet worden dan wenselijk is. Deze kleinere vrachtwagens 

zorgen ervoor dat er vaker dezelfde route gereden moet worden om eenzelfde hoeveelheid 

vracht te vervoeren. 

De venstertijden hebben invloed omdat in een gedeelte van de steden, waar deze venstertijden 

gelden, de vracht in een korte tijd afgeleverd moet worden. De te rijden routes moeten hierop 

afgestemd worden.  

De invloed van het verbod op nachtdistributie op het aantal voertuigkilometers nauwelijks 

aanwezig. De uren waarin beleverd kan worden zijn lang genoeg om alle winkels te bevoorraden 

en hoeft er niet veel extra gereden te worden. 

Dit verklaart ook waarom variant 5 (de invloed van de voertuigbeperkingen en de venstertijden 

samen) nauwelijks verschilt van de huidige situatie. 

 

De gevolgen van de verschillende beperkingen verschillen voor het benodigde wagenpark en het 

aantal voertuigkilometers. Zo is relatief gezien de invloed van de beperkingen op het wagenpark 

aanzienlijk groter dan op het aantal voertuigkilometers. Een verklaring hiervoor is dat er door de 

beperkingen niet al te veel verandert aan de route zelf, maar wel aan het tijdstip waarop de route 

plaatsvindt. Bij ruime tijdsvensters kan een vrachtwagen meerdere routes achter elkaar rijden, bij 

krappe tijdsvensters moeten meerdere vrachtwagens tegelijkertijd ingezet worden. Dit zorgt 

natuurlijk voor de stijging van het aantal vrachtwagens. 
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Bij het onderzoeken van de realistische varianten blijkt dat het aantal voertuigkilometers niet veel 

verschilt. Het blijft in alle gevallen binnen de bandbreedte. Omdat bij deze varianten de 

voertuigbeperkingen en het verbod op nachtdistributie blijven gelden, is het aantal te rijden 

voertuigkilometers al vrij hoog. Tussen de verschillende varianten zit daarom niet veel verschil in 

aantal afgelegde kilometers. 

Dit is wel het geval wanneer naar het benodigde wagenpark gekeken wordt. Blijkbaar hebben de 

door de gemeente vastgestelde venstertijden hier wel een grote invloed op. Ook al gelden de 

andere twee soorten beperkingen al. 

 

Sectoren 
Uit de getallen blijkt dat de ene sector meer hinder ondervindt van de beperkingen dan de andere 

sector. Deze verschillen komen het duidelijkst naar voren in de theoretische varianten als variant 

1 (geen beperkingen) met de huidige situatie vergeleken wordt. De warenhuissector heeft het 

meeste last van de beperkingen, zowel in voertuigkilometers (zonder beperkingen is een 

bespring van 43% mogelijk) als in benodigd wagenpark (zonder beperkingen is een besparing 

van maar liefst 67% mogelijk). Reden hiervoor is de ligging van de filialen in het centrum van de 

stad. Dit is het gebied waar juist de meeste beperkingen gelden. Verder speelt mee dat de 

concentratie van filialen van een warenhuisketen een stuk lager is dan van ketens in andere 

sectoren. Er zijn dus minder uitwijkmogelijkheden naar andere filialen in de buurt als ergens een 

beperking van kracht is. Dit laatste geldt ook voor de elektronicazaken, die om die reden vooral 

bij het benodigde wagenpark een stijging laten zien. 

De supermarktsector is de sector die het minst last heeft van de beperkingen. Toch is zonder de 

beperkingen nog een besparing van 53% op het benodigd wagenpark mogelijk en 20% op het 

aantal voertuigkilometers. Een oorzaak voor de minste stijging in vergelijking met andere 

sectoren is de ligging van een slechts een klein deel van de supermarkten in het centrum van de 

stad waar de meeste beperkingen gelden. Drogisterijen laten ook een vergelijkbare besparing 

zien in het benodigde wagenpark zonder beperkingen, maar hebben bij het aantal 

voertuigkilometers wel meer last van de beperkingen. Dit is samengevat in onderstaande tabel: 

 

Sector Invloed beperkingen op 
benodigde wagenpark 

Invloed beperkingen op aantal 
voertuigkilometers 

Supermarkten -53% -20% 

Warenhuizen -67% -43% 

Drogisterijen -42% -33% 

Elektronicazaken -63% -39% 

Tabel 16: Besparing benodigd wagenpark en aantal voertuigkilometers bij variant 1 (geen 

beperkingen) per sector ten opzichte van de huidige situatie. 
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Figuur 26: Besparing per sector indien er geen beperkingen zouden zijn. 

 

Bij de realistische varianten zijn geen duidelijke verschillen waarneembaar tussen de 

verschillende sectoren. Wel blijkt dat de warenhuizen het meest baat hebben van de iets minder 

strenge beperkingen. Dit is logisch gezien het beeld wat hierboven beschreven is. 

 

6.5 Regionaal schuivend venster 

Al eerder in dit hoofdstuk is de variant met regionaal schuivende vensters aan de orde gekomen 

bij de bespreking van de realistische varianten. Regionale afstemming van venstertijden en 

voertuigbeperkingen is in de ogen van veel beleidsmakers (zie Horstink (2001) en Lemstra 

(2004)) de oplossing voor de problemen in de stedelijke distributie. Helaas kan in deze studie, 

zoals al eerder vermeld, geen informatie achterhaald worden over de noodzakelijkheid van de 

voertuigbeperkingen en daarom moeten deze als vaststaand feit meegenomen worden. Vandaar 

dat in dit onderzoek alleen met regionale afstemming van venstertijden gewerkt wordt. 

 

In dit onderzoek is een regionaal schuivend venster opgezet in tien gebieden waar Nederland in 

onder verdeeld is. In paragraaf 6.3 zijn de volledige resultaten te zien, de samengevatte 
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resultaten in vergelijking met de huidige situatie zijn nogmaals in onderstaande tabel 

weergegeven: 

 

 Huidige situatie Regionaal schuivende venstertijden  

Benodigd wagenpark 846 817 -3% 

Voertuigkilometers (*103) 303 301 -1% 

Tabel 17: vergelijking variant 8 (regionaal schuivende venstertijden) en variant 6 (huidige 

situatie). 

 

Deze resultaten zijn tot stand gekomen door het handmatig vaststellen van de regio’s en het 

handmatig vaststellen van de venstertijden per gemeente. Met behulp van algoritmes, waarmee 

de venstertijden berekend kunnen worden, zal een bepaalde verbetering van bovenstaande 

resultaten gevonden kunnen worden. Helaas ontbreekt de tijd binnen dit onderzoek om dit exact 

uit te zoeken. 

Op basis van de resultaten van variant 8 en de wijze waarop deze tot stand gekomen zijn kunnen 

interessante en verrassende ontdekkingen gedaan worden over de werking van regionaal 

schuivende venstertijden. Deze worden hieronder beschreven. 

 

Uit deze variant blijkt om meerdere redenen dat regionaal schuivende venstertijden geen 

oplossing zijn voor de problemen bij de stedelijke distributie. 

De belangrijkste reden is dat het merendeel van de vervoerders bij de distributie geen regionale 

ronde rijdt. Dit wordt alleen gedaan door ketens die actief zijn op de locale en regionale schaal 

met slechts enkele vestigingen. Voor grotere ketens met meer filialen is het vanuit logistiek 

oogpunt efficiënter om bij de rit vanaf het distributiecentrum het aantal drops gelijkmatig te 

verdelen (Groothedde, 2006). Dit heeft als gevolg dat drops praktisch nooit vlak na elkaar 

plaatsvinden. Vrachtwagens blijven dan ook niet binnen de regio waarin de venstertijden op 

elkaar zijn afgesteld. Dit is waarneembaar in de uitkomsten van het Response model. De 

vrachtwagens blijven ook hier niet binnen de regio maar bevoorraden op een andere wijze dan in 

deze variant de bedoeling is. Dat is te zien in het volgende figuur, waarin twee verschillende 

routes uit deze variant met regionaal schuivende vensters zijn weergegeven vanuit het Albert 

Heijn distirbutiecentrum in Zaandam. 
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Figuur 27: Twee verschillende routes van variant 8 vanuit het DC in Zaandam van Albert Heijn. 

 

Zoals in tabel 6 in hoofdstuk 4 te zien was gaat de geplande ronde vanuit Amsterdam naar het 

westen, vervolgens naar het noorden tot aan Den Helder om uiteindelijk via Hoorn en Volendam 

weer naar Amsterdam terug te gaan. Beide routes in bovenstaand figuur rijden volgens een 

geheel ander schema en komen zelfs in een andere regio terecht (Bilthoven en Breukelen). 
 

Als de vrachtwagens niet rijden zoals vooraf gepland is door de beleidsmakers wordt elke variant 

vergelijkbaar met de huidige situatie waar willekeurig venstertijden door de gemeenten gepland 

zijn. Hoe een variant dan scoort, hoger of lager dan de huidige situatie, is vooraf niet te 

voorspellen. Daarom kan geen waarde gehecht worden aan de uitkomsten van variant 8.  

Een andere reden waarom regionaal schuivende tijdsvensters geen oplossing zijn is dat de 

capaciteit van een vrachtwagen slechts toereikend is om enkele filialen te bevoorraden en in veel 

gevallen niet genoeg is om het gehele regionale ronde mee te rijden.  

Daarnaast speelt mee dat binnen een regio het aantal venstertijdgebieden slechts een gedeelte 

is van het totale aantal gebieden waar beleverd moet worden. De vervoerder zorgt dat zijn 
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goederen afgeleverd worden in het venstertijdgebied in de buurt van de overige plaatsen die de 

gehele dag te beleveren zijn. De kans dat een volgend venstertijdgebied is dezelfde regio nog 

beleverd kan worden is klein. De capaciteit van de vrachtwagen is daar vaak niet groot genoeg 

voor. Een andere vrachtwagen neemt dan dat venstertijdgebied met daar omheen liggende 

plaatsen zonder beperkingen voor zijn rekening. 

 

Wat zijn de voorwaarden die nodig zijn om een regionaal schuivend venster wel een verbetering 

te laten zijn? 

De concentratie venstertijdgebieden in een regio moet zeer hoog zijn. Dit is het geval als er vele 

venstertijdgebieden zijn die naast elkaar liggen. Vervoerders hebben dan geen mogelijkheid om 

hun vrachtwagen te lossen in omliggende plaatsen zonder beperkingen. Ze zijn dan gedwongen 

naar de volgende plaats met gemeentelijke venstertijden te gaan. Onderlinge afstemming kan in 

dit soort gevallen wenselijk zijn. Een dusdanig hoge concentratie van venstertijdgebieden komt 

slechts op enkele regio’s in Nederland voor. In onderstand figuur wordt een voorbeeld van twee 

van dit soort gebieden gegeven. 
 

 

Figuur 28: Haaglanden en Rijnmond, regio’s met een hoge concentratie gemeentelijke 

regelgeving. 
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Indien een dergelijk hoge concentratie zich voordoet geldt nog dat voornamelijk de kleinere 

lokale/regionale ketens met enkele filialen hiervan profiteren. Grotere ketens hebben onderweg 

van het distributiecentrum naar de plaats met venstertijden volop de mogelijkheid om overige 

plaatsen te bevoorraden. 

 

6.6 Conclusie  

In dit hoofdstuk zijn de resultaten van de varianten weergegeven en geanalyseerd. Eerst zijn de 

resultaten van de huidige situatie besproken en vervolgens zijn de theoretische en realistische 

varianten aan bod gekomen.  

Nu kan antwoord worden gegeven op de vierde, vijfde en zesde onderzoeksvraag: 

 

Wat zijn de totale distributiekosten die worden veroorzaakt door de gemeentelijke regelgeving 

voor de stedelijke distributie? 

In dit onderzoek zijn met behulp van een model de kosten van de stedelijke distributie bepaald. 

Er is voor gekozen deze kosten niet om te rekenen in een monetaire waarde, maar deze uit te 

drukken in het voor de stedelijke distributie noodzakelijke aantal verreden kilometers en het 

benodigde wagenpark. 

Hierbij zijn vele verschillende varianten onderzocht. Er is bepaald wat bespaard zou kunnen 

worden op de stedelijke distributie indien er totaal geen regels zouden zijn. Door te onderzoeken 

wat deze kosten in de huidige situatie zijn kunnen deze situaties met elkaar vergeleken worden.  

Het gaat hierbij om een besparing van 29% op de voertuigkilometers die afgelegd moeten 

worden en een besparing van 54% op de vrachtwagens die gerealiseerd zouden kunnen worden 

als er geen regelgeving zou zijn voor de stedelijke distributie. 

 

Welke verschillen zijn per sector te ontdekken in de invloed van de beperkingen op de stedelijke 

distributie? 

De onderzochte sectoren reageren verschillend op de beperkingen als gevolg van de 

gemeentelijke regelgeving. Het meeste hinder hiervan ondervinden de warenhuizen: 43% zou 

bespaard kunnen worden op het aantal voertuigkilometers en 67% op het benodigde wagenpark 

indien er geen beperkingen zouden zijn. 

De supermarkten ondervinden het minste hinder van deze beperkingen. Er is slechts een 

besparing mogelijk van 20% op het aantal voertuigkilometers en 53% op het benodigde 

wagenpark indien er geen beperkingen zouden zijn. Een verklaring hiervoor is dat supermarkten 

minder vaak in het centrum van een stad gevestigd zijn dan warenhuizen en dus vaker buiten het 

venstertijdgebied liggen. Daarnaast is de concentratie supermarkten veel hoger dan 
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warenhuizen. Indien ergens een beperking optreedt kan uitgeweken worden naar een ander 

filiaal. Dit is bij warenhuizen minder vaak het geval. 

 

Welk gedeelte van de totale distributiekosten is te voorkomen door regionale afstemming van 

voertuigbeperkingen en venstertijden en hoe moet deze regionale afstemming vorm krijgen? 

Uit dit onderzoek blijkt dat het regionaal afstemmen van venstertijden nauwelijks een verbetering 

oplevert. Er is aangetoond dat het regionaal afstemmen van venstertijden slechts in enkele 

gevallen een structurele verbetering oplevert.  

Over het algemeen rijdt een vervoerder geen regionale ronde. Het is efficiënter om vanuit het 

distributiecentrum de drops gelijkmatig over de route te verdelen. De vrachtwagen blijft dan ook 

niet binnen een geplande regionale ronde. Daarnaast is de capaciteit van een vrachtwagen 

slechts toereikend om enkele filialen te bevoorraden en dus niet groot genoeg om een gehele 

regionale ronde mee te rijden. Regionaal afstemmen kan alleen nut hebben in een regio met een 

zeer hoge concentratie venstertijdgebieden voor ketens met enkel vestigingen in dat gebied. In 

de overige gevallen wordt gebruik van de uitwijkmogelijkheden naar plaatsen zonder 

venstertijdgebieden. 

 

In de laatste paragraaf van dit hoofdstuk is aangetoond dat de invloed van uniforme tijdsvensters 

(hetzelfde tijdsvenster in verschillende steden) op het aantal voertuigkilometers en het benodigde 

wagenpark gering is. Indien de tijdsvensters verspreid over de dag binnen een regio liggen leidt 

dit niet meteen tot minder voertuigkilometers en een kleiner benodigd wagenpark. 

Er moeten andere redenen zijn voor de verschillen in uitkomsten tussen de varianten. Na het zien 

van de resultaten van de verschillende varianten bestaat het vermoeden dat niet afstemming van 

tijdsvensters onderling, maar de lengte van de tijdsvensters de hoofdoorzaak is van de 

verschillen tussen de varianten. In het volgende hoofdstuk wordt deze nieuwe hypothese 

getoetst. 
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7 Invloed lengte tijdsvensters 
Dit hoofdstuk kan gezien worden als een vervolg van hoofdstuk 6. Op basis van de resultaten in 

dat hoofdstuk is de hypothese dat regionaal schuivende venstertijden een verbetering kunnen 

opleveren verworpen. Vandaar dat in dit hoofdstuk een nieuwe hypothese getoetst zal worden, 

namelijk dat de lengte van de tijdsvensters de hoofdoorzaak is van de verschillen in uitkomsten 

tussen de geteste varianten. In dit hoofdstuk wordt daarom onderzocht wat de invloed is van de 

lengte van de tijdsvensters op het benodigde wagenpark en het aantal af te leggen kilometers.  

Dit hoofdstuk is tevens het laatste onderdeel van het kwantitatieve gedeelte van deze studie, 

zoals te zien is in het structuurschema in hoofdstuk 1. Na dit hoofdstuk zullen de conclusies van 

de totale studie geformuleerd worden. 

 

7.1 Varianten en resultaten 

Er worden vijf varianten onderzocht waarbij de tijdsvensters elk een verschillende duur hebben. 

Enkel de gemeenten die nu ook al venstertijden hanteren kunnen een venstertijd toegewezen 

krijgen behorend bij de lengte van de venstertijden in die variant. De overige gemeenten hebben 

net als in de huidige situatie het geval is geen venstertijd. Deze vijf venstertijden hebben allen 

dezelfde kenmerken van een variant met landelijk uniform tijdsvensters, zoals variant 7. Vandaar 

dat deze varianten de namen 7A t/m 7E hebben gekregen. De eigenschappen van de vijf 

varianten worden in onderstaande tabel weergegeven. 

 

Variant Lengte tijdsvensters Tijdstip tijdsvensters 

Variant 7A 12 uur 7-19 uur

Variant 7B 8 uur 7-15 uur

Variant 7C 6 uur 7-13 uur

Variant 7D 4 uur 7-11 uur

Variant 7E 2 uur 7-9 uur

Tabel 18: Eigenschappen varianten 7A t/m E. 

  

Variant 7A is dezelfde als de eerder in deze studie gebruikte variant 7.  

 

Net als bij de varianten uit het vorige hoofdstuk is gekeken naar het benodigde wagenpark en het 

aantal voertuigkilometers. Eerst zal het benodigde wagenpark per tijdsvensterlengte besproken 

worden. De resultaten hiervan zijn weergegeven in onderstaande tabel: 
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Supermarkten 353 385 +9% 407 +15% 463 +31% 575 +63% 

Warenhuizen 102 126 +24% 148 +45% 187 +83% 267 +162% 

Drogisterijen 151 162 +7% 174 +15% 198 +31% 221 +46% 

Elektronicazaken 46 57 +24% 63 +37% 76 +65% 103 +124% 

Totaal 652 730 +12% 792 +21% 924 +42% 1166 +79% 

Tabel 19: Benodigd wagenpark varianten 7A t/m E. 

 

Het benodigde wagenpark blijkt zeer sterk afhankelijk te zijn van de lengte van de tijdsvensters.  

Naarmate de lengte van het venster korter wordt groeit het wagenpark dat nodig is steeds sneller. 

Het verband hiertussen is grafisch weergegeven in onderstaand figuur: 
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Figuur 29: Benodigd wagenpark per venstertijdlengte. 

 

Bij vensters met een duur van 2 uur zijn in het totaal 79% meer vrachtwagens nodig dan bij 

vensters met een duur van 12 uur.  
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Tussen de sectoren onderling zijn ook aanmerkelijke verschillen te zien. Vooral de warenhuizen 

en elektronicazaken hebben last van kortere venstertijden, terwijl supermarkten en drogisterijen 

hier relatief minder last van hebben. Een verklaring is ook hier de hoge concentratie 

supermarkten en drogisterijen, die zorgen voor uitwijkmogelijkheden in de route als ergens 

venstertijden gelden. 

 

De invloed van de venstertijdlengte is relatief gezien kleiner op het aantal voertuigkilometers dan 

op het benodigde wagenpark. Dit is weergegeven in onderstaande tabel, waarin de 

stijgingspercentages berekend zijn met de onafgeronde waarden van het aantal 

voertuigkilometers: 
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Supermarkten 151 153 +1% 154 +2% 154 +2% 155 +2% 

Warenhuizen 62 64 +4% 65 +5% 66  +6% 68 +10% 

Drogisterijen 55 55 +1% 56 +2% 58 +6% 62 +13% 

Elektronicazaken 22 23 +3% 23 +4% 23 +4% 23 +6% 

Totaal 290 296 +2% 298 +3% 301 +4% 308 +6% 

Tabel 20: Voertuigkilometers (*103) varianten 7A t/m E. 

 

Bij de voertuigkilometers moet een bandbreedte van 4% in acht genomen worden. Veel waarden 

zitten binnen de 4% in dit geval maar omdat alle waarnemingen in dezelfde richting wijzen lijkt 

duidelijk te worden dat krappere tijdsvensters leiden tot meer voertuigkilometers. 

Waar een verkleining van de venstertijd van twaalf naar twee uur zorgde voor een groei van 79% 

van het benodigde wagenpark, heeft het slechts een stijging in het aantal voertuigkilometers tot 

gevolg van 6%. Geen opmerkelijke uitkomst gezien de uitkomsten van de huidige situatie en de 

varianten 1 t/m 8 in hoofdstuk 6. Daarbij hadden eveneens de gehanteerde venstertijden een 

grotere invloed op het benodigde wagenpark dan op het aantal voertuigkilometers. 

Wel is het zo dat naar mate de lengte van het venster korter wordt, ook hier het aantal 

voertuigkilometers steeds sneller groeit. Dat is te zien in onderstaand figuur: 
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Figuur 30: Aantal voertuigkilometers per venstertijdlengte. 

 

Tussen de sectoren onderling zijn wederom verschillen te ontdekken. Alleen zijn dit keer de 

drogisterijen degene die samen met de warenhuizen de grootste groei in voertuigkilometers 

vertonen als de tijdsvensters krapper worden. Dit kan verklaard worden door de grote rijafstand 

van de distributiecentra bij deze sectoren naar de filialen. Vergeleken met andere sectoren is 

deze groter wat gevolgen heeft als de tijdsvensters krapper worden. 

 

Conclusies: 
De resultaten geven duidelijk aan dat er een verband is tussen de lengte van het tijdsvenster en 

de omvang van het benodigde wagenpark en in mindere mate het aantal voertuigkilometers. 

Naar mate het tijdsvenster steeds krapper wordt, gaat het benodigde wagenpark en het aantal 

kilometers steeds sneller toenemen. De warenhuizen en de elektronicazaken ondervinden hier de 

meeste hinder van bij het benodigd wagenpark. 
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7.2 Terugkoppeling naar eerdere varianten 

Nu duidelijk is dat de lengte van de tijdsvensters van invloed is op de resultaten wordt in deze 

paragraaf onderzocht of deze lengte ook in de varianten 1 t/m 8 een verklaring voor de daar 

gevonden verschillen kan opleveren. 

 

Eerst dient bepaald te worden waar de lengte van de venstertijden van invloed is en waar 

dezelfde voertuigbeperkingen en openingstijden gebruikt worden als bij varianten 7A t/m E. Dit is 

het geval bij de huidige situatie en de varianten 6 t/m 8. Daarna moet bepaald worden wat de 

lengte van de venstertijden in deze varianten is. Er is gekozen om de gemiddelde 

venstertijdlengte te nemen van alle plaatsen waar in de huidige situatie venstertijdgebieden zijn. 

Gevaren die bij de het nemen van de gemiddelde venstertijdlengte optreden zijn onder andere: 

Elk venstertijdgebied telt evenveel mee terwijl veel meer vrachtwagens het ene venstertijdgebied 

als bestemming hebben dan het andere. Een druk bezocht venstertijdgebied zou eigenlijk 

zwaarder moeten wegen. 

Daarnaast heeft een heel ruim venster minder invloed op de kosten dan een krap venster omdat 

op een gegeven moment na een aantal uren de belevering uitgevoerd is. In de overige uren 

gebeurt dan niks meer. 

Bij variant 6 zijn de tijdsvensters van de steden die te klein zijn om venstertijden te mogen 

hanteren gesteld op een duur van 7 tot 21 uur om het gemiddelde niet teveel te beïnvloeden. 

 

Variant Gemiddelde venstertijdlengte 

Huidige situatie 4,7 uur 

6 Alleen grote plaatsen venstertijden 9,9 uur 

7 Landelijk uniforme venstertijden 12 uur 

8 Regionaal schuivende venstertijden 4 uur 

Tabel 21: Gemiddelde venstertijdlengte huidige situatie en variant 6 tot en met 8. 

 

De uitkomsten van deze varianten worden nu vergeleken met de uitkomsten van de varianten A 

tot en met E. In de volgende tabellen gebeurt dit door ze ordenen op het benodigde wagenpark 

en aantal voertuigkilometers. De gemiddelde venstertijdlengte wordt hier ook bij vermeld. 
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Variant Gemiddelde venstertijdlengte Benodigd wagenpark 

7 & 7A 12 652 

7B 8 730 

6 9,9 786 

7C 6 792 

8 4 817 

Huidige situatie 4,7 846 

7D 4 924 

7E 2 1166 

Tabel 22: Varianten gesorteerd op benodigd wagenpark. 

 

De inhoud van deze tabel is grafisch weergegeven in onderstaand figuur:  
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Figuur 31: Benodigd wagenpark en lengte tijdsvenster per variant. 

 

De aan het eind van het vorige hoofdstuk geformuleerde hypothese dat de lengte van het 

tijdsvensters bepalend is voor het benodigde wagenpark blijft redelijk overeind na het zien van 

deze resultaten.  

Op basis van de hypothese zou je verwachten dat variant 6 en in mindere mate de huidige 

situatie iets hoger zouden staan in deze tabel. Hun lagere positie kan verklaard worden door 

andere factoren. Vooral bij variant 6 is dit duidelijk. In deze variant hebben alleen de grotere 
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steden recht op het instellen van venstertijden. De kleinere steden hebben nu geen venstertijden 

meer, met als gevolg dat de gemiddelde venstertijdlengte enorm gaat stijgen omdat de 

venstertijdlengte in deze plaatsten gesteld is op een duur van 7 tot 21 uur. Ondertussen blijft wel 

het merendeel van de goederen beleverd worden in de grotere steden omdat daar de vraag veel 

groter is. De krappe venstertijden in de grote steden wegen dus eigenlijk veel zwaarder dan de 

ruime venstertijden in de kleinere plaatsen, maar dat is niet terug te zien in het gemiddelde. 

Vandaar de lagere plaats van variant 6 dan je op basis van de gemiddelde venstertijdlengte zou 

verwachten. 
 

Variant Gemiddelde venstertijdlengte Voertuigkilometers (*103) 

7 & 7A 12 290 

7B 8 296 

6 9,9 297 

7C 6 298 

7D 4 301 

8 4 301 

Huidige situatie 4,7 303 

7E 2 308 

Tabel 23: Varianten gesorteerd op voertuigkilometers. 
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Figuur 32: Aantal voertuigkilometers en lengte tijdsvensters per variant. 
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Kijkend naar het aantal voertuigkilometers is te zien dat variant 6 en de huidige situatie op lagere 

plaatsen staan dan op grond van de hypothese verwacht zou worden. De reden hiervoor is 

dezelfde als hierboven al beschreven is. Het aantal voertuigkilometers ligt bij de varianten relatief 

gezien veel dichter bij elkaar dan de omvang van het benodigde wagenpark en zodoende is de 

rangorde gevoeliger voor schommelingen. 

 

7.3 Conclusie 

Ook in de huidige situatie en de realistische varianten 6 tot en met 8 uit hoofdstuk 6 is terug te 

vinden dat de lengte van de tijdsvensters van groot belang is voor de uitkomsten van deze 

varianten. De aan het eind van hoofdstuk 6 geformuleerde hypothese kan niet weerlegd worden. 

Hoe krapper het tijdsvenster voor de bevoorrading van de steden wordt, hoe sneller het 

benodigde wagenpark groeit en, in mindere mate, het aantal voertuigkilometers stijgt. 

Het instellen van een krap tijdsvenster kan op de lokale schaal dan wel een verbetering van de 

leefbaarheid opleveren, op een hoger schaalniveau leidt dit tot een stijging van de 

maatschappelijke belasting door de toename van het aantal voertuigkilometers. 

 

Wel tonen de uitkomsten van variant 6 (waarbij enkel grote steden het recht op venstertijden 

krijgen) aan dat niet enkel naar de lengte van het tijdsvenster gekeken moet worden. Ook het 

gebruik van het venster is van belang. Zo wegen tijdsvensters in druk bezochte steden zwaarder 

in de totale resultaten dan tijdsvensters in minder druk bezochte steden. Voor een druk bezochte 

stad is het hebben van een ruim tijdsvenster van grotere invloed op de stedelijke distributie dan 

het geval geweest zou zijn bij een minder druk bezochte stad. 

Het bepalen wat nu de optimale lengte van de tijdsvensters is, is een stuk moeilijker te zeggen. In 

deze studie zijn de wensen van de vervoerders en de maatschappij niet gekwantificeerd. Een 

berekening wat de ideale lengte is, is daarom onmogelijk. Wel kan er beredeneerd worden wat 

een goede lengte van een tijdsvenster zou kunnen zijn. 

Hieruit kan worden opgemaakt dat de ideale lengte van een gemeentelijk tijdsvenster ruimer is 

dan de nu geldende gemiddelde lengte van 4,7 uur. Een geringe stijging van de gemiddelde 

venstertijdlengte leidt al tot een aanzienlijke daling van de kosten terwijl de belasting voor de 

maatschappij niet veel hoeft toe te nemen mits dit tijdsvenster goed ingepast wordt. 

Momenteel zijn de venstertijden voornamelijk over de ochtend verspreid. Indien de gehele 

ochtend als bevoorradingsperiode gekozen wordt van bijvoorbeeld 7 tot 13 uur schept dit 

duidelijkheid voor alle betrokkenen en leidt dit al tot grote kostenbesparingen voor de 

vervoerders. Het aantal voertuigkilometers zal dalen met ruim 2%, terwijl het benodigde 

wagenpark maar liefst met 6% zal dalen. 
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De nadelen van dit langere venster voor de maatschappij zullen niet aanmerkelijk stijgen. De 

binnenstad wordt het drukst bezocht in de middag en dan mogen de vrachtwagens nog steeds 

niet de stad in. 
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8 Conclusies en aanbevelingen 
 

8.1 Conclusie 

Het doel van dit onderzoek is:  

Bepalen wat de invloed is van de gemeentelijke regelgeving op het aantal voertuigkilometers en 

het benodigde wagenpark bij de stedelijke distributie van goederen. 

 

Bij het doel van dit onderzoek is de volgende hypothese geformuleerd:  

Door het regionaal afstemmen van voertuigbeperkingen en venstertijden wordt gezorgd voor 

lagere distributiekosten. De maatschappelijke belasting in de vorm van luchtvervuiling en 

geluidshinder kan door deze regionale afstemming omlaag gaan ten opzichte van de huidige 

situatie omdat er efficiënter bevoorraad kan worden. 

 

Uit dit onderzoek blijkt dat het regionaal afstemmen van venstertijden nauwelijks een verbetering 

oplevert. Er is aangetoond dat het regionaal afstemmen van venstertijden slechts in enkele 

gevallen een structurele verbetering oplevert. Regionaal afstemmen van venstertijden kan alleen 

nut hebben in een regio met een zeer hoge concentratie venstertijdgebieden voor ketens met 

enkel vestigingen in dat gebied. In de overige gevallen wordt gebruik gemaakt van de 

uitwijkmogelijkheden naar plaatsen zonder venstertijdgebieden. Dit leidt ertoe dat de hypothese 

verworpen moet worden. 

 

Gezien de uitkomsten van het model is een nieuwe hypothese geformuleerd:  

De hoofdoorzaak van de problemen is niet de geringe mate van afstemming van de tijdsvensters, 

het probleem is de korte lengte van deze tijdsvensters bij de bevoorrading van de steden.  

 

Het blijkt dat de invloed van de gemeentelijke regelgeving voornamelijk afhankelijk is van de 

lengte van de tijdsvensters. Hoe krapper het tijdsvenster voor de bevoorrading van de steden 

wordt, hoe sneller het benodigde wagenpark groeit en, in mindere mate, het aantal 

voertuigkilometers stijgt. 

Het instellen van een krap tijdsvenster kan op de lokale schaal dan wel een verbetering van de 

leefbaarheid opleveren, op een hoger schaalniveau leidt dit tot een stijging van de kosten en 

maatschappelijke belasting door een sterke groei van het wagenpark en een toename van het 

aantal voertuigkilometers. 

 



Stedelijke Distributie: een onderzoek naar de invloed van gemeentelijke regelgeving. 100

Op basis van de uitkomsten van dit vervolg-onderzoek kan de nieuw geformuleerde hypothese 

niet weerlegd worden. Er lijkt inderdaad een verband te bestaan tussen de lengte van de 

tijdsvensters voor de bevoorrading van de steden en het benodigde wagenpark en het aantal 

voertuigkilometers. Dit blijkt niet alleen uit het vervolg-onderzoek, ook wanneer de resultaten van 

het eerdere onderzoek onderzocht worden blijkt dit verband er te zijn. Wel moet hierbij aangevuld 

worden dat het hebben van een ruim tijdsvenster van grotere invloed is op de stedelijke distributie 

bij een druk bezochte stad dan bij een minder druk bezochte stad. 

 

Wat is de ideale lengte van het tijdsvenster? 

Om dit te bepalen moet gekeken worden naar de wensen van de vervoerder en de maatschappij. 

De kosten van de vervoerder nemen snel toe als de tijdsvensters krapper worden, terwijl de 

maatschappij gebaat is bij zo min mogelijk vrachtwagens in de steden gedurende een zo kort 

mogelijke periode van de dag. 

In deze studie zijn de wensen van de vervoerders en de maatschappij niet gekwantificeerd. Een 

berekening wat de ideale lengte is, is daarom onmogelijk. Wel kan beredeneerd worden wat een 

goede lengte voor een tijdsvenster zou kunnen zijn.  

Hieruit kan worden opgemaakt dat de ideale lengte van een gemeentelijk tijdsvenster ruimer is 

dan de nu geldende gemiddelde lengte van 4,7 uur. Een geringe stijging van de gemiddelde 

venstertijdlengte leidt al tot een aanzienlijke daling van de kosten terwijl de belasting voor de 

maatschappij niet veel hoeft toe te nemen mits dit tijdsvenster goed ingepast wordt. 

 

Hieronder zal een antwoord worden gegeven op de geformuleerde onderzoeksvragen: 

1. Waar bestaan de distributiekosten van stedelijke distributie uit en op wat voor manier belast de 

stedelijke distributie de maatschappij? 

De distributiekosten van de stedelijke distributie bestaan uit transportkosten, handlingkosten en 

voorraadkosten. De mate van importantie van deze drie kostensoorten is afhankelijk van de aard 

van de goederen. Gezien de aard van de producten in de detailhandel maken de transportkosten 

slechts een klein deel van de totale distributiekosten uit. Toch gaat het om een aanzienlijke 

kostenpost aangezien het om grote goederenstromen gaat. De kosten die gemaakt worden bij 

het transport van goederen zijn de kosten voor het vervoermiddel, het rijdend personeel en de 

energiekosten. 

In deze studie ligt de focus op de transportkosten omdat de invloed van de gemeentelijke 

regelgeving op het aantal voertuigkilometers en het benodigde wagenpark bij de stedelijke 

distributie van goederen wordt onderzocht. 

De maatschappelijke belasting van de maatschappij bestaat uit luchtvervuiling, geluidshinder, 

verkeersonveiligheid en ruimtegebruik. Daarnaast draagt een verminderde bereikbaarheid van 
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stedelijke gebieden door congestie en restricties bij aan de negatieve externe effecten van de 

stedelijke distributie. 

 

2. Welke verschillen zijn er op het gebied van distributie binnen de verschillende sectoren van de 

Nederlandse detailhandel? 

Elke sector van de Nederlandse detailhandel heeft zijn eigen kenmerken. Verschillen bestaan 

tussen de typen vrachtwagens die gebruikt worden (omvang laadcapaciteit), het aantal 

beleveringen per week, het type drager waarop de goederen vervoerd worden (doos/krat, 

rolcontainer, kledingrek en pallet), de omvang van de te beleveren goederen en het gebied 

waarbinnen de distributie plaatsvindt (nationaal/regionaal). 

In deze studie zijn een viertal sectoren onderzocht, te weten supermarkten, warenhuizen, 

drogisterijen en elektronicazaken.  

Van deze sectoren worden de supermarkten het meest bevoorraad (dagelijks), de overige 

sectoren drie tot vier maal per week. De goederenstromen naar de supermarkten en warenhuizen 

hebben een groot volume, die naar de drogisterijen en elektronicazaken een gemiddeld volume. 

Alle vier de sectoren maken gebruik van rolcontainers en dozen. Dit verklaart waarom 

supermarkten en warenhuizen bij voorkeur de vrachtwagens met de grootste capaciteit 

gebruiken. De meeste sectoren distribueren op nationale schaal, alleen de elektronicazaken en 

enkele kleinere supermarktketens beleveren op kleinere schaal in verband met hun regionale 

oorsprong. 

 

3. Welke innovatieve oplossingen zijn er mogelijk om de distributiekosten en de maatschappelijke 

belasting omlaag te krijgen? 

Er zijn verschillende innovatieve oplossingen die kunnen bijdragen aan een betere stedelijke 

distributie. Busbaangebruik is op korte termijn realiseerbaar maar dit lost slechts een klein 

gedeelte van het probleem op. Nachtdistributie kan een oplossing zijn als de bereidheid er is te 

investeren in geluidsarm materiaal waardoor de publieke opinie kan veranderen. De kostendaling 

van de distributie moet dan opwegen tegen de meerkosten van de detailhandel voor personeel. 

De overige drie aangedragen oplossingen (stadsbox, stedelijke distributiecentra en ondergronds 

goederentransport) bieden in theorie volop mogelijkheden. In de praktijk lijkt invoering hiervan 

echter niet mogelijk op de korte termijn. De hoge investeringskosten schrikken op dit moment af. 

Wellicht dat de verandert als de situatie omtrent de stedelijke distributie verder verslechtert. 

 

4. Wat zijn de totale distributiekosten die worden veroorzaakt door de gemeentelijke regelgeving 

voor de stedelijke distributie? 

In dit onderzoek zijn met behulp van een model de kosten van de stedelijke distributie bepaald. 

Er is voor gekozen deze kosten niet om te rekenen in een monetaire waarde, maar deze uit te 
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drukken in het voor de stedelijke distributie noodzakelijke aantal verreden kilometers en het 

benodigde wagenpark. 

Hierbij zijn vele verschillende varianten onderzocht. Er is bepaald wat de stedelijke distributie zou 

kosten indien er totaal geen regels zouden zijn. Door te onderzoeken wat deze kosten in de 

huidige situatie zijn wordt duidelijk wat de extra kosten zijn als gevolg van de regelgeving.  

Het gaat hierbij om een besparing van 29% op de voertuigkilometers die afgelegd moeten 

worden en een besparing van 54% op het benodigd wagenpark, die gerealiseerd kan worden 

indien er geen regelgeving zou zijn voor de stedelijke distributie. 

 

5. Welke verschillen zijn per sector te ontdekken in de invloed van de beperkingen op de 

stedelijke distributie? 

De onderzochte sectoren reageren verschillend op de beperkingen als gevolg van de 

gemeentelijke regelgeving. Het meeste hinder hiervan ondervinden de warenhuizen: 43% zou 

bespaard kunnen worden op het aantal voertuigkilometers en 67% op het benodigde wagenpark 

indien er geen beperkingen zouden zijn. 

De supermarkten ondervinden het minste hinder van deze beperkingen. Er is slechts een 

besparing mogelijk van 20% op het aantal voertuigkilometers en 53% op het benodigde 

wagenpark indien er geen beperkingen zouden zijn. Een verklaring hiervoor is dat supermarkten 

minder vaak in het centrum van een stad gevestigd zijn dan warenhuizen en dus vaker buiten het 

venstertijdgebied liggen. Daarnaast is de concentratie supermarkten veel hoger dan 

warenhuizen. Indien ergens een beperking optreedt kan uitgeweken worden naar een ander 

filiaal. Dit is bij warenhuizen minder vaak het geval. 

 

6. Welk gedeelte van de totale distributiekosten is te voorkomen door regionale afstemming van 

voertuigbeperkingen en venstertijden en hoe moet deze regionale afstemming vorm krijgen? 

Uit dit onderzoek blijkt dat het regionaal afstemmen van venstertijden nauwelijks een verbetering 

oplevert. Er is aangetoond dat het regionaal afstemmen van venstertijden slechts in enkele 

gevallen een structurele verbetering oplevert.  

Over het algemeen rijdt een vervoerder geen regionale ronde. Het is efficiënter om vanuit het 

distributiecentrum de drops gelijkmatig over de route te verdelen. De vrachtwagen blijft dan ook 

niet binnen een geplande regionale ronde. Daarnaast is de capaciteit van een vrachtwagen 

slechts toereikend om enkele filialen te bevoorraden en dus niet groot genoeg om een gehele 

regionale ronde mee te rijden. Regionaal afstemmen kan alleen nut hebben in een regio met een 

zeer hoge concentratie venstertijdgebieden voor ketens met enkel vestigingen in dat gebied. In 

de overige gevallen wordt gebruik van de uitwijkmogelijkheden naar plaatsen zonder 

venstertijdgebieden. 
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8.2 Aanbevelingen 

Het resultaat van deze studie geeft aan dat de lengte van de venstertijden de belangrijkste factor 

is die bepaalt hoe groot de beperking voor de stedelijke distributie als gevolg van venstertijden is.  

Het instellen van een krap tijdsvenster kan op de lokale schaal dan wel een verbetering van de 

leefbaarheid opleveren, op een hoger schaalniveau leidt dit tot een stijging van de 

maatschappelijke belasting door de toename van het aantal voertuigkilometers. 

Een aanbeveling die aan de hand van dit onderzoek gedaan wordt is dat venstertijden voor de 

belevering van goederen alleen ingevoerd moeten worden als daar ook echt noodzaak toe is 

omdat zonder tijdsvenster de maatschappelijke belasting onaanvaardbaar hoog is. 

Indien dit noodzakelijk is moet onderzocht worden hoe lang dit tijdsvenster kan zijn zonder 

overige actoren ernstig te hinderen. Uit dit onderzoek blijkt dat de omvang van het benodigde 

wagenpark en het aantal voertuigkilometers relatief snel afnemen als het tijdsvenster iets ruimer 

wordt. Met name een afname van het aantal voertuigkilometers levert op nationale schaal juist  

weer een afname van de maatschappelijke belasting. Daarom dienen tijdsvensters niet langer te 

zijn dan strikt noodzakelijk. 

 

Een tweede aanbeveling is dat een vervolg onderzoek gedaan moet worden naar de gevolgen 

van het afstemmen van de voertuigbeperkingen. Uit deze studie blijkt dat de voertuigbeperkingen 

de grootste beperking zijn. 

De voertuigbeperkingen moesten echter als vaststaand feit gebruikt worden omdat onduidelijk 

was welke voertuigbeperkingen echt noodzakelijk zijn en welke door gemeenten willekeurig zijn 

ingesteld. Het verdient de aanbeveling de voertuigbeperkingen te onderzoeken om onderscheid 

te kunnen maken tussen deze twee groepen. Vervolgens kan dan onderzocht worden wat het 

regionaal afstemmen van de niet-noodzakelijke voertuigbeperkingen aan besparingen bij de 

stedelijke distributie kan opleveren. 

 

8.3 Discussie 

Zoals al eerder vermeld heeft in deze studie geen kwantificering plaatsgevonden van de wensen 

van de vervoerders en de maatschappij. Er is enkel aangegeven wat voor welke actor van belang 

is. Nu kan wel gezegd worden welke variant beter is voor een actor op basis van het aantal 

voertuigkilometers en het benodigde wagenpark, maar er kan niet berekend worden wat de 

optimale regelgeving is voor alle actoren samen. Verder onderzoek hiernaar zou een grote 

aanvulling op deze studie kunnen betekenen. 
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Het aantal voertuigkilometers en het benodigde wagenpark zijn niet in een monetaire waarde 

uitgedrukt. Ook al was dit niet noodzakelijk in deze studie, het kan het vergelijken van de 

varianten wel eenvoudiger maken. 

 

Over de gevolgen van de uitkomsten van een variant voor een groep actoren is in deze studie 

kort stilgestaan. Veel gevolgen hebben bij nader inzicht echter een diepere doorwerking dan op 

het eerste gezicht verondersteld kan worden. Dit onderwerp verdient de aanbeveling verder 

onderzocht te worden. 

 

De prestatie-indicatoren uit hoofdstuk 5 bestaan uit het aantal voertuigkilometers en het 

benodigde wagenpark. Op zich zijn dit goede indicatoren, maar deze kunnen nog verder 

uitgewerkt worden in vervolgstudies. Zoals al aangegeven is in hoofdstuk 5 ontbrak in deze 

studie de tijd om het aantal kilometers bijvoorbeeld onder te verdelen naar tijdstip, locatie en type 

vervoermiddel. Door dit te doen kan een nauwkeurigere waardering van het aantal gereden 

kilometers en de benodigde wagenpark gegeven worden. 

 

Het gebruikte Response™-model maakt gebruik van een heuristiek. Hierdoor blijft het onduidelijk 

of de oplossingen optimaal zijn. Gezien de complexiteit van deze studie met zijn grote 

dataverzamelingen kon niet berekend worden hoever de uitkomsten van de optimale oplossing 

afliggen. In de gevoeligheidsanalyse zijn de uitkomsten van het model met verschillende 

parameterinstellingen onderzocht. Er is een keuze gemaakt voor parameterinstellingen, die een 

nauwkeurig genoeg resultaat geven en toch nog binnen afzienbare tijd een uitkomst voor de 

problemen kunnen geven.  

 

Als invoer voor het model waren gegevens nodig over de vraag van winkelfilialen. Van een groot 

aantal filialen waren deze gegevens beschikbaar, van een aantal ook niet. Hier is op basis van de 

vloeroppervlakte van de winkels een aanname gedaan over de vraag van dit filiaal door deze te 

vergelijken met het vloeroppervlakte van filialen waar de vraag wel van beschikbaar was. 

 

De gemeentelijke regelgeving van 2003 is in deze studie gebruikt als huidige situatie. Wellicht dat 

er sinds 2003 veranderingen zijn opgetreden. Gezien de moeite die het kost deze veranderingen 

te achterhalen is gewerkt met de data die al beschikbaar waren. 

 

In een aantal steden hebben bepaalde sectoren of ketens ontheffingen van regelgeving met 

betrekking tot de stedelijke distributie. Deze ontheffingen zijn niet meegenomen in deze studie. 
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Bijlage I Resultaten varianten 
 

A. Theoretische varianten  
 

Variant    Venstertijden Beperkingen Nachtdistributie 
        
Huidige situatie    Ja Ja Nee 
Variant 1: Theoretische ondergrens   Nee Nee Ja 
Variant 2: Realistische ondergrens / Verbod op nachtdistributie Nee Nee Nee 
Variant 3: Effecten beperkingen   Nee Ja Ja 
Variant 4: Effecten venstertijden   Ja Nee Ja 
Variant 5: Effecten gemeentelijke regelgeving    Ja Ja Ja 

              
Benodigd wagenpark        
per beleverdag             

              

Branche 
Huidige 
Situatie Variant 1 Variant 2 Variant 3 Variant 4 Variant 5 

Supermarkten 435 204 266 277 236 349 
Warenhuizen 160 53 62 82 96 132 
Drogisterijen 186 107 124 131 119 162 
Elektronicazaken 65 24 30 39 44 63 
Totaal 846 388 482 529 495 706 
              
Voertuigkilometers        
per beleverdag             
              

Branche 
Huidige 
Situatie Variant 1 Variant 2 Variant 3 Variant 4 Variant 5 

Supermarkten 155.741 124.536 122.205 153.561 133.898 157.073 
Warenhuizen 66.133 37.874 36.258 63.436 44.215 66.610 
Drogisterijen 57.576 38.492 36.423 55.143 43.976 60.568 
Elektronicazaken 23.624 14.381 14.248 22.245 17.326 24.129 
Totaal 303.073  215.283 209.134 294.385  239.414 308.380 
              
Gem. aantal km        
per dag per truck             

             

Branche 
Huidige 
Situatie Variant 1 Variant 2 Variant 3 Variant 4 Variant 5 

Supermarkten 358,0 610,5 459,4 554,4 567,4 450,1 
Warenhuizen 413,3 714,6 584,8 773,6 460,6 504,6 
Drogisterijen 309,5 359,7 293,7 420,9 369,5 443,3 
Elektronicazaken 363,4 599,2 474,9 570,4 393,8 443,3 
Totaal 358,2 554,9 433,9 556,5 483,7 436,8 
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B. Realistische varianten 
 

Variant  Venstertijden Beperkingen Nachtdistributie 
          
Huidige situatie  Ja Ja Ja 
Variant 6: Alleen grote steden venstertijden Gedeeltelijk Ja Ja 
Variant 7: Landelijk uniforme ruime venstertijden Ruim Ja Ja 
Variant 8: Regionale schuivende venstertijden Schuivend Ja Ja 
          
Benodigd wagenpark      
per beleverdag         
          

Branche 
Huidige 
Situatie Variant 6 Variant 7 Variant 8 

Supermarkten 435 396 353 429 
Warenhuizen 160 146 102 143 
Drogisterijen 186 180 151 181 
Elektronicazaken 65 64 46 64 
Totaal 846 786 652 817 
          
Voertuigkilometers      
per beleverdag         
          

Branche 
Huidige 
Situatie Variant 6 Variant 7 Variant 8 

Supermarkten 155.741 152.567 151.158 154.726 
Warenhuizen 66.133 64.360 62.043 65.243 
Drogisterijen 57.576 56.844 54.826 57.654 
Elektronicazaken 23.624 23.103 22.053 23.373 
Totaal 303.073 296.874 290.079 300.997  
          
Gem. aantal km      
per dag per truck         

          

Branche 
Huidige 
Situatie Variant 6 Variant 7 Variant 8 

Supermarkten 358,0 385,3 428,2 360,7 
Warenhuizen 413,3 440,8 608,3 456,2 
Drogisterijen 309,5 315,8 363,1 318,5 
Elektronicazaken 363,4 361,0 479,4 365,2 
Totaal 358,2 377,7 444,9 368,4 
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C. Tijdvensterlengte varianten 
 

Variant    Venstertijden Beperkingen Nachtdistributie 
        
Huidige situatie    Ja Ja Nee 
Variant 7A    12 uur Ja Nee 
Variant 7B    8 uur Ja Nee 
Variant 7C    6 uur Ja Nee 
Variant 7D    4 uur Ja Nee 
Variant 7E       2 uur Ja Nee 
              
Benodigd wagenpark        
per beleverdag             
              

Branche 
Huidige 
Situatie Variant 7A Variant 7B Variant 7C Variant 7D Variant 7E 

Supermarkten 435 353 385 407 463 575 
Warenhuizen 160 102 126 148 187 267 
Drogisterijen 186 151 162 174 198 221 
Elektronicazaken 65 46 57 63 76 103 
Totaal 846 652 730 792 924 1166 
              
Voertuigkilometers        
per beleverdag             

              

Branche 
Huidige 
Situatie Variant 7A Variant 7B Variant 7C Variant 7D Variant 7E 

Supermarkten 155.741 151.158 153.312 154.279 154.071 154.848 
Warenhuizen 66.133 62.043 64.288 65.077 65.833 67.955 
Drogisterijen 57.576 54.826 55.380 55.925 58.243 61.896 
Elektronicazaken 23.624 22.053 22.692 22.928 23.005 23.425 
Totaal 303.073  290.079 295.672 298.209  301.152 308.124 
              
Gem. aantal km        
per dag per truck             
             

Branche 
Huidige 
Situatie Variant 7A Variant 7B Variant 7C Variant 7D Variant 7E 

Supermarkten 358,0 428,2 398,2 379,1 332,8 269,3 
Warenhuizen 413,3 608,3 510,2 439,7 352,0 254,5 
Drogisterijen 309,5 363,1 341,9 321,4 294,2 443,3 
Elektronicazaken 363,4 479,4 398,1 363,9 302,7 443,3 
Totaal 358,2 444,9 405,0 376,5 325,9 264,3 
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Bijlage II  Overzicht gemeentelijke regelgeving in Nederland. 
 

Toelichting op onderstaande tabel: 

• ‘99’ betekent niet van toepassing. 

• Breedte en lengte in meters 

• Asdruk en gewicht in tonnen. 

• Vensters in uren. 

 

Gemeente: Voertuigbeperkingen     Venstertijden 

  
Max 
Breedte 

Max 
Lengte 

Max 
Asdruk 

Max 
Gewicht 

Begin 
Venster 

Eind 
Venster 

Amsterdam 99 9 99 7,5 7 11 
Diemen 99 99 8 45 6 10 
Volendam 99 10 10 99 7 11 
Monnickendam 99 99 99 5 6 12 
Amstelveen 99 99 99 99 7 10 
Hilversum 99 99 99 99 11 18,5 
Huizen 99 99 99 99 7 11 
Almere 99 99 99 99 9 12 
Weesp 99 99 99 99 99 99 
Bussum 99 99 99 99 7 11 
Naarden 2 7 8 10 99 99 
Uithoorn 99 99 99 99 99 99 
Aalsmeer 99 99 99 99 11 22 
Purmerend 99 99 99 99 6 12 
Zaandam 2 99 5 99 6 12 
Enkhuizen 99 99 99 99 99 99 
Bovenkarspel 99 99 99 99 99 99 
Hoorn Nh 99 99 99 99 7 18 
Heerhugowaard 99 99 99 99 99 99 
Den Helder 99 99 99 99 6 11 
Alkmaar 99 9 7 14 7 11 
Heiloo 99 12 99 99 99 99 
Castricum 99 99 99 99 99 99 
Beverwijk 99 99 99 99 6 11 
Heemskerk 99 99 99 99 99 99 
Ijmuiden 99 99 8 30 7 17 
Haarlem 99 99 99 99 6 11 
Zandvoort 99 99 99 99 7 11 
Bloemendaal 2,6 99 99 99 99 99 
Heemstede 99 99 99 99 7 11 
Hoofddorp 99 99 99 99 99 99 
Lisse 99 99 99 99 7 19 
Hillegom 99 99 99 99 99 99 
Noordwijk Zh 2,2 99 99 7,5 6 12 
Noordwijkerhout 2,2 99 2,4 99 99 99 
Katwijk Zh 99 99 99 99 99 99 
Wassenaar 99 10 99 7,5 6 11 
Voorschoten 99 99 99 99 8,5 13 
Leidschendam 2,2 99 2,4 99 6 11 
Voorburg 99 99 6 99 99 99 
Rijswijk Zh 99 99 99 99 6 9 
Wateringen 99 15 99 99 99 99 
Leiden 99 99 99 7,5 11 18 
Oegstgeest 2,2 99 4,8 99 99 99 
Leiderdorp 99 99 99 99 99 99 
Hazerswoude R. 99 99 99 99 99 99 
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Alphen ad Rijn 99 99 99 99 7 12 
Bodegraven 99 10 99 99 99 99 
'S-Gravenhage 99 99 99 7,5 5 11,5 
Delft 2 99 8 99 99 99 
Pijnacker 99 99 99 99 99 99 
Berkel & Rodenrijs 99 99 99 99 8 18 
Naaldwijk 99 99 3 99 11 23 
Monster 99 99 2,2 99 99 99 
'S-Gravenzande 99 99 99 99 7 10 
Zoetermeer 99 11 5 5 6 11 
Waddinxveen 99 99 99 99 99 99 
Boskoop 2 99 8 99 99 99 
Gouda 99 12 99 99 6 12 
Capelle ad IJssel 99 99 99 99 6 18,5 
Krimpen ad IJssel 99 99 99 99 99 99 
Alblasserdam 2,5 99 6 99 6 20 
Ridderkerk 99 99 99 99 5 11 
Barendrecht 3 99 10 9 99 99 
Rotterdam 99 99 10 8 5 10,5 
Schiedam 99 10 8 10 7 11 
Vlaardingen 99 99 99 99 11 17 
Maassluis 99 99 3 4 11 12 
Rhoon 99 99 99 99 99 99 
Spijkenisse 99 99 99 99 7 11 
Hellevoetsluis 99 99 3,5 99 99 99 
Brielle 99 99 99 99 6 11 
Middelharnis 99 99 99 99 7 12 
Oud Beijerland 99 12 99 99 99 99 
Maasdam 99 99 99 99 99 99 
Dordrecht 99 7 99 8 7 11 
Zwijndrecht 99 99 99 8 99 99 
Hendrik Ido Amb. 99 99 99 99 99 99 
Papendrecht 99 12 99 99 99 99 
Sliedrecht 99 99 99 99 6 11 
Hardinxveld G. 2 6 8 15 99 99 
Ijsselstein Ut 99 7 99 99 8 11 
Nieuwegein 2 99 3 10 99 99 
Woerden 2 99 99 99 9 12 
Utrecht 99 99 4 7,5 6 11 
Maarssen 99 99 99 99 99 99 
Mijdrecht 2 99 8 10 6 10 
Zeist 99 99 99 99 6 11 
De Bilt 99 99 99 99 99 99 
Baarn 2,5 6 8 2 11 18 
Bunschoten-S. 99 10 99 99 99 99 
Soest 2 99 99 99 9 11 
Barneveld 99 99 99 99 6 12 
Amersfoort 99 10 99 99 7 11 
Leusden 99 99 4 99 99 99 
Harderwijk 99 12 99 99 6 11 
Ermelo 99 99 99 99 7,5 11 
Nijkerk Gld 99 99 99 99 8 11 
Putten 99 99 99 99 12 17 
Zeewolde 99 99 99 99 99 99 
Veenendaal 99 99 99 99 5 13 
Rhenen 99 99 99 99 7,5 12 
Wijk b Duurstede 99 10 99 99 99 99 
Driebergen-R. 99 99 99 99 8 14 
Houten 99 99 99 99 99 99 
Tiel 99 12 99 99 8 12 
Culemborg 99 99 99 99 99 99 
Vianen Zh 99 8 99 99 11 18 
Leerdam 99 99 99 99 99 99 
Geldermalsen 99 99 4 99 99 99 
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Gorinchem 2,5 9 8 99 6 9,5 
Werkendam 99 99 99 99 8 11 
Zierikzee 99 8 99 99 6 12 
Middelburg 3 99 8 10 6 12 
Veere 99 99 99 99 99 99 
Vlissingen 99 99 99 99 99 99 
Kruiningen 99 99 99 99 99 99 
Heinkenszand 99 99 99 99 99 99 
Goes 99 99 99 99 11 18 
Oostburg 99 99 8 10 7 11 
Terneuzen 99 99 4 99 8 12 
Hulst 2 99 99 99 99 99 
Bergen op Zoom 99 11 3 99 7 12 
Woensdrecht 99 99 99 99 99 99 
Steenbergen Nb 3 99 3 99 9 12 
Tholen 2,5 8 99 99 9 11 
Roosendaal 99 99 3 99 12 18 
Rucphen 99 99 99 99 99 99 
Oudenbosch 99 99 99 99 99 99 
Moerdijk 2 10 8 4 7 11 
Breda 99 99 99 99 7 11 
Etten Leur 99 99 99 99 99 99 
Oosterhout Nb 99 12 14 99 11,5 18,5 
Drimmelen 2 12 2,4 99 99 99 
Geertruidenberg 99 99 99 99 99 99 
Tilburg 99 11 8 10 6 11 
Goirle 99 99 99 99 9 11 
Oisterwijk 99 99 99 99 7 11 
Dongen 99 99 99 99 99 99 
Gilze 99 9 99 10 8 11 
Waalwijk 99 99 99 99 99 99 
Loon op Zand 99 99 99 99 12 20 
'S-Hertogenbosch 99 99 99 8 12 18 
Vlijmen 99 99 99 99 99 99 
Vught 99 99 99 99 99 99 
St Michielsgestel 99 99 99 99 99 99 
Boxtel 3 99 99 99 99 99 
Zaltbommel 99 99 99 99 99 99 
Oss 99 99 99 99 9 12 
Heesch 99 99 99 99 10 18 
Uden 2 99 99 99 99 99 
Gemert 99 99 99 99 7 12 
Cuijk 99 99 99 99 99 99 
Veghel 99 99 99 99 99 99 
Schijndel 99 99 99 99 99 99 
Sint Oedenrode 99 99 99 99 99 99 
Veldhoven 99 99 99 99 99 99 
Eersel 99 99 99 99 99 99 
Bladel 99 99 99 99 99 99 
Valkenswaard 99 99 99 99 99 99 
Bergeyk 99 99 99 99 99 99 
Waalre 99 99 99 99 99 99 
Heeze 99 99 99 99 6 7,5 
Eindhoven 99 99 99 8 7 11 
Geldrop 99 99 99 99 8 11 
Nuenen 99 99 2,4 99 99 99 
Best 99 99 99 99 7 12 
Oirschot 99 99 8 10 99 99 
Helmond 99 99 3,5 99 7 11 
Someren 99 99 99 99 5 11 
Beek en Donk 99 99 99 99 99 99 
Deurne 99 10 99 99 99 99 
Venray 99 10 8 99 6 12 
Boxmeer 3 12 5 5 7 12 
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Venlo 99 10 99 99 6 12 
Horst 99 99 99 99 7 11 
Helden 99 99 99 2 99 99 
Weert 99 11 99 15 6 12 
Nederweert 99 99 99 99 99 99 
Roermond 2,2 12 99 99 7 12 
Echt 99 99 2 99 11 17 
Sittard 99 99 99 10 8 12 
Geleen 99 99 99 10 6 14 
Stein lb 99 99 99 99 99 99 
Maastricht 99 99 99 10 11 18 
Meerssen 99 99 99 99 99 99 
Valkenburg Lb 99 11 99 10 4 10 
Nuth 4 10 8 99 9 18 
Landgraaf 99 99 99 99 99 99 
Heerlen 99 12 99 10 7 12 
Brunssum 99 12 99 1 10 12 
Kerkrade 99 99 99 99 7,5 11,5 
Nijmegen 2,3 99 99 10 7 12 
Gennep 99 99 99 99 99 99 
Wijchen 99 99 99 99 8 11 
Beuningen Gld 3 99 99 99 99 99 
Elst Gld 2 99 5 99 99 99 
Bemmel 99 99 99 99 99 99 
Wageningen 99 99 99 99 6 11 
Ede Gld 2 11 99 7,5 7 11 
Arnhem 99 99 99 99 6 10 
Oosterbeek 99 99 99 99 99 99 
Zevenaar 99 99 99 99 99 99 
Duiven 99 99 99 99 8 10 
Westervoort 99 99 99 99 7 10 
Didam 99 99 99 99 99 99 
Brummen 99 99 99 99 6 12 
Doetinchem 99 99 4,8 99 6 9 
's-Heerenberg 99 99 99 99 99 99 
Varsseveld 99 99 8 99 9 11 
Gendringen 99 99 99 5 99 99 
Winterswijk 99 99 99 99 6 11 
Aalten 3 99 99 99 99 99 
Lichtenvoorde 99 99 99 99 99 99 
Eibergen 99 99 99 99 99 99 
Zutphen 99 8 99 30 7 10,5 
Lochem 99 99 99 99 99 99 
Apeldoorn 99 99 99 8 6 11 
Twello 99 99 99 10 99 99 
Deventer 99 99 99 99 7 10,5 
Hellendoorn 3 99 99 99 7 13 
Rijssen 99 99 99 99 6 11 
Haaksbergen 99 99 99 99 99 99 
Enschede 99 11 99 99 6 9 
Hengelo Ov 99 99 99 30 6 9 
Oldenzaal 99 99 99 99 6 13 
Losser 99 99 99 99 99 99 
Almelo 99 12 99 99 6 11 
Borne 99 99 99 99 99 99 
Wierden 99 99 8 99 99 99 
Tubbergen 99 99 99 99 99 99 
Vriezenveen 3 99 99 99 99 99 
Ommen 99 99 99 99 99 99 
Coevorden 99 99 99 99 6 11 
Hardenberg 99 99 99 99 99 99 
Emmen 99 99 99 99 7 11 
Hoogeveen 99 99 99 99 99 99 
Meppel 99 10 2 99 6 9 
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Staphorst 99 99 99 99 99 99 
Zwolle 99 99 99 99 6 11 
Nunspeet 99 99 99 99 7 10 
Elburg 99 9 99 99 7 12 
Oldebroek 99 99 99 99 99 99 
Raalte 99 99 99 99 7 11 
Epe 99 99 99 10 99 99 
Heerde 99 99 10 99 99 99 
Lelystad 99 99 99 99 7 11 
Dronten 99 99 99 99 5 11 
Kampen 99 15 99 99 7 11 
Emmeloord 99 99 99 99 99 99 
Urk 99 8 99 99 99 99 
Steenwijk 99 99 99 99 7 13 
Oosterwolde Fr 99 99 99 99 99 99 
Heerenveen 99 99 99 18 13 18 
Wolvega 99 99 99 99 99 99 
Joure 99 99 99 99 99 99 
Sneek 99 99 99 99 7 11 
Ijlst 99 99 99 99 99 99 
Franeker 99 99 99 3,5 8 10 
Harlingen 99 99 99 99 99 99 
Leeuwarden 99 10 99 99 7 13 
Dokkum 2 99 99 99 11 17 
Drachten 99 99 8 10 99 99 
Beetsterzwaag 99 99 2 10 99 99 
Roden 99 99 99 99 99 99 
Leek 99 99 99 99 99 99 
Assen 99 99 99 99 7 13 
Stadskanaal 99 99 99 99 99 99 
Borger 99 99 99 99 99 99 
Vlagtwedde 99 99 99 99 99 99 
Hoogezand 99 99 99 99 99 99 
Veendam 99 10 99 99 8 11 
Winschoten 99 99 99 99 6 12 
Groningen 99 99 99 7,5 5 11 
Zuidhorn 3 99 5 10 99 99 
Burum 99 99 4,8 99 99 99 
Delfzijl 99 10 99 99 9 12 
Woldendorp 99 99 99 99 99 99 
Eemshaven 99 99 8 10 7 21 
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Bijlage III Overzicht gebruikte winkelketens. 
 

Keten Branche Filialen Distributiecentra 
    
DA Drogisterijen 470 2 
Etos Drogisterijen 430 1 
Kruidvat/Trekpleister Drogisterijen 877 2 
    
BCC Elektronica 38 1 
Scheer en Foppen Elektronica 72 3 
IT's Elektronica 65 1 
Kijkshop Elektronica 110 1 
    
Aldi Supermarkt 387 6 
Bas van der Heijden Supermarkt 26 1 
Boni Supermarkt 33 1 
C1000 Supermarkt 471 7 
Deen Supermarkt 36 1 
Digros Supermarkt 16 1 
Dino Supermarkt 16 1 
Dirk van Broek Supermarkt 36 1 
Em-Té Supermarkt 14 1 
Golff Supermarkt 63 2 
Hoogvliet Supermarkt 37 1 
Jan Bruijns Supermarkt 8 1 
Jumbo Supermarkt 60 1 
MCD Boon Supermarkt 25 1 
Poiesz Supermarkt 34 1 
Sanders Supermarkt 19 1 
Vomar voordeelmarkt Supermarkt 39 1 
De Wit Supermarkt 34 1 
Albert Heijn Supermarkt 680 4 
Plus Supermarkt 215 1 
    
Bijenkorf Warenhuis 13 1 
Hema Warenhuis 254 1 
Vroom & Dreesmann  Warenhuis 61 3 

 

 



Stedelijke Distributie: een onderzoek naar de invloed van gemeentelijke regelgeving. 120

 Bijlage IV Gemeenten met venstertijden die aan de gestelde eisen voor 
variant 7 voldoen. 
 
Alkmaar Kerkrade 
Almelo Leeuwarden 
Almere Leiden 
Alphen aan den Rijn Leidschendam 
Amersfoort Lelystad 
Amstelveen Maastricht 
Amsterdam Middelburg 
Apeldoorn Nijmegen 
Arnhem Oosterhout Nb 
Assen Oss 
Bergen op Zoom Purmerend 
Breda Roermond 
Capelle aan den IJssel Roosendaal 
Den Helder Rotterdam 
Deventer Schiedam 
Doetinchem 'S-Gravenhage 
Dordrecht 'S-Hertogenbosch 
Ede Gld Sittard 
Eindhoven Spijkenisse 
Emmen Steenwijk 
Enschede Terneuzen 
Geleen Tiel 
Gouda Tilburg 
Groningen Utrecht 
Haarlem Veenendaal 
Harderwijk Venlo 
Heerenveen Vlaardingen 
Heerlen Weert 
Helmond Woerden 
Hengelo Ov Zaandam 
Hilversum Zeist 
Hoorn Nh Zoetermeer 
IJmuiden Zutphen 
Kampen Zwolle 
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Bijlage V Regio-indeling en gebruikte regionaal schuivende vensters. 
 

Regio Gemeente 
Start 
Venster Eind Venster

1 Heerenveen 7 11 
1 Sneek 7,25 11,25 
1 Franeker 7,75 11,75 
1 Leeuwarden 8 12 
1 Dokkum 8,5 12,5 
1 Groningen 9 13 
1 Delfzijl 9,25 13,25 
1 Eemshaven 9,25 13,25 
1 Winschoten 9,5 13,5 
1 Veendam 9,75 13,75 
1 Assen 10 14 
1 Emmen 10,5 14,5 
        
2 Lelystad 7 11 
2 Dronten 7,25 11,25 
2 Kampen 7,5 11,5 
2 Zwolle 7,75 11,25 
2 Steenwijk 8,25 12,25 
2 Hellendoorn 8,75 12,75 
2 Raalte 8,75 12,75 
2 Almelo 9,25 13,25 
2 Hengelo Ov 9,5 13,5 
2 Rijssen 9,75 13,75 
2 Oldenzaal 9,75 13,75 
2 Deventer 10,75 14,75 
        
3 Ede Gld 7 11 
3 Wageningen 7,25 11,25 
3 Wijchen 7,75 11,75 
3 Nijmegen 8 12 
3 Arnhem 8,5 12,5 
3 Duiven 8,75 12,75 
3 Westervoort 8,75 12,75 
3 Doetinchem 9,25 13,25 
3 Varsseveld 9,5 13,5 
3 Winterswijk 10 14 
3 Zutphen 11 15 
3 Brummen 11,25 15,25 
3 Apeldoorn 11,5 15,25 
3 Nunspeet 12 16 
3 Elburg 12 16 
3 Harderwijk 12,25 16,25 
3 Ermelo 12,5 16,5 
3 Nijkerk Gld 12,75 16,75 
3 Putten 13 17 
        
4 Utrecht 7 11 
4 Ijsselstein Ut 7,25 11,25 
4 Woerden 7,5 11,5 
4 Mijdrecht 7,5 11,5 
4 Hilversum 7,75 11,75 
4 Huizen 8 12 
4 Bussum 8 12 
4 Almere 8,25 12,25 
4 Baarn 8,5 12,5 
4 Soest 8,75 12,75 
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4 Amersfoort 9 13 
4 Barneveld 9,25 13,25 
4 Veenendaal 9,5 13,5 
4 Rhenen 9,75 13,75 
4 Tiel 10 14 
4 Driebergen-Rijsenburg 10,25 14,25 
4 Zeist 10,5 14,5 
        
5 Amsterdam 7 11 
5 Diemen 7,25 11,25 
5 Amstelveen 7,5 11,5 
5 Aalsmeer 7,75 11,75 
5 Heemstede 8 12 
5 Haarlem 8,25 12,25 
5 Zandvoort 8,5 12,5 
5 Ijmuiden 8,75 12,75 
5 Beverwijk 9 13 
5 Alkmaar 9,5 13,5 
5 Den Helder 10 14 
5 Hoorn Nh 10,5 14,5 
5 Volendam 10,75 14,75 
5 Purmerend 10,75 14,75 
5 Monnickendam 11 15 
5 Zaandam 11,25 15,25 
        
6 Rotterdam 7 11 
6 Schiedam 7,25 11,25 
6 Vlaardingen 7,5 11,25 
6 Maassluis 7,75 11,75 
6 Naaldwijk 8 12 
6 'S-Gravenzande 8 12 
6 Rijswijk Zh 8,25 12,25 
6 'S-Gravenhage 8,5 12,5 
6 Leidschendam 8,75 12,75 
6 Wassenaar 9 13 
6 Voorschoten 9,25 13 
6 Leiden 9,5 13,5 
6 Noordwijk Zh 9,75 13,75 
6 Lisse 10 14 
6 Alphen aan den Rijn 10,5 14,5 
6 Gouda 11 15 
6 Zoetermeer 11,5 15,5 
6 Berkel en Rodenrijs 11,75 15,75 
6 Capelle a\d IJssel 12 16 
        
7 Dordrecht 7 11 
7 Ridderkerk 7,25 11,25 
7 Alblasserdam 7,5 11,5 
7 Sliedrecht 7,75 11,75 
7 Gorinchem 8 12 
7 Vianen Zh 8,25 12,25 
7 Werkendam 8,75 12,75 
7 Oosterhout Nb 9,25 13,25 
7 Breda 9,5 13,5 
7 Roosendaal 10 14 
7 Steenbergen Nb 10,25 14,25 
7 Bergen op Zoom 10,5 14,5 
7 Moerdijk 11 15 

        
8 Spijkenisse 7 11 
8 Brielle 7,25 11,25 
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8 Middelharnis 7,5 11,5 
8 Zierikzee 8 12 
8 Goes 8,5 12,5 
8 Middelburg 9 13 
8 Terneuzen 9,5 13,5 
8 Oostburg 9,75 13,75 
8 Tholen 10 14 
        
9 Tilburg 7 11 
9 Goirle 7,25 11,25 
9 Gilze 7,75 11,75 
9 Loon op Zand 8 12 
9 Someren 8,25 12,25 
9 'S-Hertogenbosch 8,5 12,5 
9 Oss 9 13 
9 Heesch 9 13 
9 Gemert 9,5 13,5 
9 Helmond 9,75 13,75 
9 Heeze 10 14 
9 Geldrop 10 14 
9 Eindhoven 10,25 14,25 
9 Best 10,5 14,5 
9 Oisterwijk 10,75 14,75 
        

10 Boxmeer 7 11 
10 Venray 7,25 11,25 
10 Horst 7,5 11,5 
10 Venlo 8 12 
10 Weert 8,75 12,75 
10 Roermond 9 13 
10 Echt 9,25 13,25 
10 Sittard 9,5 13,5 
10 Geleen 9,5 13,5 
10 Maastricht 10 14 
10 Valkenburg Lb 10,25 14,25 
10 Nuth 10,5 14,5 
10 Brunssum 10,5 14,5 
10 Heerlen 10,75 14,75 
10 Kerkrade 11 15 
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 Bijlage VI Overzicht karakteristieken verschillende typen vrachtwagens.  
 

Type I II III IV V 

Type auto Vrachtauto Vrachtauto Solo vrachauto Trekker-oplegger Vrachtauto 
wipkar 

Gewicht Min 3,5 7,5 18 5 5 
Gewicht Max 7,5 18 40 40 40 
Wielbasis (min) 0 0 5,5 5,5 5,5 
Wielbasis 
(max) 4,5 5,5 30 30 30 
Lengte max 
(m) 7,5 9 12 16,5 18,75 
Breedte max 
(m) 2,3 2,55 2,55 2,55 2,55 
Hoogte max 
(m) 3,2 3,6 4 4 4 

Voorbeeld Iveco Daily F45 F85 bakwagen F85 trekker-
oplegger 

F85 bakwagen-
wipkar 

Doos/Krat/Vat 168 240 408 720 720 
Rolcontainers 9 18 45 60 60 
Pallets 6 12 18 26 26 
Kledingrekken 5 11 17 25 25 
Stadsbox 1 2 3 6 6 
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